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رشوط النرش يف جملة الدراسات القانونية ملخرب السيادة والعوملة

أوال – يشرتط يف الدراسات واألبحاث املراد نرشها ما ييل : 
1- أن تكون متسمة بالعمق واجلدية، ويلتزم الباحث باملنهج العلمي. 

2-  أن يكون البحث مكتوبا باإلعالم اآليل، مع امللخص باللغة العربية واإلنجليزية أو 
الفرنسية. 

 ،Traditional Arabic بخط 18. نوع اخلط )A4( 3- أن ال يزيد البحث عن 20 صفحة
إذا كان املقال باللغة العربية ، أما إذا كان املقال باللغة األجنبية فيكون بخط )14( .نوع 

.Times New ROMAN اخلط
4-  أن تكون اهلوامش وقائمة املراجع يف آخر املقال، مع رضورة إعطاء املعلومات 

البيبليوغرافية كامل )نوع اخلط Traditional Arabic 12( باللغة العربية، أو ) 11 باللغة 
 ) Times New ROMAN األجنبية

5- أن ال يكون املقال قد نرش أو قد أرسل للنرش يف جملة أخرى وطنية كانت أو دولية.
6-  أن ال يكون املقال جزءا من مذكرة خترج أو ماجستري أو ماسرت أو أطروحة دكتوراه

7- أن ال يكون املقال قد أرسل للمشاركة أو متت املشاركة به يف ندوة وطنية أو دولية، مؤمتر 
إقليمي أو دويل ، يوم درايس ، ملتقى وطني أو إقليمي أو دويل. 

ثانيــا – ختضع األبحاث املرسلة إىل املجلة للتحكيم قبل نرشها. 
ثالثــا – ترتب املوضوعات وفق اعتبارات موضوعية وفنية. 

رابعا – حيكم عضوان يف كل مقال ، ويف حالة االختالف حيكم عضو ثالث ، وتقوم إدارة 
املجلة بإعالم أصحاب األبحاث املرسلة بقرار املحكمني بخصوص أبحاثهم. 

خامسا – ال يعاد نرش أي موضوع من موضوعات املجلة إال بإذن كتايب من إدارهتا. 
سادسا – ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيئة التحرير إال 

ألسباب تقتنع هبا هيئة التحرير، وكان ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنرش. 
سابعا – ال تدفع املجلة مكافآت مقابل البحوث املنشورة، ما مل تكن بتكليف.

ثامنا - تعرب املقاالت املنشورة يف املجلة عن أراء كتاهبا وال تعرب بالرضورة عن رأي 
املجلة.   

تاسعا- بالنسبة للمقاالت املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين ترسل عىل العنوان التايل :                  
LSMLAW213@yahoo.fr
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افتتاحية العدد

  بسم اهلل و الصالة و السالم عىل رسول اهلل و عىل آله و صحبه و من وااله.

    احلمد هلل محدا كثريا، و الشكر له سبحانه شكرا جزيال، يليق بنعمه التي ال حتىص، و يف 
مقدمتها أنه ارتىض لنا اإلسالم دينا، و أكرمنا بأن بعث لنا رسوال كريام، حممد بن عبد اهلل 

الذي نصيل و نسلم عليه صالة و سالما دائمني إىل يوم الدين.
    يف إطار العمل املستمر لالرتقاء بمركز جملة الدراسات القانونية الصادرة عن خمرب السيادة        
و العوملة التابع جلامعة حييى فارس باملدية )اجلزائر( كمجلة علمية دولية سداسية يف عددها 
من  املقدمة  األكاديمية  البحوث  و  املقاالت  من  جمموعة  عرض   ،)2016 )جوان  الرابع 
فروع  كل  يف  بحوثهم  عرض  أجل  من  الدكتوراه  طلبة  و  الباحثني،  و  األساتذة،  السادة 

القانون، قصد تطوير البحث العلمي األكاديمي املتخصص. 
     يشتمل هذا العدد عىل مخسة عرشة مقاال يف خمتلف فروع القانون و العلوم السياسية، 

تشمل:
دراسة الُبعد التربعي يف التأمني بني الفقه والقانون اجلزائري، للدكتور . حممد مصطفاوي 	•

عن جامعة حيي فارس- املدية و الذي أكد من خالهلا عىل أمهية التأمني التكافيل كوسيلة 
الّشعور األخالقي واإلحساس باالنتامء للمجتمع،  الّتعاون والّتكافل، و إحياء  لتحقيق 
وحفظ التواصل بني األفراد و اهليئات، عىل أسس من القيم املشرتكة والعدالة احلقيقية، 

يف تقاسم األعباء وحتّمل التكاليف ملواجهة املشاكل و التحديات.
اخلاصة 	• الوطنية  لألمالك  التابعة  الفالحية  األرايض  استغالل  نمط  تغيري  أثر  دراسة 

وانعكاسه عىل التنمية االقتصادية، للدكتورة . جبار مجيلة، عن جامعة مخيس مليانة و التي 
أقرت برضورة معاجلة املشاكل التي يتخبط فيها العقار الفالحي و عىل وجه اخلصوص 

التابع ملكيته للدولة ، عرب وضع سياسة ترشيعية واضحة املعامل الستثامر هذا القطاع .
دراسة احلامية القانونية حلقوق املعوقني عىل املستوى الدويل، للدكتور. أحسن عمروش، 	•

عن جامعة مخيس مليانة، و التي أكد من خالهلا عىل أمهية املنظومة القانونية الدولية حلامية 
األشخاص ذوو اإلعاقة محاية حلقوقهم، و منعا للتمييز ضدهم، و تعزيز مشاركتهم يف 

املجتمع عىل قدم املساواة مع غريهم.



اهلل، 	• حرز  كريم  للدكتور.  اجلزائر،  يف  الفالحية  األرايض  لتقييم  القانوين  التنظيم  دراسة 
عن جامعة البليدة 02، حيث أقر بأن عملية تقييم األرايض الفالحية يقوم هبا أشخاص 
مؤهلون من أجل حتديد الثمن احلقيقي األقرب هلذه األرايض مما يساعد يف تبيان قيمتها 

التجارية.
اجلزائر، لألستاذ. عىل دمحان حممد، عن جامعة عني متوشنت، 	• العالج يف  تكلفة  دراسة 

اجلزائرية  الصحية  للمنظومة  اإلمجالية  الفعالية  استمرارية  أن  أكد من خالهلا عىل  والتي 
باجلزائر، و تعزيز عالقة  التطور احلاصل يف قطاع الصحة  مرتبط أساسا باالستفادة من 
ترسيع  و  الصحية،  املنظومة  موارد  تقييم  و   ، االقتصادية  باملنظومة  الصحية  املنظومة 
إصالح صّحي عميق يقوم عىل تقريب الصحة من املواطن، وترتيب مستويات العالج 

مع الرتكيز عىل الوقاية وحتسني نوعية اخلدمات.
الرزاق 	• النجاح، لألستاذ. عبد  إىل  الصيني من اإلصالح  االقتصادي  البناء  دراسة معامل 

الصينية مرتبط  التجربة االقتصادية  أن نجاح  بينت  التي  خمتاري. عن جامعة اجلزائر، و 
العاملي  االقتصاد  عىل  وانفتاحها  الصينية،  السياسة  يف  اإلصالحي  باملنظور  أساسا 
وتشجيعها لالستثامر األجنبي، وإعادة هيكلة مؤسساهتا االقتصادية عن طريق االعتامد 

عىل منهج التكيف والتدرج.
دراسة اهلياكل القانونية القائمة عىل محاية املستهلك، لألستاذة. مريم بورشيب، عن جامعة 	•

أبعاد  ذات  املستهلك  محاية  أن  عىل  خالهلا  من  وضحت  التي  )خنشلة(،  لغرور  عباس  
متعددة، تشمل احلامية املكرسة من اهلياكل اإلدارية كوزارة التجارة و مصاحلها، و اهليئات 
اجلزائري  املركز  املستهلكني،  حلامية  الوطني  )املجلس  التجارة  لوزير  التابعة  املتخصصة 
و  املنافسة،  جملس  و  النوعية(  حتاليل  و  التجارب  خمابر  شبكة  الرزم،  و  النوعية  ملراقبة 
إدارة اجلامرك، و دور الوايل و رئيس املجلس الشعبي البلدين، باإلضافة لدور األجهزة 
القضائية لتكريس هذه احلامية )النيابة العامة، و قضاة احلكم( ، باإلضافة لدور اجلمعيات 

يف الدفاع عن املصالح اجلامعية للمستهلكني.
املنظمة،        	• اجلريمة  مكافحة  يف  اجلنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة  إسرتاتيجية  دراسة 

لألستاذة. جماهدي خدجية طالبة دكتوراه كالسيكي بجامعة مولود معمري- تيزي وزو، 
التي بينت الدور املركزي ملنظمة األنرتبول يف مكافحة اجلريمة املنظمة من خالل تبادل 
عمليات  وتسهيل  املجرمني  تعقب  و  الوطنية،  اجلنائية  الرشطة  أجهزة  بني  املعلومات 
القبض عليهم، وحماكمتهم أو تسليمهم إىل اجلهات القضائية املختصة، وتنفيذ األحكام 

الصادرة يف حقهم.



عربية 	• بن  لألستاذ.  املختلفة،  وأبعادها  األورومغاربية  العالقات  يف  اهلجرة  أمننة  دراسة 
رياض. طالب دكتوراه بجامعة اجلزائر3، مرتبط أساسا باألبعاد األمنية املختلفة للهجرة 
القرار يف دول اإلحتاد  اهلواجس لدى صناع  تثري  باتت  التي  الفضاء األورومتوسطي  يف 
األورويب، والتي تلقي بضالهلا يف املحافل التي جتمع  الرشكاء األوروبيني ونظرائهم يف 
الضفة اجلنوبية للمتوسط من الدول املغاربية، و نتيجة أمهية هذا التحدي استوجب وضع 
سياسات تعاونية للحد لقطع العالقة بني اهلجرة و خمتلف اجلرائم األخرى كاإلرهاب، 

واالجتار باملخدرات، و شبكات االجتار بالبرش.
لطالب 	• الوطني،  القضاء  بواسطة  األجنبية  التحكيم  قرارات  تنفيذ  آليات  دراسةحول: 

دكتوراه. حداد أسامة. جامعة املنار ) تونس(، باعتبار التحكيم طريق من الطرق البديلة 
حلل املنازعات، و تنفيذ حكم التحكيم من أهم مراحل العملية التحكيمية برمتها، و الذي 
يفرتض تنفيذه من قبل األطراف بالطريقة الودية، أو بواسطة القضاء الوطني من خالل 

نظام الدعوى اجلديدة، أو نظام األمر بالتنفيذ.
دراسة للطالبة. محداين هجرية. طالبة دكتوراه عن جامعة املدية، حول: اإلرشاف يف ظل 	•

نظام ل.م.د كأساس لتحقيق اجلودة يف اجلامعة اجلزائرية، و التي أكدت من خالهلا عىل أن 
اإلرشاف أحد الركائز اجلوهرية يف إطار تبني نظام اجلودة يف نظام )ل.م.د( لتحسني كفاءة 

التعليم العايل ونوعيته ، و الذي ينعكس عىل األداء يف جمال التدريس والبحث العلمي.
دراسة حول: تطهري العقار الصناعي، لطالبة دكتوراه. سطوطح غنية، عن جامعة املدية،       	•

و التي أكدت أن تطهري العقار الصناعي عملية تقوم هبا الدولة لتحديد الطبيعة القانونية 
مللكية العقار و تسوية وضعيته القانونية، كام تشمل اسرتجاع كل األصول العقارية غري 
املستغلة وإدماجها ضمن األمالك اخلاصة للدولة ومنحها االستغالل جمددا، كآلية فعالة  
ورضورية لضبط العقار الصناعي واحلفاظ عليه، و ليكون أداة ائتامن عقاري حقيقية من 

شأهنا تشجيع االستثامر.
دراسة حول: التزامات املرقي العقاري قبل تسليم العقار للمقتني، لطالبة الدكتوراه. بن 	•

املرشع  فرضها  التي  االلتزامات  أهم  تبيان  تم  خالهلا  من  املدية،  جامعة  عن  مها.  تريعة 
اجلزائري عىل املرقي العقاري قبل تسليمه العقار للمقتني سواء يف سياق القواعد العامة 
نشاط  تنظم  التي  للقواعد  املحدد   04-11 قانون  نطاق  يف  باخلصوص  و   ، اخلاصة  أو 

الرتقية العقارية.



و بخصوص الدراسات أو املقاالت املقدمة من السادة األساتذة باللغة األجنبية فشملت:

•	 Crime of genocide in the jurisprudence of  « حول:  دراسة   
International criminal tribunals« للدكتور. سامل حوة، عن جامعة املدية، و 
التي أكد من خالهلا عىل أن جتربة املحاكم اجلنائية الدولية قرينة قاطعة عىل إمكانية قيام 
حمكمة جنائية دولية تتوفر عىل كل املواصفات الشكلية و املوضوعية لقريناهتا يف األنظمة 
اجلنائية الوطنية، و التي تساهم يف دعم القانون الدويل اجلنائي، و تعزيز العدالة اجلنائية 

الدولية يف سياق حتقيق احرتام حلقوق اإلنسان.
دراسة حول:« Exécution forcée en nature » للدكتور. القروي بشري رسحان، 	•

التنفيذ  أو  للعقد  العيني  التنفيذ  أن  التي بني من خالهلا عىل  عن جامعة مخيس مليانة، و 
بمقابل من أهم سامت السياسات الترشيعية و الفقهية يف جمال النظرية العامة للعقد تعزيزا  

لألمان القانوين.

       

الدكتور. احلسني عمروش
رئيس حترير جملة الدراسات القانونية

Houcine16@gmail.com 
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الُبعد التربعي يف التأمني بني الفقه والقانون اجلزائري

د. حممد مصطفاوي
أستاذ حمارض “ أ “ 

كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حيي فارس- املدية.

ملخص:
الكوارث  ضد  أنفسهم  تأمني  البرش،  عىل  حتدياته  و  الواقع  إكراهات  فرضت 
املحتملة،وأضحى التأمني آلية ونظاما متبعا يف هذا املجال،ولكن سلوك كثري من اهليئات 
األموال،عىل  واستقطاب  للربح  وسيلة  التأمني  مغايرا،جاعال  منحى  اختذ  والرشكات 
حساب املؤمن له،فتمت صياغة قوانني عديدة حاولت القضاء عىل هذه الصورة،ومعاجلة   
هذا   أيضا  اختذ  اجلزائري  الرشكات،واملقنن  هذه  له،لدى  املؤمن  عىل  الواقع  التعسف 
املسار بإصداره قانونا خاصا بالتأمني،وذلك بتاريخ:01/25/ 1995، ثم أردفه بتعديل 
آخر يف 2006/02/20،الستدراك مجلة من النقائص ومواكبة التغريات،أمام كل هذه 
التأمني  التكافيل،كبديل واقعي وأخالقي،يفي بتحقيق غرض  التأمني  اجلهود تربز قيمة 

من وجهة مقاصدية رشعية،أساسه األّول يف ذلك مبدأ الترّبع.
• فأي متّيز حازه التأمني التكافيل ليطرح كبديل؟ وهل ألبعاده وميزاته مظاهر يف القانون 	

اجلزائري ؟
Summary

     Indeed imposed constraints and challenges to human being, insure 
themselves against disasters ,bringing the insurance mechanism and a 
system followed, but the behavior of many companies and institutions 
took a different turn, making insurance a way to attract money and 
profit at the expense of the insured, propagated drafting several laws 
tried to correct this fact, and the reduction of abuse against the insured, 
and rated Algerian also chose this path, putting a special law for in-
surance on 25/01/1995, then follows the amendment in 20/02/2006, to 
keep up with the changes and overcome the shortcomings, in front of  
these efforts show the value of cooperative insurance as an alternative 
to a realistic and moral, to achieve the purpose of insurance from the 
point of purposeful and doctrinal. So, any differentiation achieved by 
the insurance, to offer an alternative? Will the dimensions and features 
appearances in Algerian law?
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َكة  رَشِ والتكافل،  التضامن  التكافيل،  التأمني  التربعي،  البعد  املفتاحية:  الكلامت 

الضامن، حقِّ التَّعويِض، املعاوضات االحتاملية، ُعُقود اإِلذعان.

متهيد:
بني  للّتواصل  رضوراٍت  الّدؤوب،  ونشاطها  بتفاعالهتا  االجتامعية  احلياة  تفرّض 
مستوى  عىل  سواًء  دة،  متجدِّ وروابط  عالقات  ُينشئ  ممَّا  بينهم  فيام  والتَّعامل  األفراد، 
ذلك  وكل  معنويني،  كأشخاص  ورشكات  مؤسسات  أو  طبيعيني،  كأشخاص  األفراد 
حُيتِّم بدورِه، تكاُثَف جهود اجلامعة الواحدة، عىل التَّعاضد بني عنارصها، حلفظ نشاطهم 
وَديُموَمِة َعَمِلِهم، وَدفًعا لألرضار واملفاسد التي قد تعرتُض َسبيلهم أثناء ممارسة عملهم.
التكافيل، واملعربَّ عنُه بمصطلح  التامني  املنتظم، بصورة  التَّعاون  وال جرم أن يكون 
األرضار  حدوث  بمسألة  يرتبط  رشعي،  بديٌل  التباديل<<  أو  التعاوين  >>التأمني 
ق هذا  وعالقتها بأطراف وعنارص املهنة أو الرشكة الواحدة، ولكن إىل أّي مدى سُيحقِّ
ع، حقيقة التضامن والتكافل بني أفراده،  العقد بتكييفه الرّشعي القائم عىل أساس التربُّ
الواقع  وطأة  من  احلّد  أو  للّتخفيف  كافًيا  السبيل  هذا  ُيعدُّ  وهل  لواِئه؟  حتت  امُلنَضويَن 

وأرضاره عىل األفراد؟
تعاون األفراد مبدأ رشعي ورضورة اجتامعية:

إليهم يف  النّاس، ويلجأ  ُه من  َ َغريرْ ُيالَط  أن  رو  غرْ بطبعه، فال  اجتامعي  الفرد  إذا كان 
احلال،  بطبيعة  العالقة  فهذه  الطريقة،  بنفس  ُيعامُلونُه  بَِدوِرِهم  وهم  ومكرِهِه،  منَشطِِه 
ُد ُرؤَيتُهم حول فكرة الّتضامن فيام بينهم، محاية ألنُفسهم وممتلكاهتم ضدَّ عوارض  ُتوحِّ
ِل  بذرْرْ عىل  األفراد  يريبِّ  السامية،  وأهدافه  مقاصده  يف  واإلسالم  الّدهر،  ونوائب  من  الزَّ
أمواهلم، وتسخري ُقُدراهتم لِِفعِل اخلري وإسداء املعروف عندما َتُلوح هَلم أول فرصة، قال 
ِم  ثرْ ِ َوٰى ۖ َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإلرْ رِبِّ َوالتَّقرْ سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله: >>َوَتَعاَوُنوا َعىَل الرْ
التعاون والتكاتف  القرآين دعوة رصحية إىل حتقيق مبدأ  النص  َواِن<<)1(، فهذا  ُعدرْ َوالرْ
ُدُق  َيصرْ أمر  >> وهو يشَمُل كل  املنطق،  النّاس، ألّن احلياة االجتامعية توِجُب هذا  بني 
ر من باٍب أوىَل لدى  ُه ِمن الرّب والّتقوى كائنًا ما َكان<<)2(، وهذا التَّعاون يتقرَّ عليه أنَّ
ُسبحانُه  قال  عندما  الكريم،  القرآن  بنصِّ  وهذا  واِحَدٍة،  ُأّمة  أفراد  باعتَِباِرهم  املسلمني 
هلذه  إيضاًحا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  وزاد  َوٌة<<)3(  إِخرْ ِمنُوَن  املرُْؤرْ اَم  >>إِنَّ وتعاىل: 
َبًة  َس اهللُ َعنُه ُكررْ َيا، َنفَّ نرْ بًة ِمنرْ ُكَرِب الدُّ َس عن مؤِمٍن ُكررْ املعاين السامية بقوله: >>من نفَّ
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َدة، فال ريَب أن  َيامِة<<)4(والُكرب التي تلحُق الناس يف ُدنياُهم متعدِّ ِم الِقِ من ُكَرِب َيورْ
التَّنفيس بالتكافل أو التعاون عىل دفعها من ُسبِِل اخلري وقد مَدح النّبي صىل اهلل  يكون 
َملوا يف الغزو أو  فهم بقوله: >>إنَّ األشعريني إذا أررْ عليه وسّلم فعل األشعريني وترصُّ
قلَّ طعام َعاليُهم باملدينة، مجعوا ما كان عندهم يف ثوٍب واحٍد، ثمَّ اقتسموه فيام بينهم يف 
إَِناٍء واحٍد بالّسوية، فهم منّي وأنا منهم<<)5( فكان هذا املدح النّبوي موّجه هلم عندما 
هبم  َتنِزُل  أو  هِر،  الدَّ من  َناِئَبٌة  ُتصيبهم  عندما  بينَُهم،  فيام  والتعاون  التكافل  مبدأ  طّبقوا 

ضائقة.
النَّفس،  وسكينة  الطمأنينة  حتقيق  جوهرها  واجتامعية،  أخالقية  قيمة  التكاتف  إنَّ 
ة يف هذا  وهذه األخرية مطلٌب وغاية لكل فرٍد، بل هي قيمُة ما يصُبو إليه اإلنسان، خاصَّ
العرص، الذي ُفِقَدت فيه الكثري من املبادئ، بسبب الفردية امُلوغلة والطغيان املاّدي امُلمتّد 

بسلطانه وَسطَوتِِه عىل مناحي احلياة احلديثة.
يف  ومبُثوثة  الباب،  هذا  يف  كثرية  واألحاديث  اآليات  من  الّسابقة  النُّصوص  وتبقى 
نن، ُتوِجُب ترمجة مبدأ التكافل إىل أرض الواقع، وحياة  ثنايا القرآن الكريم ومصادر السُّ
النَّاس، بالتامس الطُّرق املرشوعة، واخّتاذ األسباب املباحة يف ذلك، والتأمني إذا قام عىل 
الكليات  من  وحفظه  املال   ألّن  األوىل،  هو  وهذا  ع  التربُّ باب  من  كان  التَّعاون  أساس 
اخلمس، ومن َمنَعُه مل يوفَّق إىل حترير املناط وال إدراِك طريق االستنباط)6(، وعليه من 
اخلطأ معاجلة هذه املسألة ]التأمني[ بكل رضوبه وأشكاله احلديثة بالبحث عن نصوص 
الزرقا رمحه اهلل:>>  القياس أو مراعاة املصلحة الرشعية، قال أمحد  رصحية دون إعامل 
ا رصحًيا عليه يف الرشيعة وفقهها، ألنَُّه  وَنحُن جتاه عقد التأمني ال جَيُِب أن نجد جلوازه نصًّ
التامني  أليس  عليه،  وبناء  ُدُه<<)7(  ُتَؤيِّ قياسية  نجَد دالِئل  أن  َيكِفي  بل  عقٌد حديث، 
ورة، أي من خالل منطلق التكافل املوجود بذاتِه كِفطَرِة َتنَزُع إليهام  اإلسالمي هبذه الصُّ
ًفا  النفس البرشية، وتصبو لتحقيقها بنَي األفراد، صاحلًَة ألن تكون َأَساًسا خالًصا، وترصُّ

ُق هذه املعاين فيكون َمرشوًعا؟ نزهًيا حُيقِّ
التأمني بني تكييف الفقه والقانون:

الفقهي  الوجود  بني  وِصَفتِِه،  صبَغتِِه  يف  خُمَتِلًفا  ُيصبُح  وسيلة  أو  كأداة  التأمني  إّن 
، وحرّية  ُل لُه من ُمنطلق الّتعاون  عىل الربِّ والوجود القانوين، ألّن التكييف الفقهي ُيَؤصَّ
ع، وهذه املفاهيم هلا استمداد رشعي، يتمثَّل يف طلب األجر واملثوبة من اهلل تعاىل،  التربُّ

عند مبارشة أفعال الرّب واملسارعة إىل اخلريات.
ُز القانون عىل اجلانب التنظيمي الذي حَيُكم العالقة يف هذا العقد، هبدف  يف حني يركِّ
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بمنطق  هَلُم  ن  املؤمِّ مَع  والتعامل  التأمني،  عقد  إنشاِئِهم  عند  األطراف  التزامات  حتديد 
ادر من  الصَّ ع  التربُّ يتعارض أصاًل مع حقيقة  التأمني، وهذا  اإلذعان واخلضوع لرشكة 
َيتِه، عند إنشاء عقد التأمني التكافيل، وبالتايل ُتصبِح نظرية التامني  صاحبه بإَرادته وُحرِّ
مرشوعة  بوسائل  ولكن  اإلسالمية،  الرشيعة  ومقاصد  مبادئ  مع  ُمنَسِجَمة  التعاوين 
ُخ قيم التعاون والتكاُفل)8(، وِمنُه فِحفُظ النّفس واملال بطريق  ُق وُتَرّسرِْ وُمباحة عندًما حُتقِّ
ا من هذه املقاِصد والغايات التي َوَرَدت الرشيعة  ُم  ُجزًءا ُمهامًّ وُمعَترَبً التأمني التكافيل ُيَدعِّ

ظِها َعَمِلًيا. اإلسالمية من َأجِل َصوهِنا وِحفرْ
خصائص التأمني بني الفقه اإلسالمي والقانون:

ن َلُه من األخطار التي  الَ َجَرَم أن التأمني يف نظر الفقه والقانون هيِدُف إىل محاية املؤمَّ
الفنية  األسس  أهّم  من  التشاُبه  أو  التقاُطع  هذا  ممتلكاتِِه...ألنَّ  أو  ِمِه  ِجسرْ يف  ًتصيُبُه  َقدرْ 
حَتمُل يف  يمنع من وجود حقيقة  فقهي وقانوين، ولكن هذا ال  َهَدٌف  فُهَو  للّتأمني)9(، 
اخلالِص  املقصد  بسبب  والقانون،  الفقه  بني  للتأمني  املتباينة  مُجلة من اخلصائص  طياهتا 
من  يتجىلَّ  ما  وذلك  التأمني،  بعقد  التعامل  إِقرار  عند  الواقع،  أرض  يف  حتقيقه  املرُجو 

خالل املظاهر التالية:
1- وحدة الّطرف يف العقد التكافيل:

إنَّ املنضويَن حتت عقد التأمني التكافيل، ُيَمثِّلُوَن بذواهِتم صفة املستأمن و املؤّمن يف 
آٍن واحد،>> لذا ُيشرتُط عىل رشكات التأمني التي تعمُل بنظام التأمني اإلسالمي النّص 
ًعا  ُك يكوُن َترَبُّ َفُعُه امُلشرَتِ وبُِصورٍة واضحٍة يف كّل عقُودها ووثاِئِقها بأنَّ االشرتاك الذي َيدرْ
بقيَّة املشرتكني،  ُيصيُبُه رضر من  مُلَعاَونِة من  ِمنُه  ٍء  بُِجزرْ أو  َسَواًء كان كلُّ االشرتاك،  ِمنُه 
َتأَمن،  ن َحاِماَل لِِصَفة  املسرْ مَّ ُع نفسه<<)10(، فيكوُن بذلك كل ُعنرْرُصٍ ُمؤَّ بام فيهم املتربِّ
َبيرْنَُهمرْ عىل  َتُكون  التكافيل، والَ  العقد  أفراد  هِبَا  ُع  امُلَترَبِّ األموال  يستفيد من هذه  وبذلك 
ع يف اإلسالم هو  َصٍد من التربُّ ٌر يف القانون)11(، ألنَّ أَهمَّ َمقرْ َسبيِل امُلَعاَوضة كام ُهَو ُمَقرَّ
امُلواَساة بني أفراِد األُّمة، وهذه مصلحة حاجية وُخُلٌق  خدمة ملعنى األخوة عىل أساس 
إسالمي َهَدُفُه إِسَعاف املحتاجني وُمراَعاُة مصالح املسلمني)12(، فاألطراف هبذا العقد 

ع اإلرادي لِِفعِل اخلري. كلُُّهم عىل قدم املساواة بسبب تضامنهم املبني عىل التربُّ
ر الفقهي لوحدة أطراف عقد التأمني التكافيل، القائم عىل أساس  وبتوفُّر هذا التصوُّ
الناس، ويرتِفع  التأمني لدى  النَّوع ِمن  ُخُلقيَّة، تتحقق احلاجة إىل هذا  ع وهو قيمة  التربُّ
بح فيختفي ُوُجودها  َكة الضامن التي تسعى إىل الرِّ عنهم تسلُّط الوسيط امُلسَتَغل، وهو رَشِ

عند ثبوت صفة ِوحَدة الّطرف)13(.
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ع اهلادف إىل َجربرْ ما ُيصيُب  ننَي ُيالُِف َجوَهر التربُّ بح املاّدِي عىل ِحساب امُلَؤمَّ كام أنُّ الرِّ
رَتيِه من نواِئب، يف حني جُييُز القانون لرشكة التأمني حتقيق أرباٍح  اإلنساَن يف حَياتِِه، أو ما َيعرْ
ِوُذ عىل الفائض عند انعدام وقوع اخلطر أو الرّضر  َتحرْ لصاحلها، كوهنا رشكة جتارية، َتسرْ
ُن،  امُلَؤمِّ وهي  ُمَسامَهة  رشكة  تتوالّه  القانون  نظر  يف  التأمني  ألّن  هلم،  للُمؤّمن  املستقبيل 
ن هَلُم، وهؤالء قد ال يأخذوَن َشيًئا يف بعض  وهتدف إىل حتقيق الّربح عىل حساب املؤمَّ
األحيان، وهلذا كان عقد التأمني مصنًَّفا ضمن عقود املعاوضات االحتاملية: >> ومعنى 
يكون  بالذات  لُه  ن  وامُلَؤمَّ ن  امُلَؤمِّ بني  ما  العالقة  أنَُّه يف  احتاميل هو  التأمني عقد  أّن عقد 
د ال َيعرُف مقَداَر ما يأرُْخُذ  احتامليا من النَّاحية القانونية امَلحضة، فاملؤمن وقت إبرام الَعقرْ
وال ِمقَداَر ما ُيعَطى، إذرْ أّن ذلك ُمَتَوقٌِّف عىل وقوع الكارثة أو عدم ُوقُوِعَها<<)14(، وبام 
ننَي، َوَتقبُض ِمنرُْهم أقَساًطا ماليًة، ُتصبُح يف  نَة َتُقوُم هبذه الَوَساطة بني امُلَؤمِّ أّن الرشكة امُلَؤمِّ
د قبضها ِمنرُْهم، ُثمَّ تستثمرها لصاحلها يف أعامل متعددة ومشاريع  األخري مَملوكًة هَلَا، بُِمَجرَّ

خمتلفة)15(، استهداًفا لألرباح.
      وهنا ُتصبُح هذه الفكرة بذاهتا ُمَراًدا أساِسًيا لرشكات التأمني، يف حني يبقى حتقيق 
التكافيل،  التأمني  يف  ُصوَرتُه  تتحقق  ال  املعنى  وهذا  َتَبِعًيا)16(،  املستأمنني  بني  التعاون 
َدُة الطَّرف  ن هَلُم، وهذا هو مفهوم ِوحرْ نني ُهم َأنرُْفسُهم مؤمَّ والذي يكون فيه األعضاء املؤمَّ
أخالقية  قيمة  هذا  ِلِهم  بِِفعرْ َقَصدوا  ألهّنُم  ورشعي،  فقهي  منظور  من  التكافيل  العقد  يف 
وليرَْس  بَأَحِدِهم،   والنوائب  ت  امللامَّ حلول  عند  والتكاتف  اخلالص  التَّعاون  مضموهنا 

الّربح املادِّي.
2- مسألة اإلذعان:

بح، وذلك  س لتحقيق مقصد جتاري هو الرِّ إّن رشكات التأمني يف ظلِّ القوانني، تتَأسَّ
ُن هَلُم، وهذا النَّوع  َفُعُه امُلَؤمَّ من خالل استثامر وتوظيف أموال مُتَثُِّل جمموع َأقرَْساط ما َيدرْ
ظ  ُف إليه عباَرُة التأمني عند إِطاَلِقَها والتلفُّ اِئد، لذلك وغالًِبا ما َتنرْرَصِ من التأمني هو السَّ
ن هلم، وهلذا  ا ُيميل رشوًطا وِصَيًغا حتفُظ َمصاحلَها جتاه املؤمَّ هبا)17(، وأن تكون طرًفا قِويًّ
ن َلُه ال َيمِلُك  َها خاّصَية اإِلذعان، >>ألّن املؤمَّ ة من َأمَهِّ متيَّز عقد التامني بخصائص عدَّ
ن َلُه  يًة لوثيقة التأمني، وامُلَؤّمن هو اجلانب القوّي، واملؤمَّ فَض ُكلِّ يًة  أو الرَّ إالَّ القُبول ُكلِّ
عيُف<<)18( فعقد التأمني هبذا الوصف َينَضوي حتَت ُعُقود اإِلذعان،  هو اجلانُب الضَّ
َو ِحينَئٍذ أن تكون املصلحة الَغالَبة َراِجَحة لطرف الرشكات التأمينية، وَمرُجوَحة  فال َغررْ
بَِعَدٍد  مَحََل  النَّاس بالباطِِل، مما  َتَباُح أمواُل  ُتسرْ التنظيمي  ن هَلُم، وهبذا الواقع  يف حقِّ املؤمَّ
من الفقهاء املعارصين إىَِل َرفِضِه والقول بعدم َجَواِزِه، بسبب هذه املحاذير أمثال، ُمفتِي 
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الّديار املرصية حممد بخيت املطيعي، وجاد احلق عيل جاد احلق، والشيخ حممد أبو زهرة... 

وغريهم)19(.
حماولة  يف  حِقيقًيا  وَدافًِعا  َوِجيًها،  سَبًبا  كانت  التأمني،  عقود  يف  اإلذعان  مسألة  إّن 
لُه،  ن  املؤمَّ حَتِمي  ُنصوًصا  املدين  القانون  تضمني  ِخالِل  من  الّتداعيات،  هذه  استدراك 
املرصي  املدنيني  القانونني  ِكاَل  يف  جاء  ما  عليها،  املنصوص  احلامية  ًصَور  من  وَلَعلَّ 
من   81 باملادة  امُلقابَلة  املرِصي  القانون  من   2/151 املاّدة  ت  نصَّ فقد   << والكويتي: 
وًطا  رُشُ َن  وَتَضمَّ اإلذعان،  بطريقة  العقد  تمَّ  إذا   << ُه:  َأنَّ عىل  الكويتي  املدين  القانون 
َفُع عنها  وط بام يررْ َل هذه الرشُّ فية َجاَز للقايض بِنَاًء عىل طلب الطَّرف امُلذِعن أنرْ ُيَعدِّ تعسُّ
َتِضيِه الَعَداَلُة َوَيَقُع  ًقا ملا َتقرْ ُمُه هِبَا، وذلك كّله ِوفرْ َيًة ِمنَها ولو َثَبَت ِعلرْ ِفيِه ُكلِّ َحافَها، أو ُيعرْ إِجرْ

َباطِاًل كّل اتِّفاٍق عىل خالف ذلَِك.
القانون  من   82 باملاّدة  واملقابلة  املرصي  املدين  القانون  من   194 املادة  ت  َوَنصَّ
الّطرف  مصلحة  يف  َداٍئاًم  َك  الشَّ  ُ ُيَفرسِّ اإِلذعاِن  عُقود  يف   << ُه:  أنَّ عىل  الكويتي  املدين 
عقود  من  التأمني  ا  َترِبً ُمعرْ ًضا  َأيرْ َلك  امَلسرْ هذا  َسَلَك  اجلزائري  وامُلَقنَّن  امُلذِعن<<)20(، 
الثاين:  الكتاب  يف   2007 مايو   13 بتاريخ  املعّدل  املدين  القانون  يف  وَصنََّفُه  الَغَرر 
ف  االلتزامات والعقود، بالفصل الثالث، َواِضًعا بعض القيود القانونية يف ُمواَجَهة الَتَعسُّ
وط)21(، والتي قد تصل إىل  ة مسألة الرشُّ ن َلُه، َخاصَّ َتَمل ُوُروُدُه ضدَّ مصلحة املؤمَّ امُلحرْ
ن لُه يف التعويض عند خمَاَلَفتِِه ملًِا َوَرَد يف وثيقة التَّأمني من رشوط  حد اإلخالل بحق املؤمَّ
َعقِدَية)22(، وهذا باِل َريب من أشد آثار التأمني ِسلبَِيًة فيام َيَتَعلَُّق بقيمة االلتزام، ودرجة 

ن َلُه من وجهة قانونية رِصَفة. الوفاء للُمَؤمَّ
وط اهلادفة  َأيًضا عىل مسألة الرشُّ َوَقَع  أّن الرتكيز  املقنّن اجلزائري نجد  وبالعودة إىل 
ن َلُه’ ففي القانون امَلَديِن اجلزائري، َوَرَد باملادة 822 ُبطالن عدة  إىل إذعان وإخضاع املؤمَّ
رشوط منها: >> -الرشط الذي يقيض بُسُقوط احلَق يف التعويض بسبب خرق القوانني 
القانوين  فالنَّص  ِدية<<)23(،  َعمرْ جنحة  أو  جناية  اخلَرُق  َذلَِك  كان  إذا  إالَّ  النُّظم  أو 
ِه يف التعويض وهذا تفسري حِلَقيقة  قاط حقِّ ن لُه قانوًنا إىل إِسرْ ض املؤمَّ ُح إمكانية تعرُّ ُيَوضِّ

ُوُجود فكرة اإلذعان كخاصية يف عقد التأمني.
ة  مدَّ ن عند اشرتاط  املؤمَّ قاط حق  بإِسرْ َقة  متعلِّ فقرًة أخرى  اجلزائري  املقنَّن  وُيضيُف 
ن له بسبب  ُمعيَّنة إلعالِن احلاِدِث َفَينُصُّ عىل: >>الرشط الذي يقيض بُسُقوط حق املؤمَّ
َ مًن الُظروف  لطات أو تقديم امُلستند إذا تبنيَّ ن منه إىل السُّ تأخره يف إعالن احلاِدث املؤمَّ
ابَِقة. ًضا باطِاًل بنصِّ الفقرة السَّ ط أيرْ ٍر َمقُبوٍل<<)24( فيُكون هذا الرشَّ ر كان لُعذرْ أنَّ التأخُّ
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َلُه، مل  ن  ف ضد املَؤمَّ وملَّا كان عقد التأمني َحاِماًل يف كثري من جوانِبِِه مضامني التعسُّ
<< املفيدة يف داللتها ملعنى التعميم،  ا من توظيف عبارة >>ُكلِّ جَيِد املقنِّن اجلزائري بدًّ
التَّعويِض،  حقِّ  إِسقَاُط  ًة  خاصَّ َلُه،  ن  امُلَؤمَّ جتاه  ف  والتعسُّ اإلذعان  وطأة  من  للتخفيف 
ًضا بالبطالن، فيام َيَتَعلَُّق بالرشوط املطبوعة يف وثيقة التأمني، ومل َتُكن  َفنَصَّ عىل ذلك َأيرْ
امُلقنُِّن  ُح  622 ُيرصِّ املادة  الفقرة اخلامسة من  َلُه)25(، ويف  ن  املؤمَّ أمام  وَباِرَزًة  َواِضَحًة 
وقوع  يف  أثر  مُلخاَلَفتِِه  َيُكن  مل  ُه  َأنَّ يتبنيَّ  آخر  في  تعسُّ رشط  كّل   << ببطالن:  اجلزائري 

ن ِمنرُْه<<)26(. احلاِدث املؤمَّ
َيَسُع أطرافه  ُمباح ومرشوع، الَ  التكافيل كبديل  إسالمي  التأمني  إىل  بالعودة  ولكن 
أو  لآلخر،  أَحُدُهم  َيرَْضُع  والَ  البعض،  لبعضهم  ع  التربُّ بصفة  ُمَتلبِّسنَي  َيُكوُنوا  أن  إالَّ 
املادي،  الّربح  وَليرَْس  والُغبن،  ر  الرضَّ رفع  عىل  التَّعاُوُن  هو  املبدأ  ألّن  لُه،  ُمذِعنًا  َيُكوُن 
ٍع من هُؤالِء  ن لُه يف كّل ُعضٍو مَتربِّ ن واملؤمَّ وهلذا اجتمعت يف التأمني التكافيل صفتي املؤمِّ
َدِة الّطرف، ألّن فكرة التضامن بينهم قائمة حقيَقًة عىل  ِ عنه َسابًِقا بِِوحرْ األعضاء، وامُلَعربَّ
تغطية تكاليف املخاطر عندما ُتصيُب َأَحَدُهم، وهذا التضاُمن التكافيل َيبُلُغ َمَداُه وأعىل 
َيًة،  ر النَّاِجم كلِّ َتِزُم األعضاء بتعويض الرضَّ َتَواُه يف حالة االشرتاك القابل للتغيري، َفَيلرْ ُمسرْ
وهذه أهّم املفاهيم والِقيم املفقودة يف التأمني التِّجاري، ألنَّ املسؤولية يف ُعُقوِد اإِلذعاِن 

ِن)27(. َبًقا وبرُشوٍط ِمن طرف امُلَتعاِقَديرْ حُتّدد ُمسرْ
رقم  القرار  بصدور  زال  للتأمني،  الدولة  احتكار  فإن  للجزائر،  وبالنسبة         
امليدان،  1995/01/25، مما سمح بظهور رشكات خاصة يف هذا  95-07املؤرخ يف 
األمان  و  الربكة  رشكة  و  سنة1998،  املعتمدة  و  للتأمينات  اجلزائرية  الرشكة  مثل: 
قانون  تعديل  إىل  اجلزائري  املقنن  اضطر  وباملوازة  غريمها،  و   ...2001 سنة  اعتمدت 
التأمينات و إمتامه بالقانون رقم 06-04 املؤرخ يف 2006/02/20، و أهم ما جاء فيه 

من توجيهات:
املؤسسات و حتى  ينطبق عىل كل  القانون،  إطار هذا  التأمني يف  أن مفهوم رشكة  ـ 
املعاونة   : هو  التعاضد  ومفهوم  حتتها،  املنضوين  أعضائها  لتأمني  اهلادفة  التعاضديات 
203من قانون التأمينات« يقصد بـ » الرشكة« يف  و املساعدة)28(،حيث جاء يف املادة 
مفهوم هذا األمر، مؤسسات     و تعاضديات التأمني و/ أو إعادة التأمني«)29(  فتكون 

هذه األخرية معتمدة عىل أساس التعاون، بمنطوق النص القانوين.
• يمكن للتعاضديات يف قانون التأمينات اجلزائري أن تقوم عىل أساس التعاضد فقط 	

بني أعضائها دون قصد الربح، و هي بذلك تنسجم مع املبدأ التكافيل أو التعاوين من 
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منظور فقهي : و هذا بنص املادة 215 الفقرة الثانية،  جاء فيها :« غري أنه، عند صدور 
هذا األمر يمكن للهيئات التي متارس عمليات التأمني دون أن يكون غرضها الربح 
أن تكتيس شكل الرشكة التعاضدية.« )30(   و هذا النص القانوين ازداد  وضوحا 
عندما فرّس التعاضد بأنه ينفي باملقابل صفة اهلدف التجاري املحض، أال وهو حتقيق 
ليس   « فيه  فجاء  له،   املؤمن  يكون عىل حساب حق  ما  غالبا  والذي  املادي،  الربح 
للرشكة ذات الشكل التعاضدي املذكورة أعاله، هدفا  جتاريا«.)31(وهذا التنصيص 
إجيايب من ناحية صون املبدأ األخالقي، والذي ينسجم مع قيم التعاون و التكافل بني 

األعضاء املنخرطني.
• أوجب املقنن يف هذا الصدد تبيني هدف و مدة و مقر التعاضدية، عند إنشائها، وهذا 	

لفائدة املنخرطني، والذين جيب أن ال يقل عددهم عن مخسة آالف منخرط )5000(، 
كل ذلك للحصول عىل الرتخيص القانوين و القبول باإلنشاء و االعتامد، مع وجوب 
ضامن كامل و تكفل تام، بتسوية االلتزامات يف حالة وقوع أخطار)32(. و ال ريب أن 
هذه املسائل التنظيمية، تصب يف مصلحة املؤمن هلم عند إقامتهم هلذه التعاضديات، 
الوجوب، فورد  التعاون، حيث وردت هذه الرشوط عىل سبيل  مبدأ  املؤسسة عىل 
الكاملة  اشرتاك،التسوية  مقابل  ملنخرطيها  تضمن  أن  جيب  ييل«  بام  القانوين  النص 

اللتزاماهتم يف حالة وقوع أخطار.
وجيب عىل هذه الرشكة أن متتثل إىل القانون األسايس املحدد عن طريق التنظيم والذي 

جيب أن يبنّي باخلصوص :
• هدفها ومدهتا ومقرها وتسميتها،	
• الكيفية و الرشوط العامة التي تعقد عىل أساسها االلتزامات بني الرشكة واألعضاء 	

وكيفية توزيع اإليرادات،
• هيئات التسيري واإلدارة واملداولة،	
• العدد األدنى للمنخرطني الذي اليمكن أن يقل عن مخسة آالف )5000( منخرط.«	

ومن هذا املنطلق ندرك أّن العالقة بني هؤالء املنضوين حتت تعاضدية ما،هو إقرارهم 
بمبدأ التعاون فيام بينهم، والذي بدوره يمّثل امتدادا وأثرا فاعال،يف حتقيق مفهوم الّتأمني 

الّتكافيل بمنظور قانوين . 
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خامتة:

مجاع القول أن العمل يف هذا االجتاه يبقى رضوريا،ألّن » الّدولة احلديثة مضطرة إذن  
إىل اإللزام عىل الّتعاون والقهر عليه،وظروف املجتمعات املعارصة يف نمّوها وتزايد اجّتاه 
الفردية فيها سيحمل الّدولة عىل أن جتعل نظام الّتأمني نظاما يوما ما إجباريا ال يتخّلف 
 )33( والّتكافل.«  الّتعاون  لتحقيق  اآلن  املجتمعات  هذه  يف  املتعّينة  الوسيلة  عنه،ألّنه 
وهبذا التوّجه أيضا يمكن إحياء الّشعور األخالقي واإلحساس باالنتامء للمجتمع،بدال 

من العزلة واالغرتاب.  
مبدأ  عىل  القائم  التكافيل،  التأمني  بجدوى  أكثر  التعريف  جيب  الوقت  ذات  ويف 
التعاون بني األطراف بسبب احلاجة امُللحة إليه، كام أنه سبيل حلفظ التواصل بني األفراد 
وحتّمل  األعباء  تقاسم  يف  احلقيقية،  والعدالة  املشرتكة  القيم  من  أسس  عىل  اهليئات،  و 

التكاليف،عند مواجهة امللاّمت ونوائب الدهر.

قائمة اهلوامش:
1-  سورة املائدة، اآلية 2.

2-  فتح البيان يف مقاصد القرآن، حسن القنُّوجي، ط1، )بريوت، دار الكتب العلمية، 
1999( ج203/1.

3-  سورة احلجرات، اآلية: 10.
تالوة  عىل  االجتامع  فضل  باب  والدعاء،  الّذكر  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  4-  رواه 
وابن   ،)1972 العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )بريوت،  ط2   ،2699 برقم  القرآن، 
ماجه يف سننه، باب فضل العلامء واحلّث عىل طلب العلم، ط1، )مرص، املطبعة 

ثني. التازية، 1349هـ( 99/1، وغريهم من املحدِّ
األشعريني،  فضائل  من  باب  الّصحابة،  فضائل  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  5-  رواه 
املكتب  )بريوت،  الّصغري،  اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،2500 برقم 

اإلسالمي، 1979( 53/2.
)فاس،  احلجوي،  احلسن  بن  حمد  اإلسالمي،  الفقه  تاريخ  يف  السامي  6-  راجع،الفكر 

مطبعة البلدية، 1345هـ( 306/4 وما بعدها.
 ))1968 الفكر،  دار  )دمشق،  ط9  الّزرقا،  أمحد  مصطفى  العام،  الفقهي  7-  املدخل 

.561،560/1
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املطبوعات  دار  الّرمحن )اإلسكندرية،  التأمني يف اإلسالم، د/فايز أمحد عبد  أنظر،   -8

اجلامعية، 2006(ص 32،31.
9-  راجع، نظرية التأمني، املشكالت العملية واحللول اإلسالمية، د/ أمحد حممد لطفي 

أمحد، ط1، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، 2007(، ص 45.
التأمني التجاري والتأمني اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، د/ نعامت حممد خمتار   -10

)اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، 2005( ص 278.
أنظر، نظرية التأمني، د/ لطفي أمحد، ص 22.  -11

يعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور، ط1، )تونس، املطبعة  أنظر، مقاصد الرشَّ  -12
الفنية، 1366هـ(، ص 204 وما بعدها.

الفكر،  دار  )دمشق،  ط2،  الّزحييل،  د/وهبة  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  أنظر،   -13
.445/4 ،)1985

الفكر  دار  )اإلسكندرية،  ط1،  العمرويس،  أنور  املدين،  القانون  يف  الغرر  عقود   -14
اجلامعي، 2003( ص 49.

أنظر، نفس املرجع، ص 58.  -15
أنظر، نظرية التأمني، د/ لطفي أمحد، ص 34.  -16

أنظر، نفس املرجع، ص 62.  -17
نفس املرجع، ص 28.  -18

راجع، البديل اإلسالمي للتأمني، د/ سامل الشافعي، ص 35-34.  -19
نظرية التأمني، د/ اطفي أمحد، ص 29.  -20

راجع: املادة 622 من القانون املدين اجلزائري الصادر بموجب األمر رقم 75-  -21
58 املؤرخ يف 20 رمضان 1395هـ، املوافق لـ 26 سبتمرب سنة 1975 واملتضمن 
القانون املدين، حسب آخر تعديل لُه بقانون رقم 07-05 املؤرخ يف 13 مايو سنة 

.2007
أنظر، أثر التأمني عىل االلتزام بالتعويض، د/ فايز أمحد، ص 74.  -22

بتاريخ  املعدل  اجلزائري،  املدين  القانون  من   622 املادة  األوىل،  الفقرة   -23
.2007/05/13

بتاريخ  املعدل  اجلزائري  املدين  القانون  من   622 املادة  الثانية،  الفقرة   -24
.2007/05/13

بتاريخ  ل  املعدَّ اجلزائري،  املدين  القانون  من  الثالثة  الفقرة   ،622 املادة  راجع،   -25
2007/05/13

الفقرة اخلامسة،املادة 622 الفقرة الثالثة من القانون املدين اجلزائري املعّدل بتاريخ   -26
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.2007/05/13

راجع، نظرية التأمني، د/لطفي أمحد، ص 63 وما بعدها.  -27
أنظر، خمتار الصحاح، حممد الرازي، ضبط وتعليق، د/مصطفى ديب البغا، ط04   -28

)اجلزائر، دار اهلدى، 1990(ص284.
املادة 203 من قانون التأمينات املعّدل واملتمم بالقانون رقم 04/06 املؤرخ يف   -29

.2006/02/20
املادة 215 من قانون التأمينات املعّدل واملتمم بالقانون رقم 04/06 املؤرخ يف   -30

.2006/02/20
 04/06 رقم  بالقانون  واملتمم  املعّدل  التأمينات  قانون  من  مكرر   215 املادة   -31

املؤرخ يف 2006/02/20.
نفس املادة.  -32

املحارض،د/حممد  املجتمع  ورضورات  اإلسالم  أحكام  هدى  يف  الّتأمني  نظام   -33
البهّي،) اجلزائر،مكتبة الرشكة اجلزائرية، دت( ص54.

قائمة املصادر و املراجع:
1ـ القرآن الكريم برواية حفص.

الّرمحن)اإلسكندرية،دار  عبد  أمحد  بالتعويض،د/فايز  االلتزام  عىل  التأمني  أثر  2ـ 
املطبوعات اجلامعية،2006(.

الشافعي،)اإلسكندرية،دار  سامل  اهلادي  عبد  للتأمني،د/جابر  اإلسالمي  البديل  3ـ 
اجلامعة اجلديدة،2007(.

4ـ التأمني التجاري و التأمني اإلسالمي بني النظرية و التطبيق، د/ نعامت حممد خمتار، ) 
اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث،2005(.

5ـ التأمني يف اإلسالمـ  د/ فايز أمحد عبد الرمحن ) اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، 
.)2006

6ـ سنن ابن ماجه، حممد بن ماجه، ط1 ) مرص، املطبعة التازية، 1349هـ (.
املكتب  بريوت،  ط2)  األلباين،  الدين  نارص  حممد  الصغري،  اجلامع  صحيح  7ـ 

اإلسالمي،1979هـ (
8ـ صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، حتقيق و تصحيح، حممد فؤاد عبد الباقي، ط2 ) 

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1972(.
الفكر  دار  اإلسكندرية،   ( ط1  العمرويس،  أنور  املدين،  القانون  يف  الغرر  عقود  9ـ 

اجلامعي،2003(.
10ـ الفقه اإلسالمي و أدلته، د/ وهبة الزحييل، ط2 ) دمشق، دار الفكر، 1985(.
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11ـ الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، حممد احلجوي، ) فاس، مطبعة البلدية، 

1345هـ(.
12ـ قانون التأمني اجلزائري، مؤرخ يف 1995/01/25، بأمر رقم 95-07، معدل و 

متمم بالقانون رقم 06-04 املؤرخ يف 2006/02/20 و املتعلق بالتأمينات.
13ـ املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، ط9 ) دمشق، دار الفكر، 1968(.

14ـ مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور، ط1 ) تونس، املطبعة الفنية، 
1366هـ(.

حممد  املحارض،د/  املجتمع  ورضورات  اإلسالم  أحكام  هدى  يف  الّتأمني  نظام  15ـ 
البهّي،)اجلزائر،مكتبة الرشكة اجلزائرية،د ت(.

16ـ نظرية التأمني، املشكالت العملية و احللول اإلسالمية، د/ أمحد حممد لطفي أمحد ) 
اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، 2007(.
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أثر تغيري نمط استغالل األرايض الفالحية التابعة 
لألمالك الوطنية اخلاصة و انعكاسه عىل التنمية 

االقتصادية 
د. جبار مجيلة 

أستاذة  حمارضة قسم أ
كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة مخيس مليانة

ملخص: 
الذي  األمر  العامل،  بلدان  اقتصاديات  يف  احلساس  العصب  الفالحي  القطاع  يعترب 
سعت إليه اجلزائر من خالل سياستها الترشيعية املتعاقبة، نظرا للدور الكبري الذي يلعبه 

العقار الفالحي يف حتقيق التنمية االقتصادية و االجتامعية .
لذلك كان من الرضوري إضفاء محاية صارمة عىل هذا الصنف من امللكية العقارية، 
سيام تلك التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة، متثلت هذه احلامية يف إحاطة هذا الصنف من 
األرايض بجملة من الضامنات كرسها القانون رقم 10 /03 املؤرخ يف 15 أوت 2010 

موضوع هذه الدراسة . 
Résume :

    Le secteur agricole est un nerf sensible dans les économies des pays du 
monde qui a cherché Algérie à travers la politique législative successive .
      Etant donné le rôle important joué par la propriété Agricole dans la 
réalisation du développement économique et sociale ; il était donc néces-
saire de donner des garanties strictes sur ce type de biens immobiliers ; 
en particuliers ceux des propriétés nationales privées , a représenté cette 
protection dans le briefing de ce type de jeu de garanties de terres consa-
crée par la loi n° 10 /03 du Aout 2010 , le sujet de cette étude .  

التنمية  اخلاصة،  الوطنية  األمالك  الفالحية،  األرايض  مفتاحية:  كلامت 
االنتفاع،  حق  العقارية،  املحافظة  الفالحية،  املستثمرات  االمتياز،  عقد  االقتصادية، 

باألمالك العقارية.



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016 24
مقدمة :

يعترب القطاع ألفالحي العصب احلساس يف اقتصاديات بلدان العامل، فاألمة التي هتتم 
بقطاعها الفالحي تضمن أكيد العيش الكريم لشعبها، و ذلك بتحقيق أقىص ما يمكن 
االهتامم  من  تنطلق  أمة  ألهنا  باالحرتام  جديرة  تكون  األمة  هذه  الفالحي،  اإلنتاج  من 

بمتطلبات شعبها لتحقيق مستوى معني من األمن الغذائي .
انطالقا من هذا يمكن القول أنه مهام كانت اخللفيات اإلسرتاتيجية التنموية املتبعة، 

فمن املفروض أن حيض القطاع الفالحي بأمهية معتربة .
األمر الذي سعت إليه اجلزائر من خالل سياستها الترشيعية املتعاقبة إيامنا منها بأنه 
بقدر تنظيم   و توجيه االستثامرات العقارية يمكن التحكم يف اإلنامءات االقتصادية، و 
هذا نظرا للدور الكبري الذي يلعبه العقار يف التنمية االقتصادية و االجتامعية، كونه دورا 
صارمة  محاية  إضفاء  الواجب  من  كان  ضامنه،لذلك  و  االستثامر  تسهيل  يف  اسرتاتيجيا 
عىل امللكية العقارية بصفة عامة و الفالحية منها عىل وجه اخلصوص، سيام تلك التابعة 
لألمالك الوطنية اخلاصة، متثلت هذه احلامية يف إحاطة هذا الصنف من األرايض بجملة 

من الضامنات حتقيقا للوظيفة االقتصادية و االجتامعية املنوطة هبا .
حيث كان الصنف األخري من امللكية العقارية يستغل بموجب القانون رقم 19/87 
التابعة  الفالحية  األرايض  استغالل  كيفية  ضبط  املتضمن   1987/12/08 يف  املؤرخ 

لألمالك الوطنية و حيدد حقوق املنتجني و واجباهتم )01(.
التي  التحوالت  أن  تبني  القانون،  هذا  تطبيق  من  سنة  عرشون  و  ثالثة  مرور  وبعد 
أحدثها مل تكن نتائجها يف مستوى آمال و تطلعات املنتجني، رغم متليك املرشع هلؤالء 

املستفدين حق االنتفاع، مما ترتب عنه :
• عدم االستغالل الشخيص لألرايض الفالحية و تأجريها من الباطن أو بيعها.	
• حتويل األرايض من أراض فالحية إىل أرض بناء .	
• جتميد النشاط الفالحي ألعضاء املستثمرات اجلامعية بسبب كثرة النزاعات املطروحة 	

فيام بينهم، بسبب أسلوب االستغالل اجلامعي .
• غياب اإلدارة يف امليدان و تراكم القضايا أمام املحاكم. 	

هذه األوضاع الشائكة و غريها دفعت باملرشع إىل التفكري و البحث عن أحكام جديدة 
 16/08 رقم  قانون  بصدور  اخلاصة،  الوطنية  لألمالك  التابعة  األرايض  تسري  و  تنظم 
2008/08/03 املتضمن التوجيه الفالحي، تىل صدور هذا القانون قانون  املؤرخ يف 
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 19/87 القانون رقم  بدوره  ألغى  الذي  و   ،2010 15 أوت  املؤرخ يف   03/10 رقم 

بموجب املادة 34 منه .
هذا  هبا  أتى  التي  اجلديدة  األحكام  دراسة  عىل  ينصب  هذا  بحثنا  موضوع  لعل  و 

القانون، سيام ما تعلق منها بنمط االستغالل املتمثل يف عقد االمتياز .
أما عن اإلشكالية التي نراها مناسبة ملعاجلة املوضوع تكمن يف مدى نجاعة أسلوب 
االستغالل اجلديد والتصدي لإلشكاالت التي أفرزها تطبيق القانون امللغى، و هل كان 

هذا األسلوب كفيل بتجسيد التنمية االقتصادية املرجوة من هذا القطاع ؟ 
لإلجابة عن هذه اإلشكالية و ما يتفرع عنها ارتأينا تقسيم موضوع البحث إىل مبحثني 

أساسيني :
عقد  إىل  الدائم  االنتفاع  حق  حتويل  إجراءات  و  لرشوط  األول  املبحث  خصصنا 
امتياز، بينام املبحث الثاين أردناه أن يكون متعلقا بأثر عملية حتويل نمط االستغالل عىل 

التنمية االقتصادية .
املبحث األول : رشوط و إجراءات حتويل حق االنتفاع الدائم إىل عقد امتياز

يمتد جمال تطبيق قانون رقم 03/10 إىل ما شمله قانون 19/87 امللغى من أرايض 
فالحية و املتمثلة فيام ييل: 

• األرايض التي ال مالك هلا أو ال وارث هلا 	
• األرايض املؤممة و املتربع هبا للصندوق الوطني للثورة الزراعية .	
• األرايض املوضوعة حتت محاية الدولة و التي مل يطالب هبا أصحاهبا يف اآلجال املحددة 	

املعدل و   1995/09/25 املؤرخ يف   26/95 11 من األمر رقم  املادة  طبقا لنص 
األرايض  بإعادة  املتعلقة  الرشوط  فيهم  تتوفر  مل  أو  العقاري،  التوجيه  لقانون  املتمم 

املذكورة سلفا ملالكها األصليني )02( .
اإلجراءات  و  الرشوط  إىل  اآلن  نعرج   ،03/10 قانون  تطبيق  نطاق  حددنا  بعدما 
الواجب توافرها يف املستثمر صاحب االمتياز بغرض تغيري نمط استغالل هذا النوع من 
األرايض الفالحية من حق انتفاع دائم منح بموجب عقد إداري لفائدة مستثمرة فالحية 
مجاعية كانت أم فردية، إىل االستغالل بموجب عقد امتياز يكون حمله حق انتفاع مؤقت 
أو حمدد املدة، و هذا بعد استيفاء مجلة من الرشوط و اإلجراءات نردها تبعا من خالل 

املطلبني التاليني :
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املطلب األول : رشوط منح االمتياز

االمتياز هو عقد إداري، و الذي يعد يف حد ذاته سبب من أسباب كسب حق االنتفاع 
املامرس عىل األرايض الفالحية و عىل الشيوع باسم كل مستثمر و بحصص متساوية،متنح 
بموجبه الدولة لألشخاص الطبيعيني الذين يتمتعون باجلنسية اجلزائرية األرض، حسب 

ما تقيض به املادة 04 من القانون رقم 03/10 املذكور أعاله 
بمفهوم املخالفة هلذا النص، ال جيوز لألجانب و ال لألشخاص املعنوية االستفادة من 

األرض، بغرض التأكيد عىل رشط االستغالل الشخيص و املبارش .
و أن ال يكون للمستثمر مواقف معادية حلرب التحرير الوطني و هو الرشط نفسه 

تضمنه قانون رقم 19/87 )03(.
باألرايض  االنتفاع  حق  أو  االستغالل  حق  عىل  االمتياز  عقد  حمل  ينصب  و  هذا 
الفالحية املبينة أعاله و كذا األمالك السطحية املتصلة هبا املشار إليها ضمن قائمة اجلرد 
املرفقة بالعقد و املتمثلة     يف جمموع األمالك امللحقة باملستثمرة من مباين و أغراس و 
منشآت الري، عىل أن يامرس هذا احلق ملدة 40 سنة قابلة للتجديد، بعد أن كان هذا احلق 

حقا دائام.
و املستثمرين بموجب عقد االمتياز هم أعضاء املستثمرات الفالحية اجلامعية و الفردية 
الذين استفادوا من أرايض فالحية تابعة للدولة يف إطار قانون 19/87 و احلائزين عىل 
عقود رسمية مشهرة يف املحافظة العقارية أو بموجب قرار صادر من الوايل،كام  جيب أن 
رقم  القانون  بموجب  املحددة  بالتزاماهتم  وفوا  قد  الفالحية  املستثمرات  أعضاء  يكون 
التزامات  بأن  نجد  له  املكملة  األخرى  القوانني  و  القانون  هذا  إىل  بالرجوع   ،19/87

املستفدين تتمثل يف شطرين مها :
• الشطر األول : يتعلق بااللتزامات املالية، املتمثلة يف تسديد ثمن املمتلكات املتنازل 	

عنها من قبل اإلدارة أهم هذه املمتلكات هي السكنات و املباين و املعدات الفالحية، 
لكن الثابت واقعيا أن بعض املستفدين رفضوا دفع ثمن هذه املمتلكات املتنازل عنها 

بحجة عدم الرضا بمحتوى و بتقويم هذه املمتلكات )04(.
• الشطر الثاين : يتمثل يف دفع اإلتاوة و هو ما أكدت عليه كل من املادة 02/06 من 	

القانون رقم 19/87 امللغى و كذا نص املادة 03/03 من قانون التوجيه الفالحي 
رقم 16/08 )05(، باإلضافة إىل نص املادة 04 من القانون رقم 03/10، بحيث 
رقم  األمر  من   41 املادة  نص  حسب  به  معمول  هو  ملا  اإلتاوة  هذه  حتديد  يضع 
 2010 لسنة  التكمييل  املالية  قانون  املتضمن   2010/08/26 يف  املؤرخ   01/10
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)06(، سيام املادة 41 .  

و منه يتبني أن حق االنتفاع ال يمنح باملجان، بل بمقابل يكون يف شكل إتاوة ختتلف 
أغلب  أن  ميدانيا  املالحظ  و  الفالحية  اإلمكانيات  ذات  املناطق  تصنيف  باختالف 
املستثمرات الفالحية مل تسدد هذه اإلتاوة، كام مل تقم مديريات أمالك الدولة بمقاضاهتم 
من أجل إجبارهم عىل تسديد هذه املبالغ، نظرا لرتاكم ديون املستثمرات الفالحية)07(، 
إال نادرا رغم أن هذا املطلب هو مطلب مؤسس قانونا ألهنا هي اجلهة التي خوهلا القانون 

حق املطالبة هبذه املبالغ .
   يف هذا اإلطار صدرت مذكرة عن املدير العام لألمالك الوطنية حتت رقم 03085 
ربط  عدم  الدولة  أمالك  مديري  مجيع  من  فيها  يطلب   2011/04/11 يف  مؤرخة     
الدائم  االنتفاع  املرتتبة عن حق  األتاوى  املسبق ملؤخرات  بالتسديد  االمتياز  حترير عقد 
بنصها: » يف انتظار صدور و وضع حيز التنفيذ النصوص التنظيمية املحددة للمناطق ذات 
اإلمكانيات الفالحية التي متت دراستها و هي يف طور االنتهاء من قبل املصالح الفالحية، 

فإنه يتعني عليكم عدم املطالبة بتسديد اإلتاوة حلق االمتياز ...«.
هذه املذكرة جاءت خارقة ألحكام النصوص القانونية املشار إليها أعاله، يف انتظار 
اإلمكانيات  ذات  للمناطق  املحددة  التنظيمية  النصوص  التنفيذ  حيز  وضع  و  صدور 
الفالحية التي متت دراستها و هي يف طور اإلنتهاء من قبل املصالح الفالحية حسب ما 

تؤكده الفقرة الثانية من نص املادة 41 من قانون املالية التكمييل لسنة 2010 .
بالرغم من أن الدولة هلا حق امتياز عىل ما هو موجود عىل األرض املمنوحة للمستفيد 

من منقول قابل للحجز و من حمصول زراعي يف حالة عدم الوفاء بااللتزامات املالية .
يضاف إىل هذه االلتزامات املالية التزامات أخرى تتمثل يف اآليت :

• من 	  01/22 املادة  نص  حسب  لألرض  املبارش  و  الشخيص  االستغالل  رضورة 
القانون رقم 03/10 .

• 02/29 من 	 املادة  الفالحية حسب نص  االلتزام بعدم حتويل األرض عن وجهتها 
القانون .

• عدم تأجري األرض  .	
• معامالت 	 أجروا  الذين  األشخاص  القانون  هذا  أحكام  من  االستفادة  من  يقىص 

عقارية خارقة لألحكام الترشيعية و التنظيمية املعمول هبا .
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   إال أن املذكرة املذكورة أعاله تقر او تعرتف باحلق املكتسب للمتنازل له ألن هؤالء 
غالبيتهم ممن ال تتوافر فيهم رشوط التنازل حسب القانون امللغى رقم 19/87، اليشء 

الذي يعد خمالفا ألحكام القوانني املعمول هبا .

املطلب الثاين : إجراءات حتويل حق االنتفاع الدائم عقد امتياز
  تطبيقا ألحكام املادة 09 من القانون رقم 03/10 يودع ملف حتويل حق االنتفاع 
الدائم إىل عقد امتياز بصفة فردية لدى الديوان الوطني لألرايض الفالحية سواء كانت 

املستثمرة الفالحية فردية أو مجاعية، عىل أن يشمل ملف التحويل الوثائق التالية :
• يف 	 مؤرخ   326/10 رقم  باملرسوم  األول  امللحق  يف  املرفق  النموذج  وفق  استامرة 

2010/12/23 الذي حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األرايض )08(، 
متأل      بشكل واف .

• يودع امللف يف اآلجال املحددة و إال سقط حق املستثمرين الفالحيني طبقا لنص املادة 	
30 من القانون رقم 03/10 .

   هذا و جيب أن يتضمن عقد االمتياز عىل وجه اخلصوص البيانات التالية :
  1 ـ تعيني املستفيد من االمتياز 

  2 ـ تعيني العقار و األمالك السطحية موضوع االمتياز 
  3 ـ أصل امللكية 

  4 ـ ثمن و مدة االمتياز 
  5 ـ الرشوط و التكاليف 

  6 ـ النظام القانوين للمستثمرة 
  7 ـ اإلشهار العقاري 

  8 ـ اإلعفاء من مصاريف التسجيل و الشهر العقاري 
بعد استيفاء العقد هلذه البيانات ترسل إدارة أمالك الدولة عقد االمتياز بمجرد شهره 
إىل الديوان الوطني لألرايض الفالحية الذي يبلغه بدوره إىل صاحب االمتياز، عىل أن 

يكون العقد مرفق بدفرت الرشوط حمرر يف ثالث نسخ، تسلم نسخة منه للمستفيد .
املبحث الثاين : أثر حتويل نمط االستغالل عىل التنمية االقتصادية

16/08 املتعلق بالتوجيه الفالحي و كذا القانون  إن اهلدف من إصدار قانون رقم 
التابعة  الفالحية  األرايض  استغالل  كيفيات  و  رشوط  بتحديد  املتعلق   03/10 رقم 
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الوطنية اخلاصة، هو إرساء ضوابط جديدة و توحيد نمط استغالل األرايض  لألمالك 
التابعة ملكيتها للدولة يف شكل عقد امتياز بغرض تسوية وضعية العقار الفالحي املنتج 
للمستثمر  املبادرة  حق  إعطاء  مع  فردية،  أم  كانت  مجاعية  فالحية  مستثمرات  شكل  يف 
استغالل  إىل  الدائم  االنتفاع  حق  حتويل  و  املستثمرات،  من  الفردية  االستفادة  بطلب 

بموجب عقد امتياز يرتكز عىل مبدأ تأجري األرض من قبل الدولة )09(.
و لعل هذا التغيري الذي عرفه القطاع الفالحي بموجب القانون رقم 03/10 جعل 
من اإلدارة تتخبط يف إشكاالت واقعية ال حرص هلا، إن دل ذلك عىل يشء فإنام يدل عىل 
استنزاف  املضاربة و  اتسمت بطابع  قانونية  السابق من ممارسات غري  الترشيع  ما خلفه 

هذه الثروة بتحويل األرايض الفالحية إىل بناء .
لذلك نحاول من خالل هذه النقطة إبراز أهم اإلشكاالت و املعوقات التي اعرتت 
طريق اإلدارة يف تطبيقها هلذا القانون مع الرتكيز عىل أثر هذا التحول يف نمط االستغالل 
الفالحية  األرايض  فيها  بام  الوطنية  األمالك  أن  باعتبار  االقتصادية،  التنمية  مسألة  عىل 

تشكل أحد أعمدت مثلث األمالك العقارية يف الدولة .
املطلب األول : املعوقات التي اعرتت اإلدارة يف تطبيقها لقانون 10/03

تطرق املرسوم التنفيذي رقم 326/10 املؤرخ يف 2010/12/23 إىل مسألة دراسة 
هذه  امتياز،  عقد  بموجب  يستغل  مؤقت  حق  إىل  الدائم  االنتفاع  حق  حتويل  ملفات 
الرشوط  دفرت  بتوقيع  إما  تنتهي  الفالحية  لألرايض  الوطني  الديوان  هبا  يقوم  الدراسة  
و حتويل امللف إىل إدارة أمالك الدولة قصد إعداد عقد االمتياز باسم كل مستثمر )10( 
من  أو  الوثائق  يف  حتقيقا  أو  تكميلية  معلومات  امللف  دراسة  تتطلب  التي  احلالة  يف 
اللجنة  إىل  امللفات  هذه  الفالحية  لألرايض  الوطني  الديوان  يرسل  هبا  املرصح  الوقائع 

الوالئية يرأسها الوايل للدراسة .
وزارية  تعليمة  صدرت  خاصة  وضعيات  تطرح  التي  بامللفات  التكفل  بغرض  و 
مشرتكة بتاريخ 2012/09/11 بني وزارة الفالحية و التنمية الريفية و وزارة املالية و 

وزارة الداخلية و اجلامعات املحلية، و لعل تطبيق هذه التعليمة كان هيدف إىل :
1ـ  تطهري هنائي للوضعيات التي تلحق رضرا باالستغالل العقالين لألرايض و باألمالك 

العقارية بصفة عامة .
2 ـ ضامن أمن عقاري مستديم ملستغيل األرايض الفالحية .

غري أن الوضعيات اخلاصة اخلاصة التي صادفتها هذه اللجان يف احلاالت الواقعية متثلت 
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يف احلاالت التالية .

املسألة األوىل : مسألة التنازل عن حق االنتفاع 
   من بني امللفات املطروحة عىل اللجان الوالئية، تلك املتعلقة باملستثمرين األصليني 

الذين قاموا بالتنازل عن حقهم يف االنتفاع .
• إما بواسطة عقد موثق لكن غري مشهر 	
• إما بعقد عريف 	

يف  يكمن  الوضعيات  هذه  مثل  حل  فإن  أعاله  املذكورة  التعليمة  بأحكام  عمال  و 
تسوية امللفات املعنية، و ذلك بتكريس احلق املكتسب لفائدة املتنازل له، رشيطة استفاء 
هذا األخري للرشوط املحددة بموجب القانون رقم 19/87 امللغى و كذا القانون رقم 
03/10 و استغالله الفعيل لألرض، مع رضورة إلغاء العقد اإلداري اخلاص باملستثمر 

املتنازل .
أما إذا كان النزاع مطروح أمام اجلهات القضائية املختصة، فإن معاجلة هذه امللفات 

ستتابع عىل مستوى اجلهات القضائية .
أهم ما يمكن التعليق عليه بخصوص احلل الذي تقدمت به التعليمة املذكورة أعاله 
هذه  أن  بدليل  إال،  ليس  سياسية  ميوالت  وفق  جاء  ارجتايل  للقانون،  خارق  حل  أنه 
املعامالت هي معامالت عقارية غري مرشوعة حسب نص املادة 55 من قانون التوجيه 
العقاري )11(، تكون عديمة األثر يرتتب عنها نقل امللكية إىل اهليئة العمومية املؤهلة و 

هي الديوان الوطني    لألرايض الفالحية .
غري  املعامالت  عن  ناجم  جزاء  بمثابة   اخلرق  هذا  وصف  يمكن  ال  فقط  للتذكري 
فإن هلذه اجلهة حق ممارسة  العقارية مرشوعة  املعاملة  لو كانت  و  املرشوعة، ألنه حتى 

الشفعة .
معظم  أن  بدليل   19/87 رقم  القانون  ألحكام  أيضا  خارقة  معامالت  أهنا  كام 
التنازالت متت لفائدة أشخاص ال تتوفر فيهم الرشوط املحددة بموجب نص املادة 10 
و املادة 24 منه، ذلك أن هذا القانون جعل من التنازل ممكن قانونا صعب املنال واقعيا .

هذا ملا يتعلق األمر بالتنازل بموجب عقد موثق، فام هو احلل بالنسبة للتنازالت التي 
متت بموجب عقود عرفية .

مثل هذه الترصفات تعد ترصفات باطلة، ما مل تثبت بعقد رسمي ختضع إلجراءات 
لفائدة  املكتسب  باحلق  االعرتاف  التعليمة  جتيز  ذلك  رغم   ،)12( الشهر  و  التسجيل 
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املتنازل له بموجب عقد عريف .

املسألة الثانية : تتعلق باإلخالل بالواجبات من طرف مستغيل األرايض التي شيدوا عليها 
مباين غري رشعية، فإذا كانت مثل هذه املباين ال عالقة هلا باملستثمرة سواء شيدت من 

طرف املستفيد أو من الغري، ينبغي متابعهم قضائيا .
العقد اإلداري و خمطط حتديد و  التطابق بني  تتعلق بعدم  الثالثة : ختص ملفات  املسألة 
رسم احلدود مع فارق يف املساحة يفوق 20/01، يكون احلل بتكريس حق املستثمر 
و القيام بعد ذلك بتحيني خمططات حتديد و رسم احلدود اخلاصة باملستثمرات من 

طرف مصالح املسح األرايض .
املطلب الثاين : أثر حتويل نمط االستغالل عىل  التنمية االقتصادية

النهوض  بخصوص  اجلزائري  املرشع  أصدرها  التي  القوانني  ترسانة  خالل  من    
العقارية  امللكية  مسألة  بعد  حيسم  مل  أنه  جليا  يتضح  االستقالل،  منذ  الفالحي  بالقطاع 
التي عرفت الكثري من عمليات املد و اجلزر  التابعة لألمالك الوطنية و  الفالحية، سيام 
متأثرة يف ذلك باالختيارات و كذا التجاذبات السياسية، اليشء الذي أثر سلبا عىل عملية 
التنمية االقتصادية، رغم إنفاق الكثري من املال العام عىل هذا القطاع التنموي و احلساس 

يف نفس الوقت. 
و لعل األمر يتعلق بالتقييم اإلنتقادي لآلليات القانونية اجلاري هبا العمل بالنظر إىل 
األهداف السياسية  و االقتصادية التي تبنتها اجلزائر و التي تبدي بعض اإلرادة لتعزيز 

مكانة هذا القطاع و محايته من أشكال النهب  و املضاربة .
هبا  اجلاري  للقوانني  املطبقة  التنظيمية  النصوص  صدور  تأخر  أو  نقص  الحظنا  كام 
حرمان  إىل  أدى  الذي  اليشء  الفالحية  األرايض  بتصنيف  املتعلقة  تلك  سيام  العمل، 
اخلزينة العمومية من موارد مالية تتعلق بتحصيل األتاوى السنوية املتعلقة باستغالل هذا 
النوع من األرايض، باإلضافة تأخر صدور النصوص التنظيمية التي ختص جتزأت هذا 
مما  القضائية،  القسمة  إىل  اللجوء  إىل  باملتعاملني  دفع  الذي  اليشء  األرايض،  من  النوع 

انعكس سلبا عىل استغالل هذه األرايض .
باملقابل بقيت اإلدارة مكتوفة األيدي أمام مواجهة املستفدين و مطالبتهم بتسديد هذه 
األتاوى، بالرغم من أن القانون يكفل هلا حق امتياز عىل ممتلكات املستثمرات الفالحية .
أما املستفدين أنفسهم نجدهم قد فقدوا الثقة التامة يف استغالل هذا النوع من األمالك 
و التعامل مع اإلدارة املرشفة عليه، بعد حتويل حق انتفاعهم من حق دائم إىل حق مؤقت، 
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كام فقدوا أيضا الثقة يف قيمة السند القانوين الذي كان يثبت هذا احلق، ألهنم حتى و إن 
حازوا عىل السند  فهناك عراقيل مجة تعيق طريقهم يف االستغالل أمهها أن العقود التي 
تم حتويلها تتطلب إجراءات قد تستغرق مدة زمنية خاصة إذا كانت األرض الفالحية مل 
ختضع بعد لعمليات املسح اليشء الذي يمنعهم من احلصول عىل قروض، هذا ما دفع 
البحث عن حلول  اللجوء إلصدار تعليامت و مذكرات كان الغرض منها  باإلدارة إىل 
لإلشكاالت التي صادفتها و هي يف معظمها جاءت خارقة لنصوص قانونية، كام سامهت 

بدورها يف التسرت عىل املعامالت غري املرشوعة التي قام هبا املضاربني يف هذا القطاع .
إنشاء  يف  يكمن  احلل  أن  نرى  اجتيازها،  و  العراقيل  هذه  عىل  التغلب  أجل  من 
مقاوالت فالحية حقيقية تكون مدعمة بقانون أسايس يؤمن حقوق أعضاءها و يكفل 
ما  بقدر  قانونية  املطروح يف نظرنا ليس مشكل نصوص  املشكل  احلامية ملنجزاهتم، ألن 
يتطلب األمر رضورة تفعيل تطبيق هذه النصوص، مع إقدام اإلدارة و بكل جرأة عىل 

مواجهة و معاقبة املخالفني و مقاضاهتم تطبيقا للقانون .

خامتة :
يف ختام هذا البحث نقول أن املشاكل التي يتخبط فيها العقار الفالحي و عىل وجه 
املعامل  واضحة  ترشيعية  سياسة  وجود  عدم  مردها  للدولة،  ملكيته  التابع  اخلصوص 
بغرض استثامر هذا القطاع، كوهنا مل تراعي الوضعية احلقيقية للعقار من جهة، و تضارهبا 
و كذا صعوبة تطبيقها يف امليدان من جهة أخرى، و ذلك إما ألهنا نصوص ارجتالية تفتقر 
ثبت  اختيارات سياسية،  أو ألهنا جاءت بغرض حتقيق ميوالت و  إىل دراسات واقعية 

فشلها الذريع بعد تطبيقها .  
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احلامية القانونية حلقوق املعوقني عىل املستوى الدويل

د/ عمروش أحسن 
كلية احلقوق و العلوم السياسية 

جامعة اجلياليل بونعامة بخميس مليانة 

امللخص : 
يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة كل يوم للتمييز ولعوائق تقيد مشاركتهم يف املجتمع 
التعليم  نظام  يف  االندماج  يف  حقوقهم  من  حُيرمون  وهم  غريهم،  مع  املساواة  قدم  عىل 
العام، ويف التوظف، ويف العيش املستقل يف املجتمع، لذلك اهتم املجتمع الدويل بتوفري 
التي  و  دورية  بصفة  الدولية  املؤمترات  عقد  خالل  من  وذلك  للمعوقني،  قانونية  محاية 
هذه  من  جوانب  تناولت  التي  الدولية  املواثيق  عىل  والتوقيع  اإلعاقة،  قضايا  ناقشت 
أجهزهتا  و  الدولة  مسئولية  و  حقوقهم،  حتديد  خالل  من  الدويل،  املستوى  عىل  احلامية 

والتنظيامت غري احلكومية 
Résumé:
Les personnes handicapées toute discrimination de jour et les obstacles 
exposés à limiter leur participation à la société sur un pied d›égalité avec 
les autres, et ils sont privés de leurs droits à l›intégration dans le système 
d›éducation publique, de l›emploi,  la vie autonome dans la société , 
c’est pourquoi la communauté internationale à fournie une protection 
juridique pour les personnes handicapées, par le biais de conférences 
internationales sur une base régulière et qui a discuté des questions 
d›invalidité, et la signature de conventions internationales qui traitait 
les aspects de cette protection au niveau international, en définissant les 
droits et les responsabilités de l›Etat et de ses organes et les organisations 
non gouvernementales .

الكلامت املفتاحية: األشخاص ذوو اإلعاقة، املساواة، عدم التمييز، لغة اإلشارة، التوعية 
باإلعاقة، تقدير الذات، املهارات احلياتية.
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مقدمة:

اإلعاقة هي إحدى القضايا االجتامعية املهمة يف املجتمعات املعارصة ن نظرا ألبعادها 
الرتبوية، واالقتصادية عىل املعاق، وأرسته، واملجتمع ككل، من ناحية، و لكوهنا تتعلق 
ناحية  من  املتحدة  األمم  تقديرات وكاالت  15 % يف ضوء  تبلغ حوايل  أفراده  من  بفئة 
أخرى، هذا فضال عن إن وجود فرد معاقا داخل أرسة معينة يؤثر تأثريا نفسيا، واقتصاديا، 

واجتامعيا ملحوظا عىل مجيع أفرادها 
• قانونية 	 محاية  بتوفري  املنرصم  القرن  من  الثاين  النصف  منذ  الدول  اهتمت  فقد  لذا 

قضايا  ناقشت  التي  الدولية  املؤمترات  بعض  عقد  خالل  من  وذلك  للمعوقني، 
تناولت جوانب هذه احلامية عىل  التي  الدولية  املواثيق  اإلعاقة، والتوقيع عىل بعض 

املستوى الدويل 
املعوقني،  و  اإلعاقة،  قضايا  ناقشت  التي  الدولية  املؤمترات  بعض  عقدت  حيث 
وتوصلت إىل توصيات خاصة بحقوقهم، وحددت مسئولية الدولة، و املجتمع الدويل 
حياهلم، مثال ذلك املؤمتر الدويل األول لإلعاقة و التأهيل، الذي عقد يف نوفمرب1992، 
فرباير   18  16- يف  الرابع  والتأهيل  لإلعاقة  اإلسالمي  العامل  ملجلس  العاملي  املؤمتر  و 

2001 باخلرطوم، لذلك سوف      نتطرق إىل : 
• اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 	
• العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية. 	
• العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .	
• اإلعالن اخلاص بحقوق املعاقني ذهنيًا .	
• االتفاقية الدولية اخلاصة بحقوق الطفل .	
• اإلعالن العاملي حول الرتبية للجميع.	
• اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.	
• الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 	

1ـ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
 10 يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  صدر 
املتأصلة  بالكرامة  ملا كان االعرتاف   ( انه  بديباجة، ذكرت  بدأ  والذي   ،1948 ديسمرب 
يف مجيع أعضاء األرسة البرشية و بحقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس احلرية و العدل، 
والسالم يف العامل …. وانه من الرضوري أن يتوىل القانون محاية حقوق اإلنسان، لكيال 
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يضطر املرء آخر األمر إىل التمرد عىل االستبداد و الظلم …. ( كام تناول يف العديد من 
الناس، وهو الشك من أهم احلقوق األساسية لإلنسان بصفة  املساواة بني  مواده مبدأ 
عامة، و فيام يتص حقوق املعوقني بصفة خاصة، فنصت املادة األوىل منه عىل انه : ) يولد 
مجيع الناس أحرارا متساوين يف الكرامة و احلقوق، وقد وهبوا عقال و ضمريا، وعليهم 

أن يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء ( )1(
احلريات  و  احلقوق  بكافة  التمتع  إنسان حق  لكل   ( أن  منه  الثانية  املادة  ثم أضافت 
آية  التمتع بحامية متكافئة منه دون  الواردة يف هذا اإلعالن دون اى متييز وهلم احلق يف 
تفرقة، كام أن هلم مجيعا احلق يف محاية متساوية ضد اى متييز يل هبذا اإلعالن، و ضد اى 
حتريض عىل متييز كهذا، ثم قررت املادة ) 21( : ) إن لكل شخص نفس احلق الذي لغريه 

يف تقلد الوظائف العامة      يف البالد ( .   
يف  احلق  املجتمع  يف  عضوا  بصفته  شخص  لكل   ( أن   )  1  /  22  ( املادة  وأضافت 
الضامنة االجتامعية، وىف أن حتقق بوساطة املجهود القومي و التعاون الدويل، وبام يتفق و 
نظم كل دولة مواردها، احلقوق و للنمو احلر لشخصيته ( ثم تكلمت املادة ) 23 ( عن 

حق الفرد يف العمل فنصت عىل أن: 
1 ـ لكل شخص احلق يف العمل، وله احلق يف العمل، وله حرية اختياره برشوط عادلة 

مرضية، كام أن له حق احلامية من البطالة 
 2 ـ لكل فرد دون متييز، احلق يف اجر متساو للعمل

3ـ  لكل فرد يقوم بعمل، احلق يف اجر عادل مرض، يكفل له وألرسته عشية الئقة بكرامة 
اإلنسان، تضاف إليه، عند اللزوم وسائل أخرى للحامية االجتامعية(

كام قررت املادة ) 25 / 1 ( ) لكل إنسان احلق يف مستوى من املعيشة كان للمحافظة 
عىل الصحة و الرفاهية له وألرسته، ويتضمن ذلك التغذية، واملالبس و املسكن، والعناية 
حاالت  يف  معيشته  تأمني  يف  احلق  وله  الالزمة،  االجتامعية  اخلدمات  وكذلك  الطبية، 
البطالة، واملرض، والعجز، والرتمل، والشيخوخة، وغري ذلك من فقدان وسائل العيش 

نتيجة لظروف خارجة    عن إرادته (
أما املادة ) 26 / 1 ( فتكلمت عن احلق يف التعليم إذ نصت عىل أن : ) لكل شخص 
وان  باملجان،  األساسية  و  األوىل  مراحله  يف  التعليم  يكون  أن  وجيب  التعليم،  يف  احلق 
يكون التعليم األوىل إلزاميا، وينبغي أن يعمم التعليم املهني و الفني، وان ييرس القبول 

للتعليم العايل عىل قدم املساواة التامة للجميع، وعىل أساس الكفاءة ( )2(
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2ـ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية لسنة 

1966
والذي جاء ليؤكد دون متييز عىل احلق يف الضامن االجتامعي والتأمينات االجتامعية 
يف املادة السادسة،  واحلق يف الصحة اجلسدية والعقلية يف املادة  12 وعىل ضامن احلق يف 

الرتبية والتعليم يف املادة   13 .
3ـ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة 1966

والذي أشار إىل احلق يف احلياة وما يتصل هبا من حق الفرد يف سالمة شخصه وضامن 
العقيدة  وحرية  التنقل  وحرية  الرأي  إبداء  وىف  احلياة  يف  احلق  وكذلك  الفردي،  األمن 
التأكيد عىل  العامة مع  الوظائف  تقلد  السياسية واحلق يف  احلياة  واحلق يف االشرتاك يف 
أن كل دولة طرف يف هذا العهد ملتزمة باحرتام وكفالة كافة هذه احلقوق جلميع األفراد 

املوجودين عىل إقليمها والداخلني يف واليتها دون أي متيز من أي نوع يف املادة   2  )3(
4   ـ اإلعالن اخلاص بحقوق املعاقني ذهنيًا لسنة 1971 

أكد عىل أن تضع الدول نصب عينيها رضورة مساعدة األشخاص املتخلفني عقليًا 
والعمل عىل تنمية قدرات وتيسري اندماجهم مؤكدًا أن للمتخلف عقليًا نفس ما لسائر 
والتعليم  والتأهيل  والتدريب  والعالج  الرعاية  يف  احلق  له  وأن  م1،  حقوق  من  البرش 
والتوجيه بام يلزم لتنمية قدراته وطاقاته يف املادة 2، باإلضافة إىل حقه يف التمتع باألمن 
بجانب حقه يف  ذلك   ،3 املادة  العمل يف  معييش الئق وحقه يف  وبمستوى  االقتصادي 

اإلقامة مع أرسته وحقه يف التقايض ومحايته من االستغالل )4(
5   ـ االتفاقية الدولية اخلاصة بحقوق الطفل 

تم إقرار االتفاقية الدولية اخلاصة بحقوق الطفل يف 20 / 11 / 1989، التي تضمنت 
يف موادها األربع و اخلمسني العديد من احلقوق املدنية، واالقتصادية و السياسية للطفل، 
وضامن  خاصة  محاية  فمنحتهم  املعوقني،  لألطفال  منها   )23( املادة  خصصت  والتي 
التعليم  و التدريب بام يساعدهم عىل التمتع بحياة كريمة بأقىص درجة من االعتامد عىل 

النفس و االنخراط يف املجتمع.
6ـ اإلعالن العاملي حول الرتبية للجميع

ثم صدور اإلعالن العاملي حول الرتبية للجميع والذي تضمن العديد من النصوص 
التي تقرر حق املعوقني يف التعليم، والضوابط الالزمة يف هذا الصدد، حيث تنص املادة 
)3 / 5( منه عىل ) رضورة اختاذ اخلطوات الالزمة لضامن حصول خمتلف فئات املعوقني 
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عىل فرص تعليم مالئمة كجزء من ضامن النظام الرتبوي العام (

املبكرة  الطفولة  خدمات  توسيع  برضورة   ( الدول  منه   )1/  8( املادة  أوصت  و 
العائلة  تدخل  ذلك  يف  بام  املعوقني  و  الفقراء  لألطفال  خاصة  اإلنامئية،  واألنشطة 

واملجتمع( . 
7     ـ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 13 يف  االختياري  وبروتوكوهلا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  اعُتُمدت   
كانون األول/ديسمرب 2006 يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، وُفتح باب توقيعها يف 
30 آذار/مارس 2007، ووقع االتفاقية 82 موقِّعا، ووقع الربوتوكول االختياري 44 
موقِّعا، وصّدقت عىل االتفاقية دولة واحدة، و الغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز ومحاية 
وكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعا كامال عىل قدم املساواة مع اآلخرين بجميع 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احرتام كرامتهم املتأصلة.
األشخاص  مجيع  أن  خالل  من  التمييز  وعدم  املساواة  عىل   5 املادة  أقرت  حيث 
متساوون أمام القانون وبمقتضاه وهلم احلق دون أي متييز وعىل قدم املساواة يف احلامية 
والفائدة اللتني يوفرمها القانون، كام حتظر الدول األطراف أي متييز عىل أساس اإلعاقة 

وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة احلامية املتساوية والفعالة من التمييز عىل أي أساس
كام تتخذ الدول األطراف، سعيًا لتعزيز املساواة والقضاء عىل التمييز، مجيع اخلطوات 
املناسبة لكفالة توافر الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة، و ال تعترب 
التدابري املحددة الرضورية للتعجيل باملساواة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة أو حتقيقها 

متييزا بمقتىض أحكام هذه االتفاقية.
و كذا احلق يف احلياة من خالل أن عىل الدول األطراف من جديد أن لكل إنسان احلق 
التدابري الرضورية لضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة  األصيل يف احلياة وتتخذ مجيع 

فعليا هبذا احلق عىل قدم املساواة مع اآلخرين  )5(                                             
كام أقرت املادة 12 عىل  االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة مع 
آخرين أمام القانون من خالل انه من حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعرتاف هبم يف 
كل مكان كأشخاص أمام القانون، و بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية عىل 
قدم املساواة مع آخرين يف مجيع مناحي احلياة، كام جيب أن تتخذ الدول األطراف التدابري 
املناسبة لتوفري إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الدعم الذي قد يتطلبونه 

أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.
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القانونية  املرتبطة بمامرسة األهلية  التدابري  توفر مجيع  أن  الدول األطراف  كام تكفل 
الضامنات املناسبة والفعالة ملنع إساءة استعامل هذه التدابري وفقا للقانون الدويل حلقوق 
القانونية  األهلية  بمامرسة  املرتبطة  التدابري  حترتم  أن  الضامنات  هذه  وتكفل  اإلنسان، 
حقوق الشخص املعني وإرادته وأفضليته، وأن تكون جمردة من تضارب املصالح ومن 
التأثري الذي ال مسوغ له، ومتناسبة ومتامشية مع ظروف الشخص، وترسي يف أقرص مدة 
ممكنة، وختضع ملراجعة منتظمة من جانب سلطة خمتصة ومستقلة وحمايدة أو من جانب 
هيئة قضائية، وتكون هذه الضامنات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابري يف حقوق 

الشخص ومصاحله
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  فعالة  سبال  األطراف  الدول  إجياد  رضورة  إىل  إضافة 
للجوء إىل القضاء عىل قدم املساواة مع اآلخرين، بام يف ذلك من خالل توفري التيسريات 
املبارشة  املشاركة  الفعال يف  تيرس دورهم  بغرض  أعامرهم،  تتناسب مع  التي  اإلجرائية 
وغري املبارشة، بام يف ذلك بصفتهم شهودا، يف مجيع اإلجراءات القانونية، بام فيها مراحل 

التحقيق واملراحل التمهيدية األخرى   )6(
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أو  للتعذيب  التعرض  عدم  عىل   15 املادة  أقرت  كام 
الالإنسانية أو املهينة من خالل انه ال ُيعَّرض أي شخص للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وبشكل خاص ال يعرض أي شخص إلجراء التجارب 
الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته، كام تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري 
األشخاص  إخضاع  ملنع  الفعالة  التدابري  من  وغريها  والقضائية  واإلدارية  الترشيعية 
ذوي اإلعاقة، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة. 
أما املادة 21  فأقرت عىل حرية التعبري والرأي واحلصول عىل معلومات من خالل 
التي تكفل ممارسة األشخاص  املناسبة  التدابري  الدول األطراف مجيع  رضورة أن تتخذ 
ذوي اإلعاقة حلقهم يف حرية التعبري والرأي، بام يف ذلك احلق يف طلب معلومات وأفكار، 
وسائل  مجيع  طريق  وعن  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  عىل  عنها،  واإلفصاح  وتلقيها، 
االتصال التي يتاروهنا بأنفسهم، عىل النحو املعّرف يف املادة 2 من هذه االتفاقية، بام يف 

ذلك ما ييل:
باستعامل  الناس  لعامة  موجهة  بمعلومات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تزويد  أ- 
حتميل  وبدون  املناسب  الوقت  يف  اإلعاقة  أنواع  ملختلف  املالئمة  التكنولوجيات 

األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية.
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ب -  تيسري قيام األشخاص ذوي اإلعاقة يف معاملتهم الرسمية باستعامل لغة اإلشارة 
وطريقة برايل وطرق االتصال املعززة ومجيع أشكال االتصال األخرى سهلة املنال 

التي يتاروهنا بأنفسهم.
ج - حث الكيانات اخلاصة التي تقدم خدمات إىل عامة الناس، بام يف ذلك عن طريق 
شبكة اإلنرتنت، عىل تقديم خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكال سهلة املنال 

واالستعامل.
د - االعرتاف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها.

أن لألشخاص ذوي اإلعاقة يف  التعليم من خالل  االتفاقية عىل احلق يف  أقرت  كام 
التعليم. وإلعامل هذا احلق دون متييز وعىل أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول األطراف 

نظاما تعليميا جامعا عىل مجيع املستويات وتعلام مدى احلياة موجهني نحو ما ييل:
أ- التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز 

احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتنوع البرشي.
ب- تنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضال عن قدراهتم 

العقلية والبدنية، للوصول هبا إىل أقىص مدى.
ج- متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة يف جمتمع ُحر )7(.

     كما حترص الدول األطراف يف إعماهلا هذا احلق على كفالة ما يلي:
أ- عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام عىل أساس اإلعاقة، 
املجاين  الثانوي  أو  االبتدائي  التعليم  من  اإلعاقة  ذوي  األطفال  استبعاد  وعدم 

واإللزامي عىل أساس اإلعاقة
ب- متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول عىل التعليم املجاين االبتدائي والثانوي، 

اجليد واجلامع، عىل قدم املساواة مع اآلخرين يف املجتمعات التي يعيشون فيها
ج- مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة

العام  التعليم  نظام  نطاق  يف  الالزم  الدعم  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  د- 
لتيسري حصوهلم عىل تعليم فعال

هـ- توفري تدابري دعم فردية فعالة يف بيئات تسمح بتحقيق أقىص قدر من النمو األكاديمي 
واالجتامعي، وتتفق مع هدف اإلدماج الكامل )8(

    أما الفقرة الثالثة فتمكن الدول األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهارات حياتية 
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قدم  عىل  التعليم  يف  الكاملة  مشاركتهم  لتيسري  االجتامعية  التنمية  جمال  يف  ومهارات 

املساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء يف املجتمع. 

وحتقيقا هلذه الغاية، تتخذ الدول األطراف تدابري مناسبة تشمل ما يلي:
البديلة، وطرق ووسائل وأشكال االتصال  الكتابة  برايل وأنواع  أ- تيسري تعلم طريقة 
طريق  عن  والتوجيه  الدعم  وتيسري  والتنقل،  التوجيه  ومهارات  والبديلة،  املعززة 

األقران.
ب- تيسري تعلم لغة اإلشارة وتشجيع اهلوية اللغوية لفئة الُصم.

ج- كفالة توفري التعليم للمكفوفني والُصم أو الُصم املكفوفني، وخاصة األطفال منهم، 
تسمح  بيئات  ويف  املعنيني،  لألشخاص  االتصال  ووسائل  وطرق  اللغات  بأنسب 

بتحقيق أقىص قدر من النمو األكاديمي واالجتامعي.
 أما الفقرة الرابعة فوضعت ضامنا إلعامل هذا احلق، من خالل اختاذ الدول األطراف 
التدابري املناسبة لتوظيف مدرسني، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة اإلشارة و/
أو طريقة برايل، ولتدريب األخصائيني واملوظفني العاملني يف مجيع مستويات التعليم. 

باإلعاقة واستعامل طرق ووسائل وأشكال االتصال  التوعية  التدريب  ويشمل هذا 
املعززة والبديلة املناسبة، والتقنيات واملواد التعليمية ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة، 
كام وجب عىل الدول األطراف أن تكفل إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل 
التعليم العايل والتدريب املهني وتعليم الكبار والتعليم مدى احلياة دون متييز وعىل قدم 
املساواة مع آخرين. وحتقيقا هلذه الغاية، تكفل الدول األطراف توفري الرتتيبات التيسريية 

املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة )9(
8    ـ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة 2006 )10(
باختصاص  الربوتوكول عليها أن تعرتف  الطرف يف هذا  الدولة  بأن   1 املادة  أقرت 
جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتلقي البالغات من األفراد أو جمموعات األفراد 
أو باسم األفراد أو جمموعات األفراد املشمولني باختصاصها والذين يدعون أهنم ضحايا 
انتهاك دولة طرف ألحكام االتفاقية، والنظر يف تلك،  و ال جيوز للجنة تسلم أي بالغ 

يتعلق بأي دولة طرف يف االتفاقية ال تكون طرفا يف هذا الربوتوكول.
حيث تعترب اللجنة البالغ غري مقبول:
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 )أ( متى كان البالغ جمهوال.

)ب( أو شكل البالغ إساءة استعامل للحق يف تقديم تلك البالغات أو كان منافيا ألحكام 
االتفاقية.

)ج( أو كانت املسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، حمل 
دراسة بمقتىض إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.

)د( أو مل تستنفد كافة وسائل االنتصاف الداخلية. وال ترسي هذه القاعدة إذا كان إعامل 
وسائل االنتصاف قد طال أمده بصورة غري معقولة أو كان من غري املرجح أن يفيض 

إىل    انتصاف فعال.
)هـ( أو كان بال أساس واضح أو كان غري مدعم برباهني كافية.

الربوتوكول  هذا  نفاذ  بدء  قبل  حدثت  قد  البالغ  موضوع  الوقائع  كانت  متى  أو  )و( 
بالنسبة للدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ )11(

 كام أقرت املادة 3 رهنا بأحكام املادة 2 من هذا الربوتوكول، بتوخي اللجنة الرسية 
املتلقية إىل اللجنة، يف  إليها عىل الدولة الطرف. وتقدم الدولة  يف عرض أي بالغ يقدم 
غضون ستة أشهر، تفسريات أو بيانات مكتوبة توضح فيها املسألة وتوضح أي إجراءات 

انتصاف تكون تلك الدولة قد اختذهتا.
بشأن  قرار  إىل  التوصل  وقبل  ما  بالغ  تسلم  بعد  وقت  أي  يف  للجنة،  جيوز  حيث 
بأن  طلبا  االستعجال،  سبيل  عىل  للنظر،  املعنية  الطرف  الدولة  إىل  حتيل  أن  موضوعه، 
تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابري مؤقتة لتفادي إحلاق رضر ال يمكن رفعه بضحية 
االنتهاك املزعوم أو ضحاياه، و عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من 

هذه املادة، فإن ذلك ال يعني ضمنا اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو موضوعه )12(
وقوع  عىل  تدل  هبا  موثوقا  معلومات  اللجنة  تلقت  إذا  انه  6 عىل  املادة  أقرت  كام   
يف  عليها  املنصوص  للحقوق  طرف  دولة  جانب  من  منتظمة  أو  جسيمة  انتهاكات 
وتقديم  املعلومات  فحص  يف  التعاون  إىل  الطرف  الدولة  تلك  اللجنة  تدعو  االتفاقية، 

مالحظات بشأن املعلومات املعنية هلذا الغرض
عىل  تقرير  وتقديم  حتر  إلجراء  أعضائها  من  أكثر  أو  عضوا  تعني  أن  للجنة  جيوز  و 
وجه االستعجال إىل اللجنة، آخذة يف اعتبارها أي مالحظات تقدمها إليها الدولة الطرف 
املعنية وأي معلومات أخرى موثوق هبا متاحة هلا. وجيوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة 

إلقليم الدولة الطرف، متى استلزم األمر ذلك وبموافقتها.
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كام تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إىل الدولة الطرف 
املعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات، و تقوم الدولة الطرف املعنية، يف غضون ستة 
أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم مالحظاهتا 
إىل اللجنة، و جيري ذلك التحري بصفة رسية، ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف يف 

مجيع مراحل اإلجراءات.
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التنظيم القانوين لتقييم األرايض الفالحية يف اجلزائر

 د. كريم حرز اهلل
أستاذ مؤقت بكلية احلقوق والعلوم السياسية 

جامعة البليدة 02

ملخص:
اهتمت هذه الدراسة بتحديد التنظيم القانوين لتقييم األرايض الفالحية يف اجلزائر، 
أشخاص  هبا  يقوم  وتقنية  قانونية  عملية  الفالحية  األرايض  تقييم  عملية  تعترب  حيث 
احلقيقي  الثمن  إىل  الوصول  ملحاولة  وذلك  معينة  طرق  عىل  معتمدين  كذلك  مؤهلون 

األقرب لألرض الفالحية.
التي تؤثر  إذ نجد أن عملية تقييم األرايض الفالحية ترتبط بمجموعة من العوامل 
هتيئتها،  شكلها،  مساحتها،  موقعها،  بحسب  وذلك  التجارية  قيمتها  يف  مبارش  بشكل 
...الخ، مما جيعل من عملية التقييم العقاري متعددة األبعاد تتأثر بكافة العوامل املرتبطة 

بالعقار وترتبط كذلك بمجموعة الطرق التي يعتمد عليها لتقييم العقار.
Résumé :

Cette étude porte sur la détermination de l’organisation   juridique 
de l’évaluation des terres agricoles en Algérie du fait qu’elle est consi-
dérée comme une opération réglementaire et technique d’estimation des 
terres agricoles réalisée par des personnes compétentes à cet effet et se 
base sur des méthodes précises pour parvenir à établir une valeur réelle 
la plus proche des terres agricoles.

 Or, on relève que l’opération d’évaluation des terres agricoles est 
liée à un ensemble de facteurs touchant d’une façon directe  sa valeur 
commerciale et cela en raison de son emplacement, sa superficie, sa forme 
et sa viabilité...etc. ce qui attribue à l’opération d’estimation immobilière 
plusieurs dimensions affectée par  l’ensemble des facteurs ayant trait 
à l’immeuble et est également subordonnée à plusieurs méthodes sur 
lesquelles se base  l’estimation immobilière.
املنتجة،  األرايض  العقاري،  التقييم  الفالحية،  األرايض  لتقييم  املفتاحية:  الكلامت 

األرايض الفالحية الوقفية، السوق العقارية، املسح العقاري، املعامالت العقارية.
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مقدمــة:

من خالل هذا البحث سيتم التطرق إىل الكيفية التي تتم هبا عملية التقييم والتي ختتلف 
باختالف العقار حمل عملية التقييم، فتقييم العقارات املبنية يتلف عن تقييم العقارات 
غري املبنية، بل وحتى هذه األخرية ختتلف يف تقييمها بحسب طبيعتها )أرايض فالحية، 
أرايض صاحلة للبناء(، إذ نجد أن عملية التقييم العقاري ملختلف العقارات املبنية أو غري 
املبنية ترتبط بمجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل مبارش يف قيمتها التجارية زيادة أو 
نقصانا، وذلك بحسب موقعها، مساحتها، شكلها، هتيئتها... الخ، مما جيعل من عملية 
التقييم العقاري متعددة األبعاد تتأثر بكافة العوامل املرتبطة بالعقار ذاته هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى نجد عملية التقييم العقاري ترتبط بمجموعة من الطرق التي يتم هبا 
تقييم العقار، وكل طريقة تستجيب لرشوط وظروف معينة ما إن توفرت حتددت عىل 

أساسها الطريقة املالئمة يف عملية التقييم.

الفالحية  األرايض  تقييم  لكيفيات  التطرق  الدراسة  هذه  خالل  من  نحاول  بحيث 
سواء  تقييمها  يف  املؤثرة  العوامل  خمتلف  توضيح  ثم  تعريفها  حتديد  خالل  من  وذلك  
اقتصادية أو قانونية هذا من جهة، ومن جهة أخرى رشح خمتلف الطرق  كانت مادية، 

املعتمدة يف تقييم هذا النوع من العقارات.

اعتمد املرشع اجلزائري يف عملية تقييم األرايض الفالحية عىل جمموعة من العوامل 
والطرق مراعيًا يف ذلك خصائص هذا النوع من األرايض، لذا ارتأينا تقسيم هذه الدراسة 
إىل ثالثة مباحث، نتناول يف املبحث األول مفهوم األرايض الفالحية، ويف املبحث الثاين 

عوامل تقييم هذه األرايض ويف املبحث الثالث طرق تقييمها.

املبحث األول: مفهوم األرايض الفالحية
دراستها  سيتم  والتي  الفالحية  األرايض  تعريف  املبحث  هذا  خالل  من  نتناول 

)املطلب األول(، ثم بيان أصنافها )املطلب الثاين(.

املطلب األول: تعريف األرايض الفالحية
لقد عرف املرشع اجلزائري األرايض الفالحية بموجب أحكام القانون رقم 25/90 
املؤرخ يف 1990/11/18 املتضمن قانون التوجيه العقاري كام ييل: »األرض الفالحية 
اإلنسان  بتدخل  تنتج  أرض  كل  هي  القانون  هذا  مفهوم  يف  الفالحية  الوجهة  ذات  أو 
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سنويًا أو خالل عدة سنوات إنتاجًا يستهلكه البرش أو احليوان أو يستهلك يف الصناعة 

استهالكًا مبارشًا أو بعد حتويله«)1(.
من خالل استقراء نص هذه املادة يمكن القول بأن املرشع قد عرف األرايض الفالحية 

من خالل اخلصائص التالية:
أرايض منتجة: فاألرايض غري املنتجة، ال ُتعد أرايض فالحية. أ- 

ب- جيب أن تنتج بتدخل اإلنسان عن طريق احلرث والغرس والزرع والسقي وغريها من 
الظروف املالئمة لإلنتاج الفالحي)2(، باستعامل األجهزة التقليدية أو احلديثة)3(، 
وبمفهوم املخالفة فإن األرايض التي تنتج طبيعيًا دون تدخل اإلنسان فال ُتعد أرايض 
تنتجه  نبايت  ذات غطاء  غابية كوهنا  أو  حلفائية  أو  رعوية   أرايض  ُتعد  بل  فالحية، 

الطبيعة.
إنتاجًا يكون سنويًا أو خالل عدة سنوات، إذ قد يكون اإلنتاج )دوريًا( مثل إنتاج  ج- 
الثامر  جني  يتم  حيث  املثمرة،  كاألشجار  سنوات  عدة  خالل  أو  والبقول  احلبوب 

خالل عدة سنوات ثم تتحول بصفة دورية عندما تصبح مثمرة.
باستغالل  وذلك  واحليوان،  اإلنسان  حاجيات  إشباع  يف  يتمثل  اقتصادي  دور  هلا  د- 
منتوجها الزراعي يف الصناعة، أي بعد حتويله إىل منتوج صناعي كتعليب الطامطم 

وتصبري اخلرض والفواكه... الخ)4(.
من خالل ما سبق نالحظ أن املرشع اجلزائري اعتمد عىل عدة معايري لتعريف األرايض 
الفالحية عىل خالف املرشع التونيس الذي ركز عىل املعيار الطوبوغرايف لألرض واملتمثل 
 87/83 القانون رقم  يف احتوائها عىل طاقات طبيعية ومناخية، حيث عرفها بموجب 
املؤرخ يف 1983/11/11 املتعلق بحامية األرايض الفالحية كام ييل: »يقصد باألرايض 
الفالحية حسب مفهوم هذا القانون كل األرايض التي هبا طاقات طبيعية ومناخية والتي 
اإلنتاج  لذلك  أرضية  تكون  أن  يمكن  التي  أو  غايب  أو  فالحي  إلنتاج  ختصيصها  وقع 
وكذلك األرايض التي وقع ترتيبها كأرايض فالحية بأمثلة التهيئة املصادق عليها بصفة 
املتضمن  واملتمم،  املعدل   ،1990-11-18 يف  املؤرخ   25/90 رقم  القانون  من   04 املادة  أنظر   1

قانون التوجيه العقاري، اجلريدة الرسمية العدد 49، لسنة 1990.
بدون طبعة،  اجلزائر،  مليلة،  اهلدى، عني  دار  اجلزائري،  القانون  العرش يف  أرايض  نعيمة حاجي،   2

2007، ص 75.
أ. دغيش أمحد، شفعة الدولة واجلامعات املحلية، امللتقى الوطني حول العقار يف القانون اجلزائري   3

والقانون املقارن، املركز اجلامعي، بشار، يومي 22 و23 أفريل 2008، ص 198.
نعيمة حاجي، مرجع سابق، ص 75.  4
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قانونية باملناطق العمرانية والسياحية والصناعية«)5(.

كام أن املرشع اجلزائري ومن خالل هذا التعريف مل يفرق بني األرايض الفالحية التابعة 
للخواص،  التابعة  األرايض  أو  الوقفية  الفالحية  األرايض  أو  اخلاصة  الوطنية  لألمالك 
التفرقة  الوظيفة االقتصادية واالجتامعية)6(، وبالتايل تستدعي عدم  وذلك راجع إلحتاد 

بني هذه األرايض يف مفهوم هذا القانون.
املطلب الثاين: أصناف األرايض الفالحية

تصنيفات  من  نوعني  بني  العقاري  التوجيه  قانون  إطار  يف  اجلزائري  املرشع  ميز 
األرايض الفالحية أوهلام التصنيف الطوبوغرايف، وثانيهام التصنيف القانوين، وسنحاول 

بياهنام يف نقطتني عىل التوايل:

الفرع األول: التصنيف الطوبوغرايف لألرايض الفالحية.
طوبوغرافية  معايري  عىل  الفالحية  األرايض  لتصنيف  اجلزائري  املرشع  اعتمد  لقد 
بحتة متيل لعلم االقتصاد الزراعي أكثر ما تفرس العالقة القانونية التي يتألف منها العقار 
التصنيف  الرتبة للسقي)7(، فبخصوص  املناخ، االنحدار وقابلية  الرتبة،  الفالحي وهي 
األول فهي تشمل األرايض الفالحية اخلصبة جدًا واخلصبة، بالنسبة لألرايض الفالحية 
اخلصبة جدًا والتي عرفها املرشع بأهنا األرايض ذات الطاقة اإلنتاجية العالية، والتي تتميز 

بالعمق وحسن تربتها املسقية أو القابلة للسقي)8(.
 25/90 رقم  القانون  ألحكام  طبقًا  هبا  فُيقصد  اخلصبة  الفالحية  األرايض  عن  أما 
القابلة  أو  املسقية  العمق،  املتوسطة  األرايض  بأنـها  العقاري  التوجيه  قانون  املتضمن 
للسقي أو األرايض احلسنة العمق غري املسقية، الواقعة يف مناطق رطبة أو شبه رطبة وال 

حتتوي عىل أي عائق طوبوغرايف)9(.
الثاين فهي األرايض الفالحية ذات اخلصوبة املتوسطة أو الضعيفة،  التصنيف  وعن 
تتضمن  التي  مشتمالهتا  خالل  من  املرشع  عرفها  التي  األرايض  فهي  لألوىل  فبالنسبة 
أنظر القانون رقم 87/83 املؤرخ يف 11-11-1983، املتعلق بحامية األرايض الفالحية يف القانون   5
جممع  منشورات  التونيس،  العقاري  القانون  يف  حمارضات  الفرشييش،  منري  عن:  نقاًل  التونيس، 

األطرش للكتاب املختص، تونس، بدون طبعة، 2011، ص 59 و60.
أ. دغيش أمحد، املرجع السابق، ص 198.  6

أ. عجة اجلياليل، أزمة العقار الفالحي ومقرتحات تسويتها، دار اخللدونية، ، القبة، اجلزائر، بدون   7
طبعة، 2005، ص 238 و239.

أنظر املادة 06 من القانون رقم 25/90 املؤرخ يف 18-11-1990، املعدل واملتمم، السابق الذكر.  8

أنظر املادة 07 من القانون رقم 25/90 املؤرخ يف 18-11-1990، املعدل واملتمم، السابق الذكر.  9
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األرايض الفالحية املسقية التي حتتوي عىل عوائق متوسطة يف الطوبوغرافية ويف العمق، 
عىل  حتتوي  وال  متغرية،  فيها  األمطار  ونسبة  العمق  املتوسطة  املسقية  غري  واألرايض 
عوائق طوبوغرافية، باإلضافة لألرايض غري املسقية التي حتتوي عىل عوائق متوسطة يف 
عىل  يشتمل  كام  متغرية،  فيها  األمطار  ونسبة  كبري  ورسوخها  العمق  ويف  الطوبوغرافية 
األرايض غري املسقية املتوسطة العمق، ونسبة األمطار فيها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق 

متوسطة يف الطوبوغرافية)10(.
أما عن األرايض الفالحية ضعيفة اخلصوبة فقد عرفها املرشع عىل أهنا األرايض التي 
حتتوي عىل عوائق طوبوغرافية كبرية وعوائق يف نسبة األمطار والعمق وامللوحة، والبنية 

واالنجراف)11(.

الفرع الثاين: التصنيف القانوين لألرايض الفالحية.
لقد صنف املرشع امللكية الفالحية إىل ثالثة أصناف، فيمكن أن تكون تابعة لألمالك 
الوطنية اخلاصة أو امللكية اخلاصة أو الوقفية)12(، وُتعد األرايض الفالحية التابعة لألمالك 
الوطنية ملك للدولة دون سواها)13(، وهي مصنفة ضمن أمالكها اخلاصة طبقًا ألحكام 
الوطنية  األمالك  قانون  املتضمن   ،1990/12/01 يف  املؤرخ   30/90 رقم  القانون 

السابق  واملتمم،  املعدل   ،1990-11-18 يف  املؤرخ   25/90 رقم  القانون  من   08 املادة  أنظر    10
الذكر.

السابق  واملتمم،  املعدل   ،1990-11-18 يف  املؤرخ   25/90 رقم  القانون  من   09 املادة  أنظر    11
الذكر.

12 محدي باشا عمر، نقل امللكية العقارية اخلاصة، دار هومة، اجلزائر، بدون طبعة، 2009، ص 08 
و09.

13 رغم أن قانون األمالك الوطنية يعترب األرايض الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ملك للدولة دون 
حكم قضائي  للبلدية يف  باعرتافها  املبدأ  هذا  القضائيــة ختالــف  اجلهــات  بعض  أن  إال  سواها، 
عن   2000/05/08 يف  املؤرخ   202362 رقم  القرار  يف  جاء  حيث  الفالحية  األرايض  بملكية 
جملس الدولة، الغرفة األوىل، غري منشور: »حيث أنه خالفًا ملا جاء يف حيثيات القرار املستأنف فيه 
موضوع  األرض  فإن  اجلزائر  لوالية  التوجيهي  املخطط  السيام  التعمري  أدوات  صدور  وبعد  فإنه 
النزاع مل ختصص للبناء وإنام حافظت عىل طبيعتها الفالحية كام هو ثابت من خالل الوثائق الصادرة 
عن اجلهات املعنية السيام وزارة الفالحة ومديرية التهيئة والتعمري لوالية اجلزائر، وجتدر اإلشارة 
يف  الصادر   29/90 رقم  والتعمري  التهيئة  لقانون  طبقًا  حتدد  لألرض  الفالحية  الطبيعة  أن  إىل 
أنه يف هذه  املالك، حيث  بام يف ذلك  تلزم اجلميع  التي  التعمري  أدوات  1990/12/01 بموجب 
البلدية  البناء فوقها وهذا حتى وإن كانت  احلالة ال جيوز حتويل الوجهة الفالحية لألرض لغرض 
مالكة هلا كام هو الشأن يف قضية احلال، هذا القرار نقاًل عن األستاذ محدي باشا عمر، محاية امللكية 

العقارية اخلاصة، املرجع السابق، ص 108. 
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املعدل واملتمم)14(، ولقد اهتم املرشع هبذا النوع من األرايض، حيث نظم كيفية استغالهلا 
استغالالً أمثل بموجب القانون رقم 03/10 املؤرخ يف 2010/08/15، الذي حُيدد 
بتقريره  للدولة،  التابعة لألمالك اخلاصة  الفالحية  رشوط وكيفيات استغالل األرايض 

االمتياز كنمط الستغالهلا)15(.
األرايض  استغالل  حق  للمستثمرين  الدولة  بموجبه  متنح  عقد  االمتياز  وُيعد 
دفع  مقابل  للتجديد  قابلة  سنة   40 ملدة  هبا  املتصلة  السطحية  األمالك  وكذا  الفالحية، 
إتاوة سنوية)16(، ويبقى متلك الدولة عرب خمتلف أجهزهتا املركزية والالمركزية سلطات 
وصالحيات واسعة كسلطة الرقابة املستمرة عىل كيفيات استغالل هذه األرايض وسلطة 

توقيع اجلزاءات عند إخالل املستثمرين بالتزاماهتم القانونية والتعاقدية.
للملكية  التابعة  األرايض  فهي  الفالحية  لألرايض  الثاين  القانوين  التصنيف  عن  أما 
رقم  األمر  أحكام  يف  عام  بوجه  امللكية  بأهنا  اجلزائري  املرشع  عرفها  والتي  اخلاصة، 
58/75 املعدل واملتمم املتضمن القانون املدين بأهنا: »امللكية هي حق التمتع والترصف 

يف األشياء برشط أن ال يستعمل استعامالً حترمه القوانني واألنظمة«)17(.
ُمقيد  حق  امللكية  حق  من  جعل  اجلزائري  املرشع  أن  يتضح  األمر  هذا  خالل  من 
باحرتام النصوص القانونية واألنظمة املعمول هبا، ومل يكتف املرشع هبذا التعريف العام 
 25/90 رقم  القانون  أحكام  بموجب  العقارية  بامللكية  خاصًا  تعريفًا  ليضع  للملكية 
حيث  العقاري،  التوجيه  قانون  املتضمن  واملتمم،  املعدل   ،1990/11/18 يف  املؤرخ 
جاء فيه ماييل: »امللكية العقارية اخلاصة هي حق التمتع والترصف يف املال العقاري و/أو 

احلقوق العينية من أجل استعامل األمالك وفق طبيعتها أو غرضها«)18(.
من خالل ما تقدم نجد أن املرشع بموجب قانون التوجيه العقاري وسع يف مفهوم 
يعرف  بام   - ذاته  حد  يف  العقار  )ملكية  ملشتمالهتا  توضيحه  خالل  من  العقارية  امللكية 

بملكية الرقبة – وملكية احلقوق العينية العقارية املتفرعة عنه(.

السابق  واملتمم،  املعدل   ،1990/12/01 يف  املؤرخ   30/90 رقم  القانون  من   18 املادة  أنظر    14
الذكر.

رشوط  بتحديد  املتعلق   ،2010/08/15 يف  املؤرخ   03/10 رقم  القانون  من   03 املادة  15أنظر 
وكيفيات استغالل األرايض الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، اجلريدة الرسمية العدد 46، 

املؤرخة يف 2010/08/18.
16أنظر املادة 04 من القانون رقم 03/10، السابق الذكر.

17 أنظر املادة 674 من األمر رقم 58/75 املؤرخ يف 1975/09/26، املعدل واملتمم، السابق الذكر.

18 نظر املادة 27 من القانون رقم 25/90 املؤرخ يف 1990/11/18، املعدل واملتمم، السابق الذكر.
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مللكيته  استعامله  يكون  أن  برضورة  العقار  مالك  املرشع  قيد  أيضًا،  الشأن  هذا  ويف 
عيني أصيل  العقارية حق  امللكية  وُتعد  له،  أعد  ملا  وفقًا  أو  العقار  لطبيعة  وفقًا  العقارية 

يعطي لصاحبه حق االنتفاع والترصف، وبذلك فحق امللكية أوسع احلقوق وأشملها.
وبالنظر للوظيفة االقتصادية واالجتامعية للملكية العقارية الفالحية اخلاصة، جعل 
هلا)19(،  مالك  كل  عىل  قانونيًا  واجبًا  الفالحية  األرايض  استغالل  اجلزائري  املرشع 
ورتب جزاءات عند خمالفة هذا االلتزام تصل إىل حد التجريد من امللكية حسب ما جاء 
يف قانون التوجيه العقاري)20(، لذا منع حتويلها عن وجهتها الفالحية خارج احلاالت 

التي نظمها قانون التهيئة والتعمري.
أما عن التصنيف الثالث فهي األرايض الفالحية الوقفية، حيث عرف املرشع اجلزائري 
الوقف يف أكثر من قانون ويف مراحل زمنية خمتلفة، فقد عرفه من خالل قانون األرسة عىل 

أنه: »الوقف حبس املال عن التملك ألي شخص عىل وجه التأبيد والتصدق«)21(.
كام عرفه القانون رقم 25/90 املتضمن قانون التوجيه العقاري املعدل واملتمم عىل 
أنه: »األمالك الوقفية هي األمالك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل 
التمتع هبا دائاًم تنتفع به مجعية خريية أو مجعية ذات منفعة عامة ســواء أكــان هذا التمتــع 

فوريـًا أو عند وفاة املوصني الوسطاء الذين يعينهم املالك املذكور«)22(.
وأخريًا عرفه القانون رقم 10/91 املتضمن قانون األوقاف املعدل واملتمم عىل أنه: 
»الوقف هو حبس العني عن التملك عىل وجه التأبيد والتصدق باملنفعة عىل الفقراء أو 

عىل وجه من وجوه الرب واخلري«)23(.
قانون األرسة عرب عن  أن  أعاله،  املذكورة  املواد  أحكام  استقراء  نالحظ من خالل 
التوجيه  قانون  جعله  حني  يف  والعقار،  املنقول  تشمل  التي  املال  بكلمة  الوقف  كلمة 
عدم  فضيلة،  بركان  راجع:  الفالحية،  األرايض  باستغالل  االلتزام  يص  فيام  أكثر،  للتوضيح   19
استغالل األرايض الفالحية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 2005، 

ص 23 و24.
20 ليىل زروقي، محدي باشا عمر، املنازعات العقارية، دار هومة، اجلزائر، بدون طبعة، 2013، ص 

.83
1984/06/09، املتضمن قانون األرسة،  11/84 املؤرخ يف  القانون رقم  213 من  املادة  أنظر   21

املعدل واملتمم، اجلريدة الرسمية العدد 24، املؤرخة يف 1984/06/12.
السابق  واملتمم،  املعدل   ،1990/11/18 يف  املؤرخ   25/90 رقم  القانون  من   31 املادة  أنظر    22

الذكر.
املعدل  باألوقاف،  املتعلق   ،1991/04/27 املؤرخ يف   10/91 القانون رقم  03 من  املادة  أنظر   23

واملتمم، اجلريدة الرسمية العدد 21، املؤرخة يف 1991/05/08.
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للعقار  شاماًل  األوقاف  قانون  جاء  بينام  غريه،  دون  وحده،  العقار  عىل  حكرًا  العقاري 
واملنقول واملنفعة فيام عدا ذلك، فإن هذه القوانني تتفق مجيعها عىل فكرة التأبيد يف الوقف 

وطابعه اخلريي.
باإلضافة إىل ذلك، فقد حدد املرشع كيفية استغالل العقار الفالحي الوقفي كصنف 
من أصناف امللكية العقارية، فبالنسبة لألرايض الوقفية الصاحلة للزراعة فخصها املرشع 
بعقد املزارعة الذي عرفه املرشع يف الفقرة األوىل من نص املادة 26 مكرر 01 من القانون 
 10/91 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل   )24(2001/05/22 يف  املؤرخ   07/01 رقم 
املتعلق باألوقاف، وهذا العقد يستثمر به امللك الوقفي إذا كان هذا امللك أرضًا زراعية 
خالية من الزرع أو الشجر، أما األرايض الفالحية املغروسة باألشجار ونحوها فخصها 
املرشع بعقد املساقاة، والذي عرفه املرشع يف الفقرة الثانية من نص املادة 26 مكرر 01 
من القانون رقم 07/01 املتعلق باألوقاف، وهذا العقد يستثمر به امللك الوقفي إذا كان 
هذا امللك أرضًا فالحية مغروسة باألشجار، ويرجع مصدر هذين العقدين إىل الرشيعة 
اإلسالمية، وهي عبارة عن إجيارات فالحية ذات طبيعة خاصة، اهلدف من ورائها استثامر 

األرايض الفالحية املوقوفة بزراعتها وخدمتها عن طريق الغري)25(.
اإلجيارات  من  وهو  احلكر،  بعقد  املرشع  خصها  فقد  البور،  الفالحية  األرايض  أما 
بغرض  العقد  هذا  رشع  وقد  اإلسالمية،  الرشيعة  من  أصله  يستمد  املدة،  الطويلة 
استصالح األرايض الفالحية البور، وجعلها خاضعة لالستثامر، وُيعترب هذا العقد قيد 

خطري عىل امللكية الوقفية ألنه يرتب للمحتكر حقًا عينيًا عىل العقار الوقفي)26(.
املبحث الثاين: عوامل تقييم األرايض الفالحية

الفالحية، وسنحاول  لتقييم األرايض  تقديرية  اجلزائري ثالثة عوامل  املرشع  وضع 
دراستها من خالل تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب نتناول يف املطلب األول العوامل 
املادية، وسنتناول يف املطلب الثاين العوامل االقتصادية، ثم سيتم تناول العوامل القانونية 

يف املطلب الثالث.
املطلب األول: العوامل املادية

24  اجلريدة الرسمية العدد 29، املؤرخة يف 2001/05/23.
بموجب  املستحدثة  املوقوفة  الفالحية  األرايض  وتنمية  واستغالل  استثامر  عقود  جطي،  خرية   25
ماجستري،  مذكرة  باألوقاف،  املتعلق   10/91 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل   07/01 رقم  القانون 

كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 2005، ص 06، 07، 43 و44.
والدراسات  البحوث  جملة  الوقفي،  امللك  استثامر  تنظيم  يف  املرجعية  إشكالية  بوشمة،  خالد  د.    26

القانونية والسياسية، كلية احلقوق، جامعة البليدة 02، العدد 05، لسنة 2013، ص 24، 25.
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تشتمل العوامل املادية التي يتم االعتامد عليها من أجل تقييم األرايض الفالحية يف 
طبيعة ونوعية الرتبة، األغراس، الظروف املناخية واخلصوصيات الفيزيائية للقطعة من 

حيث الشكل، التضاريس، املنافذ، املمرات والصيانة.

الفرع األول: طبيعة ونوعية الرتبة.
الرتبة  الفالحية، فنوعية  امُلحدد لقيمة األرايض  العامل األسايس  العامل،  ُيعترب هذا 
وجودهتا هي التي حتدد طاقات وإمكانيات األرايض الفالحية يف اإلنتاج، وهذه األخرية 
هي املحرك األسايس للطلب عليها وقيمتها يف السوق، ولذلك فاألرايض الفالحية ذات 
الرتبة اجليدة واجلودة العالية يكون الطلب عليها مرتفعًا يف السوق وتكون قيمتها بفعل 
ذلك مرتفعة، وكلام قلت جودهتا كلام تراجعت قيمتها بفعل تراجع الطلب عليها، وحتدد 
طبيعة ونوعية الرتبة بناء عىل تركيبتها         الفيزيائية والكيميائية، سمك الطبقة الصاحلة 

للزراعة، درجة نفاذيتها ونوعية النباتات التي عىل سطح األرض)27(.

الفرع الثاين: نوعية األغراس.
حتسب قيمة األغراس عىل أساس نوعيتها الفيزيائية املوجودة فيها، وذلك بالنظر إىل 
عدد األغراس وتوزيعها تبعًا جلوهرها وهتيئتها بطريقة تسمح هلا بنمو أحسن، باإلضافة 
إىل عمرها حيث ُيعد هذا األخري حمددًا أساسيًا يف قيمة األغراس، كام أن عامل التهيئة له 

دور يف رفع قيمة هذه األرض الفالحية أو انخفاضها.

الفرع الثالث: الظروف املناخية.
األرض  تعرض  مدى  الثلج(،  الربد،  )املطر،  التساقط  يف  املناخية  الظروف  تتمثل 
ألشعة الشمس، مدى تعرضها للرياح، وهذه العنارص املناخية متثل العنارص األساسية 

حلياة أي نبات، والتي يعرب عنها علميًا بالضوء واحلرارة واملاء واهلواء.
وتبعًا للظروف السائدة يف منطقة ما يتحدد نوع الغطاء النبايت الذي ينمو هبا بام فيها 
األقاليم  حتدد  التي  هي  املناخية  فاألقاليم  املنطقة،  تلك  يف  للزراعة  الصاحلة  الفالحية 
النباتية، وتأثري هذا العامل عىل قيمة األرايض الفالحية يف السوق العقارية يتمثل يف كونه 
هو الذي حُيدد بصفة طبيعية األنواع النباتية الفالحية املمكن زراعتها)28(، وهذا معناه أنه 
هو الذي حُيدد إمكانيات استغالل األرايض الفالحية، وعىل أساس هذه األخرية يتحدد 
طبعة،  بدون  اجلزائر،  هومة،  دار  العقاري،  للتوجيه  اجلزائري  القانوين  النظام  شامة،  سامعني  أ.   27

2002، ص 94.
28 عمراوي بن يوسف، األسس التنظريية لتقييم العقارات املعامرية، دار أسامة، اجلزائر، بدون طبعة، 

2008، ص 87.
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الطلب عليها وقيمتها تبعًا لذلك يف السوق العقارية.

الفرع الرابع: الشكل.
يلعب عامل الشكل دورًا مهاًم يف حتديد قيمة األرايض الفالحية يف السوق العقارية، 
هناك  وتكون  منها،  استغالهلا  املمكن  املساحة  تتحدد  األرضية  القطعة  شكل  فحسب 
ما  وهذا  منتظاًم،  القطعة  شكل  فيها  يكون  التي  احلاالت  يف  األمثل  االستغالل  إمكانية 
املنتظم،  غري  الشكل  ذات  الفالحية  باألرايض  مقارنة  السوق  يف  مرتفعة  قيمتها  جيعل 
عدم  يف  واملتمثلة  األرضية،  القطعة  شكل  عن  النامجة  االستغالل  لعوائق  راجع  وذلك 
القدرة عىل االستغالل الكامل ملساحة األرضية)29(، حيث أن الشكل غري املنتظم يؤدي 

لتكوين زوايا ضيقة صعبة االستغالل أحيانًا، وغري قابلة لالستغالل أحيانًا أخرى.
الفرع اخلامس: التضاريس.

تعطي القطعة األرضية املستوية والسهلية عدة امتيازات يف حال استغالهلا، وتكون 
عكس  العقارية  السوق  يف  عليها  الطلب  الرتفاع  نتيجة  مرتفعة  ذلك  بفعل  قيمتها 
األرايض ذات التضاريس الصعبة والتي يصعب استعامل اآلالت الفالحية فوقها األمر 
الذي جيعلها أقل مردودية، وكذلك تؤثر التضاريس الصعبة سلبًا عىل نوعية الرتبة، حيث 
تأثري  بفعل  النجرافها  نتيجة  بسهولة  املعدنية  موادها  تفقد  املائلة  الفالحية  األرايض  أن 

األمطار، وهذا كله يؤثر سلبًا عىل قيمتها يف السوق العقارية.
الفرع السادس: املنافذ واملمرات.

واخلروج  إليها  والدخول  األرضية  بالقطعة  االتصال  وسائل  واملمرات  املنافذ  متثل 
منها، وبالتايل كلام كان الدخول إىل القطعة األرضية واخلروج منها سهاًل، وكانت قريبة 
من الطريق العمومي كلام ساهم هذا إجيابيًا يف قيمتها يف السوق، فالطريق العمومي يعطي 
وتسويق  نقل  يف  خاصة  عليه  املطلة  أو  له  املجاورة  الفالحية  لألرايض  كبرية  امتيازات 
الفالحية  واألرايض  العمومي  الطريق  عن  البعيدة  الفالحية  األرايض  بينام  املحاصيل، 

املحصورة تزداد تكاليف نقل حماصيلها وهذا يساهم بشكل سلبي يف قيمتها)30(.
الفرع السابع: حالة صيانة الرتبة.

القطعة  مستغل  هبا  يقوم  التي  واإلصالح  والتهيئة  الصيانة  أعامل  مجيع  يف  وتتمثل 
إنتاجيتها  من  الرفع  هبدف  خصوبتها  عىل  واملحافظة  نوعيتها  حتسني  بغرض  األرضية، 
كحرثها وتسميدها وصيانة قنوات رصف املياه وقنوات السقي... الخ، فكلام توفر هذا 
29  - Note N° : 2810 E/DGDN/DODF/EXP, du 231991-07-, Détermination de la valeur 

vénale des biens ruraux, Alger, p 03.
30 أ. سامعني شامة، املرجع السابق، ص 94.
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العامل كلام أدى ذلك إىل الزيادة يف القدرة اإلنتاجية للقطعة األرضية، وبالتايل جيعل من 

األرض الفالحية ذات قيمة كبرية يف السوق العقارية.
املطلب الثاين: العوامل االقتصادية.

إن للعوامل االقتصادية دورًا هامًا يف تقييم األرايض الفالحية، وذلك الرتباط قيمة 
هذا النوع من األرايض باجلانب االقتصادي من حيث درجة تطوره أو ركوده يف املنطقة.

الفرع األول: درجة التطور االقتصادي يف املنطقة.
االستهالك  ومتنوعة  واسعة  تكون  املتطور  االقتصادي  املستوى  ذات  املناطق  إن 
ونتيجة لذلك يزداد الطلب يف االستثامر يف األرايض الفالحية)31(، وهذا األخري يؤدي 

إىل ارتفاع قيمتها يف السوق العقارية.

الفرع الثاين: املوقع.
يلعب موقع القطعة األرضية دورًا أساسيًا يف عملية تقييمها، فكلام كانت قريبة من 
املتواجدة  املحلية  واألسواق  التجارية  واملراكز  السكانية  والتجمعات  العمومية  الطرق 
التي  الكبرية  لالمتيازات  بالنظر  وذلك  مرتفعة،  التجارية  قيمتها  كانت  كلام  باملنطقة 
يمنحها هذا املوقع، حيث أن الطلب عىل املحاصيل الزراعية يف هذه احلالة دائم وكبري، 
كام يمكن بيعها يف األسواق واملراكز التجارية بسهولة وبرسعة وبأقل التكاليف عكس ما 
إذا كان موقع األرض الفالحية بعيد عن الطرق العمومية واألسواق واملراكز التجارية 

والتي تكون قيمتها منخفضة)32(.
املطلب الثالث: العوامل القانونية 

تتمثل العوامل القانونية املؤثرة يف حتديد قيمة األرايض الفالحية أساسًا يف االرتفاقات 
القانونية، واملتمثلة يف ارتفاقات القانون العام وهي بصفة عامة االرتفاقات املدرجة يف 
القانون  وارتفاقات  اخلاصة،  القانونية  النصوص  بعض  يف  أو  والتعمري  التهيئة  قانون 
املحصورة  لألشخاص  القانون  يوله  الذي  املرور  حق  عىل  أساسًا  واملرتكزة  اخلاص 

أراضيهم)33(.

31  - Larbi Zedjiga, les facteurs d’appréciation et les méthodes d’évaluation domaniale, 
Mémoire de fin d’études de troisième cycle spécialisé en finances publiques, Institut 
Maghrébin d’économie douanière et fiscale, Alger, 2012, p 126. 

32 أ. سامعني شامة، مرجع سابق، ص 95.
33 - Khahouadji Mohammed Riyadh, La conduite d’un projet d’expertise d’évaluation 

immobilière par la qualité, Mémoire pour l’obtention du diplôme de master en Génie 
Civil, Faculté de Technologie, Université Aboubekr Belkaid Tlemcen, 2013, p 97.
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املبحث الثالث: طرق تقييم األرايض الفالحية

يف  تناوهلا  سيتم  والتي  أساسية  طرق  أربع  املرشع  حدد  الفالحية  األرايض  لتقييم 
هذا الفرع، واملتمثلة يف طريقة التقييم باملقارنة املبارشة ، طريقة التقييم بالسعر املتوسط 
للهكتار ، طريقة التقييم بواسطة املردودية ، وطريقة التقييم بواسطة الدخل، باإلضافة 

لتقييم املغارس بالنسبة لألرايض التي هبا مغارس حسب طريقة قيمة االستبدال .
املطلب األول: طريقة التقييم باملقارنة املبارشة

نشيطة،  العقارية  السوق  فيها  تكون  التي  الفالحية  املناطق  عىل  الطريقة  هذه  تطبق 
األمر الذي يفرتض وجود عدد كبري من عنارص املقارنة، أي وجود عمليات بيع أو رشاء 
التقييم،  الفالحية موضوع عملية  مطابقة لألرض  فالحية  العقارية ألرايض  السوق  يف 
وأساس هذه الطريقة هو دراسة بطاقات املعامالت العقارية املحلية ومعرفة القيم احلالية 
املستخلصة  القيمة  لنفس األوصاف، وعندها تطبق مبارشة  الفالحية احلاملة  لألرايض 

عىل األرض الفالحية موضوع عملية التقييم)34(.
ولتنفيذ هذه الطريقة جيب عىل املقيم العقاري إتباع جمموعة من اخلطوات التي تتمثل        
)الشكل،  التقييم  عملية  موضوع  الفالحية  األرض  مواصفات  مجيع  حتديد  وجوب  يف 
القيام  رضورة  مع  الخ(،  الرتبة...  نوعية  الصيانة،  حالة  املوقع،  التضاريس،   املساحة، 
العهد  احلديثة  الرشاء  أو  البيع  عمليات  عن  العقارية  السوق  يف  معمقة  أبحاث  بإجراء 

لألرايض الفالحية املطابقة لألرض الفالحية موضوع عملية التقييم.
املطبقة  واألسعار  املعامالت  هلذه  ودراسة  بتحليل  العقاري  املقيم  لقيام  باإلضافة 
عليها قصد التأكد من مصداقيتها واستبعاد األسعار غري الصادقة التي ال تعكس األسعار 
اجلاري التعامل هبا يف السوق، وهذا الستنتاج القيمة املرجعية للتقييم من عنارص املقارنة، 
والقيام بتطبيق القيمة املستخرجة مبارشة عىل القطعة األرضية الفالحية املراد تقييمها)35(، 

وهبذا يتم حتديد القيمة التجارية لألرض الفالحية وفق طريقة املقارنة املبارشة.
املطلب الثاين: طريقة التقييم بالسعر املتوسط للهكتار

تعترب هذه الطريقة من أنجع الطرق املعتمدة يف جمال تقييم هذا النوع من األرايض، 
السوق  معطيات  دراسة  من  انطالقًا  للهكتار  املتوسط  السعر  حتديد  عىل  تقوم  بحيث 
قيمتها  حتديد  املراد  القطعة  مع  وتشاهبًا  قربًا  األكثر  الفالحية  لألرايض  املحلية  العقارية 
34 - Ferhat Tebib, l’analyse du marché immobilier et l’application des méthodes d’évaa-

luation immobilière, Master  «Management de l’immobilier de la construction et de 
l’aménagement», Euromed, Ecole de management, Marseille France, 2007, p 67.

35 - Note N° : 2810 E/DGDN/DODF/Exp, du 23-07-1991, op-cit, p 04. 
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الفالحية  أواًل حتديد مجيع مواصفات األرض  الطريقة جيب  التجارية)36(، ولتنفيذ هذه 
الرتبة...  نوعية  الصيانة،  حالة  املوقع  التضاريس،  املساحة،   ( التقييم  عملية  موضوع 
الخ(، ثم القيام بإجراء أبحاث معمقة يف السوق عن الترصفات العقارية احلديثة يف جمال 

هذا النوع من األرايض.
نفس  هلا  التي  األسعار  عىل  واالعتامد  املعامالت  مجيع  بتحليل  القيام  يتم  وبعدها 
العقارية،  السوق  يف  به  املتعامل  السعر  تعكس  ال  التي  األسعار  واستبعاد  املواصفات 
ثم يقوم املقيم العقاري بحساب السعر املتوسط للهكتار ملجموعة القطع األرضية التي 
حتمل نفس املواصفات واملميزات وتطبيقه عىل مساحة القطعة األرضية موضوع عملية 
التقييم)37(، وهبذا نكون قد توصلنا إىل حتديد قيمة القطعة األرضية وفق طريقة التقييم 

بالسعر املتوسط للهكتار.
املطلب الثالث: طريقة التقييم عن طريق املردودية )اإلنتاجية(

عائد  أو  فمردودية  مردوديتها،  بواسطة  الطريقة  هذه  وفق  الفالحية  األرايض  تقيم 
فالطلب  العقارية،  السوق  يف  لقيمتها  املحدد  األسايس  العامل  يمثل  الفالحية  األرض 
عىل األرايض الفالحية يعتمد عىل عامل املردودية وعىل أساس هذا األخري تتخذ قرارات 
الفالحية  األرايض  يف  االستثامر  أن  بمعنى  الفالحية)38(،  األرايض  رشاء  عدم  أو  رشاء 
كلام  كبرية  الفالحية  األرض  مردودية  كانت  فكلام  جتنيها،  التي  املداخيل  عىل  يتوقف 
ارتفعت قيمتها يف السوق نتيجة الرتفاع الطلب عليها، وكلام انخفضت مردوديتها كلام 

انخفضت قيمتها يف السوق العقارية.
فالقيمة التجارية لألرض الفالحية وفق هذه الطريقة تساوي الناتج الصايف املتوسط 
الفالحية  لألرض  املتوسط  الصايف  الناتج  لتحديد  فبالنسبة  املردودية)39(،  نسبة  تقسيم 
جيب القيام بدراسة معمقة قصد معرفة حجم اإلنتاج السنوي اإلمجايل املتوسط لألرايض 
الفالحية املامثلة وذلك باالعتامد عىل املعلومات املتوفرة لدى املصالح الفالحية ومصالح 
القيام  يتم  املامثلة  الفالحية  املتوسطة لألرايض  الدولة، وبعد حتديد كمية اإلنتاج  أمالك 

السوق  معطيات  دراسة  يص  فيام  أكثر  وللتوضيح   ،102 ص  السابق،  املرجع  حيياوي،  أعمر   36
العقارية املحلية لألرايض الفالحية.

37 - Sam Hayat, la fiscalité immobilière, mémoire de fin d’études de troisième cycle 
spécialisé en finances publiques, Institut Maghrébin d’économie Douaniére et fis-
cale, Alger, 2009,         p 117.

38  أعمر حيياوي، املرجع السابق، ص 103.
39  أ. سامعني شامة، املرجع السابق، ص 97 و98.
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فقيمة  وعليه  الفالحي)40(،  املنتوج  سوق  يف  تسويقه  سعر  أساس  عىل  قيمته  بتحديد 
اإلنتاج الصايف املتوسط تساوي كمية اإلنتاج املتوسطة مرضوبة يف سعر تسويق الوحدة 

من هذا املنتوج املستنتج.
األرض  قيمة  بني  الكائنة  العالقة  ُيبني  الذي  املردودية  معدل  حتديد  بخصوص  أما 
العقارية  السوق  دراسة  من  مستنتج  يكون  أن  جيب  وحتديده  ومردوديتها،  الفالحية 
عملية  موضوع  الفالحية  األرض  نوع  نفس  من  الفالحية  باألرايض  اخلاصة  املحلية 
املعامالت  عن  املحيل  العقاري  السوق  يف  بالبحث  القيام  أوالً  جيب  ولذلك  التقييم، 
العقارية اخلاصة باألرايض الفالحية املامثلة لألرض الفالحية موضوع عملية التقييم، ثم 
القيام بدراسة وحتليل مجيع املعامالت واستبعاد املعامالت التي متت دون السعر اجلاري 

التعامل به يف السوق.
وبعد ذلك يتم حتديد الناتج اإلمجايل لكل عنرص من عنارص املقارنة وقيمته يف السوق 
وذلك  املقارنة،  عنارص  من  عنرص  لكل  املردودية  معدل  بحساب  القيام  ثم  العقارية، 
الناتج  مقسوم عىل  املقارنة  عنرص  قيمة  يساوي  املردودية  معدل  التالية:  العالقة  بتطبيق 
بينها خاصة  فيام  متقاربة  مردودية  نتحصل عىل جمموعة من معدالت  اإلمجايل، وبذلك 
التقييم ونقوم بحساب املعدل  الفالحية موضوع عملية  بأرايض فالحية مماثلة لألرض 

املتوسط هلذه العنارص.
نقوم  التقييم  عملية  موضوع  الفالحية  لألرض  التجارية  القيمة  ملعرفة  األخري  ويف 

بحساهبا وفق العالقة التالية)41(: قيمة األرض = )الناتج الصايف(/)معدل املردودية(
املطلب الرابع: طريقة التقييم حسب الدخل )الريع(

تتمثل هذه الطريقة يف حتديد القيمة التجارية لألرايض الفالحية التي تكون حمل عقد 
إجيار وال هيم إذا كان بدل اإلجيار نقدي أو قسط من املنتوج، وتساوي القيمة التجارية 
لألرض الفالحية موضوع التقييم مبلغ الدخل الصايف السنوي تقسيم نسبة الرسملة)42(.

40 أعمر حيياوي، مرجع سابق، ص 104.
41 - Larbi Zedjiga, op-cit, p 117.
42 حسني حممد مجعة، الدليل العقاري، مكتب الدراسات واالستشارات اهلندسية، مرص، بدون طبعة، 

2006، ص 97.
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خامتة:

ما نخلص إليه يف هناية هذه الدراسة هو أن التقييم العقاري باعتباره عملية تقنية يقوم 
عىل مبادئ معينة وفقًا لعوامل وطرق حمددة هبدف حتديد القيمة التجارية للعقارات حمل 
التقييم واحلقوق العقارية يف زمان ومكان معينني، هذا األمر يتطلب مهارات فنية وعلمية 
التقييم  اجلزائري ملوضوع  املرشع  التقييم، وقد خصص  بعملية  املكلفني  يف األشخاص 
العقاري نصوصًا قانونية وتنظيمية نظرًا ألمهيته الكبرية عىل املستوى القانوين، االقتصادي 
املنظومة  من  يتجزأ  ال  جزءًا  العقاري  التقييم  ُيعد  القانوين  املستوى  فعىل  واالجتامعي، 
لتحديد  آلية  ُتعد  التقييم  فعملية  االقتصادي،  اجلانب  وبخصوص  اجلزائرية،  القانونية 
القيمة االقتصادية للعقارات، والتي َسُتسهم بشكل إجيايب يف االرتقاء باالستثامرات، أما 
عىل املستوى االجتامعي فإن معرفة قيمة العقار سيسهل عىل األفراد التعامل به ومعرفة 

أمهية الصفقة التي سيقدمون عليها كام سيتعرفون عىل حساسية ترصفهم.
ومن خالله تم الرتكيز عىل تقييم األرايض الفالحية والتي يكون تقييمها من خالل 
الظروف  األغراس،  نوعية  الرتبة،  ونوعية  )طبيعة  يشمل  مادي  عامل  عىل  االعتامد 
التطور  )درجة  يشمل  اقتصادي  وعامل  واملنافذ(،  املمرات  التضاريس،  املناخية، 
االقتصادي للموقع(، وعامل قانوين يشمل )ارتفاقات القانون العام واخلاص(، وتشمل 
باملقارنة  التقييم  األوىل يف  الطريقة  تتمثل  أساسية  أربع طرق  األرايض  تقييم هذه  طرق 
الثانية  الطريقة  أما  نشطة(،  العقارية  السوق  فيها  تكون  التي  الفالحية  )املناطق  املبارشة 
فهي التقييم بواسطة السعر املتوسط للهكتار )من خالل دراسة معطيات السوق العقارية 
أما  التجارية(،  قيمتها  حتديد  امُلراد  القطعة  مع  تشاهبًا  األكثر  الفالحية  لألرايض  املحلية 
طريقة التقييم عن طريق املردودية )تعتمد عىل عائدات األرض الفالحية(، أما الطريقة 
الرابعة فهي  التقييم حسب الدخل أو الريع )حتديد قيمة األرايض الفالحية، والتي تكون 

حمل عقد إجيار(.
إن عملية تقييم األرايض الفالحية قد تثري عدة إشكاالت مرتبطة بنتيجة التقييم بحد 
العقارية،  العقارات واحلقوق  تثمني  العملية هو يف األصل  أن اهلدف من هذه  إذ  ذاته، 
لكن النتيجة املتوصل إليها من خالل تقرير املقيم العقاري قد ال تكون يف مجيع احلاالت 
مواجهة  يف  لالحتجاج  الرايض  غري  للطرف  املجال  يفتح  مما  األطراف،  جلميع  ِضية  ُمررْ
اجلهة املكلفة بعملية التقييم، وهذا ما يطرح مسألة املنازعات النامجة عن تقييم هذا النوع 
من العقارات والتي يمكن تسويتها سواء عن طريق القضاء العادي أو القضاء اإلداري. 
ومن خالل ما تقدم نستخلص أن أمهية التقييم العقاري كعملية تقنية تستهدف ضامن 
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الواجب  من  كان  لذا  االقتصادية،  باملنظومة  واالرتقاء  االستثامر  عجلة  ودفع  احلقوق 
حتديد أهم النتائج املتوصل إليها للمسامهة يف حتديدها من جهة، ومن جهة أخرى القيام 

بحلها إن كانت ذات أثر سلبي، ومن أهم هذه النتائج:
القانونية  النصوص  من  العديد  يف  العقاري  التقييم  بذكر  اجلزائري  املرشع  اكتفى   -1
دون أن يفصل يف كيفياهتا، مما جعلها تتسم بالغموض، عىل غرار ذكر املرشع احلق 
يف التعويض للمنزوع ملكيته من أجل املنفعة العامة، حيث تم التأكيد عىل أن هلذا 
يف  ملكيته  قيمة  حسب  التعويض  يف  احلق  له  املصلحة  صاحب  باعتباره  الشخص 
يف  املعتمدة  والتقنيات  التعويض،  هذا  حتديد  كيفية  يبني  أن  دون  العقارية  السوق 

ذلك.
كثرة تدخل املرشع يف إصدار نصوص قانونية تتضمن تقييامت عقارية إدارية، عىل   -2
و  رشوط  حتديد  املتضمن  واملتمم  املعدل   269/03 رقم  التنفيذي  املرسوم  غرار، 
والتسيري  الرتقية  ولدواوين  للدولة  التابعة  العقارية  األمالك  عن  التنازل  كيفيات 
نزيف يف  إىل  يؤدي  مما   ،2004 يناير  أول  قبل  االستغالل  املوضوعة حيز  العقاري 
املال العام بسبب عدم األخذ بعني االعتبار ثمن العقار احلقيقي يف السوق العقارية.

حدد املرشع اجلزائري اجلهات املكلفة بعملية التقييم لكل من الدولة ممثلة يف إدارة   -3
مل  أنه  املالحظ  ولكن  العقاريني،  اخلرباء  وكذا  اجلبائية،  واإلدارة  الوطنية  األمالك 
حيدد كيفيات ذلك عكس املرشع الفرنيس أو األمريكي أو املرصي، حيث تم حتديد 
وتنظيم هذه املهنة وإعطاءها حقها من خالل وضعها كمهنة حرة مُتارس من طرف 
شخص يدعى خبري التقييم العقاري بموجب نصوص قانونية وتنظيمية، وهذه املهنة 

متارس حتت إرشاف هيئة تضبط سري وطرق ممارستها.
أعطى املرشع اجلزائري مهمة تقييم األمالك العقارية التابعة للدولة ألعوان مديريات   -4
وبتعليامت  متخصص،  تكوين  ودون  قانونية،  محاية  إعطائهم  دون  الدولة  أمالك 
األمالك  تقييم  مهمة  وأعطى  فقط،  الوطنية  لألمالك  العامة  املديرية  عن  صادرة 

اخلاصة للخرباء العقاريني ولإلدارة اجلبائية دون حتديد لتقنيات التقييم العقاري.
أكد املرشع عىل أنه إذا كان أحد أطراف النزاع إدارة، فإن القضاء اإلداري هو املختص،   -5
ومن جهة أخرى، ويف حاالت تبادل األمالك العقارية بني الدولة واخلواص يف هذه 
517 من قانون اإلجراءات املدنية  احلالة القضاء العادي هو املختص حسب املادة 
كانوا  سواء  األطراف  بني  منازعة  وحدوث  الشيوع  حاالت  يف  وأيضًا  واإلدارية، 
خواصًا أو كان أحد أطرافه الدولة فالقضاء العادي هو املختص، وبالتايل كان عىل 
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املرشع أن ُيعدل من هذه املواد ويرتك للقضاء اإلداري االختصاص إذا كانت اإلدارة 

طرفًا يف النزاع.
للمنازعات  اإلدارية  بالتسوية  العقاري  التقييم  جمال  يف  النزاع  أطراف  املرشع  ألزم   -6
النامجة عن عمليات التقييم قبل اللجوء إىل التسوية عن طريق القضاء إذا كانت اجلهة 
بالتقييم  املكلفة  إذا كانت اجلهة  بالتقييم هي اإلدارة اجلبائية، ومل يلزم ذلك  املكلفة 
أمالك  بتقييامت  املتعلقة  القضايا  كثرة  إىل  أدى  الذي  األمر  الوطنية،  األمالك  إدارة 
الدولة عىل مستوى اجلهات القضائية، وبالتايل تشويه سمعة إدارة األمالك الوطنية.
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تكلفة العالج يف اجلزائر

األستاذ: عىل دمحان حممد
كلية العلوم االقتصادية التسيري والعلوم التجارية

جامعة عني متوشنت

 
ملخص : 

األخريين  العقدين  خالل  خاصة  كبريا  تطورا  للجزائر  بالنسبة  الصحة  قطاع  شهد 
الرغم  عىل  لكن  للبلد.  واالجتامعية  االقتصادية  التغريات  مع  تزامنا  املايض  القرن  من 
من ضخامة ما تنفقه الدولة عىل هذا القطاع احلساس يف سبيل تلبية الطلب املتزايد عىل 
اخلدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام أو اخلاص إال أن االستفادة من هذه اخلدمات 

ما زالت دون املستوى املطلوب أين يبقى القطاع عرضة للعديد من املشاكل .  

ABSTRACT

The health sector in Algeria witness a great development, especially dur-
ing the last two decades of the last century to coincide with the economic 
and social changes of the country. But despite the enormity of what the 
state spends on this sensitive sector in order to meet the growing de-
mand for health services provided by the public or private sector, which, 
however, take advantage of these services is still below the required 
level where the sector remains vulnerable to various probl Key- words : 
health, health economics,public spending, economic redorms.

اإلصالحات  العام،  الصحة،اإلنفاق  الصحة،اقتصاديات   : املفتاحية  الكلامت 
العمومية،  الصحية  اهلياكل  الصحي،  القطاع  متويل  العالج،  قاعات  االقتصادية، 

املستشفيات اجلامعية، املراكز الصحية.



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016 64
مقدمة:

للمنظومة  الفرنيس  النموذج  نظاما موروثا عن  اجلزائر غداة االستقالل  لقد عرفت 
من  فكان  العمومية،  للصحة  واملرتدي  املتدهور  الوضع  الفرتة،  تلك  ميز  الصحية،وما 
اعتامد  فتم  اجلديد،  الوضع  متطلبات  مع  ليتالءم  الصحة  قطاع  تنظيم  إعادة  الرضوري 
سياسة الطب املجاين سنة 1973 والتي أدت إىل حترير الطلب ومنه ترسيع االستهالك 

الصحي خصوصا مع التوسع يف البنية الصحية.
ومع مرور الوقت أصبح متويل نفقات  الصحية مطروحًا بحدة يف ظل األزمة التي 
عاشتها اجلزائر مع منتصف الثامنينات والتي أصبح من املؤكد أهنا أثرت سلبًا عىل املنظومة 
الصحية من خالل تقليص امليزانية املخصصة هلذا القطاع مما أدى إىل إحداث اختالل يف 
توازن السياسات الصحية املطبقة،فالنمو املالحظ لنفقات الصحة ال يرتجم بالرضورة 
الرغبة يف حتسني اخلدمات الصحية بقدر ما يبني األعباء النامجة عن سياسة جمانية العالج.
إذن فتمويل قطاع الصحة ال يزال يشكل عقبة أمام إصالح والنهوض هبذا القطاع 
ولو  املقدمة،  اخلدمات  نفقات  لتغطية  إىل غياب أسس علمية صحيحة وسليمة  بالنظر 
القطاع  لتمويل  كبديل  التعاقد  نظام  ملرشوع  التحضري  تم  األخرية  السنوات  خالل  أنه 
الصحي،إال أن هذا الربنامج مل يرى النور بعد. وعىل هذا األساس فاإلشكالية الرئيسية 
التي انطلقنا منها لتحديد ساحة البحث و النقاش هي كام ييل:ما معنى أن نستثمر كل هذه 
األموال،وحتدد كل هذه اخلطوات وامليزانيات بالقطاع الصحي ثم ال تكون النتائج وفق 

األهداف املسطرة؟ ما هي أهم التدابري املتخذة واىل متى سيتم تنفيذها ؟
إن اإلجابة عىل هذه اإلشكالية قد تطلب منا التطرق إىل املحاور أساسية :

أوال. عالقة املنظومة الصحية باملنظومة االقتصادية .
ثانيا. تقييم موارد املنظومة الصحية اجلزائرية .

ثالثا. مصادر وأنظمة متويل املنظومة الصحية يف اجلزائر.
رابعا. النظام التعاقدي كبديل لتمويل املنظومة الصحية.

أوال. عالقة املنظومة الصحية باملنظومة االقتصادية 
من  إسرتاتيجيتها  حتدد  بحيث  الفرعية  األنظمة  جمموعة  عن  الصحية  املنظومة  تعرب 
الطبي  اإلنتاج  الصحية،مصالح  :احلالة  واملتمثلة يف  الثالث  األنظمة  تفاعل هده  خالل 
و ميكنزمات التحصيل .ولقد بينت الدراسات واألبحاث يف هدا املجال مدى ارتباط 
الصحية  املنظومة  يرى«ELEVY«:أن  بحيث  االقتصادية  باملنظومة  الصحية  املنظومة 
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موجودة بأكملها داخل املنظومة االقتصادية .وهذا راجع إىل مدخالت املنظومة الصحية 
من  بد  ال  اقتصادية  خصائص  للصحة  ادن   . االقتصادية  املنظومة  داخل  يف  املتواجدة 
أجل  من  األفضل  اخليارات  حتديد  طريقة  بدراسة  االقتصاد  علم  هيتم  لذلك  دراستها 
املعضلة أصعب  املتنوعة،وتصبح  النادرة إلشباع احلاجات  للموارد  االستخدام األمثل 
إذا مل يأخذ بعني االعتبار حاجة املستهلكني املحتملة يف املستقبل .وهنا تظهر أمهية اقتصاد 
الصحة  فرغم الصعوبات التي واجهها من حيث املحتوى والشكل إال أنه ولد وتطور 
برسعة إلجياد حل للتناقض القائم بني احلاجات االجتامعية من جهة والقيود االقتصادية 
من جهة أخرى. يرى كل من P.Bonamour F.Guyot - عىل أن اقتصاد الصحة 
التي  املثىل  الرشوط  أي دراسة  الطبي  النشاط  تعظيم  إىل  الذي هيدف  املعرفة  فرع  :«هو 
بعني  آخذين  للسكان  صحية  حالة  أحسن  لضامن  املتاحة  املوارد  ختصيص  من  متكن 
االعتبار القيود والوسائل املتاحة«  يف حني أن H.Guittonيرى عىل أن اقتصاد الصحة 
»فرع جزئي هيتم بتكييف اإلنسان مع الوسط الذي حييط به أي حتقيق التوازن األمثل بني 

املداخيل والتكاليف«.
إذن فاقتصاد الصحة فرع من فروع العلوم االقتصادية الذي هيدف إىل دراسة وحتليل 
القيود التي يثقلها املحيط االقتصادي واالجتامعي عىل املنظومة الصحية »1«من خالل : 

• حتليل القضايا واملشكالت اخلاصة بقطاع اخلدمات الصحية .	
• بالرعاية 	 اخلاصة  الطلب يف األسواق  و  العرض  الصحية عىل جانبي  األنظمة  تقييم 

الصحية. 
• كام يقدم معايري لتقييم السياسات الصحية من أجل حتقيق الكفاءة و العدالة يف الرعاية 	

الصحية«2«.
ثانيا.تقييم موارد النظام الصحي 

أ- تطور اهليئات واهلياكل املرشفة عيل الصحة يف اجلزائر
تعترب الصحة باإلضافة إىل كوهنا حق عاملي أسايس،موردا بالغ األمهية لتحقيق التنمية 
االجتامعية  واالقتصادية،وعىل هذا األساس بات حتام عىل كل دولة حتديد خياراهتا بشأن 
وعي  عىل  يكونوا  أن  السياسات  واضعي  عىل  ينبغي  بالتايل  الصحية،و  خدماهتا  تقديم 
بالعبء النسبي لألمراض واإلصابات وعوامل اخلطر التي تتسبب يف حدوثها .ويف هذا 
وهذا  الصحة  جمال  يف  السكان  حاجيات  توفري  االستقالل  منذ  اجلزائر  حاولت  اإلطار 
راجع إىل احلالة التي عرفتها البالد خاصة خالل التسعينات مما تطلب منها بدل قصارى 
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الوسائل من أجل تشييد  القطاع من خالل تسخري كل  النهوض هبذا  جهدها من أجل 
كذا  و   ) ...الخ  صيدليات  عيادات،  االستشفائية،  )املراكز  الرضورية  الصحية  اهلياكل 
اهلياكل  هذه  داخل  الاّلزمة  التجهيزات  توفري  إىل  أطباء،إضافة  والشبه  األطباء  تكوين 

الصحية بغية تعميم العالج إىل كافة املواطنني.
من  جمموعة  من  العمومي  الصحي  القطاع  العمومية:يتكون  الصحية  اهلياكل   /1
املؤسسات الصحية العمومية ذات الطابع اإلداري، تتمتع بالشخصية املعنوية وكذا 
باالستقاللية املالية وعىل هذا األساس فاإلطار التنظيمي للقطاع الصحي العمومي 

يشمل ثالثة مستويات أساسية »3«وهي:
• املستوى املركزي: تشمل الوزارة عىل عرش وحدات مؤسسة عن طريق مرسوم ومنسقة 	

بواسطة السكرتري العام باإلضافة إىل ذلك توجد جلان وطنية وقطاعية سلطتها مبارشة 
من الوزارة املكلفة بالصحة والسكان تقوم هذه اللجان بالفحص،وتلعب دورا هاما 
يف التنمية واملتابعة وكذا تقييم الربامج الوطنية للصحة،ويف املقابل توجد عرش )10( 

هيئات حتت وصاية الوزارة مسرية من طرف جملس اإلدارة »4«.
• السكان 	 واحتياجات  العالج  بني عرض  املالئمة  أجل حتقيق  :من  اجلهوي  املستوى 

الصحية  اخلدمات  من  االستفادة  يف  األفراد  بني  العدالة  ضامن  أجل  من  وكذلك 
هيئة  للصحة  اجلهوي  املجلس  يعترب  1995،حيث  سنة  للصحة  اجلهوية  أسست 

فاحصة متعددة القطاعات  مكلفة بـ: 
- تدعيم التشاور بني املتدخلني واملجتمع املدين فيام يتعلق بتحديد التوجهات 

اإلسرتاتيجية .
- اختاذ القرار من خالل التخصيص األمثل للموارد،كام يمكن اعتبار املراقبني 
متارس  العمومية  للصحة  الوطني  للمعهد  كملحقات  للصحة  اجلهويني 
مهمة خاصة مرتبطة باملعلومة الصحية،واجلدير بالذكر أن املستوى اجلهوى 

يبقى افرتايض حيث ال توجد استقاللية  للمنطقة. 
• املستوى الوالئي:يف كل والية من واليات اجلزائر نجد ما يعرف بـ مديرية الصحة 	

 14 يف  املؤرخ   261  -97 التنفيذي  املرسوم  بمقتىض  تأسيسها  تم  والتي  والسكان 
جويلية 1997 وتتمثل مهامها أساسا يف: مجع و حتليل املعلومة الصحية، و وضع حيز 
التنفيذ الربامج القطاعية للنشاط الصحي، و التنسيق بني نشاطات اهلياكل الصحية، 

مع مراقبة هياكل القطاع اخلاص.
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2/ القطاعات الصحة:يعترب القطاع الصحي النواة األساسية بالنسبة للمنظومة الصحية 
يف اجلزائر حيث بلغ عددها 185 قطاعا صحيا تم إنشائها بناءا عىل املرسوم 81- 

442 املؤرخ يف 5 سبتمرب 1981 موزعة عىل مخسة مناطق صحية كام ييل:
منطقة الوسط : تتوفر عىل 56 قطاع صحي .  -
منطقة الرشق: تتوفر عىل 55 قطاع صحي .  -

منطقة الغرب : تتوفر عىل 43 قطاع صحي .  -
منطقة اجلنوب الرشقي: تتوفر عىل 20 قطاع صحي .  -

منطقة اجلنوب الغريب : تتوفر عىل 11 قطاع صحي.  -
إذن فالقطاع الصحي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية 
استشارة  بعد  والسكان  بالصحة  املكلف  الوزير  يقرتح  املايل  باالستقالل  وكذا  املعنوية 
الوايل حل أي قطاع صحي عرب مرسوم تنفيذي. يتكون القطاع الصحي من جمموعة من 

اهليئات التي هتدف إيل: 
الوزارة  إىل  تابعة  والتي هي  البلديات  تغطية حاجيات سكان جمموعة من   -

املكلفة بالصحة.
املؤسسة  مع  توقع  باتفاقيات  الصحية  املصالح  مستخدمي  تأهيل  إعادة   -

القائمة بالتكوين.
تنظيم نشاطات الوقاية والتشخيص والعالج.  -

ترقية املحيط من خالل مكافحة اآلفات االجتامعية.  -
 243  -81 رقم  املرسوم  عىل  بناء  إنشائها  تم  املتخصصة:لقد  االستشفائية  3/املراكز 
املتخصصة  االستشفائية  املؤسسات  إنشاء  واملتضمن   1981 سبتمرب   5 يف  املؤرخ 
املتخصصة  االستشفائية  فاملؤسسات  مؤسسة.إذن   25 إىل  عددها  وصل  حيث 
االستقالل  و  املعنوية  بالشخصية  تتمتع  إداري  طابع  ذات  عمومية  مؤسسات  هي 
املايل،أنشأت هذه املراكز االستشفائية املتخصصة بناءا عىل اقرتاح من الوزير املكلف 

بالصحة و السكان و هذا بعد استشارة الوايل، أما املهام التي توكل إليها:
فهي تقوم بتطبيق الربامج الوطنية واجلهوية واملحلية للصحة .  -

املسامهة يف إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة.  -
-  استخدامها كميدان لتكوين الشبه طبي والتسيري االستشفائي.
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 25  -86 رقم  املرسوم  بموجب  املراكز  هذه  اجلامعية:أنشأت  االستشفائية  املراكز   -3
املؤرخ يف 15 فيفري 1986 وهي عبارة عن مؤسسات عمومية ذات طابع إداري 
تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، يامرس الوزير املكلف بالصحة الوصاية 
اإلدارية أما الوزير املكلف بالتعليم الوصاية البيداغوجية،أما املهام التي أسندت إىل 

هذه املراكز االستشفائية اجلامعية فهي تتمثل يف: 
- املسامهة يف ترقية صحة السكان.

- ضامن العالجات املتخصصة.
الطبية  للعلوم  العايل  املعهد  اجلامعية عالقة وطيدة مع  للمراكز االستشفائية   -

فيها يص التكوين. 

أساسيتني  ناحيتني  من  العام  للقطاع  الصحية  املنظومة  تطور  نربز  أن  يمكن 
)املادية و البرشية(

• - من ناحية املادية:سنحاول من خالل هذا اجلانب التطرق إىل التطورات التي عرفتها 	
الصحية،  املراكز  اجلامعية،  املستشفيات  العام)  للقطاع  القاعدية  الصحية  اهلياكل 

قاعات العالج، العيادات، الصيدليات(.
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اجلدول  رقم )01( : تطور اهلياكل الصحية القاعدية للقطاع العام.
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املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل: 
-Ministère de la Santé : de la population et de la reforme Hospitalière; Direction 
de la planification et de la normalisation; Statistiques Sanitaires Année 2006; 
Sous direction des Systèmes d’information et de l’informatique, Février 2008, 
p99-170-204-206, (Données 2006).
-Ministère de la Santé : de la population et de la reforme Hospitalière : poli-
tique national de santé: Évaluation et perspectives version actualisée Alger 
02oct 2007p68.
-Office National des statistiques N42 ;Edition 2012 ,P22 .

 )*( مراكز استشفائية جامعية .                
)*( مؤسسات استشفائية متخصصة.
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قفزة  عرف  اجلزائر  يف  الصحة  قطاع  أن  عىل  اجلدول  يف  الواردة  البيانات  توضح 
نوعية من حيث الوسائل املادية خاصة خالل العرش سنوات املنرصمة حيث خصصت 
اجلزائر%8 من الناتج املحيل إىل قطاع الصحة يف سنة 2010 عوض 3،96 %من الناتج 
املحيل لسنة 1999 وهذا من أجل تقليص من نسبة العجز الذي يعاين منه قطاع الصحة 
جتسد  األفراد  لكافة  الصحية  اخلدمات  تعميم  إسرتاتيجية  حتقيق  وراء  اجلزائر  فسعي 
القاعدية  الصحية  املنشآت  عىل  اجلهود  تركيز  عرب  للصحة  الوطنية  السياسة  خالل  من 

»5«حيث:
• سجلت املستشفيات الطبية اجلامعية زيادة بمعدل  14% .	
• أما املراكز الصحية فبمعدل 11 %.	
• أما قاعات العالج فبمعدل 12% .	
• أما العيادات متعددة اخلدمات بمعدل 11 %.	

كام توضح النسب الواردة يف اجلدول عىل أن تركيز جهود قطاع الصحة باجلزائر يتم 
خاصة عىل مستوى اهلياكل الصحية ذات تكلفة أقل ومرد ودية أعال،بحيث حتتل قاعات 
العالج املرتبة األوىل ضمن اهلياكل الصحية القاعدية بنسبة ترتاوح ما بني  16،54 % لسنة 
1997 إيل 16،08 % لسنة 2004،وتليها املراكز الصحية بنسبة ترتاوح من %53،67 إيل 
56،79 % من نفس السنة .يف حني أن املستشفيات الطبية اجلامعية ونظرا لضخامة املوارد 
مرتبة  آخر  الذي جعلها حتتل  اليشء  إنشائها وجتهيزها(  أجل  تستلزمها)من  التي  املالية 

ضمن اهلياكل الصحية القاعدية بنسبة ترتاوح من 6،33 %إىل 8،48%.
ثانيا. من الناحية البرشية: 

الطبي  السلك  عرفها  التي  التطورات  إىل  اجلانب  هذا  خالل  من  التطرق  سنحاول 
والشبه طبي بالقطاع الصحي العمومي يف اجلزائر.
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املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل: 
Office National des statistiques N31 ;Edition 2001 ,P15 -

-Office National des statistiques N32 ;Edition 2003 ,P17.
- Office National des statistiques N 35 ;Edition 2005 ,P18 .                                                   
- Office National des statistiques N40 ;Edition 2010 ,P20.

-Office National des statistiques N42 ;Edition 2012 ,P22 

من البيانات السابقة نالحظ التطور املعترب يف أعداد املوظفني سوءا  بالسلك الطي أو 
الشبه طبي و هو ما يفرس اهتامم اجلزائر باملنظومة الصحية من خالل تعزيز خمتلف املرافق 
الصحية العمومية باليد العاملة املؤهلة سعيا منها إىل سّد احتياجات كل األفراد، حيث 
انتقل عدد األطباء للمواطن الواحد من طبيب واحد /908 نسمة سنة 1999 إىل طبيب 
واحد/ 1750 نسمة سنة 2010،ومن املنتظر أن تتحسن هذه الوضعية أكثر من خالل 
التغطية  الالزمة ملختلف الواليات بالشكل الذي يسمح بالقضاء عىل الفوارق التي ال 

تزال قائمة .

ب: اهلياكل الصحية الشبه عمومية
تتمثل هذه اهلياكل باخلصوص يف املراكز الطبية للضامن االجتامعي وقد أحلقت هذه 
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رشحية  اهلياكل  هذه  عام1984.تغطى  هنائيا  ذلك  تم  حيث  الصحي  بالقطاع  اهلياكل 
مسامهات  هلا  أن  كام  األمراض،  من  التقليل  يف  كبري  دور  هلا  بحيث  املجتمع  من  كبرية 
القطاع  اللجوء إىل هذا  املهنية. إن اهلدف من  واسعة يف الصحة والوقاية من األمراض 
بمثابة  فكان  يتحمله  الذي  العبء  من  ليخفف  جاء  حيث  العمومي  القطاع  نجدة  هو 
 145 العمومي.لقد كان الضامن االجتامعي يدير أكثر من  القطاع  مسكنا وقتيا لتدهور 
اجتامعية،عيادات متخصصة  الوحدات مكونة من مراكز طبية  1979 هذه  وحدة سنة 
وخمابر للتحليل ومنذ 1980،تم وضع برنامج استثامر هام جدا يتضمن 12مركز طبي 
اجتامعي، 6 عيادات متخصصة، 9 مراكز للمعوقني، و8 مراكز خاصة بصعوبة التنفس.

ج :اهلياكل الصحية للقطاع اخلاص 
إجيايب،وذلك  أثر  له  كان  الصحة  قطاع  اخلاص لالستثامر يف  للقطاع  املجال  فتح  إن 
باعتباره مكمال للقطاع العمومي،حيث يساهم ولو بنسبة قليلة يف توفري اخلدم الصحية 
 05-85 للقانون  واملتمم  88-15املعدل  القانون  يف  إقراره  ومنذ  اخلاص  .فالقطاع 
املتعلق بحامية الصحة وترقيتها، سمح لألفراد بفتح عيادات خاصة وفق رشوط معينة 
يف املرسوم 88-204«6«،حيث بدا هذا االستثامر يف الوهلة األوىل بوجه شاحب فلقد 
كان هذا القسم مهمشا ومعطال  لفرتة طويلة من الزمن فلم تظهر أمهيته إال بعد أن عرف 
املتزايد عىل  الطلب  تلبية  الدولة عن  العام مشاكل عديدة،وهذا راجع إىل عجز  القطاع 

اخلدمات الصحية من قبل األفراد .
القطاع  تطور  التي سامهت يف  العوامل  أكثر  من  العام هو  القطاع  مردودية  فضعف 
للقطاع  مكمال  أصبح  أين   1990 إصالحات  طريق  عن  قوقعته  من  خرج  اخلاص،إذ 
العمومي حيث يعمالن من أجل أهداف موحدة.خاصة وأن هذا القطاع قد شهد تطورا 
اهلياكل  عدد  يف  احلاصلة  الزيادة  خالل  من  جتسد  والذي  املاضية  العرشية  خالل  هاما 
اجلدول  خالل  من  توضحها  اخلاص،والتي  للقطاع  التابعني  املامرسني  وكذا  الصحية 

التايل :
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الفرتة   خالل  اخلاص  القطاع  يف  الصحية   اهلياكل  عدد  تطور  رقم)03(:  اجلدول 

املمتدة 2010-2000
2000
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08

20
09

20
10

توليد  عيادات 
خاصة  

3847314947266565859497

75699810عيادات استشفاء 
3

10
9

15
1

16
1

16
5

)*
(

)*
(

)*
(

4587صيدليات 

47
78

50
01

55
02

58
60

58
49

62
85

74
59

75
09

78
76

83
22

فحص  عيادات 
الدم 

115

11
8

10
0

10
6

14
8

15
8

)*
(

)*
(

30
1

33
5

37
6

املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل:
-Ministère de la Santé; de la population et de la reforme Hospitalière; Direction de la 
planification et de la normalisation; Statistiques Sanitaires; Sous direction des Sys-
tèmes d’information et de l’informatique.

مالحظة)*(:تعني عدم توفر البيانات
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-2000 املمتدة  الفرتة  القطاع اخلاص خالل  املامرسني   يف  اجلدول رقم)04(: تطور 

2010
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5
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6
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46

9
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1
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3
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5

األطباء 
45األخصائيني

22
48

61
52

16
47

00
56

06
50

43
66

40
72

24
74

76
77

28
80

72

أطباء األسنان

33
46

35
80

37
47

38
04

39
87

40
48

47
28

40
49

48
03

50
17

52
23

الصيادلة
45

87
47

78
49

95
55

02
58

60
64

34
70

09
67

57
75

13
78

82
83

29

املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل:
-Ministère de la Santé; de la population et de la reforme Hospitalière; Direction 
de la planification et de la normalisation; Statistiques Sanitaires; Sous direction 
des Systèmes d›information et de l›informatique.

- Ministère de la Santé; de la population et de la reforme Hospitalière; Direction 
de la planification et de la normalisation; Statistiques Sanitaires Année 2006; 
Sous direction des Systèmes d›information et de l›informatique; Février 2008; 
; p99-170-204-206. (données 2006).

-Office National des statistiques N42 ;Edition 2012 ,P22

ثالثا.مصادر وأنظمة متويل املنظومة الصحية يف اجلزائر
املالية  املوارد  تسخري  يف  حمدودية  حاليا  تعرف  اجلزائرية  الصحية  املنظومة  متويل  إن 
الديمغرافية  التحوالت  عن  أساسا  والناتج  املتزايد  بالطلب  التكفل  لضامن  إضافية 
لتطور  بالنظر  وتنوعا  نموا  السكان  احتياجات  تعرف  بالدنا،كام  تعرفها  التي  واملرضية 
مستويات املعيشة،التطور التكنولوجي يف املجال الطبي وتدفق املعلومات كل ذلك جعل 
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األفراد أكثر إحلاحا يف طلب العالج وحتسني نوعيته.ومن املعروف أن هناك ثالثة مصادر 

أساسية لتمويل النفقات الصحية«7«: 
أ.مسامهة الدولة:لقد كان النظام الساري لتمويل اهلياكل الصحية إبان االستقالل يعتمد 
عىل املسامهة العمومية من طرف الدولة واجلامعات املحلية حيث كانت تقدر بنسبة 
سنة  يف  املجاين  للطب  الدولة  إحداث  أن  الصحية،إال  النفقات  جمموع  %من   60
الضامن  جانب  إىل  تساهم  الدولة  اجلزافية،أصبحت  التسعرية  نظام  1974وإلغاء 
االجتامعي يف متويل نسبة مهمة من النفقات الصحية بواسطة امليزانية العامة السنوية 
اجلزافية،هذه األخرية التي تعد مسبقا يف قانون املالية السنوي من أجل تأطري السياسة 

الصحية، التكوين الطبي و الشبه طبي«8«.
     إن السبب الرئييس يف تطور مصادر التمويل هو سيطرة مسامهة الدولة يف السنوات 
األوىل لتطبيق جمانية العالج،بحيث بلغت هذه املسامهة سنة 1974 حوايل71 %،إال أهنا 
بحلول  1989،أي  سنة   %  28 إىل  ثم   1984 سنة  إىل39%  لتصل  ذلك  بعد  تراجعت 
األزمة االقتصادية التي بدأت يف الظهور منذ منتصف الثامنينات،وكذا نتائج إعادة اهليكلة 
التي طبقتها اجلزائر بدعم من اهليئات واملؤسسات الدولية كل هذه األمور شكلت عائقا 
من  املسامهة  هذه  أن  هو  الصحي،واملالحظ  القطاع  لتمويل  الالزمة  املوارد  جتنيد  أمام 
ناحية القيمة النسبية بدأت تتناقص.لكن من ناحية القيمة االسمية فهي يف تزايد مستمر 
إذ بلغت سنة 1989 ما يقارب 355570 مليون دج مقارنة مع سنة 1974 أين كانت 

ال تتعدى 60100مليون دج. 
نشري أن هذا التناقص يف نسبة مسامهة الدولة بالقطاع الصحي مل يدم طويال حيث لوحظ 
انقالب يف نسبة املسامهة ابتداء من سنة 1993 والذي تأكد خالل العرشية األخرية حيث 
2012،ولعل ذلك مرده إىل  58 % سنة 2000 و87 % سنة  تراوحت نسبة الدولة بني 
العجز الدائم  الذي أصبح يعاينه صندوق الضامن االجتامعي«9«،كام سامهت الوضعية 
املالية اجلديدة التي تعيشها البالد نتيجة ارتفاع أسعار البرتول من 28.73 دوالر أمريكي 
109.96 دوالر أمريكي سنة  2011 و  112.92 دوالر أمريكي سنة  2003 إىل  سنة 

2014«10«يف تزايد نسبة االعتامدات املالية املخصصة لقطاع الصحة .
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اجلدول )05( :مدى مسامهة الدولة يف متويل قطاع الصحة

                              الوحدة :مليار دج
السنة 
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املصدر:مرشوع ميزانية الدولة ابتداءا من 2000 إىل 2014 
ب.مسامهة صندوق الضامن االجتامعي:يعترب متويل الصحة يف اجلزائر عن طريق الضامن 
االجتامعي من أهم النقاط الواجب التطرق إليها وذلك نظرا لوزن الضامن االجتامعي 
نتيجة   1949 سنة  اجلزائر  يف  االجتامعي  الضامن  تأسس  رئييس«11«.لقد  كممول 
من  لفئة  الصحية  بالنفقات  االستقالل  منذ  تكفل  أنه  العامل،حيث  رشحية  لتوسع 
والذي  املرض  عىل  التأمني  نمط  خالل  من  وذوهيم  اجتامعيا  املؤمنني  األشخاص 
يعتمد عىل سعر اليوم االستشفائي الذي كان حيدد سنويا30 % من النفقات اإلمجالية 

هليئات الصحة العمومية«12«. 
إن إحداث السلطات العمومية ملجانية العالج يف القطاع العمومي والذي كان من 
وهذا  الصحية  للمؤسسات  بالنسبة  اجلزايف  االستشفائي  التمويل  نظام  اعتامد  آثاره  بني 
بالرضورة تغيري طبيعة العالقة السائدة بني الضامن االجتامعي واملؤسسات الصحي،وقد 
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تزامن إنشاء هذا النظام مع توسيع القاعدة االجتامعية واملالية للضامن االجتامعي نتيجة 
اجتامعيا  300000مؤمن  إىل  سنة1973   120885 من  اجتامعيا  املؤمنني  عدد  تزايد 
الصندوق  فائض  تطور  فقط  وعليه   % بمعدل13.46  سنوية  بزيادة  سنة1984،أي 
1980،أما خالل العرشية األخرية فقد وصل  1493 مليون سنة  من25مليون دج إىل 
عدد املؤمنني اجتامعيا إىل 5321021 سنة 2001 ثم إىل 9994364سنة 2011.وعىل 
الصندوق  إيرادات  زيادة  إىل  املؤمنني  عدد  يف  الزيادة  هذه  سامهت  فقد   األساس  هذا 

من240114مليون دج سنة 2001 إىل 713248 مليون دج سنة 2010.

اجلدول: )06(:مسامهة صندوق الضامن االجتامعي يف متويل اإلنفاق الصحي
الوحدة: مليون دج
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املصدر :مرشوع ميزانية الدولة لقطاع الصحة من 2000اىل غاية 2014
إن التحوالت السياسية، االقتصادية واالجتامعية التي شهدهتا اجلزائر يف هناية سنوات 
الثامنينات السيام بعد اهنيار أسعار البرتول واإلصالحات السياسية من خالل التعددية 
اجلزائر من  التأمينات االجتامعية يف  تنظيم  النظر يف  إعادة  إىل  بالوصاية  احلزبية، دفعت 

خالل وضع أهداف جديدة متثلت فيام ييل:
• وضع نظام مستقل خاص بالتقاعد.	
• وضع نظام خاص مستقل خاص بالتأمني عىل البطالة.	
• منح امتيازات إضافية لبعض القطاعات مثل البناء واألشغال العمومية.	
• توسيع دائرة املستفيدين من التغطية االجتامعية من غري املشرتكي.	
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خاصني  مصدرين  فهناك  اخلاص  التمويل  عن  احلديث  :عند  العائالت  ج.مسامهة 

بالتمويل:
• التمويل الذي مصدره مؤسسات خاصة أو عامة تسعى إىل إنشاء مراكز صحية من أجل 	

تقريب اخلدمات الصحية من عامهلا من جهة،ومن جهة أخرى التحكم يف النفقات 
تسيريها)مؤسسات  أجل  من  املؤسسة  خارج  من  أخرى  ملصادر  تعطى  كانت  التي 

التأمني مثال(.
• التمويل الذي مصدره األفراد:من خالل تسديد املستهلكني للخدمات الصحية من 	

مصادرهم املالية اخلاصة،وهذا مقابل اخلدمة املقدمة، إذ يكون التسديد كليا أو جزئيا. 
احلواجز  برفع  تطور  ما  لكنه رسعان  الصحة  لتمويل  هام  املصدر غري  أن هذا  رغم 
الطبية من  التعريفات  بالتجاوزات يف  تفرس  احلالة  الصحة،فهذه  اخلواص يف جمال  أمام 
أي جهاز  يوجد  الرسمية وال  التسعرية  مل حيرتم  اخلاص ألن هذا األخري  القطاع  طرف 
يقوم بمراقبة هؤالء األطباء أضف إىل ذلك زيادة األسعار املدونة فهناك من العائالت 
يطالب  ال  منهم  اآلخر  كليا،والبعض  النفقة  حتمل  عىل  جمربة  هي  بالتايل  و  مؤمنة  غري 
الضامن االجتامعي كام توجد ظاهرة أخرى وهي ختص  بالتعويض من طرف صندوق 

التداوي من دون اللجوء للطبيب من خالل رشاء األدوية من دون وصفة طبية.
 عىل الرغم من أن األمر رقم 74-65 املؤرخ يف 28 ديسمرب 1974 واملتضمن جمانية 
العالج مل يستثني بشكل رصيح مشاركة العائالت يف بعض النفقات الصحية،إال أنه مل 
الثامنينات،بحيث أن  يصدر أي نص قانوين لرفع الغموض يف هذا املجال قبل سنوات 
العالجات الطبية كانت تقدم كلها جمانا ولكل رشائح املجتمع،وحتى األجانب .يف سنة 
1984صدرت تعليمة لوضع حد هلذه الفوىض،تفرض عىل املواطن املسامهة يف تكاليف 
الفحوصات والعالجات الطبية ورغم ضعف هذه املسامهة إال أهنا واجهت صعوبات 

يف التطبيق سببها عراقيل ذات طباع إداري. 
مسجل  هو  مما  أقل  اجلزائرية  األرسة  تتحملها  التي  الصحية  النفقات  تظل  وعموما 
1997،بل وقد سجلت  29.5 % سنة  ببلوغها  يف تونس واملغرب إال أهنا تظل معتربة 
يف  اجلزائر  عرفتها  التي  املالية  والصعوبات  االقتصادية  األزمة  فرتة  يف  قياس  مستوى 
التسعينات بحيث وصلت إىل حدود 28.1 % من إمجايل النفقات الصحية سنة 1999،أما 
خالل العرشية األخرية فقد استقرت نسبة مسامهة األفراد يف اإلنفاق الصحي إىل حدود  

%20«13«.وللتوضيح أكثر اجلدول التايل يبني ذلك: 
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اجلدول )07(:مدى مسامهة العائالت يف متويل قطاع الصحة

السنة 

19
74

19
83

19
87

19
92

19
97

20
02

20
07

20
09

20
10

نسبة التمويل 

002.
831,5

9

29
.3

29
.5

24
.7

18
.4

13
.8

20
.1

Source : réalisé par nos soins en se basant sur :
• Noura KAID TLILANE : La problématique du financement des soins en Al-
gérie, revue internationale de sécurité sociale n°4vol.57, Editions scientifiques 
européennes, octobre-décembre2004, p116
• Brahim Brahamia, Transition Sanitaire en Algérie et défis de financement de 
l’assurance maladie, colloque international sur les politiques de santé, Univer-
sité Constantine 2, 18-19 janvier 2014, P.35.

من  العديد  :هناك  العمومية  الصحة  نظام  مع  االجتامعي  الضامن  إشكالية  بني  د.العالقة 
اإلشكاليات التي تعرقل عملية متويل الضامن االجتامعي للمنظومة الصحية والتي 

تتمثل فيام ييل:
• تربز كنقطة أوىل الغموض املستمر فيام يص متويل مصالح العالج العمومي،بحيث 	

تعد احلصة اجلزافية للمستشفيات والنفقات األخرى للصحة العمومية كبرية جدا يف 
املصاريف اإلمجالية للتأمينات االجتامعية بنسبة تتعدى%42.2 .اذ يتم متويل الصحة 
العامة وجمانية العالج يف اجلزائر عىل ميزانية الدولة،بينام يتم متويل نموذج تأمني املرض 
اإلجباري أساسا من خالل اشرتاكات الضامن االجتامعي،أما محاية األشخاص الغري 
مؤمنني واملحرومني فهي تتوقف عىل إعانة الدولة،دون أن يكون للضامن االجتامعي 

أي حق ألي مراقبة حول استخدام هذه املبالغ املخصصة لنظام الصحة .
• التسيب 	 من  نوع  وجود  أن  إال  اخلارج،  يف  العالج  أجل  من  التحويالت  استمرار 

فعىل  العالج،  فاتورة  كذا تضخيم  و  املتكفل هبم  ارتفاع عدد  واملحسوبية ساهم يف 
سبيل املثال وصل عدد املتكفل هبم يف اخلارج من طرف الضامن االجتامعي سنة 1985 
760مليون دينار.عىل الرغم من  6300شخصن بميزانية سنوية وصلت إىل  حوايل 
عددهم  وصل  والذين  للخارج،  املحولني  املرىض  لعدد  تدرجيي  انخفاض  تسجيل 
سنة 2009 ما يقارب 1003 شخص، إال أن فاتورة التكفل هبم واصلت االرتفاع 

حيث تم تسجيل يف نفس السنة 1.5مليار دينار )حوايل 20مليون دوالر(»14«.
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اجلدول)08(:تطور عدد املرىض املحولني للخارج بغرض العالج من طرف الضامن 

االجتامعي اجلزائري
20

12

20
08

20
07

20
06

20
05

20
00

19
94

19
85 السنة

50
0

57
8

77
9

10
02

12
82

15
41

46
39

63
00 عدد 

التحويالت

Source :PRL Chachoua : le système national de santé 1962 a nos jour , 
colloque international sur la politiques de la santé, Alger le 18,19 Jan-
vier 2014, P 25االزدياد المعتبر للخدمات المعتادة 

• التي 	 املصاريف  بني  االجتامعي من  الضامن  األسعار عىل  األدوية:إن حترير  تعويض 
تؤثر كثريا عىل فرع التأمينات االجتامعية وذلك باعتبارات أن هذه اخلدمة متثل نسبة 
معتربة وصلت إىل حدود 28.27 % من إمجايل مصاريف التأمينات االجتامعية بمبلغ 
إمجايل قدره 16.440 مليار دج ) سنة 1998(،أما بالنسبة لسنة 2010 فقد وصلت 
جمموع نفقات الضامن االجتامعي يف اجلزائر 186مليار دينار، منها 110مليار دينار 
)1.4مليار$( لتعويض األدوية التي تم رشاءها من طرف املؤمن عليهم. هذا ما يؤدي 
إىل تطور الغالف املايل لتعويض األدوية بنسبة %16 باملقارنة مع سنة 2010.«15« .

• تعويض مصاريف العالج اخلاص :ينبغي التذكري أنه تم حتديد أسعار الفحوصات 	
عند الطبيب العام والطبيب املختص وطبيب األسنان عىل التوايل05دج و100 دج 
و40 دج، أما أسعار العالج الطبي فتعترب أكثر سخافة بحيث أهنا ترتاوح ما بني 9.5 
.يف  املصاريف  هذه  من   %  80 االجتامعي  الضامن  يعوض  بحيث  دج،   11 إىل  دج 
1993 أي يف السنوات األوىل من تطبيق إجراءات حترير الطب تم تقدير هذه  سنة 
سنة  يف  اخلاص(،أما  الطبي  العالج  مصاريف  دج)تعويض  مليار   1.918 بـ  النفقة 
1998فقد كانت تقدر هذه النفقة بـ 688 مليون دج أي بتزايد قدره %78.7 يف هذه 
الفرتة  لتصل هذه النفقة إىل حدود 87.07 مليار دج سنة 2014 وهذا ما يوافق تطور 

معدل أكثر فيام يص هذه املصاريف.
• منذ 	 االجتامعي  الضامن  به  يتكفل  اجتامعيا  املؤمن  للمرض:إن  اليومية  التعويضات 

اليوم األول من توقفه عن العمل ويتم تعويضه بنسبة 50 % من دخله اليومي خالل 
15 يوم األوىل من مرضه و 100 % إىل غاية 06 أشهر أو 03 سنوات يف حالة مرض 
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ذو أجل طويل.تعد مدة العمل املفروضة لفتح احلقوق 15 يوم خالل الفصل الذي 
املقارنة مع ترشيعات  أشهر.إن   06 تزيد عن  التي  بالنسبة لإلجازات  املرض  يسبق 

البلدان األخرى تربز النقاط التالية:
أشهر   04  ( أشهر   6 بـ  تقدر  انتساب  فرتة  نفرتض  العامل  بلدان  معظم  يف   -
بالنسبة  فرنسا  200 ساعة يف  بني  ما  ترتاوح  لرتكيا( ومدة عمل  بالنسبة 
مبدئيا  الرشوط  هذه  بلجيكا،حتفظ  يف  ساعة   120 و  القصري  لإلجاز 
الطابع االسهامي للخدمة أما الترشيع اجلزائري فقد خفف من حدة هذه 

الرشوط. 
- يتم حساب نسبة االستفادة من العجز الصحي حسب مبدأ القدرة االسهامية 
ملؤمن و تقدر بـ 50 % لألجر املتوسط يف أفضل عرش سنوات يف فرنسا و 
بـ 70 % لألجر املتوسط يف تركيا و حتدد أدنى نسبة يف اجلزائر عىل 60 % .

رابعا. النظام التعاقدي باجلزائر كربنامج مل يكتمل بعد:
هو  وراءها  الرئييس  السبب  اختالالت،ولعل  عدة  من  باجلزائر  الصحة  قطاع  يعاين 
نظام التمويل اجلزايف الذي ال يضع إىل أي منطق اقتصادي،فبسببه تم االنتقال من منطق 
التسيري إىل منطق اإلنفاق دون االهتامم بنوعية اخلدمات املقدمة.ويعود ذلك أساسا إىل 
ركيزهتا  الدولة  متثل  ومموليها،التي  الصحية  مؤسساتنا  بني  حاليا  القائمة  العالقة  تلك 
احتكار  حق  الوطنية  للثورات  العادل  التوزيع  باسم  لنفسها  أعطت  األساسية،حيث 
اخلدمات الصحية،معتمدة يف ذلك عىل صندوق التأمينات االجتامعية.إن هذا الغموض 
يف العالقة التمويلية بني املؤسسات الصحية وصندوق الضامن االجتامعي والدولة أدى 
إىل اختالل توازن بني عرض اخلدمات الصحية والطلب عليها،وذلك يف صورة عجز 
تم  األطراف  الثالثية  العالقة  هذه  للمواطنني.وهليكلة  املتزايدة  احلاجات  لتغطية  مزمن 
وضع إطار تعاقدي وهذا بغية حتقيق أهداف املنظومة الصحية بأقل تكلفة والتحكم يف 
نفقاهتا.هذه الطريقة تسمح يف حالة العجز بتسليط عقوبات اجتامعية وأخرى اقتصادية 
عىل املؤسسة الصحية التي جيب عليها التكيف وتصحيح أسلوب تسيريها،باإلضافة إىل 
عقوبات ضد املسؤولني املبارشين عن هذا العجز.إذن يف ظل هذا الربنامج املقرتح من 

سيدفع تكاليف الصحة يف اجلزائر؟.
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الخاتمة 
تلبية  أجل  من  الوسائل  كل  وضعت  اجلزائر  يف  املجاين  للطب  الدولة  إحالل  منذ 
االحتياجات يف املجال الصحي وهذا من أجل حتقيق األهداف املسطرة من طرف وزارة 
الصحة.و عىل هذا األساس يمكن اعتبار الفعالية اإلمجالية للمنظومة الصحية اجلزائرية 
نسبية بالنظر إىل اجيابية املؤرشات الصحية املسجلة، إال أن هذه النتائج املسجلة ال جيب 
حتديات  تشكل  التي  و  الصحية  منظومتنا  تعانيها  تزال  ال  التي  النقائص  مجلة  ختفى  أن 
كبرية ينبغي مواجهته مستقبال يف ظل التحوالت الديموغرافية وتغري خارطة املرض.إذن 
فإصالح املنظومة الصحية أصبح أكثر من رضوري يف الوقت الراهن،و هذا راجع لعدم 
استجابتها بالقدر الكايف للمتطلبات املتنامية للسكان،وكذا يف ظل ضعف الفعالية وهو 
ما جعل السلطات اجلزائرية تقتنع بحتمية ترسيع إصالح صّحي عميق يقوم عىل تقريب 
الوقاية وحتسني  الرتكيز عىل  إعادة  مع  العالج  وترتيب مستويات  املواطن،  من  الصحة 

نوعية اخلدمات التي ال طاملا اشتكى اجلزائريون من رداءهتا. 
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معامل البناء االقتصادي الصيني من اإلصالح إىل النجاح

أ. عبد الرزاق خمتاري
 جامعة اجلزائر 03

   ملخص:
      إن نجاح التجربة االقتصادية الصينية مكنها من الظفر بمكانة عاملية بني الدول 
الصناعية الكربى، وهو ما ينعكس اليوم من خالل تأثريها يف مرسح العالقات الدولية  
الصينية،  السياسة  يف  اإلصالحي  املنظور  فتطور  ككل.  العاملية  االقتصادية  العملية  و 
وانفتاحها عىل االقتصاد العاملي وتشجيع االستثامر اخلارجي وإعادة هيكلة املؤسسات 
إرث  من  تتخلص  جعلها  والتدرج  التكيف  منهج  عىل  االعتامد  طريق  عن  االقتصادية 
النزعة اإليديولوجية و هيأ هلا الظروف لتنصهر يف بوتقة اقتصاد السوق احلر الذي قادها 
الدراسة  نفسه، جاءت هذه  السياق  اقتصادي هو األرسع عامليا. ويف هذا  نمو  لتحقيق 
بناء  يف  الصني  عليها  اعتمدت  التي  اإلصالحات  مسار  عىل  األضواء  لتسلط  املوجزة 

اقتصادها الوطني.
Résumer :
     La réussite de l’expérience économique de la chine sa donne une place 
mondiale très importante parmi les grandes puissances  industrielles du 
monde. Cette position, favorise la chine d’exercer une influencé sur la 
scène politiques internationales et dans toutes les opérations écono-
miques mondiales.  
La progression de la vision de la réforme de la politique chinoise, et                                                                                          
sa l’ouverture à l’économie mondiale, plus sa stimulation de l’investise-
sement extérieur et  son renouvellement de la restructuration des entre-
prises économiques basée sur la méthodologie de l’adaptation et de la 
graduation font à se débarrasser de l›héritage de la tendance idéologique, 
et du fait, il lui a consacré tous les éléments de la réussite dans le do-
maine de l’économie du marché libre, ce qui a lui donné une croissance 
rapide sur l’échelle mondiale.
    Dans ce même contexte, la présente étude met en lumière le  parcours 
des réformes qui ont été adoptées par la Chine pour sa construction de 
leur économie nationale.
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التحديث  االقتصادي،  اإلصالح  الصينية،  االقتصادية  التجربة  املفتاحية:  الكلامت 
االقتصادي، التنمية االقتصادية، اقتصاد السوق، العقيدة اإلصالحية الصينية.

تعد جتربة التحديث واإلصالح االقتصادي للصني منذ 1978 من التجارب الناجحة 
والفريدة من نوعها يف تاريخ البرشية، نظرا ملا حققته من معدالت نمو مدهشة جعلت 
هذا البلد العريق يرتقي يف فرتة وجيزة إىل مصاف الدول الكربى يف العامل، فاإلصالحات 
التي قامت هبا الصني متيزت بالبساطة كوهنا مل حتمل خمططا شامال يف األصل بل اعتمدت 

عىل التدرج حسب سلم األولويات.
لذلك ركزت يف بادئ األمر عىل تشجيع اإلنتاج لتحقيق االكتفاء الذايت بغية إخراج 
البلد من شبح الفقر واالحتياج. ونظرا لقوة اجلانب الروحي الكونفوشيويس الذي يتميز 
اجلامعي  العمل  والتفاين وحب  باحليوية واالنضباط  تشبعه  الصيني من خالل  الفرد  به 
استطاعت هذه األمة أن حتدث تغيريا جذريا يف نظامها االقتصادي واالجتامعي يف رونق 
منسجم ومتكامل ومستمر انتهى هبا إىل التحول من التطبيقات االشرتاكية إىل تطبيقات 

اقتصاد السوق، وذلك وفقا ملنهج التدرج والتكيف كإطار أخري ملسارها التنموي. 
التي  االقتصادي  البناء  عمليات  حتليل  املقالة  هذه  يف  سأحاول  ذلك،  عىل  وبناءا 
القطاع  قامت هبا عىل مستوى  التي  برامج اإلصالح  الصني من خالل  عليها  اعتمدت 

الزراعي والصناعي واملايل.
1- تطور فلسفة اإلصالح االقتصادي يف الصني :

-Mao Zedong » )1949 تونغ،  ماوتيس   « الصيني  الزعيم  حكم  فرتة  متيزت 
السياسات  كل  عليه  تقوم  أسايس  كمحور  االشرتاكية  لإليديولوجية  بتبنيه   ،)1976
الداخلية واخلارجية للصني، حتى أصبحت من أهم مقومات الشخصية للفرد الصيني. 
وفقا  وكيفها  املاركسية  النظرية  عىل  الفكري  بنائه  يف  تونغ«  تيس  »ماو  اعتمد  وقد 
خلصائص البيئة الصينية، وجعل منها أساسا جوهريا  يف حل مشاكل التنمية االقتصادية 
واالجتامعية مع رضورة التمسك بقيم الثورة، واملحافظة عىل الثقافة الكونفوشيوسية يف 
إطار اإليديولوجية الشيوعية الداعية لألحادية الفكرية، والرافضة لالنفتاح اخلارجي ⁾1⁽.
وتعزيزا هلذا التوجه أطلق » ماو تيس تونغ » الثورة الثقافية )-1966 1976( طمعا 
يف حتقيق قفزة كربى إىل األمام، ولكن منيت هذه املجهودات بالفشل نظرا ألن سياسات 
الرصاع  عىل  ركزت  و  الدولة  مركزية  عىل  اعتمدت  الفرتة  هذه  يف  االشرتاكية  التنمية 
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رفضت  السياسات  هذه  بالتايل،  و  العلمي.  االقتصادي  البناء  حمل  حل  الذي  الطبقي 
استخدام التغريات التكنولوجية احلديثة، ودعم  املعارف واملهارات الفنية والفردية، وأية  
أفكار تدعو للرفاهية والوفرة االقتصادية، فكانت النتيجة كارثية ومل ترقى إىل املستوى 
الذي كان يأمله الشعب، خاصة ما تعلق منها بتحسني الظروف املعيشية وتوفري احلجات 

األساسية للمواطن الصيني⁾2⁽.
إن هشاشة االقتصاد الصيني وضعف املستوى املعييش الذي رافقه انتشار كبري للفقر 
» دنج هيساو  بزعامة  املعارض  التيار اإلصالحي  بروز دعاة  املاوية حفز عىل  احلقبة  يف 
بنج«  الذي أصبح يدعو إىل رضورة االنفتاح عىل اإلقتصادات اللربالية للدول الكربى 
بغية تفعيل عجلة التنمية نظرا ملا حققته الرأساملية من تطور وازدهار لشعوهبا، ولكن هذا 
التيار واجه معارضة قوية من قبل دعاة التيار املحافظ من أنصار« ماوتيس تونغ«. ولكن 
بعد وفاة هذا األخري عام 1976م ، تعزز التيار اإلصالحي بانضامم »هو ياو بانج« الذي 
كان يشغل منصب رئيس قسم الدعاية يف احلزب الشيوعي الصيني، األمر الذي ساعد 
عىل فرض مناقشة نظريات اإلصالح االقتصادي داخل احلزب أثناء انعقاد الدورة الثالثة 

للجنة املركزية للحزب يف ديسمرب 1978م ، والتي تتمثل فيام ييل⁾3⁽:
• نظرية القط: هتدف إىل القبول بأي سياسات تقود إىل حتقيق النمو االقتصادي واحلد 	

من الدور اإليديولوجي يف العملية االقتصادية.
• نظرية عصفور القفص: هتدف إىل وضع األرضية املالئمة لتهيئة الظروف البيئية لتبني 	

سياسة اقتصادية رأساملية يف إطار اخلصائص االشرتاكية الصينية.
وتعد هذه الدورة، من أهم االجتامعات املركزية للحزب الشيوعي إذ تم فيها اختاذ 
السلطة  توجهات  تغيري  فيها  وتم  الصني،  بمستقبل  تتعلق  حاسمة  و  جذرية  قرارات 
الصينية يف السياسة اخلارجية؛ األمر الذي أدى إىل تراجع دور النزعة اإليديولوجية يف 
العملية السياسية. وعليه يمكن القول، أنه هبذا التغيري بدأ االنتقال التدرجيي للصني من 

سياسة االنغالق عىل الذات إىل سياسة االنفتاح عىل العامل اخلارجي.
النظرية  مقاربات  عىل  بنج«  هيساو  »دنج  هبا  قام  التي  اإلصالحات  هذه  ترتكز 
الواقعية املبنية عىل مفهوم القوة واملصلحة الوطنية، ولذلك كان يرى أن التعصب للنزعة 
اإليديولوجية كانت سببا يف تأخر املجتمع الصيني. وعىل هذا األساس، أصبح من املهم 
عىل الصني أن تنتهج سياسة براغامتية ال هيمها فيها اإليديولوجية، سواء كانت شيوعية 
أو رأساملية، وإنام املهم البحث عن الوسائل الفعالة لتحقيق التنمية االقتصادية وحتسني 
املستوى املعييش للمواطنني. ويف هذا السياق، أطلق »دنج هيساو بنج« عبارته الشهرية 
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بقوله:« ليس املهم لون القطة، أبيض أو أسود مادامت القطة تصطاد فأرا فهي قطة جيدة« 

.⁾4⁽

1978، بدأت السلطة الصينية اجلديدة يف  و يف السنة األوىل لإلصالحات من عام 
عمليات اإلصالح االقتصادي انطالقا من البيئة الداخلية، وحتت رعاية احلزب الشيوعي 
الصيني احلاكم للبالد؛ األمر الذي ساعدها يف أن متزج بني العنارص االقتصادية لالشرتاكية 
مع العنارص االقتصادية للرأساملية. وبالتايل، تعد هذه اخلطوة اجلبارة االنطالقة األوىل 
للتحول من االقتصاد املوجه مركزيا إىل اقتصاد السوق املتفتح عىل العامل ⁾5⁽. ومن هنا 
يف  كبري  حد  إىل  ساهم  الصينية  السلطة  به  قامت  الذي  التدرجيي  االنتقال  هذا  أن  نجد 
أوربا  بلدان  يف  حدث  كام  اخلارجية،  السياسية  واالنقالبات  والعنف  الفوىض  جتنيبها 

الرشقية. 
إذ  التسلسل،  مبدأ  عىل  اإلصالحية  عقيدهتا  يف  الصني  اعتمدت  أخرى،  جهة  ومن 
إىل  نقلها  يتم  نجاحها  مناطق حمدودة، وعند  البداية عىل  اقترصت جتارب اإلصالح يف 
عىل  تعميمه  يتم  ثم  معني  قطاع  عىل  يقترص  األسلوب  وهذا  البالد،  يف  املناطق  كامل 
القطاعات األخرى، مما ساعد عىل استمرار هذه العملية بطريقة عقالنية ⁾6⁽. كام أن هذا 
آمنة لالقتصاد الصيني  بيئة عمل  التدرج وفر  القائم عىل  األسلوب اإلصالحي اجلديد 
تلك  بطريقة سلسة و ممنهجة،  حتميه من أخطار االختالل واالهنيار يف  لينمو  الناشئ  

الفرتة. 
بني  زاوجت  التي  الصينية  اإلصالحية  الفلسفة  استطاعت  ذلك،  عىل  وعالوة 
نظريهتا  عىل  السياسية  املؤسسات  وسيطرة  تأثري  من  تقلل  أن  والرأساملية،  االشرتاكية 
االقتصادية عكس ما كان متعامال به سابقا، وبفضل هذا الطرح اجلديد رسم اإلصالحيون 
واملركزية  اإليديولوجية  فيها  التي كانت  تونغ«  ماوتيس  لرؤية«  توجها خمالفا  الصني  يف 
عامالن أساسيان يف بناء السياسة الداخلية للدولة ⁾7⁽. ويف هذا السياق، يمكن القول أن 
التيار اإلصالحي نجح يف إدخال تعديالت جوهرية عىل النظرية االقتصادية االشرتاكية 
يف الصني، وأثبت إمكانية االستفادة من إجيابيات النظام الرأساميل مادام اهلدف من ذلك 

هو حتقيق النمو االقتصادي و ترقية املجتمع الصيني.

2- دوافع اإلصالح االقتصادي:
يمكن أن نلخص أهم العوامل التي فرضت إصالح املنظومة االقتصادية يف الصني 

فيام ييل⁾8⁽:
1. انخفاض نسبة التنمية االقتصادية، وما رافقها من تدين يف املستوى املعييش، و انتشار 
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الفقر بني أوساط الشعب الصيني، كل هذا زاد يف تفاقم املشاكل االجتامعية للدولة 

التي أصبحت عاجزة عن تأمني احلاجات الرضورية للمواطن الصيني.
2.نجاح النظام الرأساميل يف حتقيق رفاهية شعوب الدول الغربية، وأيضا نجاح التجارب 

االقتصادية الرأساملية يف بعض الدول اآلسيوية، وال سيام اليابان وكوريا اجلنوبية. 
3. اآلثار السلبية التي خلفتها الثورة الثقافية املاوية عىل املجتمع الصيني من خالل إخفاق 

تبني النزعة اإليديولوجية كعقيدة حمورية يف حتقيق التنمية االقتصادية.
)دنج  بقيادة  الرأساملية،  عىل  االنفتاح  إىل  الداعني  اإلصالحي  التيار  أنصار  4.وصول 
هيساو بنج( إىل هرم السلطة التنفيذية؛ األمر الذي دفع بصانع القرار إىل العمل عىل 
الدولية، خاصة يف  املستجدات  الداخلية واخلارجية يف الصني مع  السياسة  تكييف 

القطاع االقتصادي والسيايس.
3-  برامج التحديث االقتصادي الصيني :

 ،1978 ديسمرب  يف  الصيني  الشيوعي  للحزب  عرش  احلادي  املؤمتر  انعقاد  خالل 
قررت اللجنة املركزية للحزب املصادقة عىل املخطط العام لإلصالح االقتصادي »برنامج 
التحديثات األربعة«، وتم الرتكيز فيه عىل أهم املحاور الكربى إلعادة هيكلة وبناء نظام 
اقتصادي يتناغم مع التطورات التي يعرفها االقتصاد الرأساميل العاملي، ويمكن تلخيص 

هذا الربنامج يف النقاط التالية :
• إرساء سياسة اقتصادية جديدة  بغرض دفع عجلة التنمية، وجعلها أكثر تكيفا وانفتاحا 	

عىل املتغريات التي عرفها االقتصاد العاملي التي غلبت عليه الصبغة الرأساملية. ويف 
» زهاو زيانج«  الشيوعي  السابق  للحزب  العام  السياق، قسم مستشار األمني  هذا 
التغريات  مع  واالنسجام  التعامل  حيث  من  جمموعات  أربعة  إىل  الدول  حكومات 

السياسية واالقتصادية التي تصيب املجتمع الدويل، وهي كاآليت ⁾9⁽: 
أ(. حكومات جامدة واقتصاد جامد: معنى ذلك أن نوع السلطة و البنية االقتصادية هلذه 

الدول غري مؤهلة  للتكيف مع املتغريات العاملية مثل : اإلحتاد السوفيايت .
السلطة  داخل  التكيف  آليات  أن  ذلك  معنى  جامد:  اقتصاد  و  مرنة  حكومات  ب(. 
السياسية  مع الوضع اجلديد أوفر وأرسع من آليات التكيف يف القطاع االقتصادي 

مثل: حالة اهلند.
ج(. حكومات جامدة واقتصاد مرن : هذا النمط  من الدول يكون فيه القطاع االقتصادي 
التكيف مقارنة بالسلطة السياسية، ومثال  عىل ذلك: دول  أكثر قابلية و قدرة عىل 

النمور اآلسيوية.
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النمط  السلطة السياسية والبنية االقتصادية  د(. حكومات مرنة واقتصاد مرن: يف هذا 
هذه  ومتثل  الدولية،  التغريات  مع  والتكيف  االنسجام  من  عالية  بمرونة  تتمتعان 
املجموعة الدول املتطورة . وهنا » زهاو زيانج« يؤكد عىل رضورة أن تعمل الصني 

بكل جهد بغية االنضامم إىل هذه املجموعة التي تقود االقتصاد العاملي.
• بدءا 	 اإلنتاجية  القطاعات  وإصالح  هيكلة  إعادة  مع  التنمية  أولويات  يف  التسلسل 

بإصالح القطاع الفالحي ليليه القطاع الصناعي واملايل ثم القطاع العسكري كمرحلة 
أخرية. 

• العمل عىل االنضامم إىل املنظامت التجارية واهليئات املالية الدولية.	
• تعزيز البحث العلمي عن طريق إصالح منظومة التعليم العايل بام يواكب التطورات 	

العاملية، وخفض عدد التخصصات من 814 إىل 504  ختصص  هبدف الرتكيز عىل 
عام  من  وبدءا  الصيني⁾10⁽،  لالقتصاد  اإلنتاجية  العملية  حتتاجها  التي  التخصصات 
1994، بدأت جلنة التعليم الوطنية بتنفيذ ) خطة إصالح املضامني الدراسية للقرن 

الواحد والعرشين (.
4 - اإلصالحات عىل مستوى القطاع الزراعي )1978-1984( :

األولويات  حسب  باإلصالح  حضيت  التي  القطاعات  أول  الزراعي  القطاع  يعترب 
جيعالن  اللذان  الطبيعي  واملناخ  التضاريس  صعوبة  من  وبالرغم  الصني،  سطرهتا  التي 
تقدما  أن حتقق  الصني استطاعت  أن  إال  للزراعة،  البلد غري مالئم  جزءا كبريا من هذا 
كبريا يف هذا املجال ، بدءا باستصالح مساحات شاسعة أصبحت اليوم صاحلة للزراعة 

والتي تقدر بحوايل 130 مليون هكتار من املساحة اإلمجالية للصني⁾11⁽.
إلغاء  منها  إجراءات،  عدة  باختاذ  الزراعي  القطاع  إصالح  بدأ  أولية  وكمرحلة 
الكومينات والتعاونيات الزراعية، وتوزيع األرايض عىل العائالت التي متتهن الفالحة 
عمال هلا مع السامح هلم بحرية اختيار أنواع املحاصيل التي يرغبون يف زراعتها. وهو ما 
الفالحني،  التنافس بني  املبادرات اإلنتاجية، وخلق  الطاقات وتنويع  ساعد عىل تفجري 
وليس  اإلنتاج  كمية  وفرة  أساس  عىل  تقاس  الفالحني  فوائد  أصبحت  أن  بعد  خاصة 

األجر⁾12⁽.
ويف ديسمرب 1987م، أعطت القيادة الصينية الضوء األخرض لتحويل وسائل اإلنتاج 
من  امللكية اجلامعية إىل امللكية اخلاصة يف القطاع الزراعي، كام قامت بإقرار حل اهلياكل 
الفالحية اجلامعية، وتعويضها بنظام جديد عرف باسم نظام احليازة العائلية، وتشجيعا 
الفالحية   املنتوجات  الدولة عىل سياسة ختفيض أسعار بذور  الفالحني اعتمدت  لطبقة 
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األكثر استهالكا مثل )األرز، القمح، القطن(، وقد وصلت نسبة التخفيضات إىل حوايل 
%40 بني سنوات 1979-1981. هذه التحفيزات نتج عنها زيادات معتربة يف العملية 
اإلنتاجية اخلاصة بالقطاع الزراعي، وعىل سبيل املثال نجد بني عام 1978 إىل 1983 أن 
نسبة املحاصيل الزراعية زادت بـحوايل %40، وهو ما يعادل زيادة بمقدار 100 مليون 
طن ⁾13⁽.  كام أدركت الصني أمهية العناية باألقاليم الريفية؛ األمر الذي استلزم رضورة 
االكتفاء  حتقيق  إىل  الوصول  هبدف  فيها  الفالحي  النشاط  وتشجيع  وتطويرها  تنميتها 

الذايت من الغذاء لكل سكان الصني ⁾14⁽.
ومن جهة أخرى، لقد كان لنظام احليازة العائلية الذي أقره احلزب الشيوعي الصيني 
عام 1980 أثر إجيايب عىل نفسية الفالحني، مما خلق رابطا قويا بني الفالحني و أراضيهم، 
وزادهم حتفيزا عىل زيادة اإلنتاج و استثامر أكرب لرؤوس أمواهلم يف القطاع الفالحي. ويف 
اإلنتاج  من  احلصص  بتلك  تزويدها  حتمية  إلغاء  الصينية  السلطة  قررت   ،1985 عام 
املفروضة عىل الفالحني من مردود املحاصيل الزراعية باستثناء احلبوب الغذائية والقطن، 

وهو ما أعطاهم حرية الترصف يف الفائض من اإلنتاج عكس ما كان متعامل به سابقا.
كبريا  تنافسا  أوجدت  اإلصالحات  يف  املطبقة  اإلجراءات  هذه  أن  نستنتج  وبالتايل 
يعرف  الزراعي  القطاع  يف  جديد  إنتاجي  نمط   ظهور  عىل  شجعت  و  الفالحني،  بني 
بالتخصص العائيل أي كل عائلة تتخصص يف نوع ما من اإلنتاج ) خرض، فواكه، تربية 
دواجن ، تربية موايش، أسامك(. ومن جانب آخر، هذا التنافس الزراعي خلق طبقة ثرية 
من الفالحني سامهوا يف تطوير القطاع الفالحي الذي أصبح يشكل اجلهور األسايس يف 

توفري الغذاء لكامل الشعب الصيني.
نحو  حيول  أن  استطاع  كونه  الزراعي  اإلصالح  حققها  التي  اإلجيابية  النتائج  ومن 
أنه يف  الوسطى، حيث نجد  الطبقة  إىل  الفقرية  الكادحة  الطبقة  مليون صيني من   300
دوالر  من  بأقل  يعيشون  كفقراء  يصنفون  الصني  سكان  ثلث  حوايل  كان  السبعينات 
واحد يف اليوم، أما اليوم فإننا نجد أن 10 % فقط من سكان الصني يعيشون حتت هذا 
التصنيف. وبالتايل، الصني اليوم تعترب من أكرب االقتصاديات العاملية يف القطاع الزراعي. 
والشعري  والذرة  والقمح  والقطن  األرز  إنتاج  األوىل يف  املراتب  أهنا أصبحت حتتل  كام 

والشاي، فضال عن إنتاجها املتنوع يف جتارة السلع الغذائية.
وبفضل هذا التطور املستمر يف وسائل اإلنتاج الذي رافقه تكوين ماليني الفالحني 
واملهندسني والتقنيني يف هذا القطاع، أصبحت الصني اليوم متتلك نظاما زراعيا ناجحا 
1.3 مليار نسمة يمثلون %22 من  الغذائي ألكثـر من  تستطيع من خالله توفري األمن 
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سكـان املعمورة ⁾15⁽.

5 - اإلصالحات عىل مستوى القطاع الصناعي:
1.5  - املرحلة األوىل من )1992-1983(: 

شجع  الزراعي  القطاع  يف  اإلصالحات  خضم  يف  حتقق  الذي  الباهر  للنجاح  نظرا 
هذه  بدأت  حيث  الصناعي،  القطاع  إصالح  نحو  االنتقال  إىل  الصينية  السلطات 
الدولة،  سيطرت  من  بالتدريج  الصناعية  القطاعات  بتحرير  االقتصادية  اإلصالحات 
انطالقا بتجسيد الالمركزية يف صناعة القرار، وتقليص نفوذ احلزب الشيوعي يف إدارهتا. 
إصالحني،  عىل  الرتكيز  فيها  تم  اإلصالحية  العملية  هذه  أن  هنا،  بالذكر  واجلدير 
نظام  والثاين إصالح  إدارهتا   الصناعية وأساليب  الرشكات  ملكية  نظام  األول إصالح 
إىل  العامة  الرشكات  حتويل  تم  الصناعية،  الرشكات  ملكية  إصالح  إطار  ويف  التسعري. 
نقل جزء مهم من ملكية هذه  تم  السوق، حيث  رشكات تسيري، وفقا آلليات ومبادئ 
وفقا  واإلنتاج،  املبادرة  روح  من  زاد  الذي  األمر  فيها؛  واملوظفني  املدراء  إىل  الرشكات 
نظام  إتباع  فيه  تم  التسعري،  نظام  إصالح  يص  فيام  أما  األرباح.  حتقيق  يف  الزيادة  ملبدأ 
السلع، واجلزء  الدولة جلزء من  قبل  أسعار حتدد من  أي هناك  للسلع  املزدوج  التسعري 
اآلخر حتدده آليات السوق كمرحلة أولية، ولكن مع بداية عام 1992 أصبح أكثر من 

90 % من األسعار حتدد انطالقا من مؤرشات السوق⁾16⁽.
وعالوة عىل ذلك، توسعت هذه اإلصالحات لتمنح العامل فرص أكرب للتعبري عن 
إمكانية  مع  بالتدريج  التجارية  الوحدات  حترير  إىل  باإلضافة  عملهم.  جمال  يف  آرائهم 
تنظيم  أقرته قوانني  ما  املؤسسات اخلاصة، وذلك حسب  الرتخيص لالستثامر، وإنشاء 
حرية  العمومية  املؤسسات  منح  تم  وأيضا،  1983م.  عام  الصناعية  الدولة  مؤسسات 
متويل برامج اإلنتاج والتسويق، و وضع القواعد التنظيمية التي حتدد الواجبات واحلقوق 
بني العامل و مؤسساهتم. هذا التحرير الذي عرفه القطاع االقتصادي ساهم يف استقاللية 
عىل   1985 أكتوبر  يف  الصينية  السلطة  شجع  الذي  األمر  أدائها؛  وحتسني  املؤسسات، 
االقتصادية،  العملية  وتنظيم عنارص  السوق  وتفعيل  التخطيط   بني  نظـام جيمع  إرساء 
وحتليل الظواهر الناجتة عنها. وبالتايل، نجد أن هذا اإلنعاش االقتصادي الذي بدأ يظهر 
من خالل مبارشة هذه اإلصالحات، دفع املؤمتر الثالث عرش للحزب الشيوعي الصيني 
املنعقد عام 1987، لصياغة مفهوم جديد سمي بـ« الطور األول نحو الرأساملية«، الذي 
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ستليه أطوار أخرى هتدف إىل استمرار التحول نحو اقتصاد السوق ⁾17⁽.

خمتلفني  نظامني  بواسطة  يعمل  الصيني  االقتصاد  أصبح  الثامنينات  أواخر  ومنذ 
النظام  هذا  استطاع  ثم  ومن  بينهام،  التعايش  حتقيق  يف  نجحا  والرأساملية(  )الشيوعية 
املزدوج جتنيب الصني من صدمة الرأساملية الرشسة التي تعرضت هلا البلدان الشيوعية 

يف أوربا الرشقية ⁾18⁽.

5-2 املرحلة الثانية من )1992 - 2002(:
إىل  بعد حتوهلا  اخلارسة  للرشكات  إجياد حلول عملية  إمكانية  املرحلة  تضمنت هذه 
العمومية  املؤسسات  هيكلة  إعادة  أعطت  لقد  أداءها.  يف  تتوفق  ومل  مسامهة  رشكات 
التسيري، وسامهت يف تشجيعها عىل  للدولة نوعا من االستقاللية واملسؤولية املحلية يف 
حتسني وسائل اإلنتاج وحتقيق األرباح، وحرية تسويق املنتوج، ومع ذلك هذه املؤسسات 
العمومية مل تصمد أمام منافسة املؤسسات اخلاصة أو األجنبية التي تطورت برسعة يف 
إىل   1978 يف   75% من  الصناعي  اإلنتاج  من  حصتها  انتقلت  حيث  القطاعات،  شتى 
%46 يف 1992، لتصل إىل %28 يف 1998، وهو ما يعكس لنا مدى تراجعها يف نسبة 

إنتاجها الصناعي.
الذي كان  القطاع اخلاص  القدرة عىل منافسة   وبالتايل هذا األمر، أدى هبا إىل عدم 
 1998 منظام ومهيكال، كام أصبحت اآلالف من املؤسسات العمومية يف منتصف عام 
تتخبط يف أزمات مالية نظرا لتعرضها خلسائر مادية كبرية ⁾19⁽، وهو ما أجرب الدولة عىل 
تقديم دعم مايل يف كثري من األحيان بغية إنعاشها من جديد وجتنيبها اإلفالس عن طريق 
منحها  قروض بنكية تارة، وتأجيل دفع مستحقاهتا الرضيبية تارة أخرى ، أو إعادة تأهيل 
فتح  مع  ينسجم  بام  التدريب  إلعادة  مراكز  فتح  خالل  من  الرشكات  هذه  يف  العاملني 
املشاريع اجلديدة. فمثال يف أواخر التسعينات، تم إحصاء ما يقارب %70 من 100 ألف 
مؤسسة اقتصادية عمومية كانت عىل وشك اإلفالس، والتي استفـادت بنسبة 40 % من 

ميزانية الدولة بغيـة إعادة تأهيلهـا ⁾20⁽.
ومما سبق عرضه، يمكن أن نرجع العوائق التي أثرت سلبا عىل هذه املؤسسات، أوال 
يف كوهنا غالبا ما تنتمي إىل قطاعات صناعية فقدت القدرة عىل مواكبة رسعة التنافسية 
املفروضة من قبل املؤسسات اخلاصة، وكذلك نظرا للسياسة التي ورثتها قبل االنفتاح 
أرباحها، فضال عن  ثقيال عىل  للعامل ما شكل عبئا  السكن  كاحلامية االجتامعية وتوفري 

التداخل يف القرار السيايس واإلداري هلا.
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5-3 املرحلة الثالثة من )-2002 حتــى اآلن(:

نظرا ملا حققته الصني من مكانة عاملية، أصبحت يف هذه املرحلة تركز عىل مبدأ التنمية 
واستخدام  واملوارد،  الطاقات  وترشيد  العالية  باجلودة  االهتامم  طريق  عن  املستدامة 
التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وهذا هبدف زيادة اإلمكانات الكامنة القتصادها مما يمكن 
أن حيقق هلا جمتمع متناسق تذوب فيه الفوارق االجتامعية التي ظهرت من جراء اتساع 
الفجوة بني األغنياء وحمدودي الدخل جراء التحول نحو اقتصاد السوق. فهدف الصني 
يف  االستمرار  هلا  يضمن  بام  احلديث  التنموي  توازهنا  عىل  املحافظة  هو  املرحلة  هذه  يف 

حتقيق نسب عالية من النمو بغرض الرفع من مستوى الرفاه االجتامعي ملواطنيها ⁾21⁽. 
ومع تقلد اجليل اجلديد لزمام احلكم يف الصني، بعد انعقاد املؤمتر الثامن عرش للحزب 
العام  املركزية اجلديدة، طرح األمني  2012، وانتخاب جلنته  الصيني يف عام  الشيوعي 
للحزب يش جني بينغ )Xi Jin Ping( تصوره فيام يص حتقيق احللم الصيني املتمثل 
لتأسيس احلزب عام  املئوية  الذكرى  أنه بحلول  الصينية، أي  العظيمة لألمة  النهضة  يف 
 ،2012 عام  عليه  كان  ما  يضاعف  دخل  مستوى  إىل  الصيني  الدخل  سيصل   ،2050
عقد  األهداف  هذه  ولتحقيق  حديثة.  اشرتاكية  دولة  بناء  إىل  وصلت  الصني  وستكون 
العريضة  اخلطوط  وضِع  فيها  تم  والتي   ،2014 عام  أكتوبر  يف  املركزية  جلنته  احلزب 

لتجسيد هذا احللم والتي سأوجزها فيام ييل ⁾22⁽:
• تعميق اإلصالحات عىل نحو شامل يف إطار االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية.	
• جتسيد حكم دولة القانون وحتديث منظومتها.	
• حتقيق الرفاه االجتامعي عىل نحو شامل.	

إدارة  شؤون الدولة واحلزب برصامة وعىل نحو شامل.
ولتحقيق هذه اخلطوط جيب توسيع جمال اإلصالحات يف األنظمة التالية:

• إصالح النظام االقتصادي عن طريق التنمية واملنافسة. 	
• إصالح النظام السيايس  لبناء دولة مؤسسات  قوية. 	
• إصالح النظام الثقايف  بتجسيد القيم االشرتاكية. 	
• إصالح النظام االجتامعي و البيئي لبناء صني يتعايش فيها اجلميع.	
• إصالح نظام احلزب باالعتامد عىل األسلوب العلمي والديمقراطي والقانوين ملامرسة 	

السلطة.
ومن خالل هذا اجلدول)1(  الذي يعكس لنا معدالت النمو االقتصادي الصيني، 
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يتضح لنا جليا مدى نجاح ميكانيزمات اإلصالح التي اعتمدهتا هذه الدولة يف تطوير 

بنيتها االقتصادية.  

جدول رقم )1( : معدالت النمو االقتصادي يف الصني  للفرتة )-1990 2015(.
النمو االقتصادي يف الصني %السنةالنمو االقتصادي يف الصني %السنة

19909.3200310
19918200410.1
199214.2200511.3
199314200612.7
199413.2200714.2
199510.920089.6
19961020099.2
19979.3201010.4
19987.820119.3
19997.620127.8
20008.420138.5
20018.320147.3
20029.120156.9

  املصدر : بيانات وإحصاءات البنك الدويل،شبكة املعلومات الدولية ،املوقع:
ttp://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.Z

حققتها  التي  النمو  نسب  أن  لنا  يتضح  اجلدول،  يف  املوجودة  املعطيات  خالل  من 
الصني ملدة أربع وعرشون سنة )1990- 2015( تعترب نتائج عالية و فريدة من نوعها، 
حيث أنه عند حسابنا للمتوسط العام ملعدالت النمو نجده يعادل ما نسبته 9.14 % وهي 
للصني  اإلمجايل  املحيل  الناتج  يف  الكبري  النمو  هذا  نرجع  أن  ويمكن  عالية،  جد  نتيجة 
وما حتقق فيها من نمو اقتصادي إىل املنهج التدرجيي والتجريبي الذي اعتمدت عليه يف 

التحول إىل نظام اقتصاد السوق.
6 - اإلصالحات عىل مستوى النظام املايل:

       منذ 1983، أصبحت املعامالت املالية يف الصني تسري وفق نظام بنكي مركزي قوي 
وفعال، وبسياسة أكثر مرونة فيام يص منح القروض وتسيري نسب الفوائد. كام أنشأت 
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)البنك  أمهها:  الشعبي«  الصيني  املركزي«البنك  للبنك  تابعة  فرعية  بنوك  عدة  الصني 
بإصالحات  البنكية  املؤسسات  التجاري(. ودعمت هذه  و  الصناعي  البنك  الفالحي، 
جد إجيابية عىل مستوى النظام املايل الذي تم تعزيزه بمجموعة من القوانني أمهها القانون 
البنكي لسنة 1995، الذي عزز سلطة البنك املركزي، و حول البنوك الكربى للدولة إىل 
بنوك جتارية مسؤولة عن أرباحها وخسائرها ، و أقر إنشاء ثالث بنوك خاصة بالتنمية 
)Policy Banks(  بغية متويل املشاريع احلكومية، وهي: بنك التطوير الزراعي، بنك 
أرباح  يستفيد من  الصيني  البنكي  النظام  التطوير. كام أصبح  بنك  اإلسرتاد والتصدير، 
يتكون  احلارض،  الوقت  ويف   .⁾23⁽ والتوفري  باالدخار  اخلاصة  الضخمة  املالية  الودائع 
واثنا  تنمية،  بنوك  وثالثة  العام،  للقطاع  كربى  بنوك  أربعة  من  الصيني  املرصيف  النظام 
عرش بنكا جتاريا، والعديد من تعاونيات إقراض ريفية، إىل جانب فروع من بعض البنوك 

األجنبية ⁾24⁽. 
البنكي الصيني عىل رأسامل األجنبي رشط أن ال  النظام  انفتح   ،2002  وبداية من 
يتجاوز نسبة %25 من القيمة اإلمجالية، وهذه اإلجراءات حفزت املستثمرين عىل فتح 
أيضا عىل  الصني، وشجعهم  الكربى يف  البنوك  أغلبية  أمواهلم يف  وإيداع  مالية  أرصدة 
النقدية  للسياسة  بالنسبة  أما  شنزن.  و  وشنغهاي  هونكونغ   بورصة  يف  األسهم  رشاء 
 ،1994 التابعة للبنك املركزي منذ يناير  للعملة الصعبة، أقرت اللجنة الوطنية النقدية 
استعامل نقطة نظام معدل الوسط ضد الدوالر األمريكي. ويف جويلية 2005، رفعت 
الصني من قيمة اليوان )الرنمينبي( بنسبة %2.1 مقابل الدوالر⁾25⁽،  وفيام يص السياسة 
النقدية يف الصني فقد استطاعت حتقيق نتائج إجيابية متخضت عنها احتياطات نقدية جد 
فيام  عامليا  الثانية  املرتبة  احتالل  إىل  أهلها  ما  وهو  املايل،  قطاعها  إصالح  بفضل  معتربة 
يص االحتياطات النقدية األجنبية بمبلغ 400 مليار دوالر يف العام 2003 بعد اليابان 
التي بلغت احتياطاهتا 664.6 مليار دوالر حمتلة بذلك املرتبة األوىل عامليا، ويف غضون 
مليار دوالر يف   800 لتتجاوز  للصني  األجنبية  النقدية  االحتياطات  زادت هذه  سنتني 

العام 2005، متصدرة بذلك املرتبة األوىل عامليا ⁾26⁽.
نوفمرب  منذ  الصيني  الربملان  عمد  الرضيبي  التحصيل  مؤسسات  مستوى  عىل  أما 
1993 إىل إصالح املنظومة القانونية اخلاصة بتنظيم هذا القطاع الذي يمثل أحد الركائز 
التي تغذي املؤسسات املالية. ويف ظل هذا اإلصالح القانوين عرف التحصيل الرضيبي 
يف الصني تزايدا مستمرا حيث وصل يف عام 2007 إىل 5130 مليار يوان  أي ما يعادل 
733 مليار دوالر، أي بزيادة تصل نسبتها إىل 33 % يف العام. و يف خضم عامني متتاليني 
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 2008 عرفت السوق املالية الصينية تطورا كبريا حيث وصل رأسامل البورصة يف عام 
إىل %130 من الناتج الداخيل اخلام ) Produit Intérieur Brut :PIB ( أي بزيادة 

تقدر بـ %120 مقارنة بعام 2005 أين وصل إىل %10 فقط ⁾27⁽.
الصني  تبنتها  التي  االقتصادي  اإلصالح  سياسة  أن  القول  يمكن  عرضه،  سبق  مما 
يف مسارها التنموي حولتها إىل ما يسمى بمصنع العامل وأهلتها لرتتقي إىل املرتبة الثانية 
أصبحت  كام  مبارشة.  األمريكية  املتحدة  الواليات  بعد  العامل  اقتصاديات  تصنيفات  يف 
الصني اليوم مركزا جلذب االستثامرات و جتميع اآلالف من رؤوس األموال األجنبية. و 
بذلك فهي مركز مايل كبري، و قطب صناعي عاملي هام، يمتلك سوقا جتارية ضخمة تتميز 
بنسب عالية من التطور، وتعتمد يف ذلك عىل قوة يدها العاملة املؤهلة. كام نجحت هذه 
األخرية يف غزوها لألسواق العاملية عن طريق تكثيف وتطوير عالقاهتا التجارية مع كل 
دول العامل، إىل جانب توسيعها ملجاالت التعاون مع الدول الصناعية الكربى مثل اليابان 
أمريكا  املتحدة األمريكية واإلحتاد األوريب ودول جنوب رشق آسيا ودول  والواليات 

اجلنوبية. وبالتايل يمكن القول أن التجربة االقتصادية الصينية هي جتربة ناجحة بامتياز.
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الهياكل القانونية القائمة على حماية المستهلك 
أ. مريم بورشيب 

أستاذ مساعد قسم ب 
جامعة عباس لغرور- خنشلة

 

ملخص
إن موضوع محاية املستهلك يمس اجلميع دون استثناء، وقد أثار اهتامم رجال القانون 

وحتى االقتصاد .
و قد حرصت بالدنا كغريها من الدول عىل إنشاء مؤسسات تعنى بحامية املستهلك 
املعروضة  اخلدمات  و  املنتجات  جودة  مطابقة  ملراقبة  ترشيعات  و  قوانني  سنت  قد  و 

لالستهالك.
RESUME

Le sujet de protection des  consommateurs  affect  tout le monde  
sans exception.
Notre pays comme tout les pays de monde a mis en place des insti-
tutions pour la protection des consommateurs  ; lois et règlements .
مكافحة  املنتجات،  جودة  االقتصاد،  الغش،  قمع  املستهلك،  املفتاحية:  الكلامت 

االحتكار، وزارة التجارة، املامرسات التجارية،  املنافسة، مراقبة اجلودة. 

مقدمة
إن موضوع » محاية املستهلك » يشغل بال كل  مواطن ألنه موضوع يمس اجلميع دون 

استثناء، و قد أثار اهتامم الباحثني من رجال القانون و االقتصاد و االجتامع .
ظل  يف  خصوصا  االهتامم  من  واسعة  مساحة  املستهلك  محاية  مسألة   حتتل  حيث 

التحديات الراهنة خصوصا بفعل االنفتاح االقتصادي و التوجه االقتصادي للجزائر .
و قد حرصت بالدنا كغريها من الدول عىل إنشاء مؤسسات تعنى بحامية املستهلك، 
املعروضة  اخلدمات  و  املنتجات  جودة  مطابقة  ملراقبة  ترشيعات  و  قوانني   سنت  قد  و 
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إنشاء مجعيات خاصة  بتشجيع  قامت  كام  املستهلك،  و محاية  الغش  قمع  و  لالستهالك 

بحامية املستهلك  .
و بالرغم من جمهودات الدولة الرامية إىل إجياد الترشيعات التي تعمل عىل االستقرار 
االقتصادي و االجتامعي، وكذا حماربة الظواهر السلبية يف األسواق و مكافحة االحتكار 
و الغش التجاري، وكذا تأمني سالمة و صحة املجتمع عن طريق رقابة األسواق، إال أن 

محاية املستهلك تعترب مسؤولية اجلميع بمن فيهم املستهلك نفسه .
فقانون محاية املستهلك مل يظهر يف اجلزائر كقانون مستقل إال بعد التحول السيايس 
فصدر  احلر،  االقتصاد  سياسة  اجلزائر  واعتامد   ،1989 دستور  بموجب  حدث  الذي 
القانون 02/89 املؤرخ يف : 1989/02/07 املتضمن القواعد العامة حلامية املستهلك 
بحامية  املتعلق   2009/02/25  : يف  املؤرخ  القانون:03/09  بموجب  الغي  الذي 

املستهلك و قمع الغش . 
كام دعمت اجلزائر هذا التوجه الرسمي للحامية بتشجيع املنظامت غري احلكومية، أي 

مجعيات املجتمع املدين يف لعب دور أسايس يف جمال محاية املستهلك.
أرسية،  صحية،  األبعاد)  متعددة  محاية  إىل  احلاجة  أمس  يف  اجلزائر  يف  فاملستهلك 
اجتامعية، تسويقية، إعالمية، معنوية.....(؛ كام يعترب هو نفسه أول خطوة يف ضامن هذه 
احلامية، وهذا من خالل عدم هتافته عىل املنتجات االستهالكية إال بالقدر الذي يتامشى 

مع حاجاته وإمكاناته املالية، والتزامه بمبدأ ترشيد استهالكه وعقلنة إنفاقه .
فيجب أن يكون هناك تعاون بني كل قوى املجتمع الرسمية واملدنية، وهو ما يمكن 
اعتباره املدخل الرئييس إلحداث التغيري املطلوب بالنسبة هلذا املوضوع احلساس واهلام 
يف الوقت نفسه؛ ألن املستهلك الفرد سيكون فاعال ويصنع النجاح إذا ما أراد ذلك؛ فمن 
ونوعيتها وإرصاره عىل  معلوماهتا  من  والتأكد  السلع  مراقبة  من  اليومي  خالل سلوكه 
الشكوى لدى مجعيات محاية املستهلك وهيئات الرقابة هو الذي سيضغط عىل اجلميع 
وسيحدد مصري تطوير االقتصاد، إذا املستهلك هو الذي حيدث التوازن ألنه هو يف النهاية 
استمرار  إىل  سيؤدي  اطالعه  وضعف  مباالته  وال  سكوته  أما  السعر،  ويدفع  يتار  من 

الفساد والغش وغالء األسعار.
اإلشكالية املطروحة هي : هل وفق املرشع اجلزائري يف إجياد هياكل و آليات تكفل 

احلامية للمستهلك ؟ و  هل هذه اهلياكل كافية لوحدها لتوفري هذه احلامية ؟ 
وسوف نجيب عن هذه اإلشكالية من خالل التطرق إىل املحاور التالية : 
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1-ملحة عن ظهور فكرة محاية املستهلك .

2 -التعريف باهلياكل و اهليئات اإلدارية املكلفة و القائمة عىل محاية املستهلك ودور كل 
هيئة عىل حدى يف توفري احلامية للمستهلك .  

3-التعريف باهلياكل و اهليئات القضائية املكلفة و القائمة عىل محاية املستهلك .
4- دور اجلمعيات يف محاية املستهلك .

ملحة عن ظهور فكرة محاية املستهلك:
       إن فكرة االستهالك و األلفاظ و املصطلحات الوثيقة به تعود إىل عهد الرومان أين 
كانوا يضعون أختاما من الرصاص عىل زجاجات النبيذ محاية لنوعيتها و محاية للمستهلك 
من حماولة الغش فيها، و يف العصور الوسطى كان التاجر إذا باع سلعة مغشوشة يطاف به 

مربوطا بقضبان حديدية، وقد علقت بضاعته  حول عنقه 1 .
التحالف             أشكال  مجيع  عىل  يعاقب   1830 لسنة  الفرنيس  العقوبات  قانون  أن  كام 
و االحتكار و املضاربة 2،  و بالرغم من أن فكرة محاية املستهلك قد ظهرت منذ وقت 
بمعاجلتها عن طريق  العصور  املجتمعات هبا يف خمتلف  عناية  أن  بالرغم من  و  طويل، 

وضع ترشيعات ملراقبة السوق و املنتجات، و درع التجار املخالفني .
 وعليه فإن االهتامم باملستهلك هو الشغل الشاغل للمرشع للحفاظ عىل املستهلك 
وسالمة صحته و حلاميته من أنواع التالعب و االحتكار و املضاربة سواء يف فرتات السلم 
أو يف فرتات احلرب، وما جعل محاية املستهلك تنترش هو انتقال الدول بعد احلرب العاملية 

الثانية من دول منتجة إىل دول مستهلكة .
و يف بداية الستينات بصورة خاصة بدأ التنديد بظاهرة املجتمعات االستهالكية أين 
كانت السلطة و السيطرة للبائع و املنتج، أما املستهلك فقد كان يف مركز ضعف نتيجة 
أن  دون  السلع  و  البضائع  يقتني  و  يشرتي  فأصبح  األسعار،  اختالف  و  البضائع  تنوع 
يعرف الغاية منها، مما خلق عدم التوازن بني البائع و املشرتي اليشء الذي أدى إىل انتشار 

التنديد بسيطرة املنتجني  و البائعني .
و قد ظهرت عىل خلفية ذلك حركات الدفاع عن املستهلك، إال أن امليالد احلقيقي 
خالل  من   1962 سنة  من  بداية  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  كان  املستهلك  حلامية 
اخلطاب الذي ألقاه الرئيس جون كنيدي JF.kennedy أمام جملس الشيوخ بتاريخ 15 
مارس 1962 حيث قال أننا كلنا مستهلكون وأعرتف للمستهلك بأربعة حقوق: احلق 

يف األمن، و احلق يف االختيار، و احلق يف السالمة، و احلق يف اإلعالم.
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سنة  كل  من  مارس   15 تاريخ   1985 عام  منذ  املتحدة  األمم  منظمة  حددت  ثم 
كيوم عاملي للمستهلك يتم فيه تناول حقوق املستهلك بالنسبة للغذاء، الصحة، البيئة، 

املعرفة....إلخ. والتي تعرب يف جوهرها عن حقوق اإلنسان 3 .
وقد تدخل املرشع الفرنيس و أصدر القانون التجاري احلريف يف : 1973/12/27 
ثم صدر قانون املستهلك الذي أعد يف : 1993/07/02  يف مخسة أجزاء . ثم استفحلت 
التي  الثالث  العامل  دول  إىل  فشيئا  شيئا  انتقلت  ثم  املصنعة  الدول  يف  املستهلك  محاية 
باملستهلك هو  قانون خاص  أول  باملستهلك، فكان  أولت عنايتها  التي  بينها بالدنا  من 
القانون 02/89 املؤرخ يف 1989/02/07 املتضمن القواعد العامة حلامية املستهلك4، 
03/09 املؤرخ  متبوعا بنصوص تنظيمية وتطبيقية والذي ألغي فيام بعد بالقانون رقم 
 94 ألغى يف مادته  الذي   ،5 الغش  املستهلك وقمع  املتعلق بحامية   2009/02/07 يف 
املفعول إىل حني صدور  التطبيقية سارية  02/89 وأبقى نصوصه  القانون رقم  أحكام 

النصوص التطبيقية هلذا القانون التي حتل حملها.6
دور اهلياكل اإلدارية يف محاية املستهلك:

واملؤسسات  اإلدارات  إنشاء  باملستهلك عىل  اهتاممها  إطار  اجلزائر يف  لقد حرصت 
املنتجات  جودة  مطابقة   ملراقبة  والترشيعات  القوانني  وسنت  املستهلك  بحامية  املعنية 
واخلدمات املعروضة لالستهالك وقمع الغش ومحاية املستهلك 7 .لوجود تناقضات بني 
مصالح املهنيني و صحة  و سالمة املستهلكني، حيث سارع املرشع اجلزائري إىل إنشاء 
غاية عرضها  إىل  اإلنتاج  مرحلة  يف  السلعة  وجود  منذ  بالرقابة  مكلفة  أجهزة  و  هيئات 

النهائي يف السوق .8 
ولقد أعطي هلذه اهليئات مجلة من املهام والصالحيات وذلك باختالف موقعها سواء 

عىل املستوى املركزي أو عىل املستوى املحيل.
فام هي هذه اهليئات و ما مدى نجاعتها يف حتقيق محاية املستهلك ؟ 

دور وزارة التجارة :
متعددة  املستهلك  املكلف بحامية  باعتبارها اجلهاز  التجارة  لوزارة  املخولة  املهام  إن 
ومتنوعة، وهذا التنوع يعود بالدرجة األوىل إىل املصالح التابعة هلذه الوزارة سواء كانت 
األنشطة  بنوع معني من  املصالح مكلفة  أم خارجيــة، بحيث كل مصلحة من  مركزية 

متارسها حسب التنظيم الساري املفعول.9



105جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016
و لقد صدر املرسوم التنفيذي رقم : 453/02 املؤرخ يف : 2002/12/12 حيدد 
صالحيات وزير التجـارة .10 و الذي يمنح لوزير التجارة كل الصالحيات يف إطار محاية 

صحة املستهلك .11
يستعني وزير التجارة يف إطار مهامه باالتصال مع خمتلف الدوائر الوزارية األخرى 
و ذلك قصد ترقية املنافسة و تنظيم األنشطة التجارية و مراقبة جودة و صالحية السلع 
باقرتاح كل  املنافسة فيقوم  أما يف إطار ترقية و ضبط  املعروضة للجمهور،  و اخلدمات 
اإلجراءات الالزمة التي من شأهنا تعزيز قواعد و رشوط منافسة نزهية يف سوق السلع 
واخلدمات بعيدة عن كل ممارسة غري مرشوعة هادفة إىل إفساد املنافسة احلرة، مع توجيه 

و تنظيم النشاط التجاري بفرض رقابة عىل ذلك قصد قمع الغش . 
و أهم املصالح التابعة لوزارة التجارة املكلفة بحامية املستهلك و تنظيم املنافسة نذكر 

منها :  
عىل املستوى املركزي :

بالرجوع إىل املرسوم التنفيذي رقم 08-266 املؤرخ يف 2008/08/19 املتضمن 
وتنظيم  العامة لضبط  املديرية  فإنه خول لكل من  التجارة.12  املركزية يف وزارة  اإلدارة 
النشطات والتقنني  وكذا املديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش صالحية محاية 

املستهلك وتنظيم املنافسة.13
املديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنني:

تتخذ هذه املديرية يف إطار أداء مهامها مجيع التدابري الالزمة و الرامية إىل محاية صحة 
إعداد  عىل  تعمل  كلها  مديريات   05 عىل  باإلرشاف  تقوم  بحيث  املستهلك  وسالمة 
اآلليات القانونية للسياسة التجارية مع السهر عىل السري التنافيس لألسواق قصد تطوير 
واخلدمات  السلع  جودة  برتقية  االهتامم  إىل  باإلضافة  والنزهية  السليمة  املنافسة  قواعد 

ومحاية املستهلك .
وتعترب مديرية املنافسة ومديرية اجلودة واالستهالك أهم املديريات التابعة للمديرية 
العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنني يف إطار محاية املستهلك حيث تعمل كل منهام 

عىل تنفيذ املهام املخولة  هلا يف حدود اختصاصها.
املديرية العامة للرقابة اإلقتصادية وقمع الغش:

وزارة         يف  املركزية  لإلدارة  املنظم   266/08 للمرسوم  طبقا  هلا  املوكلة  املهام  تتنوع 
للمنافسة  املضادة  املامرسات  ومكافحة  وقمع  اجلودة  بمراقبة  تقوم  حيث   14. التجارة 



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016 106
وحماربة املامرسات التجارية غري املرشوعة.

و تسهر عىل توجيه برامج املراقبة االقتصادية و قمع الغش، كام تقوم بتحقيقات ذات 
منفعة وطنية بخصوص االختالالت  التي متس السوق .15

     وتعتمد هذه املديرية يف إطار تنفيذ مهامها عىل 04 مديريات تابعة هلا وهي:
• مديرية مراقبة املامرسات التجارية واملضادة للمنافسة .	
• مديرية مراقبة اجلودة وقمع الغش .	
• مديرية خمابر التجارب وحتاليل اجلودة .	
• مديرية التعاون والتحقيقات اخلصوصية .	

عىل املستوى اخلارجي:
يف  عليها  واملنصوص  التجارة  لوزارة  التابعة  اخلارجية  باملصالح  هنا  األمر  يتعلق 
املصالح  تنظيم  املتضمن   2003/11/05 يف  املؤرخ   409-03 التنفيذي  املرسوم 

اخلارجية يف وزارة التجارة وصالحيتها وعملها.16
 وتنظم املصالح اخلارجية يف وزارة التجارة يف شكل:

• مديريات والئية للتجارة .	
• مديريات جهوية للتجارة.	

باملنافسة  املتعلقني  والتنظيم  الترشيع  تنفيذ وتطبيق  بالسهر عىل  املصالح  وتقوم هذه 
واجلودة،   و كذا تقديم املساعدة للمتعاملني االقتصاديني و املستهلكني .

أما املديريات اجلهوية و البالغ عددها 09 مديريات تعمل عىل تنشيط و تقييم و توجيه 
باالتصال  و ذلك  اإلقليمي،  التابعة الختصاصها  للتجارة  الوالئية  املديريات  نشاطات 
مع اإلدارة املركزية و الوالئية قصد التعاون و تنسيق عمليات املراقبة فيام بني الواليات، 
أما إذا كانت التحقيقات التي تبارشها تتطلب ختصصات معينة فإنه هلا أن تطلب تدخل 
هيئات أخرى ذات اختصاص جهوي لتسهيل ذلك، و أمهها األقسام اإلقليمية للتجارة 

و مفتشيات مراقبة اجلودة و قمع الغش  عند احلدود .17.
وقد حددت املادة :03 من املرسوم 409/03 مهام املديرية الوالئية للتجارة فنصت 

عىل املهام التالية : 
• السهر عىل تطبيق الترشيع و التنظيم املتعلقني بالتجارة اخلارجية و املنافسة و اجلودة 	

و تنظيم النشاطات التجارية و املهن املقننة و اقرتاح كل التدابري من أجل تكييفها .
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• السهر عىل احرتام القواعد املتعلقة باملنافسة و ضامن مراعاة رشوط التنافس السليم 	

والنزيه بني املتعاملني االقتصاديني .
• أو 	 السلع و اخلدمات الرضورية   إنتاج و استهالك  املسامهة يف تطوير األسعار عند 

اإلسرتاتيجية .
• السهر عىل تطبيق سياسة الرقابة االقتصادية و قمع الغش .	
• تطبيق 	 متابعة  و  املراقبة  بنشاط  املرتبطة  املنازعات  و  القانونية  الشؤون  تسيري  تنظيم 

قرارات العدالة و التكفل هبا عند االقتضاء .
• وضع نظام إعالمي حول وضعية السوق باالتصال مع النظام الوطني لإلعالم .	
• القيام بالتحقيقات ذات الطابع االقتصادي باالتصال مع اهلياكل املعنية .	
• تقديم املساعدة للمتعاملني االقتصاديني و اجلامعات و املستعملني و املستهلكني يف 	

ميدان اجلودة و أمن املنتوجات و النظافة الصحية .
• تطوير اإلعالم و حتسيس املهنيني و املستهلكني بالتنسيق مع مجعياهتم .	
• اقرتاح مجيع اإلجراءات الرامية إىل حتسني و ترقية جودة السلع و اخلدمات املطروحة 	

يف السوق و كذا محاية املستهلك .
• املشاركة مع اهليئات املعنية يف مجيع الدراسات و التحقيقات و أعامل صياغة املقاييس 	

املنتجات  املطبقة عىل  االمن  و  الصحية  النظافة  و  اجلودة  اخلاصة يف جمال  أو  العامة 
واخلدمات .

اجلودة،  مصلحة  الوسائل،  و  اإلدارة  مصلحة  مصالح:   04 التجارة  مديرية  وتظم 
مصلحة تنظيم السوق و املنافسة و التجارة اخلارجية، مصلحة املراقبة و املنازعات.

   و من الناحية البرشية تظم نوعني من املوظفني، النوع األول هو السلك اإلداري، 
األعوان  و  كاملترصفني  بحتة  إدارية  مهمة  يامرسون  الذين  املوظفني  جمموع  ويشمل 
فقط  الرقابة و يضمنون  بميدان  احلراس  و غريهم، وهؤالء ال عالقة هلم  و  اإلداريني 

حسن سري اإلدارة داخليا .
يامرسون  الذين  التقني  السلك  من  التقني  السلك  هو  األهم  وهو  الثاين  النوع  أما 
مهام الرقابة عىل املامرسات التجارية واجلودة و قمع الغش، و لقد حددت املادة 49 من 
القانون 02/04 و املادة 25 من القانون 03/09 املتعلق بحامية املستهلك األشخاص 
املؤهلني ملعاينة املخالفات املختلفة التي تندرج يف إطار تأدية مديرية التجارة لوظائفها .  
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اهليئات املتخصصة التابعة لوزير التجارة : 

املنافسة  ملراقبة  وطنية  سياسة  لتنفيذ  متخصصة  هيئات  إنشاء  إىل  املرشع  سعى  لقد 
النزهية يف السوق و ذلك عىل املستوى الوطني أمهها : 

• املجلس الوطني حلامية املستهلكني : املادة 24 من القانون 03/09 .	
• املركز اجلزائري ملراقبة النوعية و الرزم : يعد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يضع 	

لوصاية وزير التجارة .
• املخابر من أجل حتكم 	 بني  بالتنسيق  تقوم   : النوعية  التجارب و حتاليل  شبكة خمابر 

أفضل يف تقنيات التجارب و التحاليل و توحيد مناهج البحث .

1- املجلس الوطني حلامية املستهلكني :
يعترب هذا املجلس أهم هيكل يمثل املستهلكني .18وهو هيئة حكومية استشارية أنشأت 
تطبيقا  19 وذلك   .1992/07/06  : املؤرخ يف   272/92 التنفيذي  املرسوم  بموجب 

لنص املادة 24   من القانون 02/89 املتعلق بالقواعد العامة حلامية املستهلك امللغى .
فبالرغم من إنشاء املجلس و صدور املرسوم 272/92 املحدد الختصاصاته، غال 
أنه يالحظ تكرار نفس املادة يف املادة 03/09 املتعلق بحامية املستهلك و قمع الغش . 
نفس  له  آخر  ينص عىل جملس  أن  أراد  أنه  أم  املرشع  اعتبار ذلك سهوا من  يمكن  فهل 

االختصاص، لكن هذا يبقى افرتاضا.
حلامية  وطني  جملس  ينشأ   «  : أنه  عىل   03/09 القانون  من   24 املادة  نصت  وقد 
املستهلكني يقوم بإبداء الرأي، و اقرتاح التدابري التي تساهم يف تطوير و ترقية سياسات 

محاية املستهلك، حتدد تشكيلة املجلس و اختصاصاته عن طريق التنظيم .«
الذكر،  السابق  املرسوم  02 من  املادة  20 طبقا لنص  يعترب املجلس هيئة استشارية  و 
بحامية  أساسا  تتعلق  آراء  يبدي  بل  قرارات  يصدر  أن  له  جيوز  ال  املجلس  فإن  وبالتايل 

صحة املستهلك .
و  تنفيذها  و  املستهلكني  مجعيات  لصالح  املقررة  املساعدة  برامج  املجلس  يعد  كام 

العمل عىل إعالم املستهلكني و توعيتهم .21
وكذلك يف كل املسائل املرتبطة بنوعية السلع و اخلدمات و التي يعرضها عليه الوزير 

أو أي هيئة أو مؤسسة معنية أو ستة من أعضائه عىل األقل .22
و يتكون املجلس من ممثيل مجيع الوزارات املعنية بحامية املستهلك : التجارة، النقل، 
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الصناعة، الفالحة .....، باإلضافة إىل اجلمعيات املمثلة للمستهلك .23

و يمكن للمجلس يف إطار أعامله أن يلجا إىل خدمات اخلرباء اجلزائريني أو األجانب 
جلنتني  يف  املجلس  نظم  و   . املجال  هذا  يف  مسامهة  يقدم  أن  شأنه  من  شخص  كل  و 
إعالم  جلنة  الثانية  و  سالمتها  و  اخلدمات  و  املنتجات  نوعية  جلنة  األوىل  متخصصتني، 

املستهلك و الرزم و القياسة .24
و  تنفيذي  مرسوم  بموجب  استحداثه  من  بالرغم  عميل  غري  املجلس  فإن  لإلشارة 

تعيني أعضائه بقرار وزاري .25

2- املركز اجلزائري ملراقبة النوعية و الرزم : 
 يمثل هذا املركز اهليئة العليا لنظام البحث و الرقابة و التحقق عىل املستوى الوطني.26 
 : يف  املؤرخ   147/89  : رقم  التنفيذي  املرسوم  بموجب  إنشاؤه  تم  وقد 
1989/08/08املعدل و املتمم بموجب املرسوم التنفيذي رقم: 318/03 املؤرخ يف 

27. 203/09/30 :
ويعد املركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل 
املايل، يضع لوصاية الوزير املكلف بالتجارة، الذي بدوره يعني مديرا لتمثيل املركز و 
التابعة له، من خمابر و مفتشيات جهوية، حيث  اإلرشاف عىل مصالح املراكز اخلارجية 
و  للرشق،  اجلهوية  املفتشية  و  للوسط،  اجلهوية  املفتشية   : جهوية  مفتشيات   04 هناك 

املفتشية اجلهوية للغرب،  و املفتشية اجلهوية للجنوب .
استبعاد  و  اكتشاف  هدفها  حتريات  و  ببحوث  يقوم  حيث  وقائي  دور  للمركز  و 
املنتجات التي تشكل خطرا عىل املستهلك، فيقوم بتعيني خرباء إلجراء خربات وطنية، 

كام يقوم بتعيني خرباء أجانب خمتصني يف جمال مراقبة النوعية .
كام يبدي املجلس رأيه يف املسائل التقنية املتعلقة بالنوعية و مراقبتها وذلك بالرجوع 

إىل املادة 17 من املرسوم التنفيذي 147/89 املعدل و املتمم .
أمنه  و  املستهلك  صحة  محاية  جمال  يف  أوهلام   : جمالني  يف  املجلس  أهداف  وتتجىل 
والسهر عىل احرتام النصوص التي تنظم نوعية السلع و اخلدمات املوضوعة لالستهالك 
و حتسينها، و ثانيهام يكمن يف جمال الرقابة،حيث يقوم بالتنسيق مع اهليئات املختصة قصد 
الوصول إىل اكتشاف أعامل الغش و التزوير و خمالفة الترشيع الساري به العمل يف جمال 

نوعية السلع و اخلدمات .28 



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016 110
املنتوجات  مطابقة  مدى  لفحص  الرضورية  البحوث  و  التحاليل  بإجراء  يقوم  كام 

للمقاييس املعتمدة    أو املواصفات القانونية أو التنظيمية التي جيب أن يتميز هبا .29 
كام جيري التحقيقات و األبحاث ذات الطابع الوطني و اإلقليمي للكشف عن كل 

سلعة أو خدمة تنطوي عىل خماطر متس صحة املستهلك أو أمنه و إزالتها.30 
و يعمل املجلس عىل تسيري املخابر  امللحقة به، و التي تنشأ وفق الرشوط املنصوص 
عليها إلنشاء خمابر حتليل اجلودة، كام يسري املفتشيات اإلقليمية و الفرق اخلاصة بمراقبة 

النوعية  و قمع الغش .
و جيري املركز كذلك التحقيقات السابقة إلعداد ملفات اعتامد املخابر التي ينص عىل 
رشوط إنشائها املرسوم 192/91 املؤرخ يف : 1991/06/11 املتعلق بمخابر مراقبة 

اجلودة و ذلك عن طريق جملس التوجيه العلمي و التقني عىل مستوى املركز .31
و دائام من أجل محاية املستهلك يعمل املركز عىل إعداد نص ترشيعي أو تنظيمي يتعلق 
بنوعية املنتجات و اخلدمات و يقرتحه عىل السلطات املعنية، كام يشارك يف أشغال اهليئات 

الدولية أو اإلقليمية املتخصصة يف  جمال النوعية و مراقبتها .32 

3- شبكة خمابر التجارب و حتاليل النوعية :  
 1996/10/19  : يف  املؤرخ   355/96 التنفيذي  املرسوم  بموجب  أنشأت  لقد 
حتاليل  و  التجارب  خمابر  شبكة  إنشاء  املتضمن   459/97 باملرسوم  املتمم  و  املعدل 

النوعية .33
و بصدور املرسوم رقم : 454/02 املتضمن تنظيم اإلدارية املركزية لوزارة التجارة 
أدخلت هذه الشبكة ضمن املديريات التابعة للمديرية العامة للرقابة االقتصادية و قمع 

الغش، فأصبح يطلق عليها مديرية خمابر التجارب و حتاليل اجلودة .34 
وتتشكل من 65 عضوا و رئيسا و 05 نواب ينتخبون ملدة ثالث سنوات، و ينقسم 
النوعية، و جلنة الصيانة  الرئيس و هي : جلنة تأمني  05 جلان يرشف عليها نواب   : إىل 
للجنة طرق  باإلضافة  املوازين،  و  القياس  و جلنة  العلمي،  اإلعالم  و جلنة  التجهيز،  و 
التحليل، و تقوم هذه اللجان بوضع خمطط العمل يعرض بعدها للمصادقة و اإلثراء .35 
التجارب  تقنيات  يف  أفضل  حتكم  أجل  من  املخابر  بني  بالتنسيق  الشبكة  وتقوم 
والتحاليل أي الدراسة و البحث و التطبيقات و ذلك بتوحيد مناهج التحاليل والتجارب 
التقنية لكل منتوج  و اعتامدها، كام تقوم بوضع نظام االعتامد و ضامن النوعية يف املخابر 

التابعة هلذه الشبكة .
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كام هتدف الشبكة إىل تطبيق سياسة ترمي إىل محاية االقتصاد الوطني و ضامن محاية 
أمن و صحة املستهلك، خاصة بعد أن أصبحت فيه السوق اجلزائرية جماال للربح السهل 

و الرسيع اليشء الذي انعكس عىل االقتصاد الوطني و صحة املواطن . 
دور جملس املنافسة :

تنفيذا لسياسة اإلصالحات االقتصادية التي رشعت اجلزائر يف تطبيقها ملواكبة النظام 
االقتصادي الرأساميل، أوكلت مهمة تنظيم املنافسة و ضبطها هليئة إدارية مستقلة تدعى: 

» جملس املنافسة » .36  
 : يف  املؤرخ   06/95 األمر  بصدور  اجلزائر  يف  مرة  ألول  املجلس  هذا  ظهر  لقد  و 
املتمم  و  املعدل   03/03 األمر  بموجب  امللغى  باملنافسة  1995/01/25املتعلق 

بموجب القانون 12/08 املؤرخ يف : 2008/06/25 املتعلق باملنافسة .37
 و قد أسندت للمجلس عدة اختصاصات منها االستشارية و منها القمعية، يكون 
الغرض منها ضبط املنافسة و السهر عىل حسن سري اللعبة التنافسية يف السوق قصد زيادة 
الفعالية االقتصادية و حتسني ظروف معيشة املستهلكني، وهذا ما أكدته املادة األوىل من 

قانون املنافسة .
*  الدور االستشاري للمجلس : 

يعترب املجلس اخلبري املختص يف جمال املنافسة، حيث له أن يبدي برأيه بشأن نصوص 
حيز التحضري أو حول مسائل هلا صلة باملنافسة .38

وتعد االستشارة أمام املجلس وسيلة يف متناول مجيع املشاركني يف احلياة االقتصادية 
مجعيات  عرب  البسيط  املواطن  إىل  العامة  السلطة  من  ابتداء  الدولة  داخل  االجتامعية  و 
املستهلكني و اجلمعيات املهنية و غريها من األشخاص التي هلا أن تستشري املجلس حول 

األمور التي هلا عالقة باملنافسة .
و لقد بدأ التفكري يف الدور االستشاري لبعض اهليئات املكلفة بذلك يف إطار املرسوم 
372/2000 املتضمن جلنة إصالح هياكل الدولة، و الذي وضع جلنة  الرئايس رقم : 

فرعية تسمى : » اللجنة الفرعية لالستشارة و الضبط و املراقبة  » .39 
ا - االستشارات اإللزامية : 

يستشار املجلس إلزاميا يف حالة اختاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع األسعار أو 
حتديدها يف حالة ارتفاعها املفرط بسبب اضطرابات السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة 
يف التموين داخل قطاع نشاط معني أو يف منطقة جغرافية معينة  أو يف حاالت االحتكار 

الطبيعية .40 
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برأيه نذكر يف حالة : طلب  التقيد  املجلس و  بد من استشارة  التي ال  و من األمثلة 
عدم التدخل بسبب االتفاقات أو األعامل املدبرة   كام هو منصوص عليه يف املادة 08 من 
القانون 12/08 املتعلق باملنافسة، حيث صدر مرسوم تنفيذي تطبيقا هلذه املادة يعترب فيه 
عدم تقديم جملس املنافسة ترصيح بمزاولة نشاط ما يعد بمثابة ممارسة منافية للمنافسة .41
و بالتايل فمثل هذه االستشارات إلزامية ال بد من أن يتم طلبها من جملس املنافسة . 

األشخاص  منه  طلبت  متى  باملنافسة  عالقة  هلا  مسألة  كل  يف  رأيه  املجلس  يبدي 
املذكورة يف املادة : 35 من قانون املنافسة ذلك،كام تنص املادة 36 من ذات القانون عىل 
أنه : » يستشار جملس املنافسة يف كل مرشوع نص ترشيعي أو تنظيمي له عالقة باملنافسة 
يف  القضائية  للهيئات  سمحت  فقد  منه   38 املادة  أما   . اختيارية  االستشارة  هنا  و   »...

استشارة املجلس يف أي قضية متصلة باملامرسات املقيدة للمنافسة .  

* الدور القمعي للمجلس : 
املساس  شأهنا  من  التي  للمنافسة  املنافية  املامرسات  قمع  بصالحية  املجلس  يتمتع 
بشفافيـة السوق، غري أن صالحياته حمدودة فقط عىل حماربة املامرسات املنصوص عليها 
يف قانون املنافسة بعد أن يتم إخطاره من قبل اهليئات املخولــة قانونا بذلك أو أن يتم 

مبارشة ذلك بنفسه .42 
ولقد وضع قانون املنافسة قواعد إجرائية تنظم سري أعامله .43

الن  األخري  هلذا  املجال  تفتح  املنافسة  جملس  لدى  املقدم  لإلخطار  التالية  املرحلة  و 
يفتح حتقيقا قصد إثبات وقوع ممارسات و أفعال حيرضها قانون املنافسة .  

ا - صالحية القيام بالتحقيقات : 
ال بد عىل املجلس من مبارشة التحقيق حول الوقائع املراد التحقيق فيها قصد إضفاء 
املرشوعية عىل أعامله، و عبء إثبات املامرسات يقع عليه، فالسلطة املكلفة باملتابعة هي 

التي جيب عليها هذا اإلثبات .
حيقق املقرر يف الطلبات و الشكاوى املرفوعة لدى املجلس و التي يسندها له جملس 
املنافسة، حيث يتوىل مهمة فحص كل وثيقة و أن حيجز املستندات و يضيفها إىل التقرير 
أو يرجعها بعد التحقيق، و بعد مجع و فحص األدلة املتحصل عليها يقوم املقرر بتحرير 
تقرير أويل يدون فيه وقائع القضية، و يبلغ رئيس املجلس هذا التقرير إىل األطراف و كذا 
وزير التجارة و إىل كل من له مصلحة يف ذلك . و هلم أن يبدوا مالحظاهتم يف أجل ال 

يتعدى ثالثة أشهر .44 
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بعد االنتهاء من التحقيق األويل يتم وضع تقرير ختامي للقضية يسجل فيهام أورده 
املحقق يف التقرير األول و يبني املخالفات املرتكبة، و يقرتح القرار الذي يتعني اختاذه، ثم 
يودع لدى املجلس ليتوىل بعده الرئيس مهمة تبليغ األطراف مع حتديد اجللسة التي يتم 

فيها الفصل يف القضية .45     

ب- صالحية توقيع اجلزاء: 
انتهاك  نتيجة  إدانتهم  ثبتت  التي  األطراف  عىل  اجلزاء  توقيع  بسلطة  املجلس  يتمتع 
األطراف  كافة  فيها  تستدعى  ذلك يف شكل جلسات  يتم  املنافسة، حيث  قانون  قواعد 

الذين هلم صلة بالقضية من قبل رئيس املجلس .
و بعد االستامع إىل كل اإلطراف يف اجللسة تبدأ مداوالت املجلس و التي ال تصح إال 
بحضور ثامنية أعضاء عىل األقل .46 وال يشارك يف هذه املداوالت األعضاء الذين هلم 
مصلحة يف القضية أو توجد بينهم و بني أحد أطرافها صلة قرابة الدرجة الرابعة، كام أنه 

يف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس .47 
يتم صدور قرار جملس املنافسة بعد إجراء املداولة يف مواجهة املخالفني، حيث يتمتع 
املجلس بسلطة اختاذ مقررات و عقوبات مالية قصد وضع د للمامرسـات التي توصف 
املخالفة  طبيعة  حسب  املجلس  يوقعها  التي  العقوبات  ختتلف  و  للمنافسة،  مقيدة  أهنا 

موضوع القضية .
العقوبات  كل  أن  نجد   62  ،61  ،59  ،58،57  ،56: املواد  نصوص  باستقراء  و 
القرارات  تليها بعض  بالدرجة األوىل،  مالية  املنافسة هي عقوبات  الصادرة عن جملس 

اإلدارية يف شكل أوامر للمؤسسات املخالفة للقيام بعمل أو االمتناع عن عمل .
 و تتباين العقوبة عىل أساس معايري خمتلفة تتعلق خصوصا بخطورة املامرسة املرتكبة، 

الرضر الذي حلق باالقتصاد و الفوائد املجمعة من طرف مرتكبي املخالفة .48 
و عليه فإن دور جملس املنافسة و الصالحيات املخولة له يف إطار محاية املنافسة يشبه 
العقوبة  التبليغ و اجللسات وتوقيع  التحقيق و  القضائي من صالحية  النظام  كثريا دور 
كقايض حكم، األمر الذي جيب أن تتم ممارسته بكل شفافية من جهة، و وضع ضامنات 
قانونية حلامية األشخاص حمل املتابعة من جهة أخرى، األمر الذي جيعل قرارات جملس 
املنافسة قابلة للطعن أمام جملس قضاء اجلزائر الفاصل يف األمور التجارية 49 وهذا األمر 

رضوري جدا يف حالة البحث عن املستثمرين .50  
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ج- دور إدارة اجلامرك : 

تلك  جانب  إىل  مهام  هلا  أوكلت  حيث  الدولة،  يف  فعاال  دورا  اجلامرك  إدارة  تلعب 
املتعلقة بمراقبة حركة دخول و خروج األفراد و البضائع .

ففي إطار مراقبة البضائع 51 يتجىل الدور الفعال الذي تقوم به اجلامرك، حيث يرتكز 
أو  البضائع  دخول  منع  و  اجلمركية  الرسوم  حتصيل  يف  االقتصادي  املجال  يف  دورها 

تصديرها بصورة خمالفة  للقانون .52 
أما يف املجال األمني فتقوم بدور مهم يف مراقبة البضائع املقيدة و املمنوعة من دخول 
إقليم الدولة، ويف املجالني اهلدف هو محاية املستهلك مما يرضه سواء بطريقة مبارشة أو 

غري مبارشة .
و عليه فإن إدارة اجلامرك حتمي املستهلك عند تطبيقها نسب الرسوم اجلمركية حتى 
ال تزيد من أسعار هذه السلع يف األسواق و كي ال يتحمل املستهلك أعباء هذه الزيادة .

و قد أولت اجلزائر أمهية كبرية للتجارة اخلارجية قصد تفعيل التنمية االقتصادية بعيدة 
األمر  إصدار  تم  األساس  هذا   عىل  و  الغاز،  و  البرتول  عىل  فقط  تقوم  التي  تلك  عن 

03/01 املتعلق باالستثامر .53 
رقم  األمر  بموجب  اخلارجية  التجارة  لرتقية  الوطنية  الوكالة  إنشاء  إىل  باإلضافة 
املطبقة عىل عمليات  العامة  بالقواعد  املتعلق   2003/06/19  : املؤرخ يف   04/03 :

استرياد البضائع و تصديرها .54 
و قد أوكلت هلا مهمة تنفيذ السياسة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية، وهي تشبه إىل 

حد كبري املهمة املوكلة للديوان الوطني لرتقية التجارة اخلارجية .
و قد خولت املادة 241 من قانون اجلامرك حق معاينة املخالفات اجلمركية وضبطها 
الرشطة  ضباط  و  اجلامرك  ألعوان  يمكن   «  : أن  عىل  تنص  حيث  اهليئات،  من  للعديد 
مصلحة  أعوان  و  اجلزائية،  اإلجراءات  قانون  يف  عليهم  املنصوص  أعواهنا  و  القضائية 
املكلفني  األعوان  كذا  و  الشواطئ  حلراس  الوطنية  املصلحة  أعوان  و  الرضائب، 
املنافسة و األسعار و اجلودة و قمع الغش أن يقوموا بمعاينة  بالتحريات االقتصادية و 

املخالفات اجلمركية و ضبطها »    
و عليهم حترير حمرض خمالفة فور حجز السلعة حمل املخالفة.55 كام يتجىل دور إدارة 
هتدد  بضائع  لوجود  نتيجة  باملستهلك  املساس  شأنه  من  ما  لكل  حد  وضع  يف  اجلامرك 
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صحته و سالمته، أو وضع حد لكل منتوج موجه للسوق الوطنية قصد إغراقها أو إعاقة 

تطوير  و تنمية املنتوج املحيل .56 
 حيث يتمثل الدور األمني املنوط بإدارة اجلامرك محاية لسالمة و صحة املستهلك يف 

مراقبة ومنع إدخال املواد املمنوعة و أمهها املخدرات و املواد املغشوشة.
البضائع  تنفيذ حق تفتيش األشخاص و  كام يمكن ألعوان اجلامرك كذلك يف إطار 
وكذلك وسائل النقل مع مراعاة االختصاص اإلقليمي لكل فرقة، أن تقوم يف حال وجود 
معامل حقيقية يفرتض من خالهلا وجود أشخاص حتمل مواد خمدرة داخل أجسامها أن 
ختضعها لفحوص طبية للكشف عنها بعد احلصول عىل رضاء رصيح من املعني، و يف 
حالة رفضه ملطالب أعوان اجلامرك يقدم مبارشة طلب للرتخيص بذلك لرئيس املحكمة 

املختصة .57 
كام يمكنهم أن يقوموا بتفتيش جسدي لألشخاص املحتمل محلهم لبضاعة مغشوشة 

وفقا لنص املادة 02/42 من قانون اجلامرك.
و تعمل إدارة اجلامرك عىل حتقيق أمن املستهلك من خالل منع و حجز السلع املقلدة            
و املغشوشة املستوردة من اخلارج، علام أن املستهلك يلعب دورا سلبيا يف مواجهة هذه 
املامرسات إذ يعمد إىل اقتناء هذه السلع من دون البحث عن مصدرها أو حتى إن كانت 

مطابقـة . 
و يف احلالة التي يثبت فيها أن السلع حمل التهريب تشكل هتديدا خطريا ألمن االقتصاد 
الوطني و الصحة اجلوارية، جاز إلدارة اجلامرك مصادرهتا وذلك بالتنسيق مع الديوان 

الوطني ملكافحة  التهريب .58 

و تدعيام حلامية املستهلك وضع جهاز خاص لرقابة املنتوجات و إخضاعها للتحاليل 
املخربية قبل إخضاعها لعملية اجلمركة، فإذا كانت الفحوصات العامة و املعمقة سلبية 
احلدود  من  املنتج  حتويل  يتم  و  اجلزائر  إىل  املنتج  دخول  رفض  مقرر  للمستورد  فيسلم 

اجلزائرية عىل نفقة و تكاليف املستورد .59 

د- دور الوايل يف محاية املستهلك :
املستهلكني،  للدفاع عن مصالح  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  الوايل مسئوال عن  يعترب 
حيث انه يف إطار أداء مهامه باعتباره ممثال للدولة يتعني عليه أن يقوم بكل ما يكفل صحة 
و سالمة األفراد طبقا لنص املادة : 114 من القانون 07/12 املتعلق بالوالية .60 حيث 
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تنص هذه األخرية عىل أنه : » الوايل مسئول عىل املحافظة عىل النظام و األمن و السالمة 

و السكينة » .
و تطبيقا هلذا املبدأ فانه تم توفري مجيع الوسائل املادية قصد حتقيق ذلك حسب نص          
املتخذة  القرارات  لتطبيق  الوايل  يتوىل   »: بنصها  اجلديد  الوالية  قانون  115 من   : املادة 
يف إطار املهام املبينة يف املواد : 112، 113، 114 أعاله تنسيق نشاطات مصالح األمن 

املتواجدة عىل إقليم الوالية .......« 
و عليه فلام كانت صحة و سالمة األفراد حمل محاية، فإنه يتعني عىل الوايل بصفته ممثال 
للحكومة اختاذ كل اإلجراءات و التدابري الالزمة التي من شأهنا أن تكفل قدرا من احلامية 
الرضورية ملنع األرضار برشحية املستهلكني 61، فتدخل الوايل عن طريق وسائل الضبط 
اإلداري لتحقيق هذه احلامية يكون هدفه حتقيق املصلحة العامة يف املجتمع و ليس من 

أجل حسن تنظيم املرفق العام كام هو معروف يف النظـام اإلداري .
عىل  املوجودة  التجارة  لوزارة  التابعة  املديريات  عىل  يعتمد  أن  باستطاعته  فالوايل 
مستوى الوالية يف إطار تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة بحامية املستهلك، كام له أن يستفيد 
من أعامل املخابر و شبكات التحليل و النوعية يف حالة الشك يف مواد قد ترض بصحة 
وسالمة األفراد، وله أن ينشئ مثل هذه املصالح متى كانت الرضورة يف ذلك وفقا لنص 
املادة 141من قانون الوالية رقم : 07/12  التي تنص عىل أن : » مع مراعاة األحكام 
اجلامعية  احلاجات  تلبية  قصد  تنشأ  إن  للوالية  يمكن  املجال  هذا  يف  املطبقة  القانونية 
وجه  عىل  للتكفل  والئية  مصالح  الوالئي  الشعبي  املجلس  مداولة  بموجب  ملواطنيها 

اخلصوص بام ييل :        »...... النظافة و الصحة العمومية و مراقبة اجلودة ....« .
و عليه فمن احتياجات املستهلكني هو توفري مكاتب الصحة و خمابر مراقبة النوعية 
قصد تفادي األرضار بمصاحلهم من جهة، و من جهة أخرى قصد توعيتهم من املخاطر 

التي هتددهم .62 
و عىل العموم يتمثل دور الوايل يف محاية املستهلك بصفته ضابطا للرشطة القضائية يف 
اختاذ اإلجراءات الوقائية التي تؤدي إىل درء اخلطر املحدق باملستهلك كسحب املنتوج 
مؤقتا أو بصفة هنائية أو اختاذ قرار غلق املحل أو سحب الرخص بصفة هنائية أو مؤقتة 

بناء عىل رأي أو اقرتاح من املصالح الوالئية املختصة .
اختاذ  يعترب مسئوال عن  الوالية  إقليم  للدولة عىل  ممثال  باعتباره  الوايل  فإن  بالتايل  و 
االحتياطات الالزمة و الرضورية للمحافظة عىل الصحة و النظافة العمومية و كذا ضامن 

جودة و نوعية املواد االستهالكية املعروضة عىل املواطنني .63 



117جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016
النوعية  تطوير  جمال  يف  الوطنية  السياسة  تطبيق  عبء  يتحمل  الويل  يكون  بذلك  و 
ومحاية املستهلك، و ذلك بإتباع التوجيهات املقدمة له من وزير التجارة و تطبيقها بشكل 

دقيق .64 

ه- دور رئيس املجلس الشعبي البلدي يف محاية ملستهلك : 
محاية  و  مراقبة  جمال  يف  الوايل  وصاية  حتت  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  يعمل 
املستهلك، فهو يسهر عىل حسن النظام واألمن العموميني و عىل النظافة العمومية ونظافة 
السلع املعروضة للبيع، و يف نفس اإلطار تتكفل البلدية بحفظ الصحة و املحافظة عىل 
تستقبل  التي  املؤسسات  و  األماكن  و  األغذية  نظافة  جمال  ال سيام يف  العمومية  النظافة 

اجلمهور . 65 
فهذه االختصاصات ممنوحة لرئيس املجلس الشعبي البلدي  وفقا لنص ملادة : 88 

من القانون  رقم :  10/11 املؤرخ يف : 2011/06/22 املتعلق بالبلدية .66 
 كام يتوىل السهر عىل سالمة املواد االستهالكية املعروضة للبيع  .67

و لتنفيذ التزاماته يمكن للرئيس املجلس الشعبي البلدي اللجوء عىل استعامل كافة 
املوارد البرشية  و املادية لتحقيق ذلك قصد منع األرضار باملواطنني عامة و املستهلكني 

خاصة، فيحق له أن يعتمد ملامرسة صالحياته عىل رشطة البلدية .68 
رئيس املجلس الشعبي البلدي يتمتع بصفة الضبطية القضائية وفقا لنص املادة : 92 

من  قانون البلدية .
146/87 املتضمن إنشاء مكاتب حلفظ الصحة   : التنفيذي رقم  كام صدر املرسوم 
الشعبي  املجلس  لرئيس  املساعدة  يد  مد  أجل  من  ذلك  و   69. البلديات  مستوى  عىل 
البلدي يف انجاز مهامه املتمثلة يف السهر عىل النظافة و الصحة العمومية، وهذه املكاتب 

موضوعة حتت سلطته .
3- دور األجهزة القضائية يف محاية املستهلك :

إذا كان الدور املنوط باإلدارة هو مراقبة و قمع املامرسات التي هتدد صحة و سالمة 
املستهلك و درء املخاطر التي هتدده، فإن ذلك ال يعني أهنا اجلهاز الوحيد الذي يسعى 
املوضوع،  يف  الوافر  بنصيبها  تتمتع  التي  القضائية  األجهزة  جانبها  إىل  نجد  بل  لذلك، 
عموما  اجلرائم  خمتلف  عن  البحث  إطار  يف  هلا  املخولة  الصالحيات  خالل  من  وذلك 

واجلرائم االقتصادية خصوصا .70
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حيث تتمتع األجهزة القضائية بقدر من السلطات من خالل تدخالهتا يف عمليات 
البحث و التحري، و أكثر من ذلك متتعها بسلطة توقيع العقاب عىل املخالفني، وذلك 
بمتابعة املتدخلني يف احلياة االقتصادية أمام املحاكم متى كانت سلوكياهتم و أفعاهلم من 

ضمن اجلرائم املعاقب عليها قانونا .
ومن بني األجهزة القضائية التي هتتم بحامية املستهلك من املامرسات التي يقوم هبا 

املتدخلون : 
• النيابة العامة التي هلا دور واسع يف البحث و التحري  .	
• قضاة احلكم : دورهم معاقبة املامرسات املنافية للتجارة .	

حيث يمكن لكل شخص متى كان مترضرا من أي ممارسة مقيدة للمنافسة أن يلجا 
اىل القضاء مبارشة بان يرفع دعوى .71 

فاملرشع اجلزائري يف جمال محاية املستهلك مل يورد إجراءات جديدة خاصة تنفرد هبا 
اهليئات القضائية عن أدوارها املعروفة وفقا لقانون اإلجراءات اجلزائية .

* دور النيابة العامة يف محاية املستهلك : 
إن تدخل النيابة العامة رضوري ملواجهة التحديات التي تواجه املجتمع بصفة عامة             
و املستهلك خصوصا، و عىل هذه األخرية مادامت حتمي و تدافع عن مصالح املجتمع 
ان تقوم بكل ما من شانه ان يصون صحة و سالمة املستهلك بغية حتقيق النمو و الرفاهية.
و تدخل النيابة العامة يف املجال االقتصادي ال يتناىف و ال يتعارض مع دورها التقليدي 
املعروف، حيث يتجىل دورها يف إطار محاية املستهلك يف العرص احلايل أكثر مما كان عليه 
سابقا، خصوصا مع ظهور آفات اجتامعية و اقتصادية جديدة نتيجة لعجز اإلدارة وحدها 
يف قمع املامرسات التي متس باملستهلك، وذلك عن طريق توقيع اجلزاء املادي امللموس 

عىل املحرتف متى تسبب بسلوكه يف املساس بصحة و سالمة املستهلك.72 
فاالختصاص حمتكر من طرف القايض يف هذه احلالة، فالسلطة القضائية متثل السلطة 
لوحيدة التي هلا صالحية متابعة و قمع املخالفني متى شكلت سلوكياهتم ممارسة تنتمي 

عىل نوع من اجلرائم املعاقب عليها جزائيا .
القانون  أعطاه  الذي  اجلمهورية  وكيل  هو  العامة  النيابة  ممثل  املحاكم  مستوى  فعىل 
صالحية حتريك الدعوى العمومية و السري فيها، و كذا سلطة الترصف يف املحارض ومجع 
الشكاوى  و  املحارض  تلقي  و  القضائية  الضبطية  أعامل  عىل  يرشف  كام  االستدالالت، 

والبالغات من املواطنني، فيأمر باختاذ اإلجراءات الالزمة للبحث و التحري . 
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ويف إطار محاية املستهلك وقمع املخالفات التي هتدد صحة و امن هذا األخري تلعب 
بالتنسيق مع خمتلف اهليئات األخرى املكلفة بحامية املستهلك،  النيابة العامة دورا هاما 
إذ يمكن ملصالح رقابة اجلودة و قمع الغش أو شبكة املخابر أو مجعيات محاية املستهلك 
يامرسها مجاعة حمرتفني  التي  املخالفات  لقمع مجيع  التدخل  العامة  النيابة  أن تطلب من 
 – املوازية  األسواق  وظهور  النزهية،  غري  التجارية  املامرسات  تزايد  ظل  يف  خصوصا 

السوداء- األمر الذي يزيد من نسبة املساس بصحة و أمن املستهلك .73 

و يتجىل دور النيابة هنا يف كوهنا تتدخل كصاحبة السلطة يف اإلقليم التابع الختصاصها، 
وكذا بالنسبة ملصلحة املنازعات ملديرية املنافسة و األسعار هلا يف حال ثبوت عدم مطابقة 
اجلمهورية  وكيل  إىل  امللف  بإرسال  تقوم  أن  القانونية  املقاييس  و  للمواصفات  املنتوج 
باملحكمة املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة لوقف هذه املامرسات، كام يمكن للمدير 
الوالئي املكلف بالتجارة أن يرسل املحارض التي تثبت وقوع املخالفات املنصوص عليها 

يف القانون 02/04  لوكيل اجلمهورية املختص إقليميا .74 

فعند وقوع جريمة ما فإىل جانب الرضر العام يرتتب رضر خاص يصيب الشخص 
املرضور من اجلريمة، بحيث ينشأ هلذا األخري احلق يف مطالبة من تسبب يف هذه اجلريمة 

بالتعويض .

* دور قضاة احلكم يف محاية املستهلك :  

عن  الناجتة  النزاعات  يف  النظر  صالحيات  احلكم  فلقضاة  العامة  النيابة  جانب  إىل 
األرضار باملستهلك نتيجة املامرسات املنافية للتجارة .

أن  املستهلك  قبل  من  مرفوعة  الدعوى  تكون  عندما  القضاة  عاتق  عىل  يقع  حيث 
يتعاملوا مع هذا األخري وفقا ملعيار املستهلك الضحية املتوسط الذكاء، و هذا باالستناد 

عىل معيار الرجل العادي املعروف يف القانون املدين .

فللقضاة النظر يف القضايا املرفوعة من قبل املستهلك أمام املحاكم قصد الفصل فيها 
سواء كانوا قضاة من األقسام التجارية عندما يتعلق األمر بالدعاوى املتعلقة بالنزاعات 
التجارية أو األقسام املدنية عندما يتعلق األمر بطلب التعويض أو تنفيذ العقود املربمة، 
أما إذا كان موضوع الدعوى ناتج عن جرائم معاقب عليها جنائيا، فللمستهلك اخليار 
بني رفعها أمام القايض اجلزائي و التأسس كطرف مدين، أو أن ترفع الدعوى من طرف 
اهليئات اإلدارية املكلفة بمتابعة األنشطة االقتصادية . و بالرجوع لنص املادة :48 من 
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قانون املنافسة التي تنص عىل أن : » يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي ......أن يرفع 

دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة.....« 
يلجأ  أن  أو  املنافسة  جملس  إخطار  يف  احلق  فللمستهلك  النص  هذا  خالل  ومن 
للمحاكم العادية، كام يمكنه أن يطرمها يف نفس الوقت و املحاكم ليست ملزمة بوقف 
الفصل يف الدعوى املرفوعة أمامها حيث يكون جملس املنافسة قد أخطر بنفس الوقائع 

املعوضة عليها . 

4- دور اجلمعيات يف محاية املستهلك :  
لقد شجعت اجلزائر عىل قيام اجلمعيات خاصة املتعلقة منها بحامية املستهلك و ذلك 
إيامنا منها بتكامل األدوار عىل املستوى املركزي واملحيل، خصوصا و أن اهلياكل اإلدارية 
املخولة قانونا حلامية املستهلك ال يمكنها القيام هبذه املهمة بشكل فعال لوحدها، فهي 
عاجزة عن استقبال كل الشكاوى اآلتية من املستهلكني و العمل عىل دراستها و متابعتها 
نظرا لقلة اإلمكانيات املادية و البرشية هلا، فحامية املستهلك هي مسؤولية اجلميع بمن يف 

ذلك املستهلك نفسه .

و قد بدأت احلركات اجلمعوية بفرض نفسها كواقع اجتامعي يف جل امليادين هبدف 
املستهلك  – الدفاع عن املحيط، و مجعيات محاية  – الدينية  – الرياضية  الثقافية  الرتقية 
تعترب منظامت حيادية تطوعية ال عالقة هلا بالدولة، يؤسسها أفراد املجتمع من كافة فئاته 
االجتامعية و العلمية  و املتخصصني يف جماالت خمتلفة تعالج األمور بروية و موضوعية، 
ترشد املستهلك و تزوده باملعلومات الرضورية و تساعده عىل االختيار األحسن و تدافع 

عن حقوقه .75
للحرفيني   املختلفة  التنظيامت  ملواجهة  املستهلكني  توحيد  عىل  تعمل  و  تقوم  كام 
واملهنيني 76، و مجعيات محاية املستهلك كغريها من اجلمعيات تنشأ وفقا لقانون اجلمعيات  
رقم : 06/12 املؤرخ يف : 2012/01/12 الذي ألغى القانون السابق رقم : 31/90 

املؤرخ يف :1990/12/04 .

ظهور مجعيات محاية املستهلك :
يعود انتشارها يف البلدان الصناعية ألكثر من عرشين سنة، غري أهنا مل تظهر يف الدول 
النامية إال حديثا، ويف اجلزائر ظهورها حديث نسبيا و هي قليلة االنتشار مهمتها محاية 
األهداف   بلوغ  ألجل  و  حقوقهم،  معرفة  عىل  مساعدهتم  و  توعيتهم  و  املستهلكني 
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تدخالت   : متنوع  و  مكثف  بشكل  و  التدخل  وسائل  خمتلف  تستخدم  أن  هلا  املسطرة 

ميدانية، محالت حتسيسية، أشغال توعية .......الخ .
       وهذه اجلمعيات قد تكون وطنية بمعنى أن يمتد نشاطها ملجمل الوطن، كام يمكن 
أن تكون جهوية أو حملية منحرصة يف جمال جغرايف معني  77، و من بني املهام التي تتوالها 

مجعيات محاية املستهلك نذكر : 
• تقوم اجلمعيات بإسامع صوت املستهلكني .	
• متثل املستهلكني لدى خمتلف اهليئات العمومية .	
• تقوم بإعالم املستهلكني و نصحهم .	
• الدفاع عن مصالح املستهلكني باستعامل وسائل الكفاح الالزمة .78 	

 أما دور هذه اجلمعيات يف محاية ملستهلك فيتمثل يف : 
وظيفة التحسيس و متثيل املستهلكني: حيث تعترب هذه الوظيفة املهمة األكثر كالسيكية 
املشاكل  بأمهية  القرار  أصحاب  و  املستهلك  بتحسيس  تقوم  فهي  للجمعيـات، 
و نرش  املؤمترات  و عقد  املختلفة  اإلعالم  املستهلك من خالل وسائل  تواجه  التي 

امللصقات و اإلشهار.   
      وهذا يكون عن طريق مجع املعلومات أوال ومعاجلتها ثم نرشها بشكل موسع، بل 
بلورة سياسة االستهالك من  تقديم مسامهتها يف  يتعدى دورها ذلك إىل  أن  يمكن 

خالل املجلس الوطني حلامية املستهلك  . 
وظيفة الدفاع عن محاية مصالح املستهلكني : يمكن للجمعيات أيضا باإلضافة إىل دورها 
السابق القيام بدور آخر أسايس ال يقل أمهية يتمثل يف الدفاع عن مصالح املستهلكني 

و ذلك من خالل : 
الدفاع عن املصالح اجلامعية للمستهلكني عن طريق القانون :   

وهو ما أقره بوضوح قانون اجلمعيات امللغى و املعوض بالقانون 06/12 الذي سمح 
للجمعيات بشكل عام بمامرسة حقوقها املحفوظة هلا كطرف مدين و الناجتة عام يلحقها 
امللغى قد وسع من  املتعلق بحامية املستهلك   02/89  : القانون  التي كان  من رضر، و 
نطاقها من خالل نص املادة 12 منه، أما القانون 03/09 املؤرخ يف : 2009/02/25 
املتعلق بحامية املستهلك و قمع الغش فقد أشار إىل مجعيات محاية املستهلك يف املواد : 
21، 22، 23 حيث نص من خالل املادة : 23 التي نصت عىل أنه يمكن هلذه اجلمعيات 

أن تتأسس كطرف مدين عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكني ألرضار .
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و قد وسع دور اجلمعيات قانون املنافسة الذي أعطى هلا حق رفع دعوى قضائية أمام 
العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام قانون املنافسة، كام تقوم بدراسات 

و خربات مرتبطة باالستهالك عىل نفقتها، و بإمكاهنا أن تنرش ذلك بنفس الرشوط .79 
- الدفاع عن املصالح اجلامعية للمستهلكني عن طريق الكفاح : بالنظر للصعوبات التي 
الباهضة  القضائية  كالتكلفة  املستهلكني  حقوق  القتضاء  األوىل  الطريقة  تطرحها 
وبطء اإلجراءات، قد يصل األمر باجلمعيات إىل التدخل مبارشة يف السوق، وذلك 
عن طريق املقاطعة، فتقوم بنصح املنظمني إليها باملقاطعة و عدم التعامل مع التجار، 

أي أهنا تضع يف قائمة مقاطعة منتوج بسبب رضره أو مصدره ...الخ .80
و ملا كانت الدعاية املقابلة كاملقاطعة عبارة عن أسلحة فعالة يتعني أن تستخدم بحرص 
شديد، فقد تؤدي إىل إفالس مرشوع معني و ضياع عامله .و حتى تنجح اجلمعيات يف 
مهامها النبيلة و حتقق أهدافها، عليها أن تتوجه إىل املستهلك بذكاء الستاملته نحو اخلطة 

التي رسمتها .
بنرش  عموما  االستهالك  موضوع  حول  املستهلك  إعالم  يف  املسامهة  يمكنها  كام 
التعاون مع كل اهليئات  مواضيع خاصة هبذا املجال تفيد املستهلك و حتميه، كام عليها 

املكلفة بحامية املستهلك لزيادة التحقيق و تأمني دور وقائي قبل الدور الردعي . 
خامتة 

الدراسة، أن  موضوع محاية املستهلك حيىض باهتامم متزايد  الحظنا من خالل هذه 
بالنسبة لقطاعات اجتامعية واسعة، كام أن هذا االهتامم  ملا يمثله املوضوع من حساسية 

يعكس حجم التحديات الراهنة التي تواجه املجتمعات بفعل االنفتاح االقتصادي . 
اهلياكل  من  تعمل كل  أن  جيب  للمستهلك  أكيدة  محايــة  أنه لضامن  إىل  توصلنا  كام 
اإلدارية و القضائية وكذا اجلمعيات معا و بتنسيق أكثر لضامن هذه احلامية .فاملستهلك 
من  احلامية  ضامن  يف  األوىل  اخلطوة  نفسه  هو  يعترب  كام  البعاد،  متعددة  محاية  إىل  بحاجة 

خالل عدم هتافته عىل املنتجات إال بالقدر الذي يتامشى مع إمكانياته و احتياجاته .
توصيات : 

• رضورة التنسيق و تكامل اجلهود بني كل اهلياكل املعنية بحامية املستهلك .	
• بالكفاءة 	 تتمتع  التي  البرشية  و  املادية  الوسائل  كافة  اهلياكل  هذه  إعطاء  عىل  العمل 

الالزمة، خاصة فيام يتعلق بالبحث ومعاينة املخالفات .
• من 	 قريبة  استهالكية  ثقافة  يولد  مما  اإلعالم  و  التحسيس  يف  اجلمعيات  دور  تعزيز 

التوازن 
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إسرتاتيجية املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية

يف مكافحة اجلريمة املنظمة 
أ/ جماهدي خدجية

طالبة دكتوراه- نظام كالسيكي 
كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة مولود معمري- تيزي وزو

امللخص:
التابعة  األجهزة  من  األنرتبول«   « بـ  املوسومة  اجلنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة  تعد 
ملنظمة األمم املتحدة التي تعمل عىل التأكيد والتشجيع عىل تبادل املعلومات بني الرشطة 
القانون  منع ومكافحة جرائم  والعمل عىل  القائمة،  الوطنية  القوانني  اجلنائية يف حدود 

العام، وخاصة اجلرائم العابرة للحدود الوطنية للدول.
كام تعمل عىل تفعيل دور املؤسسات األمنية عىل املسامهة يف الوقاية من جرائم القانون 
العام  واحلد من خطورهتا، وذلك من خالل تعقب املجرمني وتسهيل عمليات القبض 
عليهم، وحماكمتهم  أو تسليمهم إىل اجلهات القضائية املختصة، وتنفيذ األحكام الصادرة 

يف حقهم.
Résumé 
    L’Organisation internationale de police criminelle dénommée »Inter-
pol« est considérée comme une branche des Nations Unies. Elle récolte 
des informations, vérifie leur authenticité  et permet leur échange avec 
les autorités de police criminelle dans les limites des lois nationales éxis-
tantes. Elle permet aussi de prévenir et de combattre les crimes  de droit 
commun et en particulier ceux qui dépassent  les frontières des nations.

 Elle travaille également sur l’activation du rôle des institutions sé-
curitaires pour contribuer à la prévention des crimes de droit commun et 
la réduction de leur gravité, et cela en poursuivant la trace des criminels, 
faciliter les opérations de leur arrestation, de leur jugement, et si néces-
saire, les remettre aux autorités judiciaires compétentes pour compléter 
leur peine.

عرب  املنظمة  اجلرائم  مكافحة  اجلنائية،  للرشطة  الدولية  املنظمة  املفتاحية:  الكلامت 
الوطنية، تعقب املجرمني، القبض والتسليم، املحاكمة، تنفيذ األحكام.        
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مقدمة
ال تستطيع أية دولة بمفردها القضاء عىل اجلريمة، وذلك نتيجة التطور املذهل يف جمال 
ارتكاب جرائمهم يف  من  املجرمني  التي متكن  الدول  بني  احلدود  وتداخل  املواصالت 
بلدان خمتلفة دون إمكانية مالحقتهم من طرف الدولة التي ارتكبوا فيها اجلريمة الدولية، 
األمنية  األجهزة  واستقالل  لالنتهاك،  القابلة  غري  الدول  سيادة  مراعاة  إىل  باإلضافة 

والقضائية داخل كل دولة عن بقية الدول األخرى.
ومن ثم هناك حاجة ماسة إىل كيان دويل تتعاون من خالله أجهزة الرشطة يف إطار 
بأقىص  واملجرم  باجلريمة  املتعلقة  املعلومات  تبادل  طريق  عن  وذلك  الدولية،  اجلامعة 

رسعة.
 25 دورهتا  يف  املتحدة  ألمم  العامة  اجلمعية  وضعت  االعتبارات  هذه  من  وانطالقا 
يف فيينا، دستور منظمة الرشطة اجلنائية الدولية يف الفرتة من7 إىل13 يونيو سنة 1956، 

وأصبح هذا الدستور ساري املفعول بداية من 13 يونيو سنة 1956)1(.
وقد تم إنشاء املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية املصطلح عليها دوليا ب«اإلنرتبول« 
املتزايد باستمرار،  لتحقيق أمرين هامني: أوهلام التعاون الدويل ملواجهة اإلجرام الدويل 
تبادل  بغية  العامل،  الرسمي بني رجال الرشطة يف خمتلف أرجاء  تأمني االتصال  وثانيهام 
وجدت  منذ  املختلفة  األمن  جماالت  يف  العمل  وأساليب  واملناهج  واألفكار  اخلربات 
الدول القومية)الوطنية( التي تفصل بينها احلدود اجلغرافية والصناعية، وارتباط الظاهرة 
اإلجرامية برغبة املجرم لالنتقال من مكان إىل آخر، ابتعادا عن مرسح جريمته، واختفائه 

عن نظر السلطات األمنية)2(.
ومع التطور املذهل يف وسائل النقل واملواصالت وتشابك املصالح الدولية وظهور 
املصالح املشرتكة للتعاون الدويل يف خمتلف املجاالت السياسية واالجتامعية واالقتصادية، 
أصبح االتصال والتعاون األمني بني الدول أمرا حتميا تفرضه احلياة الدولية املعارصة.
يف إطار هذا البحث نتطرق يف املبحث األول إىل املركز القانوين ملنظمة الرشطة اجلنائية 
للرشطة  الدولية  املنظمة  أهداف  عن  احلديث  إىل  الثاين  املبحث  ونخصص  الدولية، 
اجلنائية واختصاصاهتا، ونبنّي يف املبحث الثالث وسائل وأساليب التعاون الدويل يف إطار 
عىل  بالوقوف  الدراسة  هذه  ونتوج  اجلناة،  مالحقة  يف  اجلنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة 

جهود املنظمة يف مكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية.



131جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016

المبحث األول: المركز القانوني لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية
يمكن تكييف املركز القانوين ملنظمة الرشطة اجلنائية الدولية باالستناد إىل الوثيقة التي 
تم إقرارها كدستور للمنظمة يف ختام مؤمترها الدويل الذي انعقد من6 إىل9 يونيو1946، 
إذ بموجب هذه الوثيقة تم إعادة بعث نشاط اللجنة الدولية للرشطة اجلنائية، التي كان قد 
تم إنشاؤها سنة 1923 للتنسيق بني أجهزة الرشطة يف الدول األوروبية يف جمال مكافحة 
اجلريمة، غري أنه بسبب احلرب العاملية الثانية، كان قد توقف نشاط هذه اللجنة، والتي 

أعادها مؤمتر فيينا املشار إليه حتت تسمية »منظمة الرشطة اجلنائية الدولية‹)3(.
ولقد مر إنشاء منظمة الرشطة اجلنائية الدولية »انرتبول« بأربع مراجل تاريية)4(، هي 

كالتايل:
أوال- مؤمتر موناكو لعام 1914: دعا أمري موناكو )ألربت األول( إىل عقد مؤمتر دويل 
الدويل  التعاون  أسس  وضع  هبدف  األوىل،  العاملية  احلرب  قبل  إمارته  يف  للرشطة 
والرشطي واألمن، وقد ضم املؤمتر عددا من رجال األمن والقضاء والقانون، ولكن 
نشوب احلرب العاملية األوىل أدى إىل إجهاض املؤمتر قبل أن رشع يف مناقشة جدول 

أعامله.
1923: دعا »شوبري« مدير رشطة فيينا إىل إحياء فكرة مؤمتر موناكو،  ثانيا-مؤمتر فيينا 
وقد عقد هذا املؤمتر يف فيينا عام 1923 وكان من نتائجه إنشاء جلنة دولية للرشطة 
اجلنائية، اختذت من مدينة فيينا مقرا هلا ومارست أعامهلا بفعالية حتى نشوب احلرب 

العاملية الثانية وهذا ما عجل بتوقيف كافة أعامهلا بسبب احلرب.
ألعضاء  البلجيكية  للرشطة  العام  املفتش  من  بدعوة   :1946 بروكسل  ثالثا-اجتامع 
الرشطة  مؤمتر  عقد  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  اجلنائية  للرشطة  الدولية  اللجنة 
األمني، ووضعها  التعاون  مبادئ  إحياء  أجل  1946 من  عام  بروكسل  الدولية يف 
موضع التنفيذ، وقد أسفر عن هذا االجتامع إدخال عدة تعديالت عىل نظام اللجنة، 
فأنشأ فيها منصب الرئاسة، وعهد به إىل السيد )لوج( وأنشئت جلنة تنفيذية، ومنصب 
لألمني العام، وتقرر نقل مقر اللجنة إىل باريس ، وبلغ عدد الدول املشاركة يف اللجنة 

19 دولة)5(.
55 دولة يف فيينا و قررت وضع  1956: اجتمعت اهليئة املؤلفة من  رابعا- مؤمتر فيينا 
ميثاق جديد ملنظمة الرشطة اجلنائية الدولية، ومن أهم األحكام الرئيسية الواردة يف 
هذا امليثاق نذكر تعديل اسم اللجنة الدولية للرشطة ليصبح اسمها املنظمة الدولية 

للرشطة اجلنائية.
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املطلب األول: أجهزة املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية

املادة اخلامسة من دستور منظمة الرشطة اجلنائية الدولية عىل أهنا تتشكل من  تنص 
التنفيذية، األمانة العامة، وجهاز املستشارين  مخسة أجهزة هي: اجلمعية العامة، اللجنة 
واملكتب املركزية الوطنية، يف إطار هذا املطلب نستعرض أجهزة املنظمة الدولية للرشطة 

اجلنائية، من خالل دراسة الفروع التالية.

الفرع األول: اجلمعية العاملة
األعضاء  الدول  ممثيل  من  وتتكون  املنظمة،  يف  الرئييس  اجلهاز  العامة  اجلمعية  تعترب 
استثنائية  دورات  تعقد  أن  يمكن  كام  عام،  كل  مرة  وجتتمع  واحد،  صوت  دولة  ولكل 
بموافقة الدول األعضاء أو بطلب من اللجنة التنفيذية، وختتص اجلمعية العامة بتحديد 
يف  تدخل  التي  باملسائل  املتعلقة  القرارات  وإصدار  للمنظمة،  العامة  السياسة  وضبط 
والتوصيات  القرارات  واختاذ  معاجلتها  بقصد  وذلك  املنظمة  وصالحيات  اختصاص 
باألغلبية البسيطة ألصوات الدول األعضاء إال يف حاالت استثنائية ينص عليها ميثاق 

املنظمة.

الفرع الثاين: اللجنة التنفيذية 
أعضاء،  وتسعة  نواب   )03( وثالث  رئيس  من  لألنرتبول  التنفيذية  اللجنة  تتكون 
الدول األعضاء، ويشرتط يف  مندويب  بني  العامة من  اجلمعية  انتخاهبم عن طريق  ويتم 
اللجنة  الرئيس حصوله عىل أغلبية ثلثي األصوات ملدة أربع سنوات، أما باقي أعضاء 
فيتم انتخاهبم ملدة ثالث سنوات، وعىل اجلمعية العامة أن تراعي يف اختيار أعضاء اللجنة 

التنفيذية أن يكون من دول خمتلفة مع مراعاة مبدأ التمثيل اجلغرايف املناسب)6(.
وجتتمع اللجنة املذكورة مرتني يف السنة بناء عىل دعوة من رئيسها، ويتوىل مهمة رئاسة 
اجللسات وإدارة املناقشات ويالحظ أن أعضاء اللجنة عند ممارسة أعامهلم يمثلون املنظمة 
وال يمثلون دوهلم، وتتجسد مهمة هذه اللجنة يف مبارشة كافة االختصاصات حمالة إليها 
التي نصت عليها  اإلدارية  االختصاصات  العامة، فضال عن بعض  اجلمعية  من طرف 
املادة 22 من النظام األسايس للمنظمة عىل أن اختصاص اللجنة التنفيذية  وهي كالتايل:

• اإلرشاف عىل تنفيذ قرارات اجلمعية العامة.	
• إعداد جدول أعامل اجلمعية العامة.	
• عرض أي برنامج عمل أو مرشوع ترى نفعه يف مكافحة اجلريمة .	
• اإلرشاف عىل عمل إدارة األمني العام للمنظمة.	
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• مبارشة كافة االختصاصات التي تفوضها له اجلمعية العامة.	

وبصفة عامة فهي تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اجلمعية العامة التي تصدرها 
يف اجتامعاهتا السنة.

الفرع الثالث: األمانة العامة
هذه  أهم  ومن  للمنظمة  الدائمة  واإلدارات  العام  األمني  من  العامة  األمانة  تتكون 

اإلدارات:
أ- إدارة الشؤون املالية واإلدارية: وتنقسم هذه اإلدارة إىل إدارتني فرعيتني: األوىل منها 
اإلدارة الفرعية لعمل الوثائق، وتشمل هذه اإلدارة إدارة اللغات، وجمموعة التصوير 
والطباعة وجمموعة الربيد، أما اإلدارة الثانية هي للشؤون العامة واالجتامعية والتي 
تشمل بدورها فرع الشؤون االجتامعية، وفرع اخلدمة العامة وفرع احلسابات وفرع 

األمن ووحدة االجتامعات والدورات.
ب- إدارة املعلومات اجلنائية واالتصاالت: وحتتوي هذه اإلدارة الرئيسية عىل ستة )06( 
العامة،  الفرعية رقم )01( تشمل فرع اجلريمة  إدارات فرعية األوىل منها: اإلدارة 
رقم  الفرعية  اإلدارة  عي  والثانية  الدويل،  اإلرهاب  وفرع  املنظمة،  اجلريمة  وفرع 
02 واخلاصة باجلريمة االقتصادية واملالية، وتشمل ثالثة فروع هي فسيل األموال 
فروع:  ثالثة  باملخدرات وتشمل  )03( واخلاصة  الفرعية رقم  اإلدارة  والثالثة هي 
املؤثرة عىل  واملواد  بالقنب  الثاين  والفرع  بالكوكايني واهلروين  األول خاص  الفرع 

احلالة النفسية ومكتب بانكوك لالتصاالت اخلاص باملخدرات.
أما اإلدارة الفرعية الرابعة: يف إدارة االستخبارات اجلنائية وتنقسم هذه اإلدارة إىل إدارة 
األبحاث واملراسالت ووحدة استخبارات جنائية، وفرع البحث اآليل واألرشيف 

وفرع البصامت وفرع النرشات.
أما اإلدارة الفرعية اخلامسة: فهي املكتب األورويب لالتصال ومكتب التعاون اإلقليمي، 
ويقسم هذا املكتب إىل: املكاتب الفرعية اإلقليمية والتي تقع يف ثالث مدن وهي: 

هراري وأبيجان وبيونس أيرس وأخري فرع التدريب)7(.
ج- إدارة الشؤون القانونية يرأس هذه اإلدارة مستشارين وتنقسم إىل إدارة الشؤون 
املراجعة  إدارة  إىل  األخرية  هذه  وتنقسم  اإلدارية  الشؤون  وإدارة  القانونية 

العامة ووحدة جلنة الشرطة اجلنائية الدولية.
إدارة  منها:  األوىل  فرعية،  إدارات  ثالث  إىل  إدارة  تنقسم  املعلومات:  تقنية  إدارة  د- 
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عمليات الكمبيوتر )احلاسب اآليل( وتنقسم إىل فرعني مها: فرع إدارة النظم وفرع 
إدارة االتصاالت وتنقسم إىل فرعني  الثانية هي  الفرعية  أما اإلدارة  النظم،  تشغيل 
الفرعية  واإلدارة  الشبكة  إلدارة  الدويل  والفرع  الشبكة  لتطوير  الدويل  الفرع  مها: 

.)ADS الثالث هي إدارة املرشوعات الدولية )إدارة
املطلب الثاين: املكاتب املركزية الوطنية لألنرتبول

تعقب  يف  ودورها  املركزية  املكاتب  إنشاء  كيفية  نستعرض  املطلب  هذا  إطار  يف 
املجرمني   يف الفروع التالية. 

الفرع األول- املكاتب املركزية الوطنية
يوجد لدى كل دولة عضو يف اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للرشطة اجلنائية   
»اإلنرتبول« مكتب مركزي وطني، مهمته االتصال اليومي بني هذه الدولة واملنظمة يف 
نظامها  أو  اجلنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة  دستور  ينص  ومل  بفرنسا)8(،  ليون  يف  مقرها 
األسايس أو اللوائح الداخلية للمنظمة عىل رشوط معينة أو مواصفات خاصة يف تشكيل 
الدول  هذه  حلرية  التشكيل  هذا  ترك  بل  األعضاء،  للدول  الوطنية  املركزية  املكاتب 

وإمكاناهتا والفنية والتي بال شك ختتلف من دولة عضو أخرى.
لكن هناك حد أدنى هلذا اهليكل التنظيمي هلذه املكاتب املركزية الوطنية، ال بد   

أن يتوافر فيها ما ييل)9(:
أ- ضباط الرشطة: ألن عمل املنظمة األسايس يقوم عىل أساس التعاون الدويل الرشطي.
ب- مرتمجون: يضطلع هؤالء املوظفون برتمجة الوثائق واملستندات من اللغات األجنبية 

املختلفة إىل لغة الدولة صاحبة هذا املكتب.
ج- إداريون: هؤالء املوظفون يقومون باألعامل اإلدارية داخل املكاتب،

حلراسة  وذلك  الوطني  املركزي  املكتب  تشكيل  يف  أعضاء  وهم  عسكريون:  أفراد  د- 
وتأمني مقر املكتب  يف بعض األمور العسكرية التي قد تصل إىل املكتب.

الفرع الثاين: املكاتب اإلقليمية للمنظمة
1985 مكاتب إقليمية  أنشأت املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية »اإلنرتبول« يف عام 
املركزية  املكاتب  القارات، تكون مهمتها وصل  الدول األعضاء يف خمتلف  يف عدد من 
يف  أإلقليمي  املكتب  نذكر:  أنشئت  التي  املكاتب  و  للمنظمة،  العامة  باألمانة   الوطنية 
يف  باألرجنتني  إيرس  بيونس  يف  اإلقليمي  املكتب  و  آسيا،  يف  تايالندا  عاصمة  بانكوك 
الساحل  أبيجان،  يف  اإلقليمي  املكتب  و  األورويب،  االتصال  ومكتب  اجلنوبية،  أمريكا 
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العاج )عاصمة كود ديفوار( بأفريقيا.

وهتدف هذه املكاتب اإلقليمية إىل القيام بدور األمانة العامة للمنظمة يف هذه األقاليم، 
ومساعدة املكاتب املركزية الوطنية يف أداء عملها بشكل منتظم.

ثالث  ملدة  املنظمة  يف  املستشارين  بعض  بتعيني  باملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ختتص 
سنوات، عىل أن يكونوا من ذوي اخلربة والدراية يف املسائل العلمية ذات الصلة بمكافحة 

اجلريمة والتي يمكن أن تثور أمام املنظمة وتنحرص مهمتهم يف إبداء املشورة فقط)10(.
لإلنرتبول  العامة  اجلمعية  تعقدها  التي  اجللسات  حضور  املستشارين  هلؤالء  وحيق 
كمراقبني وذلك بناء عىل دعوة من رئيس املنظمة هلم، وهؤالء املستشارين حق االشرتاك 

يف املناقشات دون التصويت)11(.
لتكنولوجيا  الدائمة  جلنة  إىل  الدولية  اجلنائية  الرشطة  ملنظمة  التابعة  اللجان  من 
اإلقليمية ومن  املكاتب  فنيني ومن رؤساء  من  اللجنة  تتكل هذه   )CPTI( املعلومات 
وإبداء  بتقديم  وختتص  السنة  يف  مرتني  جتتمع  الوطنية،  املركزية  املكاتب  من  عدد  ممثيل 
املشورة الفنية للجنة التنفيذية عندما تعتزم املنظمة استخدام وسائل تكنولوجية جديدة 

يف مكافحة اجلريمة)12(.
املطلب الثالث: أهداف واختصاصات املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية

لكي حتقق املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية »اإلنرتبول« أهدافها ال بد من حتديد هذه 
األهداف بدقة وحتويلها بعض االختصاصات الالزمة لالضطالع هبذه األهداف.

الفرع األول: أهداف املنظمة 
تستهدف املنظمة للرشطة اجلنائية )اإلنرتبول( حتقيق األهداف التالية)13(:  

أ- تأكيد وتشجيع املعونة املتبادلة يف أوسع نطاق ممكن بني سلطات الرشطة اجلنائية يف 
حدود القوانني القائمة يف البالد املختلفة، وبروح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

ب- إقامة وتنمية النظم التي من شأهنا أن هتم عىل نحو فعال يف منع ومكافحة جرائم 
القانون العام.

األهداف  حتقيق  عىل  التأكيد  عىل  املنظمة  ميثاق  من  الثانية  املادة  حرصت  فقد   
التالية:

نتيجة  الدول،  خمتلف  يف  الرشطة  سلطات  بني  الدويل  التعاون  وتشجيع  تأكيد  أوال: 
احلاصلة  التطورات  احلاصلة  التطورات  بسبب  الدويل  اإلجرام  عمليات  لزيادة 
انتقال  سهولة  يف  أثرها  هلا  كان  التي  املواصالت  جمال  يف  خاصة  املجاالت  كافة  يف 
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املجرمني بني عدة دول يف زمن قصري بعد ارتكاهبم جلرائمهم يف دول خمتلفة، األمر 
الذي يتطلب تعاون بني أجهزة الرشطة يف خمتلف الدول ملالحقة املجرمني ومكافحة 

األعامل اإلجرامية املرتكبة يف أي بلد كان.
ثانيا: يتم التعاون الرشطي يف إطار القوانني القائمة يف كل بلد، و مناطه منع ومكافحة 
بانتهاكها  عامليا  املعروفة  اجلرائم  من  الطائفة  تلك  وهي  العام)14(.  القانون  جرائم 
القانون الطبيعي ألي جمتمع، ومثاهلا القتل والرسقة واالجتار باملخدرات، واالجتار 
بالرقيق وتزييف العملة، ومن هنا جاء نص املادة الثانية من دستور املنظمة الدولية 
للرشطة اجلنائية مقررا بأن التعاون بني أجهزة الرشطة ويكون بوح اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان، والذي يدور حول االعرتاف بحقوق اإلنسان وكرامته وكفالة حقه 

يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه وعدم اسرتقاقه واستبعاده.
ثالثا: إن هذا التعاون الرشطي يف مكافحة اجلريمة يتم يف إطار اإلنرتبول يبتعد كل البعد 

عن األمور ذات الطبيعة السياسية والعسكرية والدينية والعنرصية)15(.
إن اهلدف األسايس من إنشاء منظمة األنرتبول جاء النص عليه يف املادة الثانية   

من دستور املنظمة للتأكيد وظيفتني أساسيتني:
الوظيفة األوىل: هي جتميع البيانات واملعلومات املتعلقة باجلريمة واملجرم، حيث تتسلم 
تلك  األعضاء،  الدول  يف  اجلنائية  للرشطة  الوطنية  املركزية  املكاتب  من  املنظمة 
البيانات واملعلومات، وتقوم بتجميعها وتنظيمها، بحيث تعترب هذه البيانات بمثابة 
أرشيف متكامل الوثائق والبيانات التي يمكن الرجوع إليها عند احلاجة، كام يمكن 

االستعانة هبا يف جمال مكافحة اجلرائم ذات الصفة الدولية.
ولكن حتققت هذه الوظيفة فعاليتها فإن للمنظمة كافة وسائل االتصال الرسيع بينها 
وبني املكاتب املركزية، وذلك عن طريق شبكة االتصاالت السلكية وتليفونية قارصة عىل 
الربط بني األمانة العامة للمنظمة وتلك املكاتب، هبدف رسعة نقل املعلومات والبيانات 

وصور وبصامت املجرمني، وكذا تسهيل تبادل املعلومات فيام بني املكاتب املركزية.
أما والوظيفة الثانية تكمن يف التعاون مع الدول األعضاء يف ضبط ومالحقة اهلاربني 
الدول  فوق  عليا  دوليا  سلطة  ليست  اإلنرتبول  منظمة  أن  إىل  اإلشارة  مع  وتسليمهم، 
األعضاء يف املنظمة، ختول عامهلا حق التدخل للقبض عىل املجرمني اهلاربني يف أية دولة 

من الدول األعضاء يف املنظمة.
مبدأ احرتام  املنظمة حتكمه  الدول األعضاء يف  إطار عالقات  الرشطي يف  فالتعاون 
السيادة الوطنية للدول، ويف مساعدة أجهزة الرشطة يف تلك الدول عن طريق إمدادها 
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باملعلومات املتوفرة لدهيا لضبط املجرمني اهلاربني يف أقليهام)16(.

    وتكمن أمهية هذه الوظيفة فيام وضعته املنظمة لنفسها من أسس وقواعد تستهدف هبا 
رسعة اختاذ اإلجراءات ملالحقة وضبط املجرمني، ويتم اختاذ إجراءات املالحقة والضبط 
بناء عىل طلب مقدم لألمانة العامة لألنرتبول عن طريق املكتب املركزي الكائن بالدولة 
بالشخص  اخلاصة  واملعلومات  البيانات  كافة  الطلب  هذا  ويتضمن  التسليم،  الطالبة 
املطلوب ضبطه وتسليمه، وتقوم األمانة العامة ببحث الطلب، فإذا اتضح هلا أن اجلريمة 
ال تدخل يف نطاق اجلرائم املحظورة عىل املنظمة ملكافحتها – وهي اجلرائم السياسية أو 
الوطنية  املركزية  املكاتب  لكافة  دولية  نرشة  بإصدار  تقوم  – فإهنا  الدينية  أو  العسكرية 
الدول، فإن  املتهم يف إحدى تلك  املنظمة، ويف حالة ضبط  بالدول األعضاء يف  الكائنة 
املكتب املركزي لتلك الدولة يقوم بإخطار املكتب املامثل يف الدولة طالبة التسليم، وعىل 

هذه األخرية أن تسلك اإلجراءات الدبلوماسية التي يتعني اختاذها الستالم املتهم)17(.

الفرع الثاين: اختصاصات املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية
األسايس  النظام  يف  املحددة   الوظائف  عند  اإلنرتبول  اختصاصات  تقف  ال       

للمنظمة، ولكنها تقوم أيضا بدور ملموس يف املجاالت التالية)18(:
اإلنرتبول  منظمة  فإن  اجلوي،  النقل  وسالمة  بأمن  املاسة  اجلرائم  مكافحة  جمال  يف  أ- 
اجلرائم،  هذه  ملكافحة  الوسائل  أفضل  دراسة  يف  املدين  الطريان  منظمة  مع  تتعاون 
واقرتاح طرق ووسائل الوقاية منها، وملنظمة اإلنرتبول دورها امللحوظ يف مكافحة 
اجلرائم املاسة بأمن وسالمة الطريان املدين، حيث تقوم بدارسة كل ما يتعلق بأوجه 
هذا اإلخالل مثل اختطاف الطائرات واإلبالغ بوجود قنابل خداعية يف الطائرات 

وتقرتح عىل الدول ما تراه مالئام للوقاية من تلك اجلرائم.
    ومن األمثلة التطبيقية عىل ذلك يف شهر سبتمرب عام 1972 حذر املكتب املركزي 
الوطني للرشطة اجلنائية الدولية يف بريوت املكتب املامثل يف نيقوسيا، من أن هناك قنبلة 
باهلبوط  قائدها  أبلغ  ثم  ومن  لنيقوسيا،  اجلوي  املجال  ستعرب  بطائرة  موجودة  موقوتة 
بمطار نيقوسيا، وأوقف مفعول القنبلة، وفضل جهود اإلنرتبول أنقذت حياة 102 راكبا 

كانوا عىل متن الطائرة)19(.
بإصدار  اإلنرتبول  منظمة  تقوم  املخدرات،  يف  االجتار  جرائم  مكافحة  جمال  ويف  ب- 
نرشات وإحصائيات شهرية، تتناول فيها الدول التي تنترش فيها الدول التي تنترش 
فيها هذه التجارة، واألماكن التي تصنع فيها املخدرات بقصد االجتار هبا، مع كشف 

احليل والطرق التي يلجأ إليها املهربون.
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منظمة  تقوم  باحلياء،  املخلة  واملطبوعات  بالرقيق  االجتار  جرائم  مكافحة  جمال  ويف  ج- 
من  النوع  هذا  بمرتكبي  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  كافة  بتجميع  اإلنرتبول 
الكائنة  املركزية  مكاتبها  خالل  من  ونرشها  املعلومات  هذه  بتبادل  وتقوم  اجلرائم، 
الدول عىل  السلطات املختصة يف تلك  الذي يساعد  الدول األعضاء األمر  بأقاليم 

مالحقة مرتكبي هذه اجلرائم.
د- ويف جمال حتقيق شخصية املجرمني والكشف عن شخصية اجلثث جمهولة اهلوية: تقوم 
عىل  العرف  عىل  واملساعدة  املجرمني  شخصية  يف  التحقيق  بدور  اإلنرتبول  منظمة 
اجلثث املجهولة، فاملتبع أن املجرمني الدوليني ينتحلون أسناء مستعارة، ويتم التحقق 
من شخصيتهم عن طريق مضاهاة البصامت والصور الفوتوغرافية – األصلية – هلم 
املوجودة لدى املنظمة ونفس اإلجراء يتم يف الكشف عن اجلثث املجهولة التي ختطر 
هبا املنظمة، ففي فرباير سنة 1970 عثر عىل جثة طافية بمضيق جبل طارق، وعىل 
الوطنية  املكاتب  بني  اجلثة وأوصافها،  بيانات  التي حتمل  الربقيات  تبادل  تم  الفور 
بأن  تفيد  بأن لدهيا معلومات  السلطات اإلسبانية  الدولية، وردت  للرشطة اجلنائية 
البيانات اخلاصة عىل  البواخر اإلسبانية وبمطابقة  اجلثة لبحار إسباين فقد من أحد 
البيانات اخلاصة       عىل البيانات املوجودة لدى منظمة األنرتبول بخصوص اجلثة 

املفقودة تم التعرف عىل اجلثة      املعثور عليها)20(.
هـ- ويف جمال مكافحة اجلرائم األخرى املنظمة العابرة للحدود، كجرائم تزييف العملة، 
بملفات  حتتفظ  اإلنرتبول  منظمة  فإن  الدويل  االحتيال  وجرائم  اإلرهاب،  جرائم 
خاصة، بمها كافة البيانات واملعلومات  املتعلقة هبذه اجلرائم، ومرتكبيها وأوصافهم، 

للمنظمة يمكن الكشف عن هذه اجلرائم وضبط مرتكبيها.
املبحث الثاين: اآلليات القانونية ملنظمة اإلنرتبول يف حتقيق التعاون الرشطي 

الدويل
للدول  التابعة  التعاون بني أجهزة الرشطة  تفعيل  إن مهمة اإلنرتبول األساسية هي 
األعضاء عن طريق تنسيق العمل الرشطي وتبادل املعلومات، حيث تنص أن من أهداف 
املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية إهنا تعمل عىل تأكيد وتطوير املساعدة املتبادلة بني خمتلف 
أجهزة الرشطة اجلنائية عىل أكرب نطاق، ويف إطار القوانني املعلوم هبا يف خمتلف الدول مع 
احرتام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، كام تقوم بإنشاء وتطوير كل النظم القادرة عىل 

املسامهة بفاعلية يف الوقاية والعقاب من جرائم القانون العام)21(.
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املطلب األول: وسائل االتصال السلكية باملكاتب املركزية الوطنية

وبني  اجلنائية  للرشطة  الدولية  ملنظمة  العامة  األمانة  بني  لالتصال  وسائل  هناك 
االتصاالت  بشبكة  األعضاء  الدول  معظم  ترتبط  األعضاء،  للدول  املركزية  املكاتب 
الرشطية املستقلة اخلاصة باملنظمة، واملشكلة من املحطة املركزية يف فرنسا من املحاطات 
اإلقليمية املوزعة عىل قارات العامل، فاملكاتب املركزية الوطنية مرتبطة مع األمانة العامة 
ومع بعضها البعض شبكة السلكية مستقلة، وتتجمع املحطات الوطنية حسب مناطق 
يف  املركزية  باملحطة  مرتبطة  اإلقليمية  املحطات  وتكون  إقليمية،  حمطة  حول  جغرافية 
فرنسا، بحيث يسمح النظام املعمول هبا بتوجيه خمابرة بنفس الوقت إىل عدة مستقلني، 
وإىل كافة الواقعني يف منطقة ما، أو إىل جممل املحطات وتصنف املخابرات حسب درجة 

أسبقيتها.

 X 400 أوال- االتصال من خالل جهاز
املركزية  واملكاتب  العامة  األمانة  بني  املعلومات  تبادل  بمقتضاها  يتم  وسيلة  وهي 
 X  400 املعلومات  شبكة  وتعرف  البعض،  وبعضها  املركزية  املكاتب  بني  أو  الوطنية 
بنظام االتصال الكمبيوتري وهو عبارة عن شبكة عنكبوتية »إنرتنت« خاصة باملنظمة، 
وبني  ناحية  من  األعضاء  للدول  الوطنية  املكاتب  بني  املعلومات  تبادل  خالهلا  من  يتم 

املنظمة وتلك املكاتب من ناحية أخرى.
شبكة  عرب  املكاملات  قيمة  انخفاض  مع  االتصال  سهولة  الوسيلة  هذه  وتوفر 
أضعاف  ستة  من  أكثر  إىل  تصل  قد  التيليفونية  االتصاالت  تكلفة  ألن  االتصاالت، 

االتصال عرب شبكة املعلومات.
X خربة فنية عالية من املوظف املختص الذي   400 ويتطلب تشغيل هذه األجهزة 
الدولية  املنظمة  يتم تشغيل هذه األجهزة قبل سفره إىل مقر  التشغيل، وال  يتوىل عملية 
هذا  برتكيب  العامة  األمانة  خرباء  يقوم  حني  يف  الفنية،  التشغيل  عملية  عىل  للتدريب 

اجلهاز يف مقر املكتب املركزي الوطني.
وتكلفة هذا اجلهاز تتحملها الدولة التي يتبعها املكتب املركزي الوطني، وقد تبادر 
األمانة العامة لألنرتبول بتزويد بعض املكاتب املركزية الوطنية هبذه األجهزة كنوع من 
أنواع الدعم الفني من األمانة، يف هذه احلالة األمانة العامة هي التي تتحمل قيمة هذه 

األجهزة.
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كام تتحمل الدولة التي يتبعها املكتب املركزي الوطني كلفة إيفاد مندوهبا إىل فرنسا 
الرتكيب  نفقات  قيمة  العامة  األمانة  تتحمل  حني  يف   ،X  400 جهاز  عىل  للتدريب 
املعلومات   X  400 جهاز  شبكة  وتشمل  املركزي)22(.  املكتب  مقر  يف  والتشغيل 

والصور الفوتوغرافية وصحائف البصامت والبيانات املكتوبة.

ثانيا- االتصال من خالل التيلفون الدويل
وقد يتم تبادل املعلومات مع املكتب املركزي الوطني عرب االتصال بالتليفون الدويل 
بني رؤساء املكاتب املركزية معه، وتكون كلفة هذا االتصال الدويل عىل اجلانب القائم 

باالتصال.

ثالثا- االتصال من خالل أجهزة الفاكس
وقد يتم تبادل الرسائل بني املكتب املركزي الوطني من خالل إرسال الرسائل بجهاز 
الفاكس، ومن مزايا هذه الوسيلة رسعة نقل الرسالة فورا، مع تأكيد وصول الرسالة من 
احتامل  الوسيلة  هذه  عىل  الطارئة  العيوب  أما  الرسالة،  استالم  يفيد  ما  استقبال  خالل 
وصول إرساله عرب الفاكس إىل تليفون آخر عىل سبيل اخلطأ، كام يعرتض وصول الرسالة 
وجود إعطال يف خطوط الفاكس للرقم املطلوب أو عدم تشغيل خط الفاكس يف الدولة 
املطلوبة، وقد تصل رسالة إىل جهاز الفاكس خالية وقد يتم إرسال الرد باستالم الرسالة، 
ولكنها يف الواقع صفحة خالية ولتجنب هذه العيوب يستحسن اختاذ اإلجراءات التالية: 
اتصال  إجراء  أو  بالفاكس،  إرساهلا  بعد  أخرى  مرة  بالربيد  الرسالة  هذه  إرسال  إعادة 

تليفوين للتأكد من وصول الرسالة عرب الفاكس.

رابعا- االتصال من خالل التلكس
لكل مكتب مركزي وطني تلكس يتم تبادل الرسائل من خالله، وغالبا ما يتم تبادل 
هذه الرسائل بني املكاتب املركزية، باستعامل شفرة معينة متفق عليها، عىل أن يتم تغيري 
هذه الشفرة بني الدول خالل كل فرتة حيدده حتى يف حالة التقاط هذه الرسائل يصعب 

فك شفرهتا.

خامسا- تبادل املكاتبات الربيدية
يتم االتصال بني الدول األعضاء يف منظمة اإلنرتبول من خالل الرسائل الربيدية، 
الوطنية للدول  املركزية  غري أن عيب هذه الوسيلة هو طول مدهتا اتصاهلا بني املكاتب 

األعضاء، ويتم إجراء االتصال بالفاكس ثم يتبعه إرسال األصل بالربيد.
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سادسا- االتصال من خالل الرسائل اخلاصة

يتم  مندوب  أو  ضابط  بمعرفة  محلها  خالل  من  املكاتبة  أو  الرسالة  إرسال  يتم  وقد 
باخلطوط  سفره  خالل  من  الوطني  املركزي  املكتب  هبا  املوجود  الدولة  إىل  هبا  التوجه 
يكون  ما  وغالبا  الوسيلة،  هذه  خالل  من  املتمني  اسرتداد  ملفات  تسليم  ويتم  اجلوية، 
الضابط املكلف بذلك قائام بأداء مأمورية باستالم متهمني من هذه الدولة، فيتم تسليمه 

هذه امللفات لتسليمها إىل الدولة املرسلة إليها)23(.

سابعا- االتصال بواسطة الرسائل الدبلوماسية
الدولة  يف  الوطني  املركزي  املكتب  إىل  املطلوبة  الرسالة  نقل  خالل  من  ذلك  ويتم 
الرسالة  بإرسال  تقوم  التي  اخلارجية  وزارة  إىل  الرسالة  تسليم  طريق  عن  إليها  املرسل 
العام  القنصل  إىل  تسليمها  يتم  أن  عىل  األخرى،  الدول  يف  قنصلياهتا  إىل  الدبلوماسية 
للدولة املرسلة عىل أن يقوم هذه األخري بتكليف مندوب تسليمه هذه الرسالة إىل رئيس 

املكتب املركزي الوطني للدولة املرسلة.
املطلب الثاين: وسائل التقنية والفنية باملكاتب املركزية الوطنية لالستخبار 

اجلنائي )التوثيق اجلنائي(
وهو عبارة عن عمل تقوم به إدارة التنسيق الرشطي أو قسم الرشطة يف املنظمة، والذي 
يتمثل يف حتليل املعلومات التي يتم مجعها عن املجرمني واجلرائم، ومن ثم توزيعها عىل 
املكاتب الوطنية يف الدول األعضاء وحفظها يف كمبيوتر املنظمة للرجوع إليه عند الربط 

بني املعلومات واحلوادث اإلجرامية التي حتدث يف الدول.
وتشتمل املعلومات التي يتم حفظها من قبل شعبة االستخبار اجلنائي عىل السجالت 
وأساليبها  اجلرائم  وأنواع  املستعارة لألشخاص،  أو  املحلية  باألسامء  كمبيوترية مصنفة 
تشمل  كام  عنها،  البحث  جيري  التي  املفقودة  أو  املرسوقة  واألشياء  ارتكاهبا  وأماكن 
املعلومات استامرات البصامت اخلاصة باملجرمني الدوليني والبصامت املرفوعة من أماكن 
ارتكاب اجلرائم، باإلضافة إىل صور املجرمني الدوليني املطلوبني، وأصحاب السوابق 

اإلجرامية الدولية.
املطلب الثالث: النرشات املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية

تعترب النرشات الدولية وسيلة مهمة للمنظمة يف جمال البحث والتحري عن األشخاص 
واألشياء املطلوب البحث عنها، هبدف العثور عليها وضبطها وتسليمها للجهات األمنية 
يف الدول التي تصدر هذه النرشات من خالل مكاتبها الوطنية، وتتنوع النرشات الدولية 
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بحسب تنوع أسباب إصدارها وهي كام ييل:

لتسليمه  متهيدا  شخص  توقيف  طلب  النرشات  هذه  تتضمن  احلمراء:  النرشات  أ- 
باجلريمة  املتعلقة  املعلومات  كل  إىل  باإلضافة  يصدرها،  الذي  الوطني  للمكتب 
املنسوبة إليه، وهذه النرشات يطلب إصدارها أحد املكاتب املركزية الوطنية بناء عىل 
قرار صادر من السلطات القضائية يف الدولة التي يتبعها هذا املكتب الطالب، وهي 

نوعان:
حكم  لصدور  عليه  القبض  مطلوب  شخص  ضد  الصادرة  النرشة  هو  األول:  النوع 
قضائي ضده الرتكاب جريمة جنائية، مما جيوز جلهاز اإلنرتبول التدخل يف إجراءات 

املالحقة.
جريمة  بارتكاب  اهتم  ضد شخص  الصادرة  احلمراء  الدولية  النرشة  هو  الثاين:  والنوع 
جنائية وصدور قرار بالقبض عليه من السلطات القضائية، مع اإلشارة أن إصدار 
النرشات الدولية احلمراء من جانب األمانة العامة عىل أن تكون هذه اجلرائم الصادر 
فيها احلكم القضائي هي جرائم طبيعية، وال جتد هلا عالقة باجلريمة السياسية، كام 
ال جيوز أن تكون هذه اجلريمة التي يالحق بشأهنا هذا الشخص جريمة عنرصية أو 
دينية أو جريمة عسكرية)24( ، فاجلريمة العسكرية التي يمتنع فيها عىل املنظمة الدولية 
للرشطة اجلنائية أن تتدخل يف مالحقو مرتكبها – هي اجلريمة االنضباطية البحتة، 
أي التي تتعلق بوقائع انضباطية كالتغيب عن الوحدة العسكرية للجنود أو املجندين 
أو االمتناع عن تنفيذ أمر الرئيس أو القائد العسكري للمتهم، وقد تم استبعاد هذه 
النوعية من اجلرائم من مالحقة اإلنرتبول للجناة، نظرا لعدم خطورة مرتكبها عىل 

املجتمع الذي ارتكبت فيه.
تقترص  أن  يتعني  وبالتايل  ومكلفة  معقدة  عملية  للجناة  الدولية  املالحقة  عملية  إن 
املالحقة للجناة اخلطرين عىل املجتمع، كام جيب أن تكون اجلريمة عىل درجة عالية من 
اجلسامة وتتطلب فعال إصدار هذه النرشة، ويتم هنا االلتجاء إىل جلنة الرقابة عىل بطاقات 

اإلنرتبول التي تصدر قرارها يف هذا الشأن.

أوال- بيانات النرشة الدولية احلمراء
عىل أن تتضمن البيانات التالية:  

أ- نرشة محراء خاصة باملتهم اهلارب املالحق جزائيا:
ومكاهنا،  الصورة  تاريخ  الفوتوغرافية  الصورة  عىل  وتشتمل  اهلوية:  تفاصيل   -1
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العائيل  واالسم  احلايل،  العائيل  االسم  ومكاهنا،  البصامت  تاريخ  األصابع،  بصامت 
ومكان  تاريخ  اجلنس،  الشخصية،  األسامء  السابقة،  العائلية  األسامء  الوالدة،  عند 
وثائق  اجلنسية،  وبعده،  الزواج  قبل  العائيل  األم  اسم  العائيل  األب  اسم  الوالدة، 
التخاطب،  لغة  املهنة،  العينيان،  الشعر،  البنية،  الوزن،  الطول،  )األوصاف،  اهلوية 

معلومات إضافية(.
مكاهنا،ه  تاريها،  الوقائع،  وصف  القضية  وقائع  ملخص  قضائية:  معلومات   -2
اجلريمة،  عىل  الساري  القانون  التهمة،  رشكاؤه،  اإلجرامي  األسلوب  ظروفها، 
العقوبة القصوى املمكنة، تاريخ سقوط جريمة املالحق بالتقادم، مطلوب بموجب 
مذكرة توقيف رقمها وتاريها، صادرة عن السلطات القضائية يف، اسم املوقع، عل 

لدى األمانة العامة نسخة من مذكرة التوقيف لغة البلد الطالب، نعم أم ال.
3- اإلجراءات الواجبة عند القبض عىل الشخص: يتعني عىل املكتب املركزي الوطني 
الطالب أن حيدد اإلجراء املطلوب من الدولة التي يتواجد هبا الشخص اهلارب، هل 
يكفي القبض عليه فورا أم جمرد إخطار الدولة الطالبة، بأن الشخص قد عثر عليه يف 

هذه الدولة.

ب- نرشة محراء بالشخص اهلارب املحكوم عليه بتنفيذ عقوبة
ينبغي أن يتم اإلشارة إىل نفس البيانات السابقة باإلضافة إىل ذكر العقوبة الصادرة يف 
حقه، أو املدة املتبقية منها، وتاريخ سقوط العقوبة وبيان هال جيوز استئناف احلكم أم ال.
وهي:  األربعة  اإلنرتبول  منظمة  عمل  بلغات  الدولية  احلمراء  النرشة  تصدر 
الوطنية  املركزية  املكاتب  مجيع  عىل  وتوزع  والعربية،  واإلسبانية  والفرنسية  اإلنجليزية 

للدول األعضاء)26(.
يف حالة التوصل إىل شخص املطلوب ضبطه والصادر بشأنه النرشة الدولية احلمراء، 
فإن الدولة الطالبة حتدد هذا اإلجراء املطلوب وهو هل سيطلب من الدولة املوجود فيها 
هذا الشخص املتهم املقبوض عليه أو املحكوم عليه، توطئه للتسليم، أم أن طلب القبض 
يقصد به التسليم وهنا ينبغي عىل الدول املوقعة عىل اتفاقية تسليم املجرمني اختاذ ما هو 

منصوص عليه يف هذه االتفاقية.
أما نوعية القضايا التي تصدر فيها النرشة احلمراء، يتعني أن يكون الشخص املطلوب 

القبض عليه ذا خطورة إجرامية ويتصف بإحدى هذه الصفات:
• أن يكون الشخص املطلوب القبض عليه مسلحا.	
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• أن يعتاد مقاومة رجال الرشطة عند القبض عليه	
• توقع احتامل هروبه بعض القبض عليه	
• استعامله ملحررات مزورة لنفي الشخصية املطلوب هبا.	
• انتامؤه إىل عصابة إجرامية	
• مساندته ملعرفة أشخاص آخرين هلم نفس اخلطورة اإلجرامية.	
• تواجده يف املناطق التي يعترب االقرتاب منها بمثابة خماطرة حمسوبة من رجال الرشطة.	
• قوته البدنية ولياقته التي تتيح له إمكانية القفز والتسلق بصورة متتع أو تعيق القبض 	

عليه.
مطلوب  معني  شخص  عن  وحتريات  معلومات  طلب  وتتضمن  الزرقاء:  النرشة  ب- 
فيها، وذلك ال يرج عن  املوجد  الدولة  أمر تسليمه من  النظر يف  للقبض عليه مع 

أحد االحتامالت التالية)27(:
االحتامل األول: أن تكون هناك اتفاقية لتسليم املجرمني بني الدول التي أصدرت هذه 
املالحق  الشخص  وجود  يتضح  التي  الدولة  وبني  اخلرضاء(  أو  )احلمراء  النرشة 

بإقليمها وتكون هذه االتفاقية سارية املفعول.
التي ضبطته  الدولة  القبض عىل الشخص املالحق، فإن  يتم  ما  ويف هذه احلالة عند 
تطلب من الدولة الطالبة إرسال ملف االسرتداد )التسليم( لفحص إمكانية التسليم يف 

ضوء ظروف الوقائع املتهم هبا الشخص املالحق من حيث:
• عليها 	 املتابع  اجلريمة  تكون  فقد  الدولتني،  بني  املزدوج  التجريم  رشط  توافر   -

الشخص املتهم بارتكاهبا غري موجودة نموذجها الترشيعي لدى الدولة املطلوب منها 
التسليم، فيتعذر إمتام التسليم.

• اجلريمة 	 سامت  حتدد  التي  االتفاقية  وفق  املرتكبة  اجلريمة  جسامة  رشط  توافر   -
املرتكبة.

• بني 	 االتفاقية  عىل  التصديق  وثائق  تبادل  متام  أم  االتفاقية  صالحية  رشط  توافر   -
سلطات الدولتني، الطلبة واملطلوب منها التسليم)28(.

• - عدم وجود مانع من موانع التسليم)29(.	
• - توافر رشوط التبادل من حيث الظروف السياسية)31(.	
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هذه  أحد  ختلف  حالة  ويف  ممكنة  التسليم  عملية  تكون  الرشوط  هذه  توافر  حالة  يف 

الرشوط أو بعضها تصبح عملية التسليم صعبة التنفيذ.
االحتامل الثاين: يف حالة عدم وجود اتفاقية التسليم، ولكن يتوافر أساس آخر للتسليم، 

وهو املعاملة باملثل، هنا تصبح احتامل التسليم قائام مماثلة الحتامل األول)32(.
االحتامل الثالث: يف حالة عدم وجود اتفاقية للتسليم أو أساس للمعاملة باملثل، يف هذه 
احلالة ال يطلب ملف االسرتداد يف حالة طلب البحث، ولكن يصبح االحتامل القائم 
هو إبالغ الدولة الطالبة بأن الشخص موجود عىل أراضيها، وتلتزم الدولة التي ختطر 
بذلك التزاما أوسع وهو اإلخطار بتاريخ مغادرة الشخص املطلوب مستقبال وحتديد 

اجلهة التي اجته إليها؟.
إما  للمالحقة  املطلوبني  األشخاص  أولئك  بحق  تصدر  الزرقاء  الدولية  النرشة  إن 
لصدور أحكام قضائية عليهم باإلدانة يف جرائم جنائية أو صدور ضدهم قرار قبض من 
السلطات القضائية، ولكن ال يطلب من الدولة املوجودين عىل أراضيها القبض عليهم، 
التي  اجلهة  عن  واإلخطار  أراضيها  عىل  بوجودهم  اإلبالغ  جمرد  منهم  يطلب  ولكن 
إليها أولئك املجرمون،  التي يتجه  الدولة  املعونة من جانب تلك  لتقديم  إليها  يرحلون 

الحتامل وجود اتفاقية بينها وبني الدولة الطالبة تتيح إمكانية التسليم .
السابقة،  احلمراء  الدولية  النرشة  بيانات  نفس  هي  الزرقاء  الدولية  النرشة  وبيانات 
غري أن االلتزام باإلخطار عن الشخص املطلوب من الدولة املطلوب منها اإلخطار هو 
االلتزام أديب فقط، أي أن الدولة املوجود عىل أراضيها هذا الشخص ال تلتزم مطلقا هبذا 
االعتبار  بعني  إليها  ينظر  التي  الرشطية  الدولية  املجاملة  نوع من  اإلخطار، ولكنه جمرد 

مستقبال يف التعاون الرشطي بني الدولتني.
ج- النرشة الدولية اخلرضاء: تتضمن معلومات حتذيرية عن جمرد حمرتف يامرس نشاطه 
املقبوض  األشخاص  بحق  النرشة  هذه  تصدر  دول،  عدة  بني  متنقال  اإلجرامي 
عليهم فعال، ولكن بطلب إىل السلطات الوطنية بأن تزوج املكتب املركزي الوطني 
بالبيانات اجلنائية عن هذا الشخص امللقى القبض عليه والتي تكون متوافرة لدهيا، 

وتفيد هذه النرشة فيام ييل)33(:
• املعنية أن تعرف بخرب القبض عىل هذا الشخص 	 الدولة  هذه النرشة تتيح لسلطات 

يكون  فإنه  الدول،  هذا  عىل  تردد  ما  فإذا  لدهيا،  اآليل  احلاسب  أجهزة  يف  وتدرجه 
معروفا هلذه السلطات.
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تتخذ  ربام  جنسيتها  حيمل  التي  الدولة  هذه  فإن  أخرى،  دولة  جلنسية  محله  حالة  يف 

إجراء إداريا حياله مستقبال يمنع سفره خارج هذه الدولة.
يف  جنائيا  ملحاكمته  متهيدا  فيها  املتهم  القضية  يف  مؤقتا  الشخص  هذا  عن  يفرج  قد   
هذه  إىل  هيرب  وقد  قضائيا،  هبا  واختصت  أراضيها  عىل  اجلريمة  ارتكبت  التي  الدولة 
الدولة التي تصل إليها  النرشة اخلرضاء، فيكون هلذه السلطات الوطنية التي تتخذ من 
اإلجراءات اإلدارية لدهيا بمراقبته بام يمنعه من ممارسة أي نشاط إجرامي يف هذه الدولية.
د- النرشة الدولية الصفراء: وتتضمن طلبات بحث عن مفقودين أو معرفة معلومات عن 
أشخاص عاجزين عن حتديد هوياهتم، فيقوم املكتب املركزي الوطني للدولة التي 
الصفراء  الدولية  النرشة  باإلبالغ عن غيابه عن طريق إصدار  منها شخص  يتغيب 

ويطلب من األمانة العامة ملنتظمة اإلنرتبول بإصدار هذه النرشة.
• يقوم املكتب املركزي الوطني بملء االستامرة املخصصة لذلك، وتشمل عىل بيانات 	

الشخص الغائب من حيث:
• حتديد اسمه ولقبه، تاريخ ميالده، وظيفته، حمل إقامته يف الدولة املتغيب منها، أوصافه 	

أصابعه،  وبصامت  الفوتوغرافية،  وصورته  سفره،  جواز  ورقم  الفارقة،  وعالماته 
ويتم حتديد اللغات التي جييدها، والدول التي حيتمل تردده عليها، والدول السابق له 
زيارهتا واملالبس التي كان يرتدهيا الشخص يوم غيابه، وآخر مرة شوهد فيها ورقم 

املحرض املحرر عن واقعة غيابه.
• ال 	 نفسية  بحالة  مصاب  أجنبي  شخص  عىل  العثور  حالة  يف  النرشة  هذه  تصدر  كام 

يستطيع معها حتديد هويته اسمه ولقبه والدولة التي حيمل جنسيتها.
ويتم حتديد اإلجراء املطلوب اختاذه يف حالة العثور عليه، وحيدد األشخاص الذين 
عىل  تعميم  بإصدار  االستامرة  هذه  تلقيها  فور  العامة  األمانة  تقوم  هبا.  االتصال  يمكن 
يقوم  وطني  مركزي  مكتب  كل  إىل  وصوهلا  وعند  العامل،  دول  لكل  املفقود  الشخص 
اجلوازات  يف  الكشف  ويتم  اآليل،  احلسب  أجهزة  يف  االستامرة  هذه  بيانات  بإدراج 
الحتامل وصوله إىل البلد، أو اهتامه وسجنه يف أي قضية من القضايا يف هذه الدولة التي 
تصل إليها النرشة، فإذا تبني وجوده يتم إبالغ األمانة العامة أو الدولة التي أبلغت عن 

غيابه الختاذ اإلجراءات الالزمة.
إصابته  الحتامل  النفسية  املصحات  يف  املودعني  األشخاص  عن  الكشف  يتم  كام 
بمرض نفيس، فربام يكون مودعا يف إحدى هذه املصحات ويتم الرتكيز عىل األشخاص 
املجهولني املتوفني يف حوادث جنائية أو حوادث عارضة وال يتعرف فيها عىل أصحاب 
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الفوتوغرافية كثريا يف كشف شخصية  هذه اجلثث، وتساعد بصامت األصابع والصور 

أولئك املنشور غياهبم دويل.
ر- النرشة الدولية السوداء: تتضمن هذه النرشة معلومات تتعلق بأوصاف اجلثث جمهولة 
اهلوية، التي يعثر عليها يف دولة ما، وال يتعرف أحد عىل أصحاهبا، تشتمل بيانات 
هذه النرشة عىل األوصاف البدنية للجثث املعثور عليها وحيدد تاريخ العثور عليها 
ورقم  الوفاة،  وسب  هبا،  املوجودة  باإلصابات  وبيان  العثور،  وظروف  ومكاهنا، 
تقديم  ويتم  تفصيال،  اجلثة  صاحب  ومالبس  اجلثة،  عىل  بالعثور  اخلاصة  القضية 
صورة فوتوغرافية كاملة عن اجلثة من خمتلف األوضاع والزوايا، وبصامت األصابع، 
إبقاء اجلثة فيه،  يتم  الذي  املستشفى  فيه، كاسم  يتم حفظ اجلثة  الذي  املكان  وحيدد 

واملدة القصوى حلفظها به.
وهتدف هذه النرشة الختاذ كافة املكتب املركزية الوطنية إلجراءاهتا الرشطية من أجل 

كشف صاحب هذه اجلثة املعثور عليها.
املطلب الرابع: النرشات الدولية الفنية

تتضمن النرشات الدولية الفنية بيانات كامل من املقتنيات الفنية املرسوقة سواء كانت 
حتفا فنية أو آثارا حلضارات الشعوب والتي كانت حتتفظ هبا املتاحف العاملية أو الوطنية.

وتشتمل هذه النرشات عىل بيانات تتعلق بوصف تفصييل عىل هذه التحفة الفنية أو 
أآلثار احلضاري، ويرفق هبا صورة فوتوغرافية، ويتم تسجيل هذا األثر الفني برقم معني 

ويرمز له برمز.
وتقوم األمانة العامة لألنرتبول بتسجيل هذه النرشات عىل شبكة اإلنرتنت، ويقوم 
اآليل  احلاسب  أجهزة  عىل  بتسجيله  اجلنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة  يف  النرشات  قسم 
بإدارة االستخبارات اجلنائية باملنظمة ويتم حفص مجيع كتالوجات املزادات العاملية من 
فإن  علني،  مزاد  للبيع يف  األثر معروض  أن هذا  تبني  ما  – فإذا  اشتباه  أي  أجل حتقيق 
التي  الدولة  بأنه مرسوق من  للمزاد  املديرة  بإبالغ اجلهة  تقوم  العامة لإلنرتبول  األمانة 
تبدأ  أبلغت حتى  التي  الدولة  بإبالغ  الوطني، كام تقوم  املركزي  نرشت عنه من مكتبها 

باإلجراءات القضائية والدبلوماسية السرتداد        هذا األثر.
إن إعادة اآلثار الفنية املرسوقة للدول التي رسقت منها له أمهية كبرية يف اهتامم الدول 

بتسجيل آثارها الفنية دوليا، وهو األمر الذي حترص عليه الدول املتحرضة.
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واحلائز  الرشعي  احلائز  بمكلة  يعرف  م  هو  الشأن  هذا  يف  الطارئة  املشاكل  ومن 
األصيل، ذلك أن كثري من املقتنيات الفنية التي تم تداوهلا  بني الدول تكون قد بيعت يف 
مزادات علنية دولية، أو نتيجة عمليات تنقيب قامت هبا بعثات علمية عاملية وحصلت 
عىل حصتها من أآلثار املستخرجة من أألرض، والتي تكون غالبا هلا مثيل، وتكون هذه 
اآلثار مرصح بإخراجها من الدول التي استخرجت منها، ثم تقوم هذه البعثات ببيعها 
يف مزاد علني، وعندما تعرض يكون عليها أن تثبت مرشوعية مصدرها، فيكون البائع 
إىل  األثر  هذا  ينتمي  التي  الدولة  هو  األصيل  املالك  أن  حني  يف  الرشعي  احلائز  هو  هنا 
حضارهتا، وبعد عدة سنوات قد تثور املشكلة بني هذه الدولة املالكة األصلية وبني احلائز 

اجلديد)34(.
املبحث الثالث: دور املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية يف مكافحة اجلريمة 

املنظمة عرب الوطنية
تعد املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية إلحدى املنظامت الدولية التي أوكل إليها أعضاء 
إطار مكافحة  التنسيق والبحث والتقيص وتقديم اإلرشادات يف  الدويل مهمة  املجتمع 
اجلرائم عموما واجلريمة املنظمة بصورها املتنوعة واملتجددة عىل وجه اخلصوص، وذلك 

هبدف حتسني التعاون بني األجهزة الرشطية وحتسني أداء كفاءة التنظيامت املختصة )35(.
املطلب األول: جهود املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية يف مكافحة اجلريمة 

املنظمة
املختلفة  الدول  يف  القوانني  تنفيذ  أجهزة  بني  التعاون  مستوى  رفع  إىل  هتدف  كام 
السياسية  اإلدارة  وتوحيد  القانونية  والنابعة  والتحري  املعلومات  تبادل  من  املجاالت، 
مكافحة  يكفل  بام  الترشيعات  تطوير  عىل  وتشجيعها  اجلريمة  هلذه  التصدي  بشأن 
اجلريمة املنظمة بصورة فعالة)36( وقد تم متييز آليات املكافحة ضد اجلريمة املنظمة عن 
غريها من اجلرائم، يف املؤمتر الدويل الذي دعت إليه املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية يف 
ملواجهة  عمل  خطة  وضع  فيه  وقرت  عضوا  دولة   46 فيه  وشاركت   1988 عام  ماي 
يف  الرشطي  للتعاون  كأساس  يصلح  موحد  تعريف  إعطاء  حاول  كام  املنظمة،  اجلريمة 

مكافحتها)37(.
ويف يناير عام 1990 تم إنشاء جمموعة متخصصة تابعة للسكرتارية العامة لألنرتبول 

أطلق عليها »جمموعة اإلجرام املنظم« وتتلخص مهمتها األساسية فام ييل)38(:
أوال: خلق آلية لتبادل املعلومات والوثائق عن األشخاص املشتبه يف تورطهم يف اجلريمة 
املنظمة أو عن التنظيامت اإلجرامية التي ترتكب تلك أألنشطة وفروعها يف خمتلف 

أنحاء العامل.
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ثانيا: نرش التقارير واملعلومات اليومية واإلعالنات الدولية وتوزيعها.

التعاون فيام بني  ثالثا: تنظيم املؤمترات الدولية لدراسة ظاهرة اجلريمة املنظمة، وتوثيق 
الدول األعضاء.

ولتحقيق هذا الغرض قامت املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية بإنشاء جلنة متخصصة         
عليها  وأطلق  مرشوعة  غري  أنشطة  من  املتحصلة  األموال  بتتبع  املتعلقة  املسائل  يف 
)FOPAC( وهي تتكون من جمموعة من الضباط من أمريكا وإيطايل واهلند، واليابان 
وفرنسا من خمتلف التخصصات وقد أوكلت هلذه اللجنة القيام بتبادل املعلومات حول 
عمليات غسل األموال غري املرشوعة، باإلضافة إىل تعاوهنا مع منظامت دولية أخرى، 

.)FATT )39و GPML وخاصة الربنامج العاملي حول غسيل األموال
حول  عاملي  مؤمتر  أول   1988 عام  يف  اجلنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة  نظمت  كام 
اجلريمة املنظمة حماولة يف ذلك وضع تعريف موحد هلذه الظاهرة يكون أساسا للتعاون 

الدويل:
ولتحقيق أهداف جلنة اإلجرام املنظم أعدت هذه اللجنة جمموعة من برامج معلوماتية 

كل منها يتعلق بنوع معني من املنظامت اإلجرامية وهي كالتايل)40(.
املتعلقة  املعلومات  وحتليل  جتميع  عىل  الربنامج  هذا  ينصب   :)OCSA( برنامج  أ- 
التي هلا  املنظامت اإلجرامية  أمريكا اجلنوبية، وكافة  املنظمة يف  باملنظامت اإلجرامية 

عالقة بصورة أو أخرى هبذه املنطقة.
املتعلقة  املعلومات  بجمع  الربنامج  هذا  ويتضمن   :)MACANDRA( برنامج  ب- 
الكامورا،  )املالفيا،  تنظيامت  وباخلصوص  إيطاليا  يف  الشهرية  اإلجرامية  باملنظامت 
الندراجنيتا( وبخاصة التنظيم اإلجرامي بصقلية، ويف إطار هذا الربنامج تم تصميم 
متركزها،  وأماكن  املنظامت  هذه  نشأة  حول:  معلومات  عىل  حتتوي  بيانات  قاعدة 

وألماكن التي تبارش فيها أنشطتها اإلجرامية.
باملنظامت اإلجرامية ذات األصل  الربنامج  ج- برنامج )EASTWIND(: هيتم هذا 
األسيوي وبخاصة عصابات املثلث الصينية والياكوزا اليابانية والتنظيامت اإلجرامية 

املاليزية، والعصابات الفيتنامية.
د- برنامج )GOWEST(: ومهمته األساسية معاجلة البيانات حول املنظامت اإلجرامية 

التي تبارش أنشطتها يف رشق أوروبا.
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الوطنية  الرشطة  أجهزة  تزويد  إىل  الربنامج  هذا  وهيدف   :)MALE( برنامج   - هـ 
املختصة بمكافحة غسل األموال بكل املعلومات حول املسائل التي تستخدمها املافيا 

أإليطالية يف غسل األموال يف أوروبا.
أنشطتها  متارس  التي  بالعصابات  الربنامج  هذا  يتص   :)ROCKERS( برنامج  و- 
وجنوب  الربازيل  وأمريكا  الغربية  أوروبا  دول  يف  العنف  باستخدام  اإلجرامية 

أفريقيا)41(.
ويف عام 1995 اختذت املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية قرارا بإصدار إعالنا ملكافحة 
غسيل األموال، وقد أوىص هذا القرار الدول األعضاء يف املنظمة بتبني ترشيعات داخلية 

تتضمن املسائل اآلتية)42(:
• اإليرادات 	 غسيل  يف  عمدية  بصورة  يشاركون  الذين  لألشخاص  اجلنائية  اإلدانة 

الناشئة عن األنشطة اإلجرامية اخلطرية.
• تعقب األموال ومنح مسئويل تنفيذ القانون، سلطة التحري القانوين الكافية لتعقب 	

ومتابعة وجتميد رؤوس األموال املتحصلة من األنشطة اإلجرامية.
• السامح للمصاريف واملؤسسات املايل بإبالغ عن التداول غري االعتيادي أو املشكوك 	

فيه يف التعامالت املالية.
• الرضورية 	 بالسجالت  سنوات  مخس  ملدة  االحتفاظ  املالية  املؤسسات  من  الطلب 

حول التعامالت املالية الدولية والوطنية.
• السامح بالتسليم العاجل لألفراد املتهمني بجرام غسيل األموال.	

وقد أشار املؤمتر الدويل السادس لقانون العقوبات الذي عقد يف بودبست عام 1999، 
إىل التطور املسجل يف جمال التعاون الرشطي ملكافحة اجلريمة من خالل استخدام وسائل 
أو قنوات جديدة منها: ضباط االتصال وفرق االستدالل املشرتكة واملكون ة من ضباط 
رشطة من عدة دول، واألجهزة الرشطية اإلقليمية مقل اإليروبول يف أوروبا، واستخدام 

الوسائل التكنولوجية احلديثة كنظام املراقبة  عرب احلدود بواسطة األقامر الصناعية)43(.
وقد جاءت املادة 27 من اتفاقية مكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام 2003 عىل 

التعاون الرشطي بني الدول األطراف ملواجهة هذه اجلريمة وما نصت عليه هو كالتايل:
القانونية واإلدارية  والنظم  يتفق  بام  وثيقا،  تعاونا  بينها  فيام  األطراف  الدول  تتعاون 
الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابري إنفاذ القانون الرامية إىل مكافحة اجلرائم 
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من  فعالة  تدابري  اخلصوص  وجه  عىل  طرف  دولة  كل  وتعتمد  االتفاقية  هبذه  املشمولة 

أجل:
• تلك 	 وإنشاء  املختصة،  ودوائرها  وأجهزهتا  سلطاهتا  بني  االتصال  قنوات  تعزيز 

ورسيعة  مأمونة  بصورة  املعلومات   تبادل  تيسري  أجل  من  الرضورة،  عند  القنوات 
عن كل جوانب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، بام يف ذلك إذا رأت الدول األطراف 

املعنية ذلك مناسبا، صلتها بأية أنشطة إجرامية أخرى.
• االتفاقية عىل إجراء 	 املشمولة هبذه  باجلرائم  يتعلق  فيام  الدول األطراف  التعاون مع 

وأماكن  اجلرائم  تلك  يف  ضلوعهم  يف  املشتبه  أألشخاص  »هوية  بشأن:  حتريات 
وجودهم وأنشطتهم، وأماكن األشخاص اآلخرين املعنيني.

• حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم.	
• حركة املمتلكات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املواد.	

 ج- للقيام عند االقتضاء بتوفري األصناف أو كميات من املواد الالزمة ألغراض التحليل 
أو التحقيق.

 د- تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاهتا وأجهزهتا، ودوائرها املختصة، وتشجيع تبادل 
العاملني وغريهم من اخلرباء بام يف ذلك – رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني 

الدول األطراف املعنية – تعيني ضباط اتصال.
التي  واألساليب  الوسائل  عن  األخرى  األطراف  الدول  مع  املعلومات  تبادل   - هـ 
النقل،  ووسائل  الدروب  ذلك  يف  بام  املنظمة  اإلجرامية  اجلامعات  تستخدمها 
واستخدام هويات مزيفة أو وثائق مزورة أو مزيفة أو وسائل أخرى إلخفاء أنشطتها.
االقتضاء  حسب  املتخذة  اإلدارية  وغري  اإلدارية  التدابري  وتنسيق  املعلومات  تبادل  و- 

لغرض الكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية.
عىل الدول األطراف أن تنظر يف إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف 
حالة  ويف  اجلريمة،  ومكافحة  لكشف  املختصة  أجهزهتا  بني  املبارش  التعاون  عىل  تنص 
عدم وجود مثل هذه االتفاقيات أو الرتتيبات بني الدول األطراف املعنية جيوز اعتبار هذه 

االتفاقية أساسا للتعاون يف هذا املجال«.
ما يمكن استخالصه إن انتشار اجلريمة املنظمة عرب الوطنية يف مناطق خمتلفة من العامل 
مرونة  أكثر  انتهاج سياسة  اجلنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة  أنشطتها، فرض عىل  وتنوع 
تتالءم مع ما تتمتع به هذه اجلريمة من خصوصية، وتركيز اهتاممها عىل مجع املعلومات 
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وفحصها من أجل كشف املزيد من املعلومات عن املنظامت اإلجرامية ومعرفة أنشطتاها 
والعمل عىل تبادل املعلومات فيام بني األجهزة املكلفة بمكافحتها من أجل إرساء دعائم 

العدالة اجلنائية باالستفادة من التطور العلمي.
املطلب الثاين: التعاون الرشطي يف مكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية 

)دراسة تطبيقية(
يعد تطور التعاون بني أعضاء املجتمع الدويل خاصة يف املجاالت اجلمركية والرشطية 
والقضائية نتيجة لسهولة تنقل أألشخاص بني الدول، ونظرا ملا طرأ عىل العامل من زيادة 
الظواهر اإلجرامية العابرة للحدود خاصة يف االجتار باملخدرات واألسلحة واإلرهاب 
املجال  يف  احلكومات  بني  تعاون  بإجياد  األمني  القصور  ولتعويض  أألموال  وغسيل 
الرشطي تم تويل تكوين عدة جمموعات عمل متعاقبة حتمل نفس االسم، بحيث أصبح 

هناك أربع جمموعات عمل هي كالتايل)44(:
• جمموعة TREVI I: التي تعمل عىل مواجهة اإلرهاب.	
• جمموعة TREVI II: التي تعمل عىل تنسيق ودعم وزارات الداخلية والعدل للدول 	

األعضاء.
• جموعة TREVI III: والتي تعمل عىل مكافحة اجلريمة املنظمة )االجتار باملخدرات، 	

واالجتار باألسلحة، العاملة املهربة، االبتزاز النصب واالحتيال، اجلرائم املعلوماتية(.
• جمموعة TREVI IV: والتي ختتص بوضع االسرتاتيجيات املناسبة ملواجهة املشاكل 	

الناجتة عن فتح احلدود داخل االحتاد األورويب.
يف إطار هذا املطلب نتطرق إل التعاون الرشطي األورويب يف ضوء معاهدة شينقان 
ماسرتيت  اتفاقية  يف  الرشقي  التعاون  نتناول  ثم  األول،  الفرع  ويف   )Schengen(
املنظمة عرب  اجلريمة  مكافحة  الغريب يف  األمني  التعاون  دور  نربز  ثم   )Maastricht(

الوطنية.

Schengen الفرع األول: التعاون الشرطي األوروبي في ضوء معاهدة
جاءت هذه االتفاقية تفرض إلغاء احلدود السياسية بني الدول األوروبية املوقعة عىل 
املعاهدة، وذلك إلعطاء حرية للمواطنني يف التنقل وتعزيز التعاون بني الدول للحفاظ 
اجلديدة  التدابري  االتفاقية جمموعة من  العام)45(، وقد تضمنت هذه  والنظام  األمن  عىل 

ملواجهة التحديات األمنية، وبصورة خاصة مكافحة اجلريمة املنظمة)46(.
وتتلخص هذه التدابري فيام ييل:
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أوال – حق املراقبة عرب احلدود

نصت عىل هذا احلق املادة 10 من االتفاقية شينقان، بحيث يرخص ألي من رجال 
الرشطة يف الدول املوقعة عىل االتفاقية، بأن يستمر يف مراقبة شخص مشتبه يف ارتكابه 
جريمة خطرية عىل إقليم دولة أخرى طرف، وبرشط احلصول عىل إذن مسبق من الدولة 
التي سيتم عىل إقليمها متابعة مراقبة املشتبه فيه، أما يف حالة الرضورة فيجوز أن يتحلل 

رجل الرشط من رشط احلصول عىل اإلذن املسبق.
وقد حددت املادة 7/40 من هذه االتفاقية اجلرائم التي تتوافر هبا احلالة االستمرار 
األشخاص،  يف  االجتار  الرهائن،  أخذ  العمد،  احلريق  االغتصاب،  العمد،  القتل  وعي 
واملتفجرات،  باألسلحة  املتعلقة   واجلرائم  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  يف  االجتار 

والتخريب باستعامل املتفجرات ونقل النفايات السامة، أو الضارة بطرق غري مرشوعة.
اختاذها  التالية، والتي جيوز  اختاذ اإلجراءات  القضائية  أفراد الرشطة  ويستطيع أحد 
عىل أرض الدولة الطرق وهي: املعاينة الالزمة، اقتفاء أثر املشتبه به، أخذ صور شمسية، 
التفتيش  مثل  بحرية األشخاص  ماسة  إجراءات  اختاذ  اختيارا، وال جيوز  الشهود  سامع 

والقبض واالستجواب)47(.
ويضع رجل الرشطة أثناء تنفيذه حق املراقبة العابرة للحدود للقانون الدويل للدولة 

التي يوجد عىل إقليميها)48(.

ثانيا- حق مالحقة املجرمني خارج احلدود الوطنية
لدولة  التابع  الرشطة  رجل  حق  عىل  املذكورة  االتفاقية  من   41 املادة  نصت   
طرف يف مالحقة أحد املجرمني عىل إقليم دولة أخرى طرف، وذلك يف أي من احلالتني 

التاليتني:
أ- إذا كان املجرم قد ضبط يف حالة تلبس بارتكاب إحدى اجلرائم اخلطرية املنصوص 

عليها يف املادة 40 ثم فر إىل أرايض دولة طرف أخرى.
التلبس  أنه جتوز املالحقة يف حالة  املادة  إذا هرب شخص حمبوس، يفهم من هذه  ب- 
باجلريمة ويف حالة هروب املتهم املحبوس، حيث يمكن لإلدارة املختصة مالحقة 
املتهم دون ترصيح خارج احلدود، عندما يرشع املتهم باهلروب إىل دولة جماورة هي 

طرف باالتفاقية)49(.
هبذا  السامح  عىل  الدول  بعض  حتفظت  قد  الوطنية  بالسيادة  اإلجراء  هذا  وملساس 
اإلجراء لرجال الرشطة غري الوطنيني)50( ، فقد تركت املعاهدة تنفيذ هذا اإلجراء املتعلق 
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بسلطة استجواب املتهم وحق تتبعه من حيث الزمان واملكان إلدارة الدول، فدولة أملانيا 
مثال تسمح لدولة فرنسا بحق استجواب املتهم وباملقابل فإن فرنسا ال تسمح هبذا احلق 

ألفراد الرشطة القضائية من األجانب)51(.

ثالثا- نظام قاعدة البيانات )نظام تسجيل املعلومات(
بيانات، متثل قاعدة تكنولوجيا  الرابع من االتفاقية إنشاء نظام قاعدة  الباب  تضمن 
يتم  التي  واألوراق  والسيارات  األسلحة  املطلوبني،  باألشخاص  املتعلقة  للمعلومات 
باسرتاسبورغ  مركزها  – الكائن  القاعدة  هلذه  املركزي  النظام  ربط  ويتم  عنها،  البحث 
واألشخاص  للمعلومات  الدائم  التبادل  يتم  لكي  األطراف  للدول  الوطنية  بالنظم   –
املخولني حق اإلطالع عليها يف كل دولة طرف، مما يساهم بتدعيم القانون األمني بني تلك 
الدول مع مراعاة احرتام احلقوق واحلريات األساسية لألفراد عند تبادل املعلومات)52(.

Maastricht  الفرع الثاني: التعاون الشرطي األوروبي في ضوء اتفاقية ماستريخت
آلية  وضع  إىل  بحاجتها  األورويب  االحتاد  يف  األعضاء  األوروبية  الدول  شعرت 
والتهريب  الغش  وجرائم  عامة  بصفة  اجلريمة  مكافحة  يف  بينها،  الرشطي  للتعاون 
واجلريمة املنظمة بصفة خاصة،  ولتحقيق هذه الغاية تم التوقيع عىل اتفاقية ماسرتيت 
يف 7 فرباير 1992 والتي كان من أهدافها منح بعض االختصاصات لالحتاد األورويب 
يف جمال التعاون الرشطي من أجل كفالة األمن الداخيل للدول األعضاء من دون املساس 

بنظمها اجلنائية الوطنية)53(.
عدة  عىل  اجلهاز  هذا  تفعيل  تم  وقد   1995 عام  اليرولول  جهاز  إلنشاء  كان  وقد 
مراحل، كانت املرحلة األوىل إنشاء الوحدة األوروبية ملكافحة املخدرات يف سرتاسبورغ 
تبادل  تسهيل  عىل  اإليروبول  جهاز  ويعمل  »الهاي«  إىل  الوحدة  هذه  مركز  نقل،  ثم 
املعلومات بني الدول األعضاء فيام يتعلق باجلرائم اخلطرة، والتنظيامت اإلجرامية ومجع 

املعلومات وحتليلها)54(.
املنظمة  باجلريمة  املتعلقة  املعلومات  بتحليل  اإليروبول  جهاز  اختصاصات  ومن 
بكافة صورها ، ودراسة التنظيامت اإلجرامية من نوع املافيا، وبيان ما متارسه من أنشطة 
العامل  مع  باالتفاق  اإليروبول  اختصاص  بتوسيع  األورويب  االحتاد  وأوىص  إجرامية، 
الثالث إلقرار سياسة موحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة والتعاون مع املنظامت الدولية مثل 

املنظمة والتعاون مع املنظامت الدويل مثل املنظم العاملية للتجارة)55(.
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املسئولني  كبار  من  جلنة  تشكيل  عىل  ماسرتخت  معاهدة  من   40 املادة  نصت  وقد 
والشؤون  العدالة  جمال  يف  أألعامل  كافة  بتنسيق  ختتص   )K  .4 جلنة  باسم  »تعرف 
الداخلية، وترفع تقاريرها إىل جملس العدالة والشؤون االجتامعية ويرأس اجتامعات جلنة 
K .4 الدولية التي هلا رئاسة االحتاد، وختتص جلنة K .4 عىل ثالث جمموعات رئيسية، 
املجموعة األوىل: اهلجر واللجوء السيايس واملجموعة الثانية: تعاون الرشطة واجلامرك 

واملجموعة الثالثة: التعاون القضائية.
اجلنائية  الرشكة  مكتب  املنظمة،  اجلريمة  املخدرات،  الثانية،  املجموعة  عمل  يشمل 
األوروبية ومكافحة اإلرهاب، أما عمل املجموعة الثالثة يتص بتسليم املجرمني وتبادل 
املساعدة القضائية ومعاونة األجهزة القضائية للعمل سويا من خالل االحتاد األورويب، 
الذين يرتكبون جرائم يف دولة من الدول األعضاء مالذا آمنا من  وذلك من أجل منع 

املحاكمة يف دولة أخرى)56(.
اتفاقية  إطار  يف  الرشطي  التعاون  إطار  يف  إنشاؤها  تم  التي  العمل  برامج  بني  ومن 
املختصني  املسئولني  مساعدة  إىل  هتدف  التي  والوقاية،  التدريب  برامج  ماسرتخت، 
اجلامرك،  الرشطة،  جماالت  يف  وبخاصة  الوطنية  األجهزة  يف  املنظمة  اجلريمة  بمكافحة 

القضاء، الرضائب الرقابة عىل املؤسسات املالية.

الفرع الثالث: التعاون األمني عىل املستوى العريب ملكافحة اجلريمة املنظمة
يف إطار اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة اجلريمة املنظمة عىل املستوى العريب، بادرت 
مكافحة  يف  املتخصصة  واملنظامت  املكاتب  من  العديد  إنشاء  إىل  العربية  الدول  جامعة 

اجلريمة       ومن أمهها: 

أوال- املكتب الدائم لشؤون املخدرات
لكل  ممثل  من  املكتب  هذا  يتكون  عريب،  إقليمي  أمني  جهاز  أول  اجلهاز  هذا  يعترب 
دولة يف اجلامعة العربية، ويتص بمراقبة التدابري املتخذة يف كل دولة عربية ملكافحة إنتاج 
العربية  العربية، عىل أن تقوم كل دولة عضو يف اجلامعة  الدول  وهتريب املخدرات بني 
بإنشاء جهاز ملكافحة املخدرات، ويعد هذا اجلهاز أول جهاز للتعاون العريب للحد من 

انتشار املخدرات)57(.
ثانيا- المنظمة العربية للدفاع االجتماعي

وتقوم هذه املنظمة بتنفيذ أغراضها بواسطة مجعية عمومية وجملس تنفيذي، ومكاتب 
دائمة ثالثة هي:
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باململكة  عامن  إىل  القاهرة  من  مقره  يعترب  والذي  املخدرات  لشؤون  الدائم  املكتب  أ- 

العربية، وكان أواخر السبعينات.
ب- املكتب العريب ملكافحة اجلريمة، ومقره بغداد بالعراق.

ج- املكتب الدويل العريب للرشطة اجلنائية ومقره دمشق بسوريا.
وهذه املكاتب الثالثة منحها قرار إنشاء املنظمة استقالال كامال حتت إرشاف اجلمعية 
العامة للمنظمة ومكتبها التنفيذي، مع اإلشارة إىل أن املنظمة العربية للدفاع االجتامعي 

ضد اجلريمة قد ألغيت بعد إنشاء جملس وزراء الداخلية العرب)58(.

ثالثا – مؤمترات قادة الرشطة واألمن العرب
ومن أبرز اإلنجازات مؤمتر قادة الرشطة واألمن العرب عقد مؤمترات وزراء الداخلية 
لبحوث  عريب  معهد  إنشاء  وكذلك  العربية،  الدول  جامعة  إطار  يف  مرة  ألول  العرب 
ودراسات الرشطة الذي كان بداية لظهور فكرة إنشاء املركز العريب للدراسات األمنية 
والتدريب والذي أصبح فيام بعد يعرف باسم أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية)59(.

رابعا- جملس وزراء الداخلية العرب
ومن أهم إنجازاته يف مكافحة:  

أ- اجلريمة املنظمة: اإلسرتاتيجية األمنية  العربية)60(.
ب- وضع اخلطط األمنية العربية األوىل والثانية والثالثة ملكافحة اجلريمة املنظمة)61(.

ج- اإلسرتاتيجية العربية ملكافحة االستعامل غري املرشوع للمخدات واملؤثرات العقلية 
لعام 1986.

والثالثة  والثانية  )األوىل  املخدرات  مكافحة  اسرتاتيجيه  لتنفيذ  املرحلية  اخلطط  د- 
والرابعة(.

املرشوع  غري  االستعامل  ملكافحة  العربية  اإلسرتاتيجية  األوىل  املرحلية  اخلطة   -1
للمخدرات واملؤثرات العقلية )1988 إىل 1993.

2- اخلطة املرحلية الثانية اإلسرتاتيجية العربية ملكافحة االستعامل فري املرشوع للمخدات 
واملؤثرات العقلية للسنوات )1994 إىل 1998(.

3- اخلطة املرحلية الثالثة اإلسرتاتيجية العربية ملكافحة استعامل غري املرشوع للمخدات 
واملؤثرات العقلية )1999 إىل 2003(.
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للمخدرات  املرشوع  غري  االستعامل  ملكافحة  العربية  اإلسرتاتيجية  الرابعة  املرحلة   -4

واملؤثرات العقلية )2004 إىل 2006(.
لعام  العقلية  واملؤثرات  باملخدرات  املرشوع  غري  االجتار  ملكافحة  العربية  اتفاقية   -5

.1994
اخلامتة

إن نشاط املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية يستهدف مكافحة اجلريمة يف إطار عالقات 
الدول أعضاء تلك املنظمة، وذلك ملا حتظى به هذه املنظمة من تقدير واحرتام من طرف 
جانب من احلكومات وسائر املنظامت الدولية، فمن جانب احلكومات فقد انضم إىل هذه 
177 دولة بام يضفي عليها طابعا عامليا، أما من جانب املنظامت الدولية  املنظمة حوايل 
األخرى فهي تتعاون مع كافة املنظامت الدولة التي تعمل يف أنشطة مشاهبة للمنظمة فنجد 
مثلني لإلنرتبول حيرضون اجتامعات جلنة املخدرات التابعة لألمم املتحدة وجلنة حقوق 
اإلنسان، كام أن لإلنرتبول عالقات مع الوكاالت الدولية املتخصصة كاملنظمة الدولية 
الدويل  االحتاد  مع  وعالقات  الالسلكية  لالتصاالت  الدويل  واالحتاد  املدين  للطريان 

للعلوم اجلنائية واالحتاد الدويل للقانون اجلنائي واالحتاد الدويل للدفاع االجتامعي.
وهذا ما جيعل منظمة اإلنرتبول تكيف عىل أساس أهنا منظمة متخصصة الهتاممها 
جتاوز  يستطيعون  الذين  املجرمني  وتعقب  اجلريمة  مكافحة  جمال  يف  الدويل  بالتعاون 

حدود الدولة التي ترتكبوا فيها جرائم وفروا إىل دولة أخرى.
ولتفعيل الوسائل القانونية واإلجرائية ملالحقة املجرمني يتطلب من أعضاء املجتمع 
الدويل املزيد من التنسيق والتعاون الدويل ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية، وذلك 
من خالل إيالء األجهزة األمنية للدول األعضاء يف املنظمة أمهية خاصة بتفعيل توثيق 
العالقة مع املنظمة )اإلنرتبول( بواسطة املكاتب املركزية، وذلك من خالل الشفافية يف 
تقديم املعلومات واإلحصائيات اخلاصة باجلريمة املنظمة  عرب الوطنية واملسامهة الفعالة 

يف الربامج واألنشطة التي متارسها املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية.
الدول األعضاء يف  الدول األعضاء االستفادة من خربات وجتارب  يتطلب من  كام 
التي  التدريبية  والدورات  واملؤمترات  الندوات  عقد  خالل  من  املجال  هذا  يف  املنظمة 
التي  االقرتاحات  الوطنية ومن  املنظمة عرب  اجلريمة  إطار مكافحة  اإلنرتبول يف  يتبناها 

نساهم هبا يف إطار هذا البحث:
عرب  املنظمة  اجلريمة  مكافحة  يف  مشرتكة  مصلحة  هناك  أن  الدول  اعتبار  رضورة   -1
بينها بصورة شاملة ومتناسقة ومستمر  الوطنية، وبالتايل بذل املزيد من اجلهود فيام 
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اإلجراءات  تتخذ  لكي  الدول،  لتلك  املختصة  األجهزة  بني  فيام  املعلومات  لتبادل 
الرعايا  تسليم  جواز  عدم  بمبدأ  تتدرج  أن  من  بدال  اجلناة،  تسليم  أو  واملحاكمة 

املجرمني، فيجب عليها العمل باملبدأ البديل،، وهو مبدأ التسليم أو املحاكمة.
تفعيل دور الرشطة اجلنائية الدولية )اإلنرتبول( يف جمال تنسيق التعاون بني أجهزة   -2
إنفاذ القوانني يف الدول املختلفة من حيث التعاون يف املجاالت القضائية مثل: تسليم 
املجرمني واملجاالت األمنية مثل التدريب وتقديم املساعدة الفنية وإعطاء األولوية 
يف ذلك التعاون ملكافحة اجلريمة املنظمة العابرة للحدود بكافة صورها، كام ندعو 
بالتمويل  اإلنرتبول  لدعم  األعضاء  الدول  بدعوة  تقوم  أن  املتحدة  األمم  منظمة 

الكايف لتغطية كافة براجمها يف جمال مكافحة اجلريمة املنظمة ومالحقة املجرمني .
خصائص  مع  تتناسب  التي  اإلجراءات  اختاذ  من  املالحقة  سلطات  متكني  3-رضورة 
املراقب،  التسليم  اإللكرتونية،  كاملراقبة  مكافحتها  تقتضيها  والتي  املنظمة  اجلريمة 

برامج محاية الشهود، قاعدة مجع البيانات.
أمهية حتديث وتنشيط جهاز الرشطة العربية، عىل غرار جهاز الرشطة األوروبية يف   -4
يف  وكذلك  للحدود،  والعابرة  العادية  اجلريمة  صور  كافة  ومكافحة  وكشف  منع 

مالحقة أشخاص مرتكبي هذه اجلرائم والعمل عىل مصادرة العائدات اإلجرائية.

قائمة املراجع:
أوال- املؤلفات العربية:

1- د/ أجمد عيل حممد التقرش، اجلريمة املنظمة عرب الوطنية والتعاون الدويل ملواجهتها، 
والدراسات  البحوث  معهد  القانونية،  الدراسات  لقسم  مقدمة  دكتوراه،  رسالة 

العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة 2006.
2- د/حسني املحمدي، مكافحة املخدرات بني القانون املرصي والقانون الدويل، منشأة 

املعارف، أإلسكندرية 2005.
3- د/حسني املحمدي، مكافحة املخدرات بني القانون املرصي والقانون الدويل، منشأة 

املعارف، أإلسكندرية 2005.
4- رساج الدين الرويب، األنرتبول ومالحقة املجرمني، الدار اللبنانية للطباعة والنرش، 

القاهرة، الطبعة األوىل، 1997. 
املرصية  الدار  الرشطي،  الدويل  التعاون  يف  األنرتبول  آلية  الرويب،  االدين  رساج   -5
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اللبنانية للطباعة والنرش،2001.

6- د/ رشيف سيد كامل، اجلريمة املنظمة يف القانون املقارن.
النهضة  دار  عليها،  العقاب  وسلطة  الدولية  اجلرائم  الفار،  حممد  الواحد  عبد  د/   -7

العربية، القاهرة 1995.
جامعة  احلقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  املنظمة،  اجلريمة  الباشا،  يونس  فائزة  د/   -8

القاهرة، 2005.
9- د/ فائزة يونس الباشا، السياسة اجلنائية يف جرائم املخدرات، دراسة مقارنة يف ضوء 
العربية،  النهضة  دار  الثالث،  الطبعة  الليبي،  املخدرات  لقانون  التعديالت  أحداث 

القاهرة، 2006،
الدويل  القانون  إطار  الدولية، دراسة يف  العالقات  قانون  إبراهيم عيل،  10- د/ ماجد 

والتعاون الدويل األمني، دار النهضة العربية، القاهرة.
التعاون الدويل يف مكافحة اجلريمة املنظمة، رسالة  11- مظهر جربان غالب املرصي، 

ماجستري، كلية احلقوق، جامعة أسيوط 2008.
الطبعة  »األنرتبول«،  اجلنائية،  للرشطة  الدولية  املنظمة  محودة،  سعيد  منترص  د/   -12

األوىل؟، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2008.
13- د/ حممد الفاضل، التعاون الدويل يف مكافحة اإلجرام املنظم.

القانون الدويل املتعلقة بمكافحة اجلرائم ذات  14- د/ حممد منصور الصاوي، أحكام 
الطبيعة الدولية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، اإلسكندرية، 1984.

15- د / حممد سامي الشوا، اجلريمة املنظمة وصداها عىل األنظمة العقابية.
املنظمة عرب  للجريمة  االقتصادية واالجتامعية  اآلثار  أمحد،  احلميد  عبد  16- د/ حمسن 

الدول، وجماالت مواجهتها إقليميا ودوليا. 
17- د/ حممد نيازي حتاتة، مكافحة اجلريمة ومعاملة املجرمني، القاهرة 1995.

ثانيا- مؤلفات اللغة األجنبية:
 1- Jean – François thony, Processing financial information in money 
laundering martiers: the finaneial intelligence units, Eur, J. G. G. L – 

G. J N° 03, 1996, P 279.
2 - X. Raufer – S. quere, Le crime organise, coll, quex sais- je Puf, 1999, 

P 79.
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ثالثا-املقاالت والبحوث

1- د/ أمحد فاروق زاهر، التعاون الدويل ملكافحة اجلريمة املنظمة العابر للحدود، مقال 
منشور بمجلة األزهر الرشيف، العدد 23، ج 2.

2- النرشة احلمراء، دراسة صادرة عن املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية األنرتبول، دورة 
اجلمعية العامة 66،  نيودهلي، من 15 إىل 1997/10/21 الرقم 08.

رابعا- النصوص القانونية:
1- ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

2- اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 0002.
2- الالئحة التنظيمية من ميثاق األنتربول.

اهلوامش
1- أنظر د/ حسين المحمدي، مكافحة المخدرات بين القانون المصري والقانون الدولي، 

منشأة المعارف، أإلسكندرية 5002، ص 442.
2 - د/ ماجد إبراهيم علي، قانون العالقات الدولية، دراسة في إطار  القانون الدولي والتعاون 
الدولي األمني، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 173، وكذا مظهر جبران غالب المصري، 
جامعة  الحقوق،  ماجستير، كلية  رسالة  المنظمة،  الجريمة  مكافحة  في  الدولي  التعاون 

أسيوط 8002، ص 822.
3 - أنظر د/ عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة 

العربية، القاهرة 5991، ص 795.
4 - أنظر د/ حسين المحمدي بوادي، اإلرهاب الدولي تجريما ومكافحة، دار النهضة العربية، 

القاهرة، ص 172.
5 - مظهر جبران غالب المصري، مرجع سابق، ص 230.

6 - د/ عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص 598.
7 - د/ منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، “اإلنتربول”، الطبعة األولى؟، 

دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2008، ص 57.
8 - د/ محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة اإلجرام المنظم، ص 395.

9 - د/ فائزة يونس الباشا، السياسة الجنائية في جرائم المخدرات، دراسة مقارنة في ضوء 
أحداث التعديالت لقانون المخدرات الليبي، الطبعة الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة، 
الدار  الشرطي،  الدولي  التعاون  في  اإلنتربول  آلية   ، الدين  سراج   ،291 2006، ص 

المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، 2001، ص 110. 
10 - راجع المادة 46 من الالئحة التنظيمية من ميثاق األنتربول.

11 - راجع المادة 48 من الالئحة التنظيمية ، المرجع السابق.
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12 - مظهر جبران غالب المصري، مرجع سابق، ص 235.

13 - راجع المادة الثانية من دستور المنظمة.
14 - د/ أمجد علي محمد التقرش، الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتعاون الدولي لمواجهتها، 
رسالة دكتوراه، مقدمة لقسم الدراسات القانونية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة 

الدول العربية، القاهرة 2006، ص 509.
15 - مظهر جبران غالب المصري، المرجع السابق، ص 236.

الجرائم ذات  بمكافحة  المتعلقة  الدولي  القانون  أحكام  الصاوي،  16 - د/ محمد منصور 
الطبيعة الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، أإلسكندرية، 1984، ص 736.

17 - د/ عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص 
.601

18 - د/ محمد منصور الصاوي، مرجع سابق، ص 737.
19 - مظهر جبران غالب المصري، مرجع سابق، ص 239.

20 - د/ محمد منصور الصاوي، مرجع سابق، ص 740.
21 - راجع المادة 02 من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

22 - سراج الدين الروبي، مرجع سابق، ص 174.
23 - نفس المرجل، ص 176.

24 - راجع المادة 03 من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
25 - راجع دراسة النشر الحمراء، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية اإلنتربول، دورة الجمعية 

العامة 66 نيودلهي، من 15 إلى 1997/10/21 الرقم 08 النصر العربي، ص 53.
26 - أنظر سراج الدين الروبي، اإلنتربول ومالحقة المجرمين، الدار اللبنانية للطباعة والنشر، 

القاهرة، الطبعة األولى، سنة 1997، ص 53.
27 - أنظر سراج الدين الروبي، اإلنتربول ومالحقة المجرمين، مرجع سابق، ص 67.

28 - نفس المرجع، ص 239.
29 - سراج الدين الزوبي، اإلنتربول ومالحقة المجرمين، مرجع سابق، ص 189.
30 - سراج الدين الزوبي، اإلنتربول ومالحقة المجرمين، مرجع سابق، ص 179.

31 - سراج الدين الزوبي، آلية اإلنتربول في التعاون الدولي ، مرجع سابق، ص241.
32 - سراج الدين الزوبي، آلية اإلنتربول في التعاون الدولي الشرطي، مرجع سابق، ص248.

33 - د/ محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة اإلجرام، مرجع سابق، ص 11.
34 - مظهر جبران غالب المصري، المرجع السابق، ص 245.

35 - د/ شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 263.
36 - مظهر جبران غالب المصري، المرجع السابق، ص 245.
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37  - Jean – François thony, Processing financial information in money 

laundering martiers: the finaneial intelligence units, Eur, J. G. G. L – G. J 
N° 03, 1996, P 279.

38 - X. Raufer – S. quere, Le crime organise, coll, quex sais- je Puf, 1999, P 79.
39 - د/ شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 269.

40 - مظهر جبران غالب المصري، مرجع سابق، ص 246. 
41 - د/ شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 264، 265.

42 - د/ أحمد فاروق زاهر، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابر للحدود، مقال 
منشور بمجلة األزهر الشريف، العدد 23، ج 2

43 - د / محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على األنظمة العقابية، ص 209.
44 - راجع المادة 39 ، التي جاءت مؤكدة على تبادل أجهزة الشرطة التابعة للدول األوروبية 
بهدف الوقاية من الجرائم، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية جاءت المادتان 40 و41 لتوسيع 
االختصاص المكاني لرجال الشرطة التابعين للدولة الطرف، بحيث يستطيعون متابعة إجراء 

معين داخل إقليم دولة أخرى طرف..(
45 - د/ شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 271.
46 - د/ أحمد فاروق زاهر، مرجع سابق، ص 79.

47 - أنظر محمد سامي الشو،  مرجع سابق، ص 310.
48 - أنظر د/ شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 272.

49 - أنظر د/ محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص 211.
50- د/ شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 273.
51 - د/ أ؛مد فاروق زاهر، مرجع سابق، ص 81.

52 - د/ شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص 273.
53 - د/ فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

2005، ص 478.
54 - د/ محسن عبد الحميد أحمد، اآلثار االقتصادية واالجتماعية للجريمة المنظمة عبر 

الدول، ومجاالت مواجهتها إقليميا ودوليا،ص 119.
55 - د/ محمد نيازي حتاتة، مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، القاهرة 1995، ص 14.

56 - مظهر جبران غالب المصري، المرجع السابق، ص 260.
57 - نفس المرجع، ص 266.
58 - نفس المرجع، ص 268.

59 - للمزيد من التفصيل راجع مظهر جبران غالب المصري، ص 268 وما بعدها.
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أمننة اهلجرة يف العالقات األورومغاربية وأبعادها 

املختلفة
       

 أ. بن عربية رياض
أستاذ مؤقت و طالب دكتوراه بجامعة اجلزائر3

امللخص:
تعترب ظاهرة اهلجرة يف الفضاء األورومتوسطي من بني أهم القضايا التي تثري  العديد 
من اهلواجس لدى صناع القرار يف دول اإلحتاد األورويب، والتي تلقي بضالهلا يف خمتلف 
اجلنوبية  الضفة  يف  ونظرائهم  األوروبيني  الرشكاء  جتمع   التي  واللقاءات  املناسبات 
واملتداولة  املطروحة  النقاط  أهم  بني  من  كذلك  وتعترب  املغاربية،  الدول  من  للمتوسط 
يف خمتلف صيغ الرشاكة األورومغاربية، نظرا ملا تكتسيه من أمهية بالغة يف حتقيق األمن و 

االستقرار بالنسبة للرشكاء يف منطقة املتوسط.
وبالرغم من كوهنا تعترب ظاهرة اجتامعية بطبعها إال أهنا باتت اليوم حتمل يف طاياهتا 
هلذه  ومقاربته  األورويب  اجلانب  ملدركات  بالنسبة  خاصة  هلا،  مصاحب  كبريا  جدال 
الظاهرة، التي أخذت بعدا أمنيا يف التعامل معها، وبالتايل، أصبحت تشكل اليوم رهانا 
وحتديا حسب التصور األورويب، بحكم تداعياهتا وأبعادها املختلفة  إىل جانب ارتباطاهتا 

بالتهديدات اجلديدة يف  الفضاء املتوسطي.

Abstract
         The phenomenon of migration in the Mediterranean region among 
the most important issues that raise many concerns among decision mak-
ers in the European union countries, especially  in the various events and 
meetings gathered European partners and their counterparts in the south 
Mediterranean sea , is also among the most important points raised and 
focus in various forms of partnership relations, because  it represents the 
most importance in achieving security and stability for the partners in the 
Mediterranean area. Despite, being considered a social phenomenon in 
character but it has become today carries an issues which considerable 
controversy companion to her, especially with regard to perceptions of 
the European side, and his approach to this phenomenon, which took a 
security dimension to deal with it, therefore, has become today a chal-
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lenge from the European perception, because of their implications and 
dimensions in addition to their links to new threats in the Mediterranean 
space.
العالقات  األورومتوسطي،  الفضاء  الرشعية،  غري  اهلجرة  املفتاحية:  الكلامت 

األورومغاربية، املقاربة األمنية، احلدود األوروبية، اإلحتاد األورويب.

مقدمة
لقد عرفت املنطقة الغربية للفضاء املتوسطي خاصة مع مطلع القرن 21 هوة وفجوة 
حلوض  واجلنوب  الشامل  ضفتي  بني  األصعدة  خمتلف  عىل  املوازين  اختالل  و  واسعة، 
البحر األبيض املتوسط، مما نتج عنه ظهور توترات دائمة غىل جانب األخطار والتهديدات 
اجلديدة التي أصبحت متيز هذا اجلانب من الفضاء األورومتوسطي، كقضايا اإلرهاب، 
اجلريمة املنظمة، هتريب األسلحة، املتاجرة باملخدرات.... وغريها من التهديدات التي 

أصبحت تعرفها املنطقة اجلنوبية للمتوسط.
يف هذا السياق، تعترب كذلك ظاهرة اهلجرة أحد القضايا الرئيسية التي احتلت حيزا 
حتتل  اهلجرة  قضايا  جعل  مما  املختلفة،  مراحلها  عرب  األورومغاربية  العالقات  يف  هاما 
متثل  العتبارها  نظرا  اجلانبني،  بني  األمنية  والرتتيبات  املحادثات  يف  األولويات  صدارة 
املتوسطية عىل حد سواء حسب  الدول  إقليمي يف  استقرار  داخيل وعدم  مصدر هتديد 
التصور األورويب هلا، السيام يف إطار ارتباطاهتا مع خمتلف التهديدات اجلديدة التي باتت 

تشهدها املنطقة املتوسطية خاصة الضفة اجلنوبية منها.
انطالقا مما تم ذكره، وعىل ضوء املخاوف األوروبية من قضايا اهلجرة وانعكاساهتا 
غري  اهلجرة  ظاهرة  تعقد  ظل  يف  األوروبية،خاصة  الداخلية  األوضاع  عىل  املختلفة 
طرح  املتوسطي،يمكننا  الفضاء  يعرفها  بات  التي  التهديدات  حدة  وتزايد  الرشعية 
اإلشكالية التالية: إىل أي مدى أصبحت تشكل ظاهرة اهلجرة هتديدا أمنيا عىل األوضاع 

الداخلية واخلارجية يف الفضاء األورومتوسطي؟
إىل  التطرق  خالل  من  املوضوع  هذا  معاجلة  سنحاول  اإلشكالية  هذه  عىل  لإلجابة 

املحاور التالية:
املحور األول: طبيعة اهلجرة يف الفضاء األورومغاريب.

املحور الثاين: املقاربة األمنية األوروبية للهجرة.
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املحور الثالث: األبعاد األمنية املختلفة للهجرة يف املتوسط.

املحور األول: طبيعة اهلجرة يف الفضاء األورومغاريب
يف البداية وقبل التطرق لقضية اهلجرة يف الفضاء األورومغاريب، كان لزاما علينا تناول 
هذه الظاهرة يف إطارها االجتامعي-االقتصادي، بحيث يرتبط موضوع اهلجرة بمسالة 
االستقرار،  لعدم  حمتمال  مصدرا  يمثل  الديموغرايف  املتغري  أن  لكون  السكاين،  التكاثر 
خاصة أن توزيع السكاين غري متوازن بني الشامل واجلنوب،فهناك ثورة رسيعة يف الرتكيب 
السكاين حلوض البحر األبيض املتوسط، إذ ختشى الدول األوروبية وبشكل متزايد ما 
يسمى بالقنبلة السكانية يف دول جنوب ورشق املتوسط، وذلك يف ظل معدالت توزيع 
تعداد  اخللل يف  ما جيعل  1، وهذا  املتوسط  مقابل %0.5 يف دول شامل  تقدر ب 2.4% 

السكان يف املنطقة يمثل عامال مؤثرا يف سياسات    اهلجرة األوروبية .
فالدول األوروبية تنظر إىل حركة اهلجرة من دول جنوب ورشق املتوسط نظرا لفقدان 
الفرص االقتصادية باعتبارها هتديدا ألوروبا، ومما يزيد من املخاوف األوروبية إضافة 
إىل الزيادة السكانية يف دول جنوب ورشق املتوسط، معدل البطالة الذي يصل يف بعض 
يتعدى %03 سنويا، والديون  الذي ال  النمو االقتصادي  الدول إىل %20 ومعدل  هذه 
باجتاه  اهلجرة  إىل  تدفع  عوامل  وكلها  اإلمجايل،  القومي  الناتج  من   11.5% بلغت  التي 
املجاالت،  مجيع  يف  رفاهية  أكثر  للمتوسط  اجلنويب  التصور  حسب  يمثل  الذي  الشامل  
املهاجرين غري الرشعيني يف  أن عدد   ،2005 املفوضية األوروبية يف سنة  حيث قدرت 
إىل   0.97 نسبة  يمثل  ما  وهو  مهاجر  مليون   08 إىل   04.5 من  األورويب  اإلحتاد  دول 

01.73 من إمجايل عدد سكان دول اإلحتاد األورويب2.
دول  اهتامم  املتوسط  األبيض  البحر  يف  واألمن  االستقرار  قضية  حتظى  باتت  حيث 
اإلحتاد األورويب بالدرجة األوىل، السيام أن أوروبا قد عانت حربني عامليتني خالل القرن 
20، باإلضافة إىل خملفات احلرب الباردة وما نتج عنها من أوضاع سامهت إىل حد بعيد 
يف تكريس مسألة األمن واالستقرار يف القارة كأولوية أوىل، وعليه، فإن القضية األمنية 
ظلت تقلق دول اإلحتاد األورويب وباخلصوص الدول املشاطئة للضفة املتوسطية، التي 

بات مشكل تأمني احلدود اجلنوبية للقارة األوروبية اهلاجس األكرب هلا.
وإذا كان االستقرار واألمن يف احلوض الغريب للمتوسط يرتبط باالستقرار االقتصادي 
واالجتامعي والسيايس يف دول الضفة اجلنوبية للمتوسط، فإنه يف ظل تفاقم ظاهرة اهلجرة  
وتداعياهتا عىل الدول األوربية و املغاربية عىل حد سواء، هذا ما قد يؤدي إىل بروز حالة  
انعكاسات  بروز  إىل  باإلضافة  للمتوسط،  الغريب  الفضاء  يف  واالستقرار  األمن  عدم 
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أورويب  وتصور  رؤية  وجود  جانب  إىل  املتوسطي،  احلوض  كامل  يف  األمنية  املشكلة 
القضايا  هذه  فمثل   ،... باملخدرات  املتاجرة  الديني،  اإلرهاب،التطرف  قضايا  ملدارك 
التي ميزت عامل ما  التهديدات واألوضاع اجلديدة  األمنية وارتباطاهتا املختلفة مع هذه 
الدول  بني  والتعاون  التنسيق  احلال  بطبيعة  تستلزم  أصبحت  الباردة،  احلرب  هناية  بعد 
املعنية يف العديد من املجاالت التي تقتيض رضورة توحيد اجلهود وتكثيف سبل وأطر 
التعاون املشرتك.أين بات يدرك الرشكاء األوروبيون مدى خطورة مثل هذه التهديدات، 
لذلك فقد اهتموا بالعمل املشرتك الحتوائها وحتقيق منطق األمن واالستقرار يف الفضاء 
املتوسطي.حيث يلجأ اإلحتاد األورويب يف سياساته املتعلقة باهلجرة إىل هنج سياسة تشديد 
الفضائية  االتصاالت  نظام  استخدام  طريق  عن  الرقابة  وممارسة  الدخول،  إجراءات 

    .3

الفرع األول: مسألة اهلجرة يف العالقات األورومغاربية
املختلفة  أبعادها  هلا  اجتامعية  ظاهرة  هي  اهلجرة  أن  هو  اجلانب،  يف  القول  يمكنا 
املستوى  عىل  سواء  واملستويات،  األصعدة  خمتلف  عىل  هبا  مرتبطة  فرعية  وقضايا 
حياة  عىل  تنعكس  متعددة  آثار  ذات  فهي  وبالتايل  واالجتامعي،  االقتصادي  السيايس، 
األفراد واملجتمعات وحتى الدول، حيث أولت الدول املغاربية أمهية كبرية هلذه الظاهرة 
األمن  بمسائل  وربطها  األورومغاربية  الرشاكة  اتفاقيات  مجيع  يف  إدراجها  خالل  من 
واالستقرار، خاصة يف الفضاء الغريب للمتوسط الذي أصبح يمثل املجال احليوي لتنامي 

خمتلف الظواهر والتهديدات اجلديدة يف املنطقة. 
حيث أن استعامل مصطلح اهلجرة الرسية يف فرنسا بدأ مع مطلع الثامنينيات من القرن 
لتسوية وضعية  املعيار األول  أن  الفرنسية  1982 اعتربت احلكومة  العرشين، ويف سنة 

املهاجرين يتمثل يف منصب الشغل 4. 
فإذا كانت اهلجرة هي »االنتقال بشكل فردي أو مجاعي من موقع إىل آخر بحثا وضع 
أفضل اجتامعيا أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا« حسب تعريف علم السكان هلا، أو هي 
فإن   ،5 الطبقة« حسب تعريف علم االجتامع  أو  »تبدل احلالة االجتامعية كتغيري احلرفة 
اهلجرة غري الرشعية يف معناها العام هي التسلل عرب احلدود الربية والبحرية، واإلقامة 
فيام  قانونية وتتحول  اهلجرة يف أساسها  بطريقة غري مرشوعة، وقد تكون  بدولة أخرى 
بعد إىل غري رشعية. وتتضمن اهلجرة غري الرشعية يف مضموهنا اهلجرة الرسية، وتعني 

االجتياز غري القانوين للحدود دخوال أو خروجا من الرتاب الوطني للدولة 6 . 
فأصبحت متثل اآلن من أعقد القضايا االجتامعية التي ال تزال تؤرق املجتمع الدويل 
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وتشغل بال السياسيني خاصة يف الدول املتقدمة.

الداخلية  اهلجرة  حلركات  التقليدي  الطريق  املغاربية  املنطقة  تعترب  الصدد،  هذا  يف 
واخلارجية نحو أوروبا، نظرا العتبارات القرب اجلغرايف والروابط التاريية والعادات 
االجتامعية بني الشعوب املغاربية واألوربية، حيث شهدت دول أوروبا اجلنوبية موجة 
اجلزائر،املغرب وتونس، حيث  العريب:  املغرب  قبل دول  اهلجرة السيام من  واسعة من 
كانت أكثر كثافة خالل احلقبة االستعامرية ومبارشة بعد االستقالل، فاجلوانب التاريية، 
احلضارية والطبيعية، باإلضافة إىل القرب اجلغرايف هي عوامل مشجعة لظاهرة اهلجرة 

من جنوب املتوسط إىل شامله 7.
فنجد أن أوروبا معنية بدرجة كبرية بكل ما يتعلق بدول املغرب العريب التي أضحت 
ككتلة موحدة  األورويب  فاإلحتاد  املتوسطي،  الفضاء  االستقرار يف  لعدم  قوسا  حسبهم 
والدول األوربية      يف الفضاء الغريب للمتوسط  تعترب أن اهلجرة الكبرية الوافدة إليها من 
الضفة اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط بالتحديد هي مصدر خطر عىل أمنه، بينام كانت 
20 تعترب هذه الظاهرة من العوامل املساعدة  دوله يف الستينات والسبعينات من القرن 
يف حتقيق نموها وازدهارها االقتصادي، أين كانت تلعب دورا كبريا يف تشجيع حركات 
اهلجرة لتوفري اليد العاملة نحو الدول األوربية لدواعي املصلحة الظرفية التي اقتضتها 

ظروف تلك املرحلة.
املغاربة نحو أوروبا تعود إىل  ففي هذا اإلطار، نجد أن األفواج األوىل للمهاجرين 
احلرب العاملية األوىل، عندما دعت فرنسا القوة االستعامرية املواطنني املغاربة إىل االنضامم 
إىل جيشها وإعادة تشغيل مصانعها املشلولة، بفعل التعبئة العسكرية الفرنسية.فمتطلبات 
الدفاع الوطني واالقتصاد احلريب لفرنسا كقوة دولية آنذاك هي التي دفعت بسلطاهتا إىل 
توظيف أكثر من 500 ألف شخص من دول املغرب العريب )اجلزائر، املغرب وتونس( 
احلرب  اندالع  مع  تكرر  السيناريو  ونفس  احلرب،  سنوات  خالل  فرنسا  إىل  وحتويلهم 
العاملية الثانية لكن بشكل أكثر كثافة وتطورا. وبالتايل، فإن اهلجرة املغاربية ليست سوى 
االستعامرية  القوة  باعتبارها  فرنسا  فرضتها  التي  املبارشة  االستعامرية  للعالقة  انعكاس 

عىل الدول املغاربية الثالث املذكورة 8 
فحتى قبل هناية احلرب الباردة مل تكن قضية اهلجرة متثل مشكلة بالنسبة للدول األوربية، 
الظروف واألوضاع اجلديدة النامجة عن سقوط اإلحتاد السوفيتي وتوسع اإلحتاد األوريب 
العالقات األورومغاربية، بحيث  ألقت بضالهلا عىل مسألة اهلجرة يف  نحو الرشق، قد 
مداركها  من  تغري  أوروبا  من  جعلت  ورهانا  أمنيا  حتديا  تشكل  الظاهرة  هذه  أصبحت 
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األمر  بات  أين  للمتوسط،  اجلنويب  الفضاء  من  إليها  الوافدين  املهاجرين  جتاه  األمنية 
يتطلب منهم تسخري كل اإلمكانيات واملوارد ملواجهة تدفقات املهاجرين غري الرشعيني 

و التصدي لكل حماوالت اخرتاق         للحدود األوروبية.
فبينام كان باإلمكان بالنسبة للدول األوروبية االستفادة من حركات اهلجرة إليها من 
لكن  املتوسط،  والثقافات بني ضفتي  املجتمعات  بني  وتواصل  ربط  أداة  خالل جعلها 
قضايا  من  جعلت  األورومغاربية،  الرشاكة  مسار  عىل  األوربية  األمنية  املقاربة  هيمنة 
منه  تعلق  ما  سواء  األوربيون،  الرشكاء  لدى  املخاوف  من  العديد  يثري  هاجسا  اهلجرة 
بالشق االقتصادي ) اخلوف من ارتفاع معدالت البطالة يف أوربا( أو اجلانب االجتامعي ) 
هتديد النسيج االجتامعي الداخيل يف أوروبا، ازدياد حدة اليمني املتطرف جتاه املهاجرين( 
أو اجلانب األمني ) هتديد أمن واستقرار الدول األوربية من خالل تورط املهاجرين غري 
الرشعيني يف  خمتلف اجلرائم (، وبالتايل هذا ما من شانه حسب التصور األوريب هتديد 
املنظومة األوربية األمنية بوجه خاص، أمام النسب املتزايدة لتدفقات املهاجرين الوافدة 

من دول الضفة اجلنوبية للمتوسط .
ولعل ما يرتجم هذا اخلوف األورويب هو إمكانية حدوث وقيام هتديدات أخرى يف 
السلبية للمهاجر يف الدول   نتيجة الشعور باإلقصاء والنظرة  حتالفاهتا مع قضايا اهلجرة 
املهاجر  العيش يف حالة يأس وحرمان وهتميش، قد جتعل من  نتيجة ظروف  األوربية، 
أكثر عرضة للتجنيد والتعبئة من قبل خمتلف احلركات والتنظيامت اإلرهابية إىل جانب 
استغالل شبكات املافيا والتهريب واإلجرام هلذه األوضاع من خالل حماولة جتنيد أكرب 

عدد من هؤالء املهاجرين يف صفوفها.
وعىل الرغم من اعرتاف الدول األوربية بأن اهلجرة املغاربية ال متثل سوى جزء فقطك 
من الظاهرة اإلمجالية التي تعاين منها دول اإلحتاد األوريب ) حوايل 21 مليون مهاجر ( 
إىل أهنا تؤكد دائام عىل أهنا العوامل التي تتسبب يف مشاكل االندماج يف أوروبا باملوازاة 
األسباب  أوروبا.وهلذه  يف  األوضاع  عىل  واألمنية  االقتصادية،االجتامعية  تداعياهتا  مع 
أتبعت أوربا سياسات حتد من دخول املهاجرين إىل أراضيها، وانتهجت سياسات جديدة 
تتعلق بإعادة املهاجرين إىل بلداهنم والعمل عىل مساعدهتم وإعادة إدماجهم يف أوطاهنم، 
ومن املسوغات التي تدفع هبا للحد من تدفق اهلجرة إهلا صعوبة تأقلم املهاجرين ثقافيا 
داخل اإلطار االجتامعي األوريب، مما يطرح مشكالت األقليات واألديان داخل الدول 
اجتاه عنرصي  الشامل وبروز  املهاجرين وسكان دول  تثري قضية  باهلجرة، كام  املقصودة 

قوي يف هذه األقطار جتاه املهاجرين 9.
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ويزداد القلق األوريب أيضا إزاء اهلجرة غري الرشعية وما قد تؤدي إليه من عدم استقرار 
سيايس وأمني، كام يزيد القلق األوريب أكثر فأكثر خاصة أن نسبة كبرية من املهاجرين هم 
وإمكانية  بأوروبا،  إسالمي  مد  وجود  حول  تساؤالت  يثري  الذي  األمر  املسلمون،  من 
تأثري هذه األقلية داخل املجتمعات األوربية املسيحية، مما يساهم هذا الوضع يف تغذية 
اخلوف من انتشار اإلسالم أو ما يعرف بظاهرة اإلسالموفوبيا، وبالتايل، هذا ما يدفع إىل 
تعميق الفجوة بني املهاجر و شعوب االستقبال، األمر الذي قد ينجر عنه تورط هؤالء 
املهاجرين يف أعامل إجرامية وإرهابية كتعبري عن رفض التهميش واإلقصاء الذي يتعرض 

له أثناء تواجده يف دول االستقبال.
التمييز يف سياسات  العريب أن هناك جانبا أعمق للمشكلة  أال وهي  ويرى اجلانب 
اهلجرة من قبل دول شامل البحر األبيض املتوسط، ففي الوقت الذي تشدد اخلناق عىل 
اهلجرة من دول جنوب ورشق املتوسط، تتساهل سياسات الدول األوروبية عندما يتعلق 
األمر باملهاجرين من دول أوروبا الرشقية، وذلك بالرغم من كون جزء كبري جتارة الدول 
االعتامد  يضعف  حني  يف  العربية،  املنطقة  خالل  من  يتم  النفط  من  وحاجاهتا  األوربية 

املتبادل بني أوروبا الرشقية والغربية 10.
املحور الثاين: املقاربة األمنية األوروبية للهجرة

لقد سيطر يف اآلونة األخرية مع مطلع القرن 21 منطق جديد يف أدبيات الدراسات 
يثري  حيث  الغري،  جتاه  الدول  سياسات  يف  األمننة  بظاهرة  أساسا  واملتعلق  األمنية، 
يتعلق  عندما  السيام  بشأنه،  واالستفسارات  التساؤالت  من  العديد  املصطلح  هذا 
الفضاء  يف  اهلجرة  واقع  مع  التعاطي  مسألة  يف  املغاربية  األوروبية  بالعالقات  األمر 
األورومتوسطي، يف هذا الصدد، نجد إسهامات مدرسة كوبنهاغن يف حتليلها للجوانب 
يرى   فكام  أمنية.  مشكلة  ما  قضية  تصري  كيف  وضحت  بحيث  والذاتية،   املوضوعية 
الواقعي أرنولد ويلفرز أن مسألة اجتامعية تصبح رهانا امنيا- حمددا للسلوك- باملامرسة 
االستداللية، االستطرادية للعاملني االجتامعيني، إذا بفضل قوة صيغة مضمون الكالم 
يتم تأمني أو باألحرى أمننة رهان بتقديمه عىل أنه يتعلق ضمنا أو رصاحة باألمن، وبالتايل 
احلصول عىل معاجلة غري معتادة مقارنة بالرهانات االجتامعية التي مل تكن موضوع عملية 
قبل  من  ما  قضية  وصف  فإن  وبالتايل،  روتينية،  سياسية  ملعاجلة  خاضعة  وتبقى  أمنة  

احلكومة بأهنا مشكلة أمنية  يرشعن استخدام وسائل استثنائية 11.
تزايد  نجد  املستقبلة،  الدول  تواجه  التي  الرسية  اهلجرة  تداعيات  ظل  يف  خاصة 
معدالت اجلريمة يف املناطق التي يقيم فيها املهاجرين الرسيني،  وهذه املشكلة ليس هلا 
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االقتصادية  تردي األوضاع  تعبري عن  ما هي  بقدر  قيمية  أحكام  أو  مدلوالت أخالقية 
واالجتامعية للمهاجرين غري الرشعيني      مما يضطرهم إىل ارتكاب بعض جرائم الرسقة 

والتحاقهم بتنظيامت اجلريمة الدولية العابرة      للقارات 12.
وعليه، فاهلجرة تعترب من قبيل الرهان األمني منذ أن متت أمننتها خالل الثامنينات) 
يف  ختضع  كانت  بينام   ،) ثقافيا  املحددة  الوطنية  للهوية  كتهديد  املهاجرون  يعترب  حيث 
الباحث ديديه بيغو  السابق ملعاجلة اقتصادية، ) املهاجرون كعامل مغرتبني (، فكام يرى 
هناية  منذ  أمنيا  منحا  ينحو  بدأ  اهلجرة  لظاهرة  األورويب  التصور  فغن   Didier Bigo
الثامنينيات ليؤثر عىل كل السياسات واإلسرتاتيجيات التي سيتبناها األوروبيون جتاه هذه 
الظاهرة من منطلق التخويف املتعمد من طرف صناع القرار األوروبيون ملجتمعاهتم13.
خطاب  عرب  األخرية  هذه  تصبح  وكيف  واهلجرة  األمن  بني  الربط  فإن  وبالتايل، 
اجتامعي وسيايس مسألة أمنية، قضية هامة بعد أن حتولت اهلجرة إىل مشكلة أمن كربى 
بالنسبة ألوروبا حسب تعبري ديدييه بيغو. وأن الربط بني األمن واهلجرة يؤدي إىل أحد 
إشكاليات الدراسات األمنية االجتامعية يف الغرب: العالقة بني اهلجرة والتصادم  أبرز 
احلضاري واألمن، حيث يعترب باري بوزان* أنه عىل األرجح أن يصبح األمن االجتامعي 
مسألة أكثر أمهية مما كان عليه احلال خالل احلرب الباردة يف العالقة بني املركز) الغرب( 
احلضارية  اهلويات  بني  والتصادم  »اهلجرة  مسألتي  عرب  وذلك  اجلنوب(،   ( واملحيط 
املتنافسة ». إذ يعترب اهلجرة اآلتية من األطراف من أهم املخاطر املهددة لألمن االجتامعي 

للمركز لتهديدها اهلوية احلضارية وثقافة املجتمعات الغربية 14 . 
بروز  إىل  أدت  متتالية  إجراءات  صاحبته  اهلجرة  حول  األورويب  اخلطاب  أمننة  إن 
مستويني من التعامل مع هذه الظاهرة، حيث يتمثل املستوى األول يف بناء فضاء أمني 
أورويب داخيل يتكون من الدول األعضاء يف اجلامعة األوروبية، وما صاحبه من تنسيق 
يقل  ال  والذي  الثاين،  املستوى  يتمثل  بينام  باهلجرة،  املرتبطة  اجلوانب  مجيع  شمل  أمني 
خطورة عن األول يف إعادة صياغة مفهوم احلدود وال مركزيته لتسهيل  عملية املراقبة 15.
تعلق  ما  السيام  للمتوسط  اجلنويب  الفضاء  جتاه  األوربية  للسياسات  فاملتتبع  وعليه، 
منها األمر بمسألة اهلجرة، جيد أساسا أن وراء هذه اإلجراءات اخلاصة باملراقبة واحلراسة 
قبل  من  املتخذة  التقييدية  والسياسات  األوروبية،  السلطات  قبل  من  واملتبناة  املقرتحة 
احلر،  االنتقال  ملسألة  األوروبية  املقاربة  كامل  يف  مضمر  أمني  شاغل  األعضاء،  الدول 
وبخاصة بعد 11 سبتمرب 2001، ولكن من الواضح أن مهوما أخرى، إذ يتم احلديث 
هذا  يمثله  الذي  واخلطر  لألجانب،  الكثيف  التدفق  هبا  يتسبب  التي  البيئة  تدهور  عىل 
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التدفق عىل أنظمة الرعاية االجتامعية، وخطر تآكل اهلوية اجلمعية من خالل امتصاص 
ثقافية ودينية خمتلفة، والتنافس املحتمل  جمموعة سكانية أجنبية حتمل سامت اجتامعية، 
هؤالء  يتناسى  حني  يف  األسفل،  باجتاه  األجور  عىل  القوي  والضغط  العمل،  سوق  يف 
الرشكاء اإلسهامات اإلجيابية ملوجات اهلجرة عىل األصعدة االقتصادية والديموغرافية 

والثقافية 16. 
وهكذا، لقد باتت منظومة رقابة احلدود اخلارجية حمكمة أكثر فأكثر، ففي 13 ديسمرب 
2004 تبنى املجلس األورويب إجراء ينص عىل إلزام السلطات الوطنية بالقيام بتدقيق 
منهجي لكل وثائق السفر عند الدخول يف حدود شنغن، وقدمت املفوضية يف 28 ديسمرب 
2004، نظاما استعالميا بشأن التأشريات، يقوم بتحسني الرقابة عىل احلدود اخلارجية، 

وكان هيدف إىل السامح حلرس احلدود باحلصول عىل قواعد بيانات بخصوص:
• التأشريات ) املمنوحة، امللغاة، املرفوضة (	
• معطيات خاصة بأمل احلياة بالنسبة إىل حامل الوثيقة	

اإلحتاد  حميط  كل  يف  املسموحة  العبور  نقاط  يف  متارس  احلدود  مراقبة  وكانت 
أنشأ  املنظمة،  حتسني  اجل  ومن  القطار(،  وحمطات  مطارات   ( داخله  ويف  األورويب 
اإلحتاد وكالة خاصة هلذا الغرض، أجازها ترشيع 24 أكتوبر 2004، املسامة بفرونتكس 
)Frontexte(، وجعل مقرها يف فرصوفيا، حيث بارشت هذه الوكالة عملها يف شهر 
أكتوبر 2005، وتوسعت بشكل متواتر منذ ذلك التاريخ 17،  وقفزت ميزانيتها من 06 
مليون إىل 80 مليون يورو عام 2007، ودخلت هذه الوكالة برسعة كبرية املراكز التي 

استحدثت يف إطار املشاريع الرائدة، من قبل الدول األعضاء عىل الوجه اآليت 18:
• وكالة برلني ) من أجل احلدود الربية (	
• وكالة روما ) من أجل احلدود اجلوية (	
• وكالة البرييه ) من أجل احلدود اجلوية (	
• وكالة مدريد ) من أجل احلدود املتوسطية الغربية (	

ولقد زاد البعد األمني لسياسات اهلجرة إىل اإلحتاد األورويب من التقييد عىل اهلجرة 
إليها يف ظل ختوف متزايد من التطرف اإلسالمي الذي أدى بدوره إىل حاالت من املعاملة 
التفضيلية لصالح مهاجرين مسيحيني، سواء من أوروبا الرشقية أو من بلدان نامية، كام 
األوروبية من جهة،  املتوسط  بني دول شامل  تعاون  قيام  إىل  األمني  االعتبار  دفع ذلك 

ودول جنوبه ورشقه من جهة أخرى ملواجهة ظاهرة التطرف واإلرهاب 19 .
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إحكاما،فتم  أكثر  الرقابة  جعل  طريق  عىل  إضافية  بخطوة  اإلحتاد  بلدان  قامت  كام 
 RABIT )Rapid Border ب:  »سميت  رسيعة  حدودية  تدخل  فرق   « إنشاء 
Interventions Teams (، من أجل مكافحة عبور احلدود غري الرشعي، ويف 16 
أكتوبر، تبنى بلدان اإلحتاد 27 » امليثاق األورويب بشأن اهلجرة واللجوء »، واتفقوا يف إطار 
هذا امليثاق عىل تشكيل »مكتب دعم أورويب« يف النصف األول من عام 2009، مهمته 
أكثر  بلورة سياسات  املصدر، وذلك من أجل  لبلدان  املتبادلة  املعرفة  تتمثال يف تشجيع 
دقة بشان ضبط احلدود. ويف نفس السياق طورت البلدان األوروبية منظومتها القانونية 
باجتاهات أكثر تقييدية، فالقانون اإلسباين لعام 2002 جيعل معايري االنتقاء أكثر قسوة، 
بينام  انتقائي،  انفتاح  باجتاه  يذهب   ،2004 تبنيه عام  تم  الذي  األملاين  القانون  ومرشوع 
القانون الربيطاين لعام 2002، يستهدف مكافحة اهلجرة الرسية وحرص حق اللجوء20.
يف هذا اإلطار، لقد شملت السياسة األمنية لدول اإلحتاد األورويب جتددا ملحوظا جتاه 
بلدان املنطقة العربية، وبخاصة الفرتة التي تلت مؤمتر برشلونة عام 211995* ) يف هذا 
السياسية-األمنية واالقتصادية واالجتامعية،  القضايا  العديد من  الرتكيز عىل  تم  املؤمتر 
األورومتوسطية،  العالقات  يف  ألمهيتها  نظرا  اهلجرة  بمسألة  خاصا  شقا  تضمن  حيث 
التدفق   ختص  اقرتاحات  إىل  الوصول  أجل  من  االجتامعات  عقد  تشجيع  سيتم  بحيث 

والضغط الناجتني عن اهلجرة .حسب ما جاء يف وثيقة اإلعالن 22 (.
أثناء  اجليوبوليتيكي  الطابع  ذات  احلساسة  املسائل  من  السياسة  هذه  إعتربت  حيث 
عىل  تركيزها  زيادة  إىل  األورويب  اإلحتاد  دول  دفع  الذي  األمر  املؤمتر،  هذا  يف  بحثها 
اجلوانب األمنية لسياستها العربية خالل تطرقها إىل عملية السالم يف الرشق األوسط. 
هذا باإلضافة إىل اجلوانب السياسية اخلاصة باحلد من انتشار األسلحة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل، وكذلك املشاكل األمنية املتعلقة باإلرهاب والتطرف ومكافحة اجلريمة 
املنظمة واملخدرات.واعتربت دول اإلحتاد األورويب أن معاجلة جممل هذه املسائل جيب 
أن يتم يف إطار التعاون األمني اإلقليمي بني دول حوض البحر األبيض املتوسط، حيث 
هذا  يف  السالم  حتقيق   إىل  األورويب-العريب  األمني  التعاون  سياسة  تؤدي  أن  ينبغي 
احلوض، كام أكدت كذلك أن حتقيق هذا االستقرار ال يمكن فصله عن رضورة معاجلة 

مسألة األمن والسالم يف املتوسط معاجلة شاملة.
يف  والسيايس  األمني  االستقرار  عدم  نتائج  مواجهة  يمكن  ال  أنه  اعتربت  بحيث 
الشامل  بمفهومه  املنطقة  دول  بني  العادل  السالم  حتقيق  خالل  من  إال  العربية،  املنطقة 
وبشكل أوسع مما هو متعارف عليه تقليديا، حيث جيب أن يضم ما هو أبعد من اجلانب 
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العسكري، ليشمل أيضا جوانب أخرى أمنية وسياسية واقتصادية وإجتامعية23.

بحيث  منفرد،  إطار  يف  تعالج  للهجرة   األوروبية  السياسات  كانت  السابق  ففي 
كانت كل دولة حرة يف التعامل مع قضايا اهلجرة، من خالل إتباع أساليب وسياسات 
غري  اهلجرة  موجات  ازدياد  مع  لكن  حدودها،  ومراقبة  أمنها  لتعزيز  اجلانب  أحادية 
دفعت  جمتمعة،  أوروبا  تواجهها  باتت  التي  التهديدات  بمختلف  وارتباطاهتا  الرشعية 
هذه األوضاع اجلديدة إىل رضورة تنسيق اجلهود وتوحيد السياسات لضبط هذه الظاهرة 

والتخفيف من حدهتا.
لكن مع التطور احلاصل والتوسع الذي شهده اإلحتاد األورويب يف العقود األخرية 
التكاميل، دفعت بدوله إىل  ختصيص حيزا هاما من جهودهم  ومشاوراهتم  من مساره 
لتطرق ملسائل اهلجرة وهذا عرب خمتلف القمم واالجتامعات التي تم عقدها يف هذا الشأن، 
حيث نجد يف هذا السياق، أنه منذ توقيع اتفاق شاربروك عام 1985، الذي يعترب بمثابة 
األساس الذي قام عليه نظام شينغن، وعىل إثر هذا االتفاق، حاولت املفوضية األوروبية 
إىل  والوصول  واإلقامة  الدخول  يص  فيام  األعضاء  الدول  بني  إلزامي  بتنسيق  القيام 

سوق العمل، ومكافحة اهلجرة الرسية والتعاون              مع بلدان املصدر.
بني دول  التعاون  إىل  دعا  الذي   1995 لسنة  برشلونة  إعالن  ما كرسه كذلك  وهو 
اجلنوب،  من  اهلجرة  والحتواء  اإلرهاب  ملكافحة  املتوسطية  والدول  األورويب  اإلحتاد 
الدول  هذه  يف  السيايس  االستقرار  حتقيق  هبدف  وهذا  املنظمة،  اجلريمة  وملكافحة 
ذو  هاجس  يمثل  اإلسالمية  احلركة  نفوذ  امتداد  من  اخلوف  أن  لكون  نظرا  املتوسطية، 
هو  ما  عىل  احلال  وبقي  األورويب24،  اإلحتاد  مؤسسات  يف  القرار  صناع  لدى  أمني  
أوربة  برنامج  أطلقت  التي   ،1999 Tampereعام  تامبريي  قمة  جاءت  أن  إىل  عليه 
سياسات اهلجرة، هذا الربنامج املتمحور حول سياسات املراقبة ملوجات اهلجرة اجلديدة 
االحتياجات  تقييم  حول  مشرتكة  سياسة  تبني  تم  أين  الداخلية25،  الدمج  وسياسات 
مع  الرشعية  اهلجرة  إحياء  قصد  األصلية  البلدان  ووضعية  الديموغرافية  االقتصادية، 
أفضلية للمهاجرين من أصل أورويب، كام تم االتفاق عىل إسرتاتيجية سياسية وبرنامج 
تقارب القوانني حول اهلجرة هبدف إقامة نظام مشرتك واللجوء إىل إسرتاتيجية موحدة 

ملراقبة احلدود اخلارجية لفضاء شينغن26.
املحور الثالث: األبعاد األمنية املختلفة للهجرة يف املتوسط

يف كثري من األحيان يبدو لنا جليا أن هناك ارتباطا وثيقا بني اهلجرة غري الرشعية ) 
القانون،  التي تنشط يف إطار أعامل خارجة عن  الرسية ( وبني خمتلف اجلرائم األخرى 
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من خالل ما يعرف بالظاهرة اإلجرامية، التي تكون غطاءا وستارا للعديد من الشبكات 
الربح غري املرشوع والرتويج للمخدرات، املستعملة  التي تستهدف  والعنارص اخلطرية 
ألساليب العنف غري املرشوع كأساس لنشاطها اإلجرامي، عىل هذا األساس، سنحاول 
يف هذا املحور تسليط الضوء عىل أهم األبعاد املختلفة التي ترتبط بقضية اهلجرة يف إطار 

حتالفاهتا مع الظواهر اإلجرامية األخرى، وهذا من خالل التطرق إىل العنارص التالية:
الفرع األول: اهلجرة واإلرهاب

برشلونة  إعالن  يف  املدرجة  املواضيع  من  موضوع  أي  حيظ  مل  أنه  القول  يمكننا 
اجتامع  بعد  لسنوات  اجلدل  هذا  أستمر  ولقد  اإلرهاب،  موضوع  حظي  كام  باجلدول، 
كل  نظرة  واختالف  الداخلية  األوضاع  نتيجة  تلته  التي  االجتامعات  وخمتلف  برشلونة 
هتدد  كانت  املغاربية(،التي  و  األوروبية  الدول  اإلرهاب)  ظاهرة  إىل  اآلخر  إىل  طرف 
اجلانب  األوىل، سواء عىل  بالدرجة  املغاربية  الدول  الداخيل ألنظمة  األمن واالستقرار 
التي تعيشها  السيايس، االقتصادي أو األمني، وبالتايل، احتامل انعكاس هذه األوضاع 

جنوب املتوسط عىل ظروف استقرار دول الضفة الشاملية للمتوسط . 
الدول  إىل  الدول اجلنوبية  ينتقل هذا االضطراب وعدم االستقرار يف  ما  إذ رسعان 
والتي  الدول،  هذه  إىل  الوافني  املهاجرين  تدفقات  حدة  وزيادة  تنامي  بفعل  األوروبية 
األوضاع  استغالل  خالل  من  اإلرهابية،  والتنظيامت  للجامعات  اآلمن  املالذ  تعترب 
املزرية واملرتدية التي يعاين منها املهاجرين غري الرشعيني من أجل القيام بأكرب عمليات 
التجنيد والتعبئة لتقوية شبكاهتا وتدعيم املنتمني إليها، وهذا عن طريق حماوالت اإلغراء 
واالستقطاب من أجل توظيف هؤالء لتقوية نفوذها وتعزيز قدراهتا البرشية، السيام أمام 
حتدي االندماج وصعوبة التأقلم الثقايف واالجتامعي وإجياد فرص شغل، هذا وبالرغم 
من كلام يقوم به املهاجرون يف تنمية دول االستقبال، فإهنم ما زالوا يعانون من عدة أشكال 
من التمييز واإلقصاء يف كل املجاالت 27، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تنامي ظاهرة 
للقيم  املهاجر مصدر هتديد  ترى يف  التي  األصوات  وتعايل  أوروبا،  املتطرف يف  اليمني 
اجلرائم  وانتشار  تنامي  تأثري عىل  الرشعية  للهجرة غري  يكن  مل  الغربية. بحيث  واملبادئ 
بتأثري  ارتباطا  ازدادت  اإلجرامية  األفعال  أن  بل  الوحيد،  اإلجرامي  النشاط  اإلرهابية 

العوملة بفعل التطور التكنولوجي.28
وإذا كان هناك إمجاع بني الرشكاء املتوسطيني حول خطورة هذه الظاهرة، ملا تشكله 
يف  الظاهرة  إدراك  يف  كثرية  اختالفات  هناك  فإن  املنطقة،  واستقرار  ألمن  هتديد  من 
عام ومشرتك  اتفاق  إىل  الوصول  الشأن، عدم  هذا  نسجل يف  ذاهتا وفهمها، حيث  حد 
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ملفهوم اإلرهاب، وهذا رغم املحاوالت التي قدمت إلبراز أهم تداعياته وخطورته عىل 
الشعوب والدول عىل حد سواء.« فاإلرهاب هو كل عمل عنف متارسه جهة غري رسمية 
أو غري نظامية«، وهو ما يقودنا إىل القول بأنه ليس هناك معيار ثابت وحمدد نرتكز إليه 

للتفريق بني أعامل املقاومة أو الكفاح املسلح وبني اإلرهاب.
ففي هذا السياق، كان لقد كان هناك مشكل أّثر عىل الدول املشاركة يف ندوة برشلونة 
لقضية اإلرهاب، حيث يكمن هذا املشكل يف التصور واإلدراك األورويب هلذه الظاهرة، 
ذلك أنه » من البدهيي أن هذا اإلحساس باخلطر القادم من الضفة اجلنوبية ال يساعد عىل 
إقامة تعاون فعيل يف جمال األمن بني ضفتي البحر األبيض املتوسط«، ألن تصور الدول 

العربية هلذه الظاهرة يتلف عن التصور األورويب هلا29.
 وأمام ازدياد وتعقد ظاهرة اهلجرة التي أخذت منحى تصاعدي واهتامم دويل، بات 
يتشكل يف ظل عوملة  تنظيامت وحركات( أصبح  أن هناك جمتمع غري مدين ) شبكات، 
انتقاله  دون  وحتد  املهاجر  تفصل  كانت  التي  واحلواجز  احلدود  وزوال  اهلجرة  قضايا 
سابقا. هذا املجتمع أصبح يعرف بمجتمع العنف واجلريمة املنظمة واالجتار باملخدرات، 
وهتريبه.فظاهرة  بالسالح  املتاجرة  الوطنية،  واحلدود  للقوميات  العابر  اإلرهاب  جمتمع 
اإلرهاب استفادت كثريا من معطيات العوملة والتقدم التكنولوجي وفتح احلدود وتفاقم 
تقدم  من  واملعلومات  االتصاالت  ثورة  بلغته  وما  املتوسطية،  الدول  يف  اهلجرة  مسائل 
حضاري....، وهذه العوامل كلها تساهم يف ارتكاب أعامل العنف واإلرهاب وتسهيل 

عمليات ارتكاهبا.
اجلهة  كانت  أيا  مرشوع  غري  إجرامي  فعل  كل  هو  اإلرهاب   بأن  سابقا  رأينا  فكام 
أو غري ذلك،فظاهرة اإلرهاب قد  أو مجاعة  تنظيم  أو  أكانت دولة،  التي متارسه، سواء 
تأخذ أشكاال خمتلفة، فهي تظهر لدى دول شامل املتوسط يف إطار بعض مجاعات اليمني 
املتطرف التي تعكس مفاهيم العنرصية وكراهية األجانب )la xénophobie(، حيث 
أن اهلجرة غري املرشوعة للدول األوروبية تساهم يف تأجيج مشاعر الكراهية لألجانب، 
وبعض هؤالء املهاجرون يتعرضون ألخطار االضطهاد وانتهاكات حقوق اإلنسان30، 
من جانب آخر، يظهر اإلرهاب يف دول جنوب املتوسط والبلدان املغاربية بصفة خاصة 
يف شكل أعامل عنف إجرامية وختريبية من طرف مجاعات متطرفة معارضة ألنظمة احلكم 

السائدة.
ونتيجة ضعف املستوى املعييش يف الدول املغاربية، فقلد متكنت ظاهرة اإلرهاب من 
األرجح  عىل  تشكل  والتي  املجتمع،  من  واملقصاة  املهمشة  الفئات  أوساط  يف  التغلغل 
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تنظيم  لإلرهاب  فبات  السكان،  حجم  من   ۖ60 حوايل  إىل  تصل  بنسبة  شبانية  قاعدة 
وأساليب وأهداف حمددة، جتد هلا بؤر مواتية ومساعدة عىل التغلغل واالنتشار، خاصة 
مع تدهور األوضاع االجتامعية و إتسساع دائرة الفقر وتدين القيم االجتامعية واإلنسانية 

وغياب الوازع الديني يف ظل طغيان  مظاهر           العوملة املادية .
من جانب آخر، ال يمكن احلديث عن اإلرهاب يف الفضاء املتوسطي الغريب، دون 
11سبتمرب2001، التي تعترب أهم  حدث دويل عرفه  التطرق أو يف معزل عن هجامت 
مطلع القرن 21، حيث رأى الغرب أنه طاملا تزايد عدد األفراد املحرومني من حقوقهم 
السياسية واالقتصادية، فسيشهد العامل زيادة يف اهلجرة غري الرشعية، وما قد حتمله من 
متطرفني، وبالتايل، فإن حماربة هذه اآلفات لن تكون مهمة أمنية فقط بل حتتاج إىل حتديث 
سياسات  غريت  األحداث  فهذه  مستوى،  من  أكثر  عىل  اهلجرة  منها  تأيت  التي  البالد 
يف  أرتقت  بحيث  املغاربية،  املنطقة  األمريكية جتاه  املتحدة  والواليات  األورويب  اإلحتاد 

إطارها ظاهرة اهلجرة الرسية يف خطورهتا واقرتنت باإٍلرهاب31.
إن هذه األحداث يمكن إدراجها ضمن مظاهر العوملة التي أفرزت أنواعا جديدة من 
مصادر التهديد، والتي كان هلا تداعيات سلبية عىل الشعوب والدول املتوسطية، واملتمثلة 
أساسا يف ازدياد العداء والكره لإلسالم واملسلمني يف الدول الغربية، وما يمت هلم بصلة، 
خاصة يف ظل التحديات االجتامعية التي تواجهها الدول األوروبية) مشكالت العاملة، 
 ،32  ۖ8.8 تبلغ  األورويب  اإلحتاد  دول  يف  البطالة  متوسط  أن  حيث  واهلجرة(،  البطالة 
تلك  يف  املهاجرين  حياة  عىل  مبارشة  وانعكاسات  نتائج  عنه  ينجر  قد  ما  هذا  وبالتايل، 
الدول، هذا من جانب، ومن جانب آخر، نجد تنامي ظاهرة األصولية الدينية املتطرفة 
ومرجعياهتا  الدينية  ومعتقداهتا  لقيمها  هتديد  حمل  املسيحي  الغريب  العامل  يف  ترى  التي 
ورضب  ضده،  املبارشة  املواجهة  خط  يف  بدخول  التبشري  وبالتايل،  املحافظة،  الفكرية 
اجلغرايف  عمقه  يف  حتى  أو  املغاربية  الدول  يف  سواء  تواجده  ومناطق  مصاحله  خمتلف 
األورويب، عن طريق تسخري وسائل الدعاية واإلعالم يف أوساط املهاجرين ودفعهم إىل 

القيام بأعامل إرهابية وعمليات إجرامية ) تفجريات، أعامل انتحارية، قتل األبرياء...(.
الفرع الثاين: اهلجرة واملخدرات واجلريمة املنظمة

من منطلق االرتباط املوجود بني االستقرار السيايس والرفاهية االقتصادية من جهة، 
وانعكاس الظروف املعيشية للسكان عىل احلالة السياسية للدول، جاء البند رقم 20 من 
تؤثر عىل  التي  ليؤكد عىل رضورة مكافحة خمتلف اآلفات االجتامعية  إعالن برشلونة، 
األمن اجلامعي يف البحر األبيض املتوسط33. ومن بني هذه القضايا التي حظيت باهتامم 



177جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016
الدول املتوسطية قضية         هتريب املخدرات واجلريمة املنظمة، حيث جاء يف فحوى 

اإلعالن حول مكافحة هذه الظواهر االجتامعية ما ييل:
بواسطة  مواجهته  تتم  رئيسيا  حتديا  يشكل  احلايل  السكاين  التطور  بأن  يعرتفون   –  «
بإقامة  يقرون  االقتصادي.......  اإلقالع  أجل ترسيع  من  املناسبة  السكانية  السياسيات 
التعاون عرب تدابري خمتلفة  تعاون وثيق يف كل جماالت اهلجرة اخلفية، يوافقون عىل دعم 
هتدف إىل الوقاية من اإلرهاب ومكافحته بشكل فّعال،...... يعتربون أيضا من الرضوري 

املكافحة معا وبشكل فّعال ضد هتريب املخدرات واإلجرام الدويل والرشوة......« 34.
فيام يص قضية املخدرات، هناك تقرير صادر عن منظمة األمم املتحدة سنة 2004، 
دوالر  مليار   500 حوايل  يقارب  املخدرات  لتجارة  العاملي  األعامل  رقم  أن  أوضح 
سنويا، وهو ما يمثل نسبة 08 ۖ من التجارة العاملية، وبنّي نفس التقرير أن زراعة وإنتاج 
املخدرات متثل مصدر الدخل الرئييس حلوايل 04 ماليني من السكان، وبسبب االنتشار 
الواسع واملتزايد هلذه الظاهرة، أصبحت جتارة املخدرات بكل أنواعها من أكرب العوامل 

التي هلا انعكاسات خطرية عىل النظم االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف العامل.
برزت  أين  القانون،  خارج  جديدا  عاملا  وهتريبها  باملخدرات  املتاجرة  شكلت  لقد 
فنهاية  الدويل،  السيايس  املرسح  عىل  املايض  القرن  من   90 سنوات  خالل  كبري  بشكل 
تعمل  التي  اإلجرامية  للمنظامت  واملناورة  للحرية  أكرب  قد أعطت جماال  الباردة  احلرب 
يف جمال املخدرات، كام أن انفتاح التجارة الدولية ساعد عىل سهولة مترير وتبادل املواد 

املخدرة، وذلك عىل الرغم من اجلهود الدولية ملكافحة هذه اآلفة ومنع انتشارها.
ويمثل إنتاج وجتارة املخدرات أحد التهديدات التي تواجه خمتلف البلدان املغاربية 
واملغرب  مبارشة  العريب  املغرب  دول  يص  امللف  فهذا  سواء،  حد  عىل  واألوروبية 
األقىص بصفة أخص، حيث يعترب املغرب من بني كبار البلدان املنتجة و املصدرة ملختلف 
أنواع املخدرات، حيث يعترب يف هذا املجال املزود األول ألوروبا هبذه املادة، حيث تقدر 
صادرات املغرب نحو السوق األوروبية بحوايل 2000 طن سنويا، أين نجد أن ما بني 

60 % و%80 من القنب اهلندي مصدره من املغرب.
مادة  السيام  املخدرات  لتجارة  ومعربا  مصدرا  كذلك  املغرب  يعد  هذا،  إىل  إضافة 
الكوكايني واهلريويني القادمة من دول أمريكا اجلنوبية، واملوجهة إىل السوق األوروبية 
أصبحت  التي  اجلزائرية  األرايض  عرب  أو  طارق  جبل  مضيق  عرب  طريقها  تأخذ  والتي 
يف  التهريب  شبكات  عىل  اخلناق  تضييق  لعمليات  نتيجة  للتهريب،  رئيسيا  معربا  تعترب 
مضيق جبل طارق،ويمكن حرص أسباب تنامي نشاط شبكات إنتاج وهتريب املخدرات 
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يف املنطقة املغاربية يف األسباب التالية:

وجود طلب فعيل تتزايد حدته داخل املجتمعات األوروبية، سواء الطلب التجاري            -2
أو الطلب الكالسيكي.

بديلة  إنتاجية  أنظمة  إنعاش  رشوط  عامة  وبصفة  والشغل،  العمل  فرص  غياب   -2
خاصة       يف شامل املغرب، تلك املنطقة التي بقيت عىل هامش كل حركة اقتصادية.
من هنا، تبدو لنا ظاهرة املخدرات من بني أهم عوامل انعدام األمن وعدم االستقرار 
الداخيل )االقتصادي واالجتامعي( بالنسبة لكل من الدول املنتجة واملستهلكة، ولذلك 
تفاقم ظاهرة  زيادة  واملغاريب يف  األورويب  للطرفني  أن هناك مسؤولية مزدوجة  نالحظ 
املخدرات، وبالتايل، جيب العمل يف إطار مشرتك وتنسيق اجلهود الدولية واإلقليمية من 
أجل احتواء هذا املشكل الذي أضحى يكون ظاهرة متعدد األبعاد، والسيام يف ارتباطاهتا 
اهلجرة  والبطالة وارتفاع معدالت  اآلفات االجتامعية األخرى كالفقر  بباقي  وحتالفاهتا 
اإلجرام  مظاهر  أنواع  بكل  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  أصبحت  األخرية  هذه  الرشعية،  غري 
الرسيني  املهاجرين  لكون  نظرا  املنظمة...(،  اجلريمة  السالح،  البرش،  هتريب  املختلفة) 
أصبحوا يشكلون الوقود احليوي ملختلف التنظيامت واملجموعات اإلجرامية التي تقوم 
بعمليات التجنيد والتوظيف املبارش لتلك الفئة املهمشة واملقصاة يف املجتمعات الغربية، 

التي تّكن هلم كل مظاهر العداء والكراهية. 
وبالتايل، كان لزاما عىل اجلانبني األورويب واملغاريب القيام بمبادرات تنموية شاملة يف 
املناطق الرخوة واملحرومة يف املنطقة املغاربية، خاصة يف مناطق الظل التي تتواجد فيها 
إنتاجية بديلة  العاملية، وهذا بقصد فتح أنشطة  التنظيامت اإلجرامية  تلك الشبكات من 
يف تلك املناطق التي تكثر فيها زراعة املخدرات، ففي هذا اإلطار، تعترب بارونات جتارة 
ارتباطها  للنزاعات بحكم  للحروب ومصدرا  رئيسيا  املخدرات وهتريبها مموال وحمركا 

الوثيق بمنظامت هتريب األسلحة واملتاجرة بالبرش       و خطف الرهائن.... 
الفرع الثالث: اهلجرة وشبكات املافيا واإلجرام

يف البداية يمكننا القول بأن اهلجرة غري الرشعية هي عبارة عن حركة إنسانية متعثرة، 
حتمل يف طياهتا الكثري من اآلالم واألحزان، وهذا النمط من اهلجرة غالبا ما يتحالف مع 
داخل  للتهديد  مصدرا  جيعله  ما  وهتريب،  وخمدرات  ورسقة  تزوير  من  املنظمة  اجلرائم 
وثيقا  ارتباطا  هلا  جتد  اجلرائم  هذه  أن  بحيث  االستقبال،  ودول  والعبور  التصدير  دول 
باهلجرة غري الرشعية 35 . حيث يزداد معدل جرائم الشباب من املهاجرين طرديا بزيادهتم 
وختريب  والرسقة  والنهب  السطو  عمليات  يف  اجلرائم  تلك  وتنحرص  املجتمعات،  يف 
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وقد  املتعمد،  والقتل  وهتديدهم  الناس  عىل  واالعتداءات  واخلاصة،  العامة  املمتلكات 
املجتمعات  تأقلمهم يف  املدن وصعوبة  انعزاهلم يف أحياء عىل أطراف  زاد من أعدادهم 

اجلديدة 36.
اهلجرة  بني  متالزمة  وعالقة  ارتباطا  هناك  بأن  االستنتاج  يمكننا  آخر،  جانب  من 
وخمتلف الشبكات اإلجرامية األخرى، حيث تنشط مجاعات وشبكات نقل املهاجرين يف 
الفضاء الغريب للمتوسط باعتبارها متثل مهزة وصل بني الضفتني الشاملية واجلنوبية، ولقد 
زادت نشاطاهتا اإلجرامية  بدرجة كبرية و بصفة متسارعة، خاصة أمام الرغبة امللحة من 
متثل هذه  أصبحت  أوروبا، حيث  واالستقرار يف  األوطان  مغادرة  املهاجرين يف  طرف 
املغاربية، نظرا لقدرهتا عىل  الدول  التخريبية يف  العاملية  الشبكات  الشبكات أحد اخطر 
املسامهة يف انتقال املهاجرين والعبور هبم إىل الضفة الشاملية للمتوسط، مستغلة األوضاع 
املعيشية الصعبة يف املجتمعات املغاربية التي تعاين منها فئات كثرية من املجتمع السيام 
فئات الشباب منهم، وذلك من خالل القيام بعمليات الرتويج والدعاية حلركات اهلجرة 
تشكل  العمليات  هذه  أصبحت  بحيث  املغاربية،  املجتمعات  أبناء  صفوف  يف  الرسية 
قطاعا مربحا ومغريا بالنسبة لشبكات التهريب التي تعمل عىل استقطاب أكرب عدد ممكن 

من املهاجرين الرسيني نحو أوروبا. 
ويف حالة العبور واالستقرار يف دول الشامل املتوسطي، يبقى املهاجر كذلك عرضة 
لالستغالل من طرف باقي اجلامعات اإلجرامية وتنظيامت املافيا، التي جتد فيهم  الظروف 
يف  استقطاهبم  خالل  من  اإلجرامية،  وأهدافها  املرشوعة  غري  مكاسبها  لتحقيق  املواتية 
تلك  جمتمعات  يف  االنخراط  يف  الرغبة  وعدم  االمتناع  حاالت  أمام  خاصة  صفوفها، 
الدول الغربية بسبب حتدي االندماج وصعوبة التأقلم مع متطلبات احلياة الغربية املغايرة 

لعادات وتقاليد املهاجرين املحافظة. 
املنطقة  يف  واإلرهاب  اإلسالمي  التطرف  بمسألة  األورويب  االهتامم  ازداد  حيث 
العربية، مع تزايد احلركات العنرصية العرقية يف بعض الدول األوروبية وتعاظم نموها 
الرشعيني،  وغري  الرشعيني  املهاجرين  ضد  الشعور  تغذية  عىل  عملت  أين  ونفوذها، 
مناصب  وتوفري  شغل  فرص  انعدام  ظل  يف  خاصة   ،37 البالد  من  طردهم  إىل  ودعت 
عامل قارة هلؤالء املهاجرين، وازدياد نربات الكره والعداء لكل ما هو أجنبي ومعادي 
للحضارة الغربية حسب تصور اليمني املتطرف، فكل هذه العوامل وأخرى تقوم بعملية 
تغذية شبكات اإلجرام من خالل توفري الدعم والسند البرشي هلا، من خالل استغالل 

أوضاع املهاجرين والعمل عىل دجمهم يف فروعها وشبكاهتا .
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قضايا  هي  واألسلحة،  املخدرات  وجتارة  املنظمة  واجلريمة  والتطرف  فاإلرهاب 
أمنية  سياسة  عرب  مالئمة  بوسائل  شامال  أوروبيا  حتركا  معاجلتها  وتتطلب  مرتابطة، 
الطابع  باحلسبان  األخذ  مع  والعسكرية،  املدنية  بني  وثيق  تعاون  ترتكز عىل  دبلوماسية 
األمنية  واألهداف  األبعاد  وتعدد  العاملي،  النظام  هلا  يتعرض  التي  للتحديات  العاملي 

للدول الكربى والتأثريات الناجتة عنها 38 .

خامتة:
البحر  شامل  دول  إىل  املتوسط  غرب  جنوب  بلدان  من  اهلجرة  ظاهرة  شكلت  لقد 
اهلجرة  مثلت  حيث  األورومغاربية،  العالقات  يف  ومتميزا  مهام  بعدا  املتوسط  األبيض 
والتهديدات اجلديدة يف املتوسط حتديا وفرصة يف آن واحد أمام تعزيز الرشاكة املتوسطية 
عنها  تقل  ال  أخرى  بقضايا  وارتباطاهتا  وتشابكها  اهلجرة  قضايا  التصال  نتيجة  وذلك 
والتطرف  األصولية   اإلرهاب،   ( واألمنية  االجتامعية  املسائل  السيام  وخطورة،  أمهية 

الديني، العنرصية، أعامل العنف واملتاجرة باملخدرات، املتاجرة بالبرش...(.
املحادثات  خمتلف  يف  وجوهريا  حموريا  عنرصا  اهلجرة  قضية  أصبحت  فلقد  وعليه، 
التي  املختلفة  وأبعادها  لتجلياهتا  نظرا  واملغاربية،  األوروبية  األطراف  بني  واملشاورات 
هلا  تتعرض  التي  املبارشة  التهديدات  أهم  أحد  األوروبية  املدركات  حسب  متثل  قد 
الطرق  بمختلف  ومواجهتها  هلا  التصدي  عدم  حالة  يف  األوروبية  والدول  املجتمعات 
ويدل كيف  يؤرش  ما  والقمعية، وهذا  األمنية  األساليب  ذلك  بام يف  املتاحة،  والوسائل 
أصبح يتم التعامل مع ظاهرة إنسانية يف أصلها االجتامعي، إىل ظاهرة سياسية  يف بعدها 
األمني، وهذا يف إطار أمننتها عن طريق التعاطي معها كتهديد أمني، بعد أن كان ينظر هلا 
يف السابق عىل أساس أهنا حركة اجتامعية واقتصادية تساهم يف تنمية املجتمعات الغربية، 
وتلبي احتياجات الدول املغاربية من خالل مسامهات وحتويالت املهاجرين إىل بلداهنم 

األصلية.
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آليات تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية

بواسطة القضاء الوطني
حداد أسامة

طالب دكتوراه ختصص قانون خاص
كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة املنار – تونس –

ملخص :
يف  الدولية  العالقات  تثريها  التي  املنازعات  حلل  أساسية  وسيلة  الدويل  التحكيم    
نطاق املعامالت التجارية و االقتصادية، و هذا الرتباطه بشكل وثيق باملهنة التحكيمية، 
و نتيجة أمهية التحكيم تم تنظيمه بموجب العديد من االتفاقيات الدولية و الترشيعات 

الوطنية.

Résumer :
L’arbitrage international est un outil essentiel pour résoudre les conten-
tieux incité les résolutions international dans le cadre des échanges com-
merciales et économique, et ce pour en relation avec mentalité de la 
fonction d’arbitrage.
Et vu l’importance de l’arbitrage donc il a été régie pour plusieurs 
convention internationaux et législation nationaux. 

الدويل  النفاذ  واالقتصادية،  التجارية  املعامالت   ، الدويل  التحكيم  املفتاحية:  الكلامت 
الدعوى  نظام  بالتنفيذ،  األمر  نظام  األجنبي،  التحكيمي  القرار  التحكيم،  ألحكام 

اجلديدة، القضاء الوطني.
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مقدمــة:

الدولية  العالقات  تثريها  التي  املنازعات  حلل  أساسية  وسيلة  الدويل  التحكيم  ُيعد 
التحكيمية  املهنة  بحياد  الرتباطه  وهذا  واالقتصادية،  التجارية  املعامالت  نطاق  يف 
عىل  التحكيم  أمهية  ونتيجة  التحكيم،  ألحكام  الدويل  للنفاذ  باإلضافة  وموضوعيتها، 
الصعيد الوطني والدويل تم تنظيمه بموجب العديد من االتفاقيات الدولية والترشيعات 
رقم  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  أحكام  يف  اجلزائري  الترشيع  ومنها  الوطنية 

.09/08
ويف نفس السياق ُيعد التحكيم هبذا املفهوم طريقًا من الطرق البديلة حلل املنازعات 
طوعي  بشكل  التحكيم  أحكام  تنفيذ  إىل  النزاع  أطراف  لدفع  املتطورة  األساليب  ومن 
واختياري، فتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يكون وفقًا لألنظمة املعمول هبا عىل مستوى 
القواعد االتفاقية وكذا عىل مستوى األنظمة السائدة يف الترشيعات الوطنية ويتم الرتكيز 
التحكيم األجنبية وفقًا للرشوط  تنفيذ أحكام  نتيجة أمهيتها الرتباط  عىل هذه األخرية 

والقواعد واإلجراءات املنصوص عليها        يف قانون دولة القايض الوطني.
ولإلشارة فإن آليات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية سواء بشكل طوعي دون تدخل 
القضاء الوطني أو بتدخله فإنه يف كلتا احلالتني ال يمكن السامح بتنفيذ هذا احلكم بشكل 
مبارش داخل إقليم دولة التنفيذ، بل البد من جلوء طالب التنفيذ للقضاء الوطني ليطالب 

بتنفيذه وفقًا للرشوط املعمول هبا داخليًا.
القضاء  بواسطة  األجنبية  التحكيم  أحكام  تنفيذ  آلية  عىل  سنركز  هذه  مقالتنا  ويف 
األول  رئيسيني  أسلوبني  خالل  من  وهذا  اجلزائري،  الترشيع  بموجب  وهذا  الوطني، 
نظام الدعوى اجلديدة باعتبار أن القرار التحكيمي األجنبي ال ينتج أثرًا بذاته فالبد من 
رفع دعوى جديدة يكون موضوعها هذا القرار التحكيمي، أما األسلوب الثاين فهو نظام 
األمر بالتنفيذ وهو األسلوب األكثر شيوعًا والذي يستند عىل قيام القايض الوطني بعد 
العام يف  النظام  لقواعد  التحكيم األجنبي وتأكده من مالئمة هذا احلكم  مراقبته حلكم 

دولة تنفيذ احلكم، فالقايض الوطني يعطي األمر بتنفيذه تذييله بالصيغة التنفيذية.
وعليه سيتم تقسيم هذه املرحلة إىل مبحثني:

املبحث األول: نظام الدعوى اجلديدة.
املطلب األول: تعريف نظام الدعوى اجلديدة.  
املطلب الثاين: رشوط قبول الدعوى اجلديدة.  
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املبحث الثاين: نظام األمر بالتنفيذ.

املطلب األول: نظام األمر بالتنفيذ.  
األمر  نظام  ظل  يف  األجنبي  التحكيم  حكم  الرقابة  أساليب  الثاين:  املطلب   

بالتنفيذ.
املطلب الثالث: السلطة املختصة بمنح األمر بالتنفيذ ومتطلبات إصداره.  

املبحث األول: نظام الدعوى اجلديدة.
بذاته، وإنام البد من رفع دعوى  أثرًا  ينتج  التحكيمي ال  القرار  أن  النظام  مفاد هذا 
جديدة يكون موضوعها هذا القرار التحكيمي الذي يكون دلياًل قاطعًا عىل ما ورد به، 
هذا  دراسة  معنا  سيجري  وعليه  معينة،  رشوط  بتوافر  هذه  اجلديدة  الدعوى  وتتحقق 
النظام من خالل مطلبني، نتناول يف األول منهام تعريف نظام الدعوى اجلديدة، ونتعرض 

يف الثاين للرشوط الواجب توافرها ملامرسة هذه الدعوى.

املطلب األول: تعريف نظام الدعوى اجلديد.
وفقًا لنظام الدعوى اجلديد، فإنه يكون أمام املحكوم له بالقرار التحكيمي طريقتني 
ملبارشة هذه الدعوى، فإما أن يرفع دعوى يطالب فيها باحلق حمل النزاع، ويف هذه احلالة 
ال يكون للحكم الذي يصدر يف اخلارج أية قيمة، وبالتايل يطرح احلكم التحكيمي جانبًا 
وال يقدم فيها هذا احلكم كدليل، وال يستند له إال عىل احلق املطالب به، باعتباره أساسًا 

للدعوى.
وإما له أن يتبع الطريق الثاين، وهو الذي هيمنا حيث يرفع املحكوم له دعوى جديدة 
وليس  عليه  فيستند  وتنفيذه،  به  االعرتاف  املطلوب  األجنبي  التحكيم  فيها حكم  يقدم 
عىل احلق حمل النزاع)1(، ونظام الدعوى اجلديدة عىل هذا النحو ينطلق من فكرة مؤداها 
قيام من صدر حكم التحكيم لصاحله برفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطني يف دولة 
الوطني  القايض  فيقوم  لصاحله،  الصادر  التحكيمي  احلكم  بتنفيذ  للمطالبة  التنفيذ، 
بإعداد نظر الدعوى التحكيمية وإثارة مجيع املسائل املوضوعية فيها وذلك بحضور طريف 
حكم  إىل  ينظر  اجلديدة  الدعوى  نظام  أن  إىل  يعود  ذلك  وسبب  التحكيمية،  اخلصومة 
التحكيم األجنبي باعتباره دلياًل غري قاطع فيام قىض به من مسائل الواقع والقانون، أي 
أن احلكم التحكيمي يمثل دلياًل يقبل إثبات العكس، بحيث جيوز للمدعي عليه الطعن 

العربية  الدول  التحكيم املرصي وقوانني  قانون  إجرائية يف ضوء  التحكيم، دراسة  - أمحد هندي،   1
واألجنبية، تنفيذ احلكم التحكيمي، دار اجلامعة العربية، اإلسكندرية، مرص، 2013، ص93. 
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يف صحة هذا احلكم باخلطأ يف تطبيق القانون، وعىل القايض الوطني أن ينظر يف موضوع 

النزاع جمددا ليتأكد من صحة احلكم األجنبي.
 إال أنه ويف فرتة الحقة حصل تطور قضائي هلذا النظام استوجبه ضغط املعامالت 
دلياًل  األجنبي  التحكيم  حكم  اعتبار  عىل  النظام  هذا  استقر  بحيث  الدولية،  التجارية 
حاساًم يف الدعوى اجلديدة وهو دليل ال يقبل إثبات العكس، فال جيوز الطعن يف صحة 
احلكم التحكيمي من حيث القانون والوقائع، فالقايض الوطني أصبح ملزمًا باألخذ هبذا 

الدليل بمجرد استيفاء بعض الرشوط الشكلية ودون فحص ملوضوع احلكم)2(.
الكومنولث  ودول  انجلرتا  وخاصة  اجلديدة  الدعوى  بنظام  الدول  بعض  وتأخذ 
باعتباره وسيلة للمطالبة باحلق الثابت يف احلكم التحكيمي، ومع هذا فإهنا تعترب احلكم 
التحكيمي األجنبي دلياًل قاطعًا يف هذه الدعوى اجلديدة، فهي ال تنفذ احلكم التحكيمي 
باعتباره حكاًم أجنبيًا، بل أن ما تنفذه هو فقط احلكم الوطني أي احلكم اإلنجليزي الذي 
استند إىل احلكم التحكيمي األجنبي كدليل غري قابل إلثبات العكس يف هذه الدعوى، 
من  حافظ  قد  كان  وإن  اجلديدة  الدعوى  نظام  أن  الفقهاء،  أحد  يقول  الصدد  هذا  ويف 
حيث الشكل عىل مبدأ سيادة الدولة ولكنه من حيث الواقع فإن هذا النظام يكاد يعرتف 
يستطيع  ال  الوطني  القضاء  أن  حيث  كاملة،  األجنبي  احلكم  بآثار  مبارشة  غري  بطريقة 
مراقبة مدى سالمة احلكم األجنبي من الوجهة املوضوعية ما دام أن الرشوط الشكلية 

لتنفيذه قد توافرت)3(.
املطلب الثاين: رشوط قبول الدعوى اجلديدة.

ال يأخذ بنظام األمر بالتنفيذ كإجراء لتنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية عىل أساس 
قاعدة الفصل التام بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بل يتعني لقبول الدعوى يف 

هذه احلالة توافر رشوط تضمنها مثاًل القانون اإلنجليزي نذكر منها:
صدور القرار التحكيمي من هيئة خمتصة.  -1

أن يكون القرار التحكيمي هنائيًا وفق القانون اإلنجليزي، وهذا إذا كان فاصاًل يف   -2
أخرى،  مرة  القضاء  عىل  املسألة  طرح  إعادة  يمكن  ال  بحيث  قطعية،  بصفة  النزاع 
لذلك ال يعرتف باحلكم التحكيمي األجنبي إال إذا كان حائزًا لقوة اليشء املقيض به 

يف بلد صدوره.

- ولد الشيخ رشيفة، تنفيذ األحكام األجنبية، دار هومة، اجلزائر، 2004، ص 87.   2
- عبد الفتاح يومي، النظام القانوين لألحكام األجنبية، دراسة معمقة يف القانون الدويل اخلاص، دار   3

الفكر اجلامعي، مرص، 2012، ص 49. 
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أال يكون القرار التحكيمي قد توصل إليه بطريق الغش.  -3

أال يتضمن القرار التحكيمي األجنبي ما يالف النظام العام.  -4
إىل  اللجوء  إال  املصلحة  صاحب  أمام  فليس  الذكر،  سابقة  الرشوط  توافرت  فإذا 
يطالب  األجنبي،  التحكيمي  احلكم  أساسها  يكون  عادية  بدعوى  وذلك  القضاء، 
بالقرار  القايض  يعتد  احلالة  إثباته بموجب هذا احلكم، ويف هذه  الذي سبق  فيها بحقه 
التحكيمي باعتباره دلياًل قاطعًا ال يقبل إثبات العكس، ومن ثم ال يستطيع املدعى عليه 
أن يطعن يف صحة القرار التحكيمي األجنبي، فإذا حكم القايض بثبوت احلق املطالب به 

والثابت يف القرار التحكيمي عىل الوجه املتقدم جيري تنفيذ احلكم)4(.
ال  رشحه،  املتقدم  النحو  عىل  اجلديدة  الدعوى  نظام  أن  نرى  فإننا  النظر  أمعنا  وإذا 
يتلف اختالفًا جوهريًا مع نظام األمر بالتنفيذ املتبع يف النظم الالتينية، حيث أن كليهام 
هيدف إىل االعرتاف بالقرار التحكيمي األجنبي، غري أن االختالف بينهام هو أن احلكم 
بالتنفيذ  لألمر  بالنسبة  بينام  للتنفيذ،  حماًل  يكون  الذي  هو  اجلديدة  الدعوى  يف  الصادر 
فاحلكم املعني بالتنفيذ هو القرار التحكيمي وهو ما سيتبني لنا جليًا من خالل املعاجلة 

التي سننتهجها يف املبحث الثاين.
املبحث الثاين: نظام األمر بالتنفيذ.

ُتعد آلية نظام األمر بالتنفيذ –املتبع يف تنفيذ أحكام التنفيذ األجنبية- من أهم آليات 
بذلك  فهم  اجلديدة،  الدعوى  بنظام  مقارنة  وانتشارًا  شيوعًا  وأكثرها  األحكام  تنفيذ 
القضاء  قبل  من  األجنبية  التنفيذ  أحكام  لتنفيذ  هبا  املعمول  القضائية  الطريقة  يمثل 
الرقابة  وأساليب  النظام  هذا  مفهوم  تناول  املبحث  هذا  الوطني، وسنحاول من خالل 
املتبعة بموجبها كام أننا سنتناول ومن خالل هذا املبحث السلطة اآلمرة بالتنفيذ وشكله 

اإلجرائي ومتطلباته وذلك يف املطالب التالية: 
املطلب األول: مفهوم نظام األمر بالتنفيذ.

لتنفيذ  ويرسًا  شيوعًا  األكثر  األنظمة  من  وأسلفنا  سبق  كام  بالتنفيذ  األمر  نظام  ُيعد 
–عند  أحكام التحكيم األجنبية، حيث أن يقوم عىل فكرة مؤداها قيام القايض الوطني 
مراقبته حلكم التحكيم من أجل تنفيذه- للتأكد من توافر جمموعة من الرشوط الشكلية 
يف هذا احلكم يتعلق أغلبها بصحة اإلجراءات التي أدت إىل صدور هذا احلكم، والتأكد 
من مدى مالئمة احلكم التحكيمي لقواعد النظام العام يف دولة تنفيذ احلكم، ولذا فإن 
- بواب بن عامر، رسالة دكتوراه، تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية يف املواد املدنية والتجارية، كلية   4

احلقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، ص 172. 
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القايض الوطني سيقوم برفض حكم التحكيم يف حالة كونه مل يستوف الرشوط الشكلية 
دول  قوانني  غالبية  عليها  نصت  والتي  احلكم  هذا  اتنفيذ  الوطني  القانون  يطلبها  التي 
حكم  بتنفيذ  األمر  يعطي  الوطني  القايض  فإن  الرشوط  هذه  توافر  حالة  يف  أما  العامل، 

التحكيم األجنبي وتذييله بالصيغة التنفيذية)5(.

صاحب  قبل  من  دعوى  رفع  مفاده  بالتنفيذ  األمر  نظام  أن  ذلك  من  لنا  ويتضح 
فطالب  التحكيمي،  القرار  تنفيذ  يف  حقه  عىل  للحصول  الوطني  القضاء  أمام  املصلحة 
التنفيذ يف نظام األمر بالتنفيذ يلجأ إىل القضاء للحصول عىل أمر بتنفيذ احلكم التحكيمي 
أوهلام  أسلوبني،  أحد  تأخذ  الوطني  القايض  رقابة  نطاق  كان  وإن  ملصلحته،  الصادر 
يف  تفصيلهام  عىل  سنأيت  واللذين  املراجعة  أسلوب  والثاين  احلكم،  عىل  الرقابة  أسلوب 

البند الثاين من هذا املبحث.

بالتنفيذ، حيث  األمر  لنظام  تعريف  إىل حماولة وضع  الفقه)6(  وقد ذهب جانب من 
عرفه بأنه: »اإلجراء الذي يصدر من القايض املختص قانونًا ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم 
املحكمني وطنيًا أو أجنبيًا بالقوة التنفيذية، وبالتايل فهو يمثل نقطة االلتقاء بني القضاء 
اخلاص والعام«، وأيا كان التعريف الذي أضفى عىل هذا النظام إال أنه يظل –من وجهة 
يذهب  املقام  هذا  ويف  املحكمني،  أعامل  عىل  القضائية  الرقابة  جوهر  الكثريين-  نظر 
صالحية  عىل  دلياًل  ليس  بالتنفيذ  األمر  »نظام  بأن:  القول  إىل  البحريي  عزت  الدكتور 
متثل  التي  التنفيذية  الصيغة  لوضع  رشطًا  يشكل  وإنام  الفوري،  للتنفيذ  التحكيم  حكم 
بدورها الدليل عىل صالحية احلكم التحكيمي للتنفيذ الفوري«، ويذهب جانب آخر من 
الفقه)7( إىل أن أمر التنفيذ ال يعد من قبيل األعامل القضائية، كام أن األمر بالتنفيذ يقترص 

عىل التحقق من مدى توافر الرشوط الالزمة لتنفيذ حكم املحكمني.

وهذا وقد تبنت القوانني حمل الدراسة نظام املر بالتنفيذ، حيث نصت أحكام القانون 
»يتم  أنه:  عىل  اجلزائري  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  املتضمن   09/08 رقم 
وكان  وجودها،  هبا  متسك  من  أثبت  إذا  اجلزائر  يف  الدويل  التحكيم  بأحكام  االعرتاف 
االعرتاف غري خمالف للنظام العام الدويل، وتعترب غري قابلة للتنفيذ وبنفس الرشوط، بأمر 

- إبراهيم أمحد إبراهيم، تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، دار النهضة، القاهرة، 1980، ص 117.   5
- بواب بن عامر، املرجع السابق، ص 174.   6

- أمحد حشيش، القوة التنفيذية حلكم التحكيم، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2005، ص 87.   7
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صادر عن رئيس املحكمة التي صدرت أحكام التحكيم يف دائرة اختصاصها أو حمكمة 

حمل التنفيذ إذا كان مقر حمكمة التحكيم موجودًا يف خارج اإلقليم الوطني«)8(.
بتنفيذ  باألمر  املختصة  القضائية  اجلهة  يص  فيام  أنه  نستنتج  النص  هلذا  وبتحليلنا   
قرارات التحكيم، فقد حددها املرشع اجلزائري مميزًا يف ذلك ما بني األحكام الصادرة يف 
اجلزائر وبني األحكام الصادرة يف اخلارج، أسوة بام جاء يف اتفاقية نيويورك)9( التي تبنت 
مكان صدور احلكم لتحديد الصفة األجنبية له، وبالتايل إذا كان مقر التحكيم باجلزائر 
فإن طلب األمر بالتنفيذ يوجه إىل رئيس املحكمة التي يمتد اختصاصها إىل املكان الذي 
صدر فيه هذا احلكم، أما إذا كام مقر التحكيم خارج تراب اجلمهورية، أي صدور احلكم 
التي  اجلهة  حمكمة  لرئيس  يرجع  بالتنفيذ  األمر  إصدار  اختصاص  فإن  أجنبية،  دولة  يف 

يطلب فيها التنفيذ، أي رئيس املحكمة حمل التنفيذ.
املرشع  جيد   )1051( املادة  لنص  املتصفح  فإن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
اجلزائري وتسهياًل منه لعملية تنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية، ال يستدعي رضورة 
رفع دعوى جديدة أمام املحاكم الوطنية، بل يكفي صاحب املصلحة الذي صدر احلكم 
بالتنفيذ  أمر  عىل  احلصول  ألجل  املختصة  القضائية  اجلهة  إىل  بطلب  التقدم  لصاحله 
الالزمة  القانونية  الرشوط  حيث  من  احلكم  صحة  برقابة  القايض  قيام  مقابل  اجلربي، 
واإلجراءات الشكلية املتبعة يف إصدار احلكم والنطق به، دون إعادة النظر يف موضوعه 

أو رقابة مضمونه، وإال اعترب ذلك مساسًا بحجية اليشء املقيض فيه.
ومن خالل ما سبق، نستنتج أن التحكيم الدويل، وسيلة فعالة لفض النزاعات، وهو 
بينهام،  املطلق  الفصل  دون  لكن  الوطنية،  القضائية  اجلهات  عمل قضائي جيري خارج 
القضاء  تدخل  إىل  الدويل  للتحكيم  املنازعة  حتيل  التي  املتنازعة  األطراف  حلاجة  نظرًا 
التحكيمية إلضفاء احلجية عليها، ومن ثم تسهيل  خاصة يف جمال االعرتاف باألحكام 
استنفاذ  املتنازعة  لألطراف  ليتسنى  اجلربية،  أو  الودية  بالوسائل  سواء  تنفيذها  عملية 
تقاعس  أو  امتناع  وتفادي  حقوقه  عىل  احلصول  له  املحكوم  وللطرف  احلكم،  منطوق 
املتنازع املحكوم ضده من التهرب عن االستجابة ألداء االلتزامات امللقاة عليه، أي أن 
باختالف  أساليبها  ختتلف  األجنبية،  التحكيم  أحكام  تنفيذية عىل  رقابة  يامرس  القضاء 

األنظمة القانونية، وهو ما سنسعى للتفصيل فيه يف املطلب املوايل.
 ،2009 اجلديدة،  اجلامعة  دار  الدولية،  التحكيم  أحكام  ببطالن  الدعوى  حممود،  محدي  بليغ   -  8

ص115. 
- املادة 1051 من القانون رقم 09/08 املؤرخ يف 2008/02/25، املتضمن قانون اإلجراءات   9

املدنية واإلدارية، اجلريدة الرسمية العدد 21، املؤرخة يف 2008/04/23. 
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املطلب الثاين: أساليب الرقابة عىل حكم التحكيم األجنبي يف ظل نظام األمر 

بالتنفيذ.
يوجد أسلوبان لفرض رقابة القضاء الوطني عىل حكم التحكيم األجنبي قبل إصدار 

األمر بتنفيذه، ومها أسلوب الرقابة الشكلية وأسلوب املراجعة املوضوعية.

الفرع األول: أسلوب الرقابة الشكلية.
الرقابة عىل أساس قيام القايض الوطني وقبل إصداره  النوع من أساليب  يقوم هذا 
حكم  عىل  ينبغي  التي  الشكلية  الرشوط  من  جمموعة  توافر  من  بالتحقق  التنفيذ  ألمر 
التحكيم األجنبي استيفاءها، فإذا ما توافرت هذه الرشوط يقوم القايض الوطني بإعطاء 
األمر بالتنفيذ عن طريق تذييل احلكم التحكيمي األجنبي بالصيغة التنفيذية، وُيعد هذا 
األسلوب هو املعتمد يف أغلب دول العامل، وقد أخذ به قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 
اجلزائري يف نص املادة )1051(، حيث يتضح جليًا من خالل نص هذه املادة أن املرشع 
من  ملجموعة  مستوفيًا  يكن  مل  ما  األجنبي  للحكم  التنفيذ  أمر  إعطاء  جييز  ال  اجلزائري 
الرشوط الشكلية، أمجلها يف رشطني مها: إثبات وجود القرار التحكيمي، ومطابقة القرار 
التحكيمي للنظام الدويل، من ذلك يظهر أن هناك رشطني لالعرتاف بالقرار التحكيمي 

واألمر بتنفيذه:
أوالً- الرشط املادي: يقتيض إثبات وجود القرار التحكيمي، من قبل اجلهة التي تستفيد 
وإذا  التحكيمية،  باالتفاقية  مرفقًا  القرار  أصل  تقديم  يف  يتمثل  الوجود  وهذا  منه، 
كانت هذه املستندات غري حمررة بالعربية، يقيض أن ترفق برتمجة هلا من قبل مرتجم 

حملف مسجل عىل الئحة املرتمجني املحلفني)10(.
ويعترب التنفيذ اجلربي لألحكام التحكيمية مرهون باستكامل رشط يتمثل طبقًا لنص 
لوجود  التنفيذ  إثبات طالب  واإلدارية يف  املدنية  اإلجراءات  قانون  من   )1051( املادة 
القرار التحكيمي عن طريق اإلدالء باألصل أي الوثيقة األصلية لقرار التحكيم مرفقًا 
لصحتها  املطلوبة  الرشوط  فيها  تتوفر  الوثيقتني،  هاتني  من  نسخ  أو  التحكيم،  باتفاق 
املنصوص عليها يف املادة )1052( من القانون رقم 09/08، واملتمثلة يف إيداع الطرف 
هيمه  الذي  الطرف  نفقة  عىل  املختص  القايض  لدى  الوثيقة  هذه  لصاحله  التنفيذ  املراد 
التعجيل تطبيقًا لنص املادة )1053( من القانون رقم 09/08، أما إذا تعذر عىل الطرف 
املعني احلصول عىل الوثائق األصلية فبإمكان تقديم النسخ املصادق عليها أو النسخ التي 

يتم ترمجتها إىل لغة بلد التنفيذ.
10- اتفاقية نيويورك بشأن االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية لسنة 1958. 
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خمالفًا  التحكيمي،  القرار  تنفيذ  أو  االعرتاف  يكون  أال  يقيض  القانوين:  الرشط  ثانيًا- 
قانون  املتضمن   09/08 القانون  يميز  وما  واضحة،  بصورة  الدويل  العام  للنظام 
اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري أنه يفرق بني التحكيم الداخيل يف هذا الشأن 
والتحكيم الدويل، حيث يقلص يف هذا األخري التفحص إىل حده األدنى، وكل ما 
هو مطلوب من القايض عند نظره يف القرار التحكيمي هو التحقق مما إذا كان حيتوي 
عىل خرق واضح وفاضح للنظام العام الدويل دون أن يكون له احلق يف الغوص يف 
ما يتعدى ذلك، وهكذا فإن القانون اجلزائري يذهب إىل أبعد مما ذهبت إليه اتفاقية 
منحه  هبدف  التحكيمي  القرار  يف  بالنظر  املولج  اجلزائري  القايض  ألن  نيويورك، 
التي  احلالة  إال يف  التنفيذية  الصيغة  منح  له رفض  ليس مسموحًا  التنفيذية  الصيغة 

يتضمن فيها القرار خرقًا واضحًا للنظامك العام الدويل.
الفرع الثاين: أسلوب املراجعة املوضوعية.

يقوم هذا األسلوب عىل عدم االكتفاء بالرقابة الشكلية عىل حكم التحكيم األجنبي، 
وإنام يمتد إىل مراجعة هذا احلكم من الناحية املوضوعية فيام يتعلق بمدى صحة تطبيق 
املحكم للقاعدة القانونية عىل النزاع، وكذلك مسألة تقديره الوقائع، مما يعني أن القايض 
الوطني يتدخل يف موضوع النزاع ألنه عن طريق هذه املراجعة سيقوم بإعادة نظر املنازعة 
من جديد ولذلك ذهب جانب من الفقه إىل وصف هذا النظام بأنه نظام عقيم وجامد 
ويتناىف مع متطلبات التعاون الدويل يف جمال تسيري تنفيذ األحكام األجنبية عرب الدول، 
حيث يؤدي هذا األسلوب إىل إهدار احلكم، كام أنه ال يؤدي أعامله وإنام إعادة عرض 
النزاع أمام القايض الوطني من جديد، وبالتايل فإنه يتشابه مع نظام الدعوى اجلديدة من 

حيث النتائج املرتتبة عليه)11(.
املطلب الثالث: األمر بالتنفيذ ومتطلبات إصداره.

احلكم  بتنفيذ  أمرًا  متنح  التي  املختصة  السلطة  املطلب  هذا  خالل  من  سنتناول 
الرشوط  أهم  لتحديد  باإلضافة  اجلزائري  الترشيع  بموجب  وهذا  األجنبي  التحكيمي 

التي جيب استيفاؤها قصد إصدار األمر بالتنفيذ.

الفرع األول: السلطة املختصة بمنح األمر بالتنفيذ.
السلطة التي متنح األمر بتنفيذ احلكم التحكيمي وذلك وفقًا للنظام القانوين يف دولة 
التنفيذ، فغالبًا ما تقوم السلطة القضائية يف بلد التنفيذ بإعطاء األمر بتنفيذ حكم التحكيم 
األمر  بإعطاء  معينة  إدارية  سلطة  ختتص  القانونية  األنظمة  بعض  يف  أنه  إال  األجنبي، 

11- بواب بن عامر، املرجع السابق، ص 180. 
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بالتنفيذ، وهذا النظام مطبق يف عدد قليل من دول العامل )كالسويد وفلندة(، ويف أنظمة 
أخرى يقوم املحكم ذاته بإعطاء األمر بتنفيذ حكم التحكيم كام هو معمول به يف )النرويج 
وهنغاريا ورومانيا(، حيث يتمتع احلكم يف هذا النظام بقوة التنفيذ من تاريخ إيداعه قلم 

كتاب املحكمة أو خالل مهلة من اإليداع إذا مل تقدم ضده أية مراجعة قضائية.
أما بالنسبة للمرشع اجلزائري فقد أعطى السلطة القضائية سلطة إصدار األمر بالتنفيذ، 
حيث أحالتنا املادة )1054( من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الواردة حتت عنوان 
تنفيذ أحكام التحكيم الدويل إىل املواد من )1035( إىل )1038( من القانون ذاته، وقد 
جاء يف املادة )1035( منه: »يكون حكم التحكيم النهائي أو اجلزئي أو التحضريي قاباًل 
للتنفيذ بأمر من رئيس املحكمة التي صدر يف دائرة اختصاصها، ويودع أصل احلكم يف 
املحكمة  لذلك قضت  التعجيل«، وتطبيقًا  الذي هيمه  الطرف  املحكمة من  أمانة ضبط 
املدنية  قانون اإلجراءات  إىل أحكام  بأنه: »وبالرجوع  قرار نقض هلا  اجلزائرية يف  العليا 
والتي تنص عىل أن تكون قرارات املحكمني قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس 
بتسليم  املحكمة  ضبط  لكاتب  اإلذن  ويتضمن  هبامشه  أو  القرار  أصل  بذيل  املحكمة 
بتنفيذ  الصادر  األمر  فإن  لذلك  وتبعًا  التنفيذية،  بالصيغة  ممهورة  منه  رسمية  نسخة 
الوالئية  الوظيفية  مبارشته  أثناء  املحكمة  رئيس  عن  يصدر  األجنبي  التحكيمي  القرار 
بالتنفيذ، وتنحرص تلك  بعد استيفاء الرشوط التي يتطلبها القانون ألجل إصدار األمر 
الرشوط يف إيداع نسخة أصلية من القرار التحكيمي مصادق عليها من اتفاق التحكيم، 
وجيب أن تكون الوثيقتان مصحوبتان بالرتمجة إىل اللغة العربية طبقًا ملا تنص عليه املادة 

)2/4( من اتفاقية نيويورك اخلاصة باعتامد القرارات التحكيمية وتنفيذها«)12(.
واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  املتضمن   09/08 رقم  القانون  إىل  وبالرجوع 
تنفيذ  الداخيل بشأن  التحكيم  تبنى نفس قواعد  لنا أن املرشع قد  اجلزائري، يظهر جليًا 

أحكام التحكيم الدويل)13( وهكذا:
يكون حكم التحكيم، النهائي أو اجلزئي قاباًل للتنفيذ بأمر رئيس املحكم التي صدر   -1
يف دائرة اختصاصها، ويدع الطرف الذي هيمه التعجيل أصل احلكم يف أمانة ضبط 

املحكمة.
يومًا من  التنفيذ خالل مخسة عرش  برفض  القايض  األمر  استئناف  للخصوم  يمكن   -2

تاريخ صدور قرار الرفض.
12- معوض عبد التواب، املستحدث يف القانون الدويل، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، 1997، 

ص 198. 
13- بواب بن عامر، املرجع السابق، ص 199. 
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يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم   -3

ملن يطلبها من األطراف.
تطبق القواعد املتعلقة بالنفاذ املعجل لألحكام عىل أحكام التحكيم املشمولة بالنفاذ   -4

املعجل.
ال حيتج بأحكام التحكيم اجتاه الغري.  -5

وجتدر املالحظة هنا إىل أنه إذا كان القانون رقم 09/08 املتضمن قانون اإلجراءات 
أحكام  عىل  األجنبي  التحكيم  أحكام  يص  فيام  أحال  قد  اجلزائري  واإلدارية  املدنية 
التحكيم الداخيل، فإن ذلك يعود إىل اتفاقية نيويورك لتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية 
التي تعلو عىل القوانني ألن اجلزائر انضمت إليها، هلذا فإن أحكام اتفاقية نيويورك لتنفيذ 

األحكام التحكيمية األجنبية هي التي ترعى تنفيذ األحكام التحكيمية يف اجلزائر.

الفرع الثاين: متطلبات إصدار األمر بالتنفيذ.
يتطلب القانون توافر جمموعة من املتطلبات لتنفيذ حكم التحكيم بحيث ال يتم إعطاء 

أمر التنفيذ إال بعد استيفاء هذه املتطلبات والتي سنتناوهلا يف النقاط التالية:
أوالً- رضورية إيداع قرار التحكيم قلم كتاب املحكمة املختصة: ينظم موضوع اإليداع 
املادة )1052-1053( من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائرية، حيث جاء 
يف األوىل أنه: »يثبت حكم التحكيم بتقديم األصل مرفقًا باتفاقية التحكيم أو بنسخ 
املذكورة  الوثائق  تودع  أن:«  الثانية عىل  فيام نصت  تستويف رشوط صحتها«  عنهام، 
املعني  الطرف  من  املختصة  القضائية  اجلهة  ضبط  بأمانة  أعاله،   )1052( املادة  يف 
يقوم  أن  املحكوم لصاحله  املذكورة توجب عىل  النصوص  فإن  بالتعجيل«، وهكذا 
األمر  فإن كان  منه،  أو صورة  التحكيم  هيئة  استلمه من  الذي  بإيداع أصل احلكم 
باللغة  برتمجة  إرفاقه  احلالة  هذه  يف  عليه  فيجب  أجنبية  بلغة  صدر  بحكم  يتعلث 
العربية، حتت طائلة عدم القبول تطبيقًا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

اجلزائري)14(.
من  تصدر  التحكيم  قرارات  كانت  ملا  بالتنفيذ:  األمر  استصدار  طلب  ميعاد  ثانيًا: 
إمكانية  فإن  الدولة  قضاء  عىل  املقصورة  اجلرب  سلطة  حيوزون  ال  عاديني  أشخاص 
تنفيذه جربًا تستلزم حصوله عىل القوة التنفيذية عن طريق احلصول عىل أمر بتنفيذه 
من قضاء الدولة، ويف هذا اإلطار تشرتط معظم القوانني رضورة مرور فرتة زمنية 
وبالتايل  التحكيم،  حكم  يف  الطعن  فرتة  وهي  التحكيمي  احلكم  إصدار  بعد  معينة 

14- املادة 1051 من القانون رقم 09/08، السابق الذكر. 
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فقبل انتهاء هذه املدة ال يكون حكم التحكيم قاباًل للنفاذ وال يعطي األمر بتنفيذه، 
وقد جرى النص يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري عىل أنه: »يمكن أن 
يكون حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر موضوع طعن بالبطالن يف احلاالت 

املنصوص عليها يف املادة 1056«)15(.
       ويشمل قرار املحكمني الفاصل يف إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد 
للتنفيذ كقرار  التحكيم قاباًل  البلد الذي جرى فيه  به يف  القانون املعمول  أصبح بحكم 
صدر من املحكمة يف البلد املذكور، حيث أن احلكم لن يكون قاباًل للتنفيذ ما مل تنقيض مدة 
الطعن به، وقد كان قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري أكثر وضوحًا ورصاحة 
يف حتديد مدة الطعن بشأن حكم التحكيم الدويل وذلك يف املادة )2/1059( التي نصت 
عىل أن: »ال يقبل الطعن بعد أجل شهر واحد )1( من تاريخ التبليغ الرسمي«)16(، ثم 
التنفيذ حيث  أمر  لتعترب ذلك متطلبًا إلصدار  نفسه  القانون  املادة )1060( من  جاءت 
تنفيذ أحكام  املنصوص عليها  الطعون وأجل ممارستها،  تقديم  »يوقف  أن:  نصت عىل 
التحكيم«، ويتضح لنا من هذه النصوص أن املرشع اجلزائري قد حدد هذه املدة بثالثني 
يومًا، وهي مدة معقولة يستطيع من خالهلا الطرف صاحب املصلحة يف الطعن أن يتقدم 

به قبل انتهائها.
واحلكمة من عدم جواز استصدار أمر التنفيذ إال بعد أن يقيض ميعاد دعوى البطالن 
جلية، وهي حتى ال يصدر األمر بالتنفيذ فيصبح احلكم سندًا تنفيذيًا يقبل التنفيذ اجلربي 
البطالن مع احتامل أن يصدر حكم  يف الوقت الذي تنظر فيه املحكمة املختصة دعوى 

املحكمة مؤكدًا بطالن حكم التحكيم)17(.
املحكمني  قرارات  إرفاقها:  جيب  التي  واملستندات  بالتنفيذ  األمر  طلب  شكل  ثالثًا: 
القرار  »أصل  بذيل  املحكمة  رئيس  عن  صادر  أمر  بموجب  للتنفيذ  قابلة  األجنبية 
باملحكمة  الضبط  لكاتب  اإلذن  ويتضمن  العريضة«،  »بذيل  وليس  هبامشه«  أو 
بتسليم نسخة رسمية بالصيغة التنفيذية، فقد جاء يف نص املادة )1035( من القانون 
»يكون  ييل:  ما  اجلزائري  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  املتضمن   09/08
رئيس  قبل  بأمر من  للتنفيذ  قاباًل  التحضريي  أو  اجلزئي  أو  النهائي  التحكيم  حكم 
املحكمة التي صدر يف دائرة اختصاصها، ويدع أصل احلكم يف أمانة ضبط املحكمة 

15- املادة 08 من القانون 09/08، السابق الذكر. 
16- املادة 1058 من القانون رقم 09/08، السابق الذكر. 
17- املادة 1059 من القانون رقم 09/08، السابق الذكر. 



197جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016
من الطرف الذي هيمه التعجيل، يتحمل األطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق 
وأصل حكم التحكيم«، وكذلك جرى النص يف املادة )1036( من نفس القانون 
عىل أن: »يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم 

التحكيم ملن يطلبها من األطراف«.

من خالل هذين النصني يظهر لنا أن إجراء استصدار األمر بالتنفيذ إجراء قائاًم بذاته 
حتكمه األحكام اخلاصة التي تذكرها املادتني، والتي جتعل من األمر بتنفيذ حكم التحكيم 
األجنبي يتضمن اإلشارة إىل الوثائق املحتج هبا، وجيب أن يكون مسببًا، وأن تكون قابليته 

للتنفيذ مبنيًة عىل النسخة األصلية للحكم التحكيمي.

بيان  أيضًا  تتضمن  أن  أجنبي جيب  بتنفيذ حكم حتكيم  األمر  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
اليوم والشهر والسنة الذي صدر فيه، وما يدل عىل دفع الرسوم املقررة وإال امتنع القايض 

املختص عن إصدار األمر بالتنفيذ إال بعد سدادها.

ومن جهة أخرى ال يلزم تقديم الطلب بواسطة حمام، بل باإلمكان تقديمه بواسطة 
يلزم من جهة أخرى  بواسطة ممثل عنه، كام ال  أو  بالتنفيذ  األمر  الشخص طالب  نفس 
توقيع حمام عىل الطلب املذكور، عالوة عىل ذلك فإن األمر عىل عريضة يمكن أن ينظر يف 
غيبة اخلصوم، وهلذا فال يعلن طلب األمر بالتنفيذ إىل أي خصم وال يكلف أحد باحلضور 

أمام القايض املختص بإصداره.

حكم  بتنفيذ  األمر  استصدار  بطلب  إرفاقها  الواجب  املستندات  بخصوص  أما 
التحكيم، فوفقًا لنص املادة )1052( من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري، 

جيب أن يكون طلب األمر بالتنفيذ مرفقًا بام ييل:

أصل احلكم الرسمي أو صورة من األصل جتمع الرشوط املطلوبة لرسمية العقد.  -1

املطلوبة  الرشوط  جتمع  صورة  أو  الثانية  املادة  يف  عليه  املنصوص  االتفاق  أصل   -2
لرسمية السند.

وعىل طالب االعرتاف والتنفيذ –إذا كان احلكم أو االتفاق املشار إليهام غري حمررين   -3
باللغة العربية- أن يقدم ترمجة هلذه األوراق هبذه اللغة وجيب أن يشهد عىل الرتمجة 
مرتجم رسمي أو حملف، ووجه ذلك أن املرشع اجلزائري يف نص املادة )8( من قانون 
عرائض  من  والعقود  اإلجراءات  تتم  أن  اشرتط  قد  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات 
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واملستندات  الوثائق  وتقديم  القبول،  عدم  طائلة  حتت  العربية  باللغة  ومذكرات 
كذلك جيب أن يكون باللغة العربية أو مصحوبة برتمجة رسمية إىل هذه اللغة حتت 

طائلة عدم القبول)18(.
إرفاقها  التي جيب  املستندات  املتقدم ال يشمل مجيع  النحو  التحديد عىل  أن هذا  إال 
بطلب تنفيذ حكم التحكيم األجنبي، بل هناك مستندات أخرى، فقد سبق وأن حتدثنا 
عن ميعاد طلب استصدار األمر بالتنفيذ، فإعامالً لذلك فإنه جيب إرفاق صورة من ورقة 
املحدد  بامليعاد  االلتزام  التحقق من صحة اإلعالن ومن  التحكيم بغرض  إعالن حكم 

لقبول طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم.

خـــامتة:
البديلة حلل  الطرق  من  التحكيم طريق  أن  املوضوع عىل  التأكيد من خالل هذا  تم 
التحكيمية  العملية  مراحل  من  مرحلة  أهم  التحكيم  حكم  تنفيذ  ُيعد  إذ  املنازعات، 
برمتها، فبصدور حكم التحكيم يفرتض تنفيذه من قبل األطراف بالطريقة الودية، إال 
أنه يمكن ألحد األطراف أن يتقاعس يف تنفيذ حكم التحكيم، مما جيعل الطرف اآلخر 
يلجأ إىل التنفيذ اجلربي عن طريق طلب يتقدم به إىل اجلهة القضائية املختصة بإتباع نظام 
الدعوى اجلديدة أو نظام األمر بالتنفيذ وإتباع اإلجراءات املنصوص عليها قانونًا، ليقوم 
القايض بعد ذلك ببسط رقابته عىل حكم التحكيم، ومن ثم إصدار حكمه سواء بقبول 

الطلب أو رفضه.
ويف نفس السياق فإن مسألة تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية يف اجلزائر يضع للقانون 
رقم 09/08 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ما مل توجد اتفاقية دولية مجاعية 
أو إقليمية تكون أوىل بالتطبيق مثل اتفاقية نيويورك، باعتبار أن االتفاقيات الدولية طبقًا 

للدستور اجلزائري تسمو من حيث تطبيقها عىل القوانني الداخلية بعد التصديق عليها.
املعمول  النظام  فإن   09/08 رقم  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  خالل  ومن 
به لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية بواسطة القضاء الوطني تستند لنظام األمر بالتنفيذ، 
جمموعة  يف  األجنبي  التحكيم  حكم  عىل  الداخيل  القضاء  رقابة  ترتكز  بموجبه  والذي 
بالتنفيذ )رقابة  القرار إلصباغه باألمر  التي جيب أن يستوفيها هذا  الشكلية  من املسائل 

شكلية(.   
18-خري عادل، حجية ونفاذ أحكام املحكمني وإشكاالهتا حمليًا ودوليًا، دار النهضة العربية، القاهرة، 

1990، ص 291.
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اإلرشاف يف ظل نظام ل.م.د كأساس لتحقيق اجلودة

 يف اجلامعة اجلزائرية
محداين هجرية

طالبة دكتوراه ختصص القانون اخلاص
جامعة حييى فارس باملدية )اجلزائر(

امللخص:
إن حتسني كفاءة التعليم العايل ونوعيته من خالل تبني نظام اجلودة، ال يمكن أن يتم 
والبحث  التدريس  جمال  يف  األداء  عىل  ينعكس  اجلودة،  لثقافة  مناسب  مناخ  بتوفري  إال 
الركائز اجلوهرية يف إطار فلسفة نظام )ل.م.د(؛ الذي  العلمي، و يعترب اإلرشاف أحد 
نوعية  حتسني  إىل  خالله  من  هيدف  الذي  العايل،  التعليم  إصالح  إطار  يف  اجلزائر  تبنته 
تكوين الطالب يف إطار جودة التعليم من خالل مرافقته يف مشواره اجلامعي، و يف هذا 
السياق جاءت دراستنا لتربز مدى تأثري اإلرشاف من خالل العالقة بني املرشف والطالب 

يف إرساء جودة التعليم العايل، و بالتايل حتقيق النمو االقتصادي و االجتامعي.

Résumé :
Améliorer l’efficacité et la qualité de l’enseignement supérieur à travers l’adop-
tion d’un système de qualité, ne peut se faire en fournissant un environnement 
propice à la culture de la qualité, qui se reflète dans la performance dans le 
domaine de l’enseignement et de la recherche, et est considéré comme l’un des 
piliers fondamentaux dans le cadre de la philosophie du système (L.M.D ) qui 
parrainé par l’Algérie dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur, 
qui vise à travers lequel d’améliorer la qualité de la formation des étudiants 
dans le cadre de la qualité de l’éducation par l’accompagner dans la vie univer-
sitaire, et dans ce contexte est venu notre étude à mettre en évidence l’impact de 
la surveillance à travers la relation entre le tuteur et l’étudiant dans l’établisse-
ment de la qualité de l’enseignement supérieur , et de réaliser ainsi la croissance 
économique et le développement social .                                                                                                                  

اجلزائرية،  العلمي،اجلامعة  البحث   ، اجلودة  نظام   ، ل.م.د  نظام  املفتاحية:  الكلامت 
التحصيل البيداغوجي، الدرجات العلمية ، الفرص التعليمية، التسيري البيداغوجي، 

جودة اإلدارة اجلامعية.
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مقدمة

تم  ملا  استكامال  يأيت  التعليمية، ألنه  املراحل  أهم  من  اجلزائر  العايل يف  التعليم  يعترب 
حتقيقه يف مراحل التعليم؛ األساسية والثانوية، ولذلك فإن حتقيق األ هداف الرتبوية التي 
القادر عىل  املتعلم  الفرد  بناء  القادرة عىل  باجلودة؛  التعليم  يعتمد عىل  املجتمع  يتوخاها 
اكتساب املعرفة و توظيفها يف حياته، ومن ثم حتقيق التنمية وفق التطورات والتغريات 

العلمية والتكنولوجية احلديثة. 
أن  يمكن  ال  اجلودة،  نظام  تبني  خالل  من  ونوعيته  العايل  التعليم  كفاءة  حتسني  إن 
يتم إال بتوفري مناخ مناسب لثقافة اجلودة، ينعكس عىل األداء من خالل تقديم جمموعة 
التدريس والبحث  املادية والبرشية والثقافية؛ ذات نوعية عالية يف جمال  من املداخالت 
العلمي، والتخطيط باإلضافة إىل إرساء قواعد للتعاون املهني مع اجلامعات املتقدمة من 

خالل االستخدام الرشيد لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال .
انطالقا مما سبق ذكره جاء إصالح النظام اجلامعي اجلديد يف اجلزائر املدرج من قبل 
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، املبني أساسا عىل نظام ل.م.د ) ليسانس- ماسرت- 
دكتوراه(، تم تنظيم هذه اهلندسة اجلديدة داخل جماالت كربى، تضم عدة اختصاصات 
يوفرها هلا سوق  التي  املناصب  التقنية، و كذا  و  العلمية  الكفاءات  متجانسة من حيث 
العمل، و الذي يرتكز عىل مقاربة جديدة للعالقات البيداغوجية و العلمية » أساتذة – 
الركائز اجلوهرية يف إطار فلسفة نظام )ل.م.د(،  إدارة«، و يعترب اإلرشاف أحد  طلبة- 
من  التعليم؛  جودة  إطار  يف  الطالب  تكوين  نوعية  حتسني  إىل  خالله  من  هيدف  الذي 
خالل مرافقته بداية من مساره التكويني إىل غاية إدماجه يف سوق العمل، كأداة للتحفيز 

والتحصيل البيداغوجي من خالل العالقة التي تربط بني املرشف و الطالب. 
التعليمية   « كتابه  يف  كومنيوس  إىل  الفكرة  يرد  من  هناك  اإلرشاف  مهمة  جذور  إن 
حتدث  الذي   ،)1630-1627( للجميع  يشء  كّل  لتعليم  العاملي  الفن  أو  الكربى 
نظام  فرنسا  اآلخرين، كام عرفت  تعليم  ملعلمهم يف  التالميذ  أحسن  أمهّية مساعدة  عن 
اإلرشاف قبل النهضة الصناعّية خاصة يف املدارس اخلريّية التي تستقبل األطفال الفقراء 
هذه  ظهور  ُيرجع  من  هناك  و   ،1686 سنة  يف  املؤسسة  لويس  سان  امللكّية  مثل:الدار 
الفكرة إىل العرص احلديث فقط، وذلك يف املؤسسات و الرشكات التي ختضع القتصاد 
السوق، فقد درجت العادة فيها عىل وضع موظفيها اجلدد حتت وصاية موظف مقتدر له 
خربة يف املنصب، و اهلدف منه تأطري و تعليم املوظف اجلديد أصول العمل، لتحقيق أكرب 
قدر من التقنية و التمكن من اإلنتاج يف أقرب وقت و بأقّل األرضار و بالتايل الرفع من 
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مردودّية الرشكة و املوظفني.

 فلمعرفة مدى تأثري اإلرشاف من خالل العالقة بني املرشف و الطالب يف إرساء جودة 
التعليم العايل، و بالتايل حتقيق النمو االقتصادي و االجتامعي، نطرح اإلشكالية التالية: 

هل يمكن لإلرشاف أن يساهم يف إرساء متطلبات جودة التعليم باجلامعة اجلزائرية 
و بمحيطها؟  

لإلجابة عىل هذه اإلشكالية ارتأينا إىل تقسيم الدراسة إىل املحاور التالية:
املحور األول: مفهوم جودة التعليم العايل  و نظام )ل.م.د(.

املحور الثاين: مفهوم اإلرشاف و القائمون عليه.
املحور الثالث: مهام املرشف و عالقته مع الطلبة.

املحور الرابع: متطلبات اإلرشاف لتحقيق جودة التعليم العايل.
املحور األول: مفهوم جودة التعليم العايل و نظام ل.م.د

أوال: مفهوم جودة التعليم العايل
التعليمية  اخلصائص  من  جمموعة  هبا  تلبي  التي  الدرجة  بأهنا  التعليم  جودة  تعرف 
الكامنة وفق برامج االعتامد املؤسيس و التخصيص للمتطلبات التعليمية يف حتقيق جودة 
ومميزات  خصائص  جمموع  مقدرة  تعني  العايل  التعليم  جودة  أن  كام  التعليمي1،  املنتج 
اجلهات  وكافة  واملجتمع  العمل  وسوق  الطالب،  متطلبات  تلبية  عىل  التعليمي  املنتج 
البرشية  املوارد  كل  توجيه  يتطلب  التعليم  جودة  فتحقيق  املنتفعة،  واخلارجية  الداخلية 
والسياسات والنظم واملناهج والعمليات والبنية التحتية، من أجل خلق ظروف مواتية 
لبلوغ  الطالب  هتيئ  التي  للمتطلبات  التعليمي  املنتج  تلبية  ضامن  يف  واإلبداع  لالبتكار 

املستوي املنشود لبلوغه2 .
 و جودة التعليم حسب وصف وكالة اجلودة الربيطانية، تعني  مدى نجاح الفرص 
املنشودة،  العلمية  الدرجات  حتقيق  عىل  مساعدهتم  يف  الطالب  أمام  املتاحة  التعليمية 
وفق  التعليم  ألنشطة  توزينها  و  األداء  جودة  لضامن  املحلية  املعايري  بناء  حسون،  فاضل  -عباس   1
متطلبات برامج االعتامد األكاديمي يف جامعة بابل، املؤمتر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضامن 
اجلودة يف التعليم آليات التوافق و املعايري املشرتكة لضامن اجلودة و االعتامد األكاديمي يف التعليم، 

القاهرة 2012، ص 175.
الدويل  امللتقى  العايل،  التعليم  لتحقيق اجلودة يف  االبتكار كوسيلة  بن أعامرة منصور، اإلبداع و   -  2
 19-18 حول االبداع و التغيري يف املنظامت احلديثة دراسة و حتليل جتارب و طنية و دولية يومي 

ماي 2011، بجامعة باجي خمتار عنابة كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ص 4.   
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والفرص  والتقييم،  واملساندة،  والفعال،  املناسب  التدريس  توفر  ضامن  عىل  والعمل 

التعليمية املالئمة والفعالة.
كفاية  حتقيق  إىل  هتدف  إدارية  وعملية  منهج  هو  العايل  التعليم  يف  اجلودة  حتقيق  أن 
الشهادة  عىل  للحصول  للطلبة  املناسب  األكاديمي  اجلو  هتيئة  و  وخلق  العايل  التعليم 
اجلامعية، لكن ال يعني الرتكيز فقط عىل قياس مدى ما يتم حتقيقه من أهداف بل ينبغي 
أن يشمل تقييم لالنجازات التي تم حتقيقها يف مستويات التعليم العايل، ويف ظل غياب 
معايري حمددة ومتفق عليها يف التعليم العايل؛ يصبح من الرضوري عىل املؤسسة اجلامعية 
أن حتدد رؤيتها وأهدافها وغاياهتا لكي يمكنها من تقييم أداءها وإنجازاهتا بناء عىل هذه 

األهداف والغايات3.

ثانيا: مفهوم نظام ل.م.د
للدول  التعليمية  السياسات  من  مستوحى  جديد  تعليمي  نظام  هو  ل.م.د  نظام  إن 
إلصالح  الوطنية  اللجنة  قدمته  الذي  التقرير  بعد  اجلزائر  تبنته  األنجلوساكسونية،  
جملس  طرف  من  املتبني  العايل  التعليم  بإصالح  اخلاص،  خمططها  يف  الرتبوية  املنظومة 
الوزراء يف 20 أفريل 2002 و تم حتديد املرحلة املمتدة من 2003-2004 ختص وضع 
برنامج تطوير عام و عميق للتعليم العايل من خالل هيكلة جديدة مرفقة بتجديد الربامج 
التنفيذي  املرسوم  بمقتىض  الكالسيكي  للنظام  كبديل  البيداغوجي، و طبقته  التسيري  و 
21 نوفمرب 2004 الذي يتضمن إحداث شهادة الليسانس«  04-371 املؤرخ يف  رقم 

نظام جديد«4، و هو حيتوي عىل ثالث شهادات هي:
•  شهادة الليسانس: و هي شهادة حترض يف ثالث سنوات و هي تنقسم إىل فرعني:	

املهنية،  احلياة  ملبارشة  يؤهله  الطالب تكوين  فيها  يتلقى  مهنية:  ليسانس  شهادة   -
بحيث تكون فيها %70 من الربامج املشرتكة و طنيا و %30 ختضع الحتياجات 

قطاع الشغل يف املحيط االقتصادي الذي تقع فيه اجلامعة.
شهادة ليسانس علمية أكاديمية: يتابع فيها الطالب الدراسة لنيل شهادة املاسرت   -

و األصل هنا أن تكون الربامج مشرتكة وطنيا.  

- هالة عبد القادر صربي، جودة التعليم العايل و معايري االعتامد األكاديمي« جتربة التعليم اجلامعي   3
لسنة   4 العدد  الثاين،  املجلد  اجلامعي،  التعليم  جودة  لضامن  العربية  املجلة  األردن«،  يف  اخلاص 

2009، ص 153-152. 
- املرسوم التنفيذي رقم 04-371 املؤرخ يف 21 نوفمرب 2004، املتضمن إحداث شهادة ليسانس«   4

نظام جديد«، جريدة رسمية عدد 75 لسنة 2004.
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• شهادة املاسرت: حترض هذه الشهادة خالل سنتني بعد الليسانس، و هي أيضا تنقسم 	

إىل قسمني:  
فيها  تراعى  أن  برشط  مبارشة،  العملية  احلياة  إىل  حاملها  تؤهل  مهنية:  ماسرت   -

الربامج التكوينية للجانب املهني.
ماسرت أكاديمية: تسمح حلاملها مواصلة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه.  -

• شهادة الدكتوراه: و حترض يف ثالث سنوات بعد شهادة املاسرت5.	
املحور الثاين: مفهوم اإلرشاف و القائمون عليه 

أوال: تعريف اإلرشاف
لصالح  املرشف  هبا  يقوم  التي  املرافقة  عملية  يف  عام  بشكل  اإلرشاف  مهمة  تتمثل 
أستاذ  بني  التكوينّية  العالقة  تلك  أهّنا   عىل  تعّرف  كام  باجلامعة،  العهد  حديث  طالب 
مرشف و متعلم  )شخص مفرد أو جمموعة صغرية( يف حالة تعّلم، فالعملّية يف جوهرها 

متمثلة يف تقديم جمموعة من املعلومات العملّية للطالب املبتدئ اجلديد يف اجلامعة6.
 ،03-09 رقم  التنفيذي  املرسوم  من  الثانية  املادة  يف  اإلرشاف  فعّرف  القانون  أما 
مهمة  اإلرشاف  يعد   «: نصت  التي  تنفيذها  كيفيات  حتديد  و  اإلرشاف  ملهمة  املوضح 
تسهيل  و  اجلامعية  احلياة  االندماج يف  من  للطالب هبدف متكينه  دائمة  مرافقة  و  متابعة 
حصوله عىل املعلومات حول عامل الشغل«7، فالعالقة تكون بني مرشف و طالب؛ هبدف 
مساعدة الطالب عىل ولوج اجلامعة يف أحسن الظروف، و مزاولة الدروس بشكل سلس 

و سهل.
الفرنسّية  يقابله يف  » اإلرشاف«  أن مصطلح  الصدد  إليه يف هذا  ما جتدر اإلشارة  و 
املستعمل يف  الوصاية«   « يقابله مصطلح  أوىل  باب  ، و هو من   »Tutorat«  مصطلح
مصطلحات العلوم القانونية و الفقه اإلسالمي، لذا فمن باب أوىل استعامل هذه الرتمجة 
»الوصاية«  املصطلح  تأخذ هبذا  اجلزائرية  اجلامعات  فالكثري من  الصحيحة يف األصل، 

- موقع وزارة التعليم العايل و البحث العلمي.  5
- فرحات بلويل، مهمة اإلرشاف يف ظل نظام ل.م.د، أعامل اليوم الدرايس  املنظم يوم 22 أفريل   6
2013 حتت عنوان: إصالحات التعليم العايل و التعليم العام- الراهن و اآلفاق- املنظم من قبل 
وزو،  تيزي  اللغات،  و  اآلداب  كلية  معمري؛  مولود  جامعة  اجلزائر،  يف  اللغوية  املامرسات  خمرب 

ص23.
- املرسوم التنفيذي رقم 09-03 املؤرخ يف 3 يناير2009، يوضح مهمة اإلرشاف و حيدد كيفيات   7

تنفيذها، جريدة رسمية عدد األول لسنة 2009.
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بدل من اإلرشاف، مل تعرف اجلامعة اجلزائرية مهمة اإلرشاف، إال لرضورات استجدت 
بسبب التطور و التحوالت االقتصادية، مما جعل مرافقة الطلبة مهمة ملحة واجب األخذ 

هبا لرفع مردودّية التعليم العايّل، و من أهم األسباب نذكر ما ييل:

• ارتفاع نسبة الرسوب الّدرايس حيث تتفق معظم الدراسات عىل أّن نسب الرسوب يف 	
األطوار األوىل من الّدراسات اجلامعّية هي التي فرضت فكرة اإلرشاف عىل اجلامعة، 
فريوى أّن اجلامعات األمريكّية ترى نفسها مسؤولة عن رسوب طالب أو مغادرته 
الدخول  له  يسمح  له مستوى  و  نجيبا  كان  مدرجاهتا  قبلته يف  عندما  الدراسة ألهّنا 
إليها، و ملا هو مل يكمل دراسته أو مل ينجح فاجلامعة هي املسؤولة عن ذلك، لذا وجب 

مرافقته  ليصل إىل بر األمان، فاإلرشاف حتمية ال مفر منها.
• بالطرق 	 اجلميع  توجيه  يصعب  مما  باجلامعات  يلتحقون  الذين  للطلبة  الكبري  العدد 

التقليدية، خاصة أهّنم ليسوا دائام مجاعات حتمل نفس اخلصائص، فهناك كبار السن 
و الصغار، العامل و الطلبة، 

و غريها من املميزات، األمر الذي جعل اجلامعات الفرنسّية تأخذ بعملّية اإلرشاف 
قبل  الثانوية  تالميذ  بتوجيه  ذلك  و  املرافقة،  تسمية  حتت  ل.م.د  نظام  ظهور  قبل  حتى 
تطورت  ل.م.د  نظام  ظهور  بعد  و  مفتوحة،  بأّيام  اجلامعة  إىل  دخوهلم  بعد  و  دخوهلم 

املامرسة إىل تسمية » اإلرشاف«.

• هلم 	 من  بينهم  من  فإّن  الطلبة  أطياف  لتعدد  نظرا  متكيفني  غري  الطلبة  بعض  وجود 
ينعزل ثم يفشل يف  البعض منهم  الفضاء اجلامعّي، ما جيعل  التكيف مع  مشاكل يف 

مساره، و تفاديا لذلك استحدثت هذه الوسيلة ملساعدة مثل هؤالء الطلبة.
• ظهور ل.م.د و إنشاء مسارات قصرية؛ فاإلرشاف كمامرسة قديم نوعا لكنه مل يفرض 	

نفسه يف اجلامعات األوروبّية إالّ من خالل ل.م.د، الذي يتمّيز بخصوصيات كثرية 
فرضت  التي  املتابعة  وهذه  نجاحه،  حظوظ  لرفع  املبتدئ  الطالب  مرافقة  بينها  من 
التي  املسارات  لقرص  الوقت  ضيق  أمهها  ل.م.د،  يف  كثرية   أسباب  إىل  تعود  نفسها 
تتلخص يف ثالث سنوات يف الطور األول، لذلك حيتاج الطالب إىل استغالل وقته 
بشكل صارم للنجاح، و وضع مرشف حتت ترصفه قد يساعده كثريا يف ترتيب و قته 

بشكل جّيد8.

- فرحات بلويل، املرجع السابق، ص 27.   8
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ثانيا: القائمون بمهمة اإلرشاف

ينظم اإلرشاف يف كل مؤسسة جامعية- جامعة أو مركز جامعي- من طرف »جلنة 
مدير  من  تتشكل  و  املؤسسة  مسؤول  يرأسها  مستواها،  عىل  املستحدثة  اإلرشاف« 
الدراسات  مدير  أو  بالبيداغوجية  املكلف  املدير  نائب  من  و  رئيس،  بصفة  املؤسسة 
املكلف بالبيداغوجية، و من مسئولو ميادين التكوين، و من أساتذة باحثني يتم تعيينهم 
لإلرشاف عىل الطلبة السنة األوىل ، كام يعني نائب للرئيس و مقرر اللجنة9 ، حيث تتوىل 
هذه اجلنة إعداد تقرير سنوي تقويمي لعملية اإلرشاف، يتضمن وجوبا عىل اخلصوص 
تقييم املوارد املسخرة و النتائج املتحصل عليها، إلرساء املامرسات البيداغوجية احلسنة 

وتعميمها، يرفع التقرير إىل الوزير املكلف بالتعليم العايل10.

و لقد نصت املادة 8 من املرسوم التنفيدي رقم 08-130، املتضمن القانون األسايس 
اخلاص باألستاذ الباحث عىل: » يمكن دعوة األساتذة الباحثني، يف إطار الطور األول 
املنصوص عليه يف القانون رقم 99-05 املؤرخ يف 18 ذي احلجة عام 1419 املوافق 4 
أبريل سنة 1999 املعدل و املتمم و املذكور أعاله ملامرسة اإلرشاف الذي يتطلب متابعة 
دائمة للطالب «11، كام نصت املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 09-03، الذي يوضح 
مهمة اإلرشاف و حيدد كيفيات تنفيذها عىل: » يضمن األستاذ الباحث املامرس يف املؤسسة 
املؤسسة،  يف  الدكتوراه  أو  املاسرت  شهادة  لنيل  املسجلني  دعوة  يمكن  اإلرشاف،  مهمة 
 ،» باإلرشاف  مكّلف  باحث  أستاذ  مسؤولية  حتت  اإلرشاف  بمهمة  للقيام  احلاجة  عند 
باستقراء هذه النصوص القانونية نجد أهنا تسند مهمة اإلرشاف إما لألستاذ الباحث أو 
للطلبة املسجلني لنيل شهادة املاسرت أو الدكتوراه، لكن حتت إرشاف األستاذ الباحث، 
بمهمة  الدكتوراه  كذا طلبة  و  املتفوقني  املاسرت  تكليف طلبة  أن  نظري  و حسب وجهة 
اإلرشاف بالنسبة للطلبة اجلدد يكون له أثر كبري يف توجيههم لقرب الطالب من الطالب.

- القرار رقم 713 املؤرخ يف 3 نوفمرب 2011، املحدد تشكيلة جلنة اإلرشاف و سريها   9
اإلرشاف  مهمة  يوضح  يناير2009،   3 يف  املؤرخ   03-09 رقم  التنفيذي  املرسوم  من   9 املادة   -10

وحيدد كيفيات تنفيذها، السابق الذكر.
2008، املتضمن القانون األسايس اخلاص  3 ماي  08-130 املؤرخ يف  11- املرسوم التنفيذي رقم 

باألستاذ الباحث، اجلريدة لرسمية عدد 23 لسنة 2008.
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يضع املرشف إىل تقييم دوري من فريق ميدان التكوين و رئيس القسم، و هلذا يكون 
ملزم بتقديم تقرير عن نشاطاته كل ثالثة أشهر،  حيث يراعى يف تقييم نشاط املرشف 

تقدير مدى رضا الطلبة، إذ يرتتب عن نتيجة التقييم جتديد االلتزام أو إلغاءه12.
و ما جيب اإلشارة إليه البد أن يكون املرشف ملم ببعض املهارات نذكر منها العنارص 

التالية:
• املهارات البيداغوجية: و التي تتمثل يف املعرفة و اخلربة التي يتمتع هبا املرشف، لبناء 	

أنشطة الدراسة، تنشيط فوج من الطلبة، تسهيل الدراسة الذاتية و اجلامعية للطلبة.
• عىل 	 األستاذ  قدرة  و  التكوين،  يف  اخلربة  مستوى  تعكس  التي  التخصص:  مهارات 

أو توفري موارد إضافية  الدرس و تقديم معلومات  اإلجابة عن أسئلة حول حمتوى 
لنظام التعليم، تصحيح مفاهيم الطلبة.

• املهارات التقنية: يطورها املرشف بالنسبة ملكونات تكنولوجيات بيئة التكوين، دون 	
املعلومات و االتصاالت، حتى  لتكنولوجيا  اجليد  باستعامله  أن يكون خبريا وذلك 
جييب  أن  املرشف   عىل  فيجب  املجال،   هذا  يف  إليه  املسندة  املهام  تأدية  من  يتمكن 
برسعة عن تساؤالت الطالب يف هذا املجال و إما توجيهه إىل الشخص املتخصص يف 

حالة عدم معرفة اجلواب.
• عىل 	 قدرته  للمرشف،  السلوكية  و  الفنية  اخلربة  يف  متثل  التي  الشخصية:  املهارات 

االستامع،  قابلية  مدى  كذلك  و  اجلامعية  و  الفردية  اإلشكاالت  حل  و  التفاوض 
التعاطف و التحكم يف العمليات.13

• و يف األخري نشري أّن مهمة اإلرشاف ليس هلا تبعات تقييمّية عىل الطالب، فلن حياسب 	
عليها، و ليست حمل تقييم أو تنقيط يؤثر عىل املسار العلمّي للطالب، بل هي خدمة 

تقدم له يف سبيل مساعدته عىل النجاح يف مساره الدرايّس. 
املحور الثالث:  مهام املرشف و عالقته مع الطلبة 

أوال: مهام املرشف 
يتمثل دور املرشف يف إنشاء اتصاالت مع  جلنة اإلرشاف و طلبته، فهو  يعمل بشكل 
وثيق مع رئيس القسم و مع فريق التكوين، و يرافق فريقه من الطلبة يف تطوير عالقاهتم 

اإلرشاف  مهمة  يوضح  يناير2009،   3 يف  املؤرخ   03-09 رقم  التنفيذي  املرسوم  من   8 املادة   -12
وحيدد كيفيات تنفيذها، السابق الذكر.

13 - دليل اإلرشاف املعد من طرف جامعة تبسة موجود عىل املوقع اإللكرتوين للجامعة. 
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الشخصية، األكاديمية واالجتامعية، حددت املادة الثامنة من املرسوم التنفيذي رقم 08-
التي  اخلدمات  أو  املهام  الباحث،  باألستاذ  اخلاص  األسايس  القانون  املتضمن  130؛ 

يقدمها األستاذ املرشف للطلبة و هي:
• مساعدة الطالب يف عمله الّشخيص ) تنظيم و تسيري جدول توقيته و تعلم و سائل 	

العمل اخلاصة باجلامعة......(
• مساعدة الطالب يف أداء عمله التوثيقي ) التحكم يف اآلالت الببليوغرافية و استعامل 	

املكتبة(،
• مساعدة الطالب عىل اكتساب تقنيات التقييم و التكوين الذاتيني.	

و تم التفصيل أكثر يف مهام املرشف يف املرسوم التنفيذي رقم09-03، الذي يوضح 
مهمة اإلرشاف و حيدد كيفيات تنفيذه يف مادته الثانية و التي تتمثل يف:

1-اجلانب اإلعالمي و اإلداري: و الذي يتمحور يف ثالث أفعال و هي: 
• يستقبله يف اجلامعة يكون 	 أستاذا مرشفا  الطالب  أن جيد  االستقبال: أول يشء جيب 

مرافقا له يستمع إليه و يساعده عىل إجياد احللول للمشاكل التي يتعرض هلا يف اجلامعة 
التي يكتشفها ألول مرة، يرشح له نظام التعليم) ل.م.د( الذي يدرس فيه ، وما تضمن 
من مصطلحات  و مفاهيم جديدة مل يعرفها يف مرحلة الثانوية مثل: وحدات التعليم 
و املواد؛ األرصدة و الديون؛ التقدم؛ مسالك التكوين، هبدف مساعدته عىل التأقلم 

معها ألهنا سيستخدمها طوال مشواره الدرايس اجلامعة. 
• املتحصل 	 اجلديد  للطالب  مرحلة  أهم  هي  و  تعريفّية؛  املرحلة  هذه  تعترب  التوجيه: 

احلياة  بقواعد  كافية  معرفة  دون  من  اجلامعة  إىل  بوصوله  إذ  البكالوريا،  شهادة  عىل 
احلياة  اندماجه يف  الطالب يف  إرشاد وتوجيه  ينبغي  لذا  التعليم،  بتنظيم  و  اجلامعية، 

اجلامعية.
• الوساطة : مساعدة الطالب للتقرب من اخلدمات اجلامعية املختلفة.14	

للطالب،  الشخيص  العمل  تنظيم  و  التعلم  يف  املرافقة  هو  و  البيداغوجي:  اجلانب   -2
التطبيقية  و  املوجهة  الدروس؛إعداد األعامل  األفكار؛ مراجعة  تدوين  يتعلم  حيث 

ومساعدته يف بناء مساره التكويني15.
يناير2009، يوضح مهمة اإلرشاف   3 املؤرخ يف   03-09 التنفيذي رقم  املرسوم  2 من  املادة   - 14
و حيدد كيفيات تنفيذها، السابق الذكر، و دليل اإلرشاف املعد من طرف جامعة تبسة موجود عىل 

املوقع اإللكرتوين للجامعة.
15- نفس املرجع.
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3-اجلانب املنهجي والتقني: و يتمثل يف تلقني مناهج العمل اجلامعي، فاملرشف يقرتح 
عىل الطالب العمل داخل جمموعة صغرية  و يرشده عىل طريقة العمل اجلامعي ملا 
له من أمهّية يف تبادل املعلومات بني الطلبة و تكوين أسلوب حوار منهجي بينهم،  
عىل  واإلطالع  البحث  كيفية  يف  املتمثلة  الوثائقّية  املوارد  استعامل  كيفية  وُيعّلمه 
املؤلفات  املختلفة؛ كتب؛ جمالت؛ رسائل املاجستري و أطروحات الدكتورة؛ و غريها 
من املراجع و املصادر التي يستعملها يف دراسته إلنجاز البحوث، إضافة إىل استعامل 

تكنولوجيات اإلعالم و االتصال، لرفع مستواه التعليمي و الثقايف16.
أنه  إال  األحيان،  غالب  يف  نفسانيا  تدريبا  يتلّق  مل  املرشف  أّن  رغم  النفيس:  4-اجلانب 
حثه  و  يأخذ شكل حتفيزه  الذي  و  النفسية،  الناحية  من  الطالب  مساعدة   يستطيع 
عىل متابعة مساره التكويني، من خالل االستامع له وخلق عالقة ثقة؛ تزويده بالدعم 
والنصائح الشّخصية؛ تشجيعه عىل حتسني نتائجه قصد النجاح يف دراسته؛ التقليل 
من إحساسه بالعزلة و تشجيعه عىل إعادة الثقة يف نفسه؛ أن يزرع فيه رؤية إجيابّية 

للمستقبل17.
الوسائل  توضع حتت ترصفه  بمهام  اإلرشاف،  القيام  من  املرشف  األستاذ  لتمكني 
الرضورية لذلك عىل اخلصوص؛ فضاء مالئم لالتصال بالطالب، النصوص التنظيمية 
التي تنظم السري البيداغوجي و اإلداري للجامعة، املعلومات املتعلقة بأشكال التكوين 
املحيط  حول  مفيدة  معلومة  وكل  األخرى،  العايل  التكوين  مؤسسات  من  املقرتحة 
االجتامعي و االقتصادي لتوجيه الطالب يف اختياراته يف مساره التكويني و يف مرشوعه 

املهني18. 

ثانيا: عالقة األستاذ املرشف بالطلبة
إن عالقة التواصل بني املعلم و املتعلم ختتلف باختالف أنظمة و نامذج التعليم، حيث 
أن لكل نظام بيداغوجي تصورات معينة، و اإلرشاف كأداة للتأطري و التكوين يف إطار 
فلسفة نظام )ل.م.د( تتميز بإرساء عالقة حديثة تتميز بشبه مركزية املتعلم، حيث يعترب 
هذا األخري هو مركز فعل التعليم و التعلم؛ باعتباره الفاعل األسايس يف تعليم ذاته من 
خالل مبادرته و جتاربه  و نشاطاته، و يعترب املعلم جمرد موجه و مرشد، لذلك فإن مبدأ 

16- نفس املرجع.
17-نفس املرجع.

18- املادة 7 من املرسوم التنفيذي رقم 09-03 املؤرخ يف 3 يناير2009، يوضح مهمة اإلرشاف و 
حيدد كيفيات تنفيذها، السابق الذكر.
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التعاون و التفاعل و التبادل أسايس بني الطرفني، و تشكل اإلبداعية الذاتية للمتعلم يف 
هذا النموذج أهدافا متوخاة من التعليم و التعلم، فانطالقا من الفاعلية اإلجيابية له يصيح 
هو حمور عملية إرسال املعلومات و املعرفة؛ من خالل ما يقوم به من نشاط و ما يتميز به 
من انشغاالت و ليست صادرة عن املعلم، و من ثم يتحول هذا األخري إىل متلقي يكتفي 
هلا  ليس مستهلكا  و  املعرفة  البحث عن  باعتباره رشيكا يف  توجيهه  و  املتعلم  بمساعدة 
فقط، و تكون التفاعالت عامة و شاملة حيث تتم بني املتعلمني  فيام بينهم و بني املعلم، 

وهكذا يتحقق اإلرسال األفقي بني أفراد اجلامعة.  

األكاديمّية،  السنة  طوال  منّظمة  الطلبة  و  املرشف  بني  اللقاءات  تكون  أن  جيب  لذا 
املعامالت  أّي شكل من أشكال  تفادي  يتعني عىل املرشف  املهنة، كام  وباحرتام أخالق 
الشخصّية، فهو يسّخر لالستامع للطلبة، يربمج حصص اللقاءات، ويزّود الطلبة الذين 
الطلبة  احتياجات  ذلك  يف  مراعيا  سدايس  كل  خالل  العمل   بمخطط  إرشافه   حتت 
التي يمرون هبا) الدخول  التي يدرسوهنا، وكذا الفرتات  البيداغوجية  وحمتوى الربامج 
اجلامعي- بداية األعامل التطبيقية- فرتة االمتحانات و ما يصاحبها من ظهور النتائج(،  
و يكون ذلك موزع عىل  حصص اللقاءات من بداية السنة األكاديمّية حتى هنايتها، حيث 

أن الطلبة اجلدد يف أمسِّ احلاجة للمرافقة واملتابعة.

املحور الرابع: متطلبات اإلرشاف لتحقيق جودة التعليم العايل

أوال: متطلبات جودة التعليم العايل
باعتبار أن اإلرشاف أحد الركائز اجلوهرية يف إطار فلسفة نظام )ل.م.د(، الذي هيدف 
من خالله إىل حتسني نوعية تكوين الطالب يف إطار جودة التعليم يلزم اجلامعات بتطوير 
قدرهتا التنافسية من خالل توفر متطلبات اجلودة أوال و التي عىل أساسها تبنى متطلبات 

اإلرشاف لتحقيق جودة التعليم العايل، و متطلبات اجلودة تتمثل يف العنارص التالية: 

مع  التكيف  و  الكفاءة  و  باملرونة  اجلامعية  اإلدارة  تتميز  أن  أي  اجلامعية:  اإلدارة  جودة 
املستجدات، و توفري هياكل االستقبال  بالشكل الكايف؛ مما يلق جو علمي تنافيس 
التي  الديمقراطية  اإلدارة  نمط  أي  الطلبة،  لدى  االستيعاب  قدرة  رفع  شأنه  من 
تعتمد عىل املشاركة الفعالة لكافة األطراف ذات املصلحة و يكون شعارها االبتكار 

و اإلبداع.
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جودة الطالب اجلامعي: و الذي جيب أن يتميز بالقدرة عىل االعتامد عىل الذات و الثقة 
بالنفس، و أن تكون لديه مهارات االتصال مع اآلخرين، و يتحىل بالتفكري النقدي 
السليم و يتمتع بروح العمل ضمن فريق و قادر عىل االندماج يف املجتمع، و حيرتم 
العلمية  التطورات  يواكب  أن  و  الوطنية،  بالروح  أيضا  يتمتع  و  املهنة  أخالقيات 
تؤهله  ختصصه  جمال  يف  شاملة  و  واسعة  معرفة  لديه  تكون  أن  و  احلديثة  التقنية  و 

للمبادرة و اختاذ القرار و أن تكون لديه مهارات يف جمال البحث العلمي.
جودة هيكل الربامج التعليمية: حيث تقتيض اجلودة أن تكون الربامج تستجيب خلصائص 
التي  املتطلبات  مع  التكيف  و  الوطني  االقتصاد  متطلبات  و  املجتمع،  مكونات  و 

تفرضها الظروف الدولية19.
جودة هيئة التدريس: و التي تقتيض أن يتميز األداء األكاديمي هليئة التدريس بالنشاط 
العلمي، و املشاركة يف امللتقيات؛ املؤمترات؛ الندوات الوطنية و الدولية، و أن يكون 
اإلنتاج العلمي هليئة التدريس من بحوث و دراسات و كتب و مقاالت منشورة يف 
جمالت ذات سمعة دولية، و أن يتمتع بروح االنتامء إىل املؤسسة اجلامعية؛ التي يعمل 
هبا من خالل التزامه بأخالقيات املهنة، و أن يكون له القدرة عىل العمل ضمن فريق.
جودة الترشيعات و اللوائح: و هو أن تكون القوانني شفافة و مرنة  تستجيب ملتطلبات 
من  يمكنها  و  اجلامعات،  يف  اجلودة  لضبط  شامل  نظام  إجياد  شأهنا  من  و  اجلودة، 
تصحيح و تطوير املناهج  الدراسية؛ و ذلك بخلق هياكل تنظيمية تؤدي إىل املزيد 

من الضبط و النظام20.
مستمر؛  بشكل  اجلامعي  األداء  بمستوى  االرتقاء  هو  و  اجلامعي:  األداء  تقييم  جودة 
العملية  يف  احلديثة  األساليب  وتبني  االلكرتوين  التعليم  أشكال  يف  بالتوسع 
االبتعاد عن  و  اإلبداع،   و  االبتكار  و  التحليل  إىل  الولوج  مما يسهل  البيداغوجية، 
أساليب التلقني و احلفظ، و حتفيز أعضاء هيئة التدريس عىل التفاعل مع مؤسسات 

املجتمع؛ بربط أبحاثهم بقضايا املجتمع و مشكالته.
جودة اجلامعة و املجتمع: أي أن ترتبط اجلامعة باملحيط الذي تتواجد فيه؛ لتلبي خمرجات 
تكون  أن  و  املختصني،  و  اإلطارات  من  الوطني  االقتصاد  احتياجات  اجلامعة 

اآلفاق  و  الواقع  بني  اجلزائر  يف  العايل  التعليم  قطاع  يف  التعليمية  اخلدمة  جودة  العلجة،  حاجي   -19
»دراسة حتليلية تقييمية لإلصالحات اجلديدة ل.م.د«، األكاديمية للدراسات االجتامعية و اإلنسانية، 

قسم العلوم االقتصادية و القانونية، العدد 10، جوان 2013 ص 37-35
20 - نفس املرجع، ص 36.
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شأهنا  من  مواضيع  ملعاجلة  تستجيب  اجلامعات؛  هبا  تقوم  التي  العلمية  األبحاث 
املسامهة يف تطوير االقتصاد الوطني و رفع قدرته التنافسية، و تكون خمرجات التعليم 
العايل بمثابة رأس مال فكري ملواجهة حاجات منظامت األعامل، مما يتيح يف األخري 
بابه الواسع،  الظروف املواتية لدخول االقتصاد الوطني مرحلة اقتصاد املعرفة من 
والذي يعرب عن مدى استعداد االقتصاد الوطني القتصاد املعرفة خاصة إذا تم إرفاق 

هذه السياسات و االسرتاجتيات باعتامد مبدأ احلكامة و الشفافية و املساءلة21.

ثانيا: متطلبات اإلرشاف
انطالقا من متطلبات جودة التعليم العايل نرى بأن متطلبات اإلرشاف يف ظل نظام 

ل.م.د لتحقيق جودة التعليم العايل  تتمثل يف العنارص التالية: 
• تسهيل استقبال الطلبة اجلدد و توجيههم: بوضع كل الرتتيبات الرضورية ملرافقتهم 	

بناء عىل  التكوين و جلنة اإلرشاف و األساتذة املرشفني،  بالتنسيق مع كل من فريق 
خمطط عام يسمح بتوجيه تدرجيي و مضبوط من خالل تنظيم حمكم للتعليم و مالمح 
التكوين، و القدرة عىل استيعاب األعداد املتزايدة للطلبة و تنظيم أحسن للدراسات. 

• تشجيع انفتاح الطالب اجلامعي عىل تكوين عالقات مع الطلبة اآلخرين: ليس فقط 	
مع الذين ينتمون لنفس التخصص، بل مع مجيع التخصصات القريبة بصفة مبارشة 
أو غري مبارشة مع ختصصه، من خالل اللقاءات التي يقيمها األستاذة املرشفني فيام 
بينهم لتبادل اخلربات و املهارات، حتى يكون الطالب ثقافة واسعة تفيده يف مساره 
الدرايس و املهني بعد التخرج،  ملا هلا من أمهّية يف حياته بمختلف جوانبها كام يكسب 

الطالب قدرة أكرب عىل التكيف و االندماج يف املجتمع. 
• تثمني العمل الشخيص و اجلامعي للطلبة: حيث يقوم األستاذ املرشف برشح تقنيات 	

و أدوات ذلك، للوصول إىل تكوين نوعي للطلبة يملكون مهارات و قدرات علمية 
تتامشى و اإلطار االجتامعي و االقتصادي،  متكنه من ولوج عامل الشغل بجدارة.

• االجتامعي: 	 و  االقتصادي  املحيط  و  اجلامعية  املؤسسات  بني  عالقة  تطوير  رضورة 
السيام من خالل التبادل االسرتاتيجي املبني عىل البحث و التطوير بام حيقق االستفادة 
االستشارة؛  اخلربة؛  تقديم  خالل  من  إدارة-   و  طلبة؛  أساتذة؛  الرشكاء-  لكل 
التكوين؛ و املواكبة لكل التطورات احلاصلة، و بالتايل حتقيق اجلودة يف التعليم العايل 

وفق متطلبات املجتمع و سوق العمل.  

21- نفس املرجع، ص 37.
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• العايل يف كل 	 التعليم  مع  متالئام  و جعله  تنظيمه:  و  اجلامعي  التعليم  -رفع مستوى 

أنحاء العامل،  و تسهيل املبادالت التي باتت رضورية بالنسبة للجامعة، وكذا تسهيل 
احلركية و التعاون و االعرتاف املتبادل للشهادات.

• -إنشاء مراكز و هيئات و مجعيات لإلرشاد و التوجيه و التدريب املهني: تستعني هبا 	
املؤسسات اجلامعية لرتقية مهارات و كفاءات األساتذة املرشفني بام حيقق ترقية الطلبة 

اجلدد و اخلرجيني.
االستفادة الفورية لألستاذ املرشف من النصوص القانونية و الترشيعية:  و كذا اإلعالنات؛ 
التقارير؛ و التوصيات الصادرة من املنظامت و اهليئات و اللقاءات العاملية و اإلقليمية 

حول الربط بني النشاط األكاديمي و سوق العمل و التوظيف.
• إرشاك الطالب يف إدارة اجلامعة: من أهم مطلوبات اجلودة يف إدارة اجلامعة املعارصة 	

إرشاك الطالب اخلرجيني و الطالب املوجودين إرشاكا فعليا يف إدارة اجلامعة و هو 
ما يتحقق من خالل تكليف اخلرجني بمهمة اإلرشاف عىل الطلبة اجلدد املوجودين 

باجلامعة. 

اخلامتة:
 يف األخري نخلص إىل أنه إذا ما طبقت مهمة اإلرشاف بمفهومها و متطلباهتا؛ عندئذ 
يمكننا أن نجعل من وصاية األستاذ املرشف عىل الطالب جرسا نمر من خالله إىل وصاية 
اجلامعة عىل املحيط االقتصادي و االجتامعي فالوصول إىل جودة التعليم العايل، فنجعل 
من اجلامعة حترص عىل تنمية البحث العلمي و التطبيقي و تربط البحث بواقع العمل، 
عىل  حترص  و  العمل،  معوقات  و  التجارة  و  الزراعة  و  الصناعة  مشكالت  تدرس  و 
إعداد األطر و الكفاءات البرشية التي حيتاجها املجتمع يف خمتلف النشاطات، و تزويدها 

بأحدث املعارف و اخلربات الالزمة.   
فيها  واملسامهة  اإلصالحات  هذه  يف  االندماج  املستويات،  كل  يف  للطلبة  ودعويت 
التكوين اجليد، واالنتقال إىل  لتمكينهم من  انشغاالهتم  باقرتاحاهتم ومتطلباهتم وطرح 

عامل الشغل بكل ثقة وقدرة.
املسؤولني  كذا  و  الطلبة  و  األساتذة  من  لكل  موجهة  فهي  املقرتحة  التوصيات  أما 
التام  واالنضباط  الفعال،  والتأطري  اجليد  األداء  رضورة  لألساتذة  فبالنسبة   ، اإلداريني 
يف القيام بكل األعباء البيداغوجية والبحثية، واملرافقة اجليدة واملتميزة واملتابعة الدائمة 

للطلبة، يف كل إنجازاهتم واألخذ بانشغاالهتم مأخذ اجلد.
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تعني  التي  و  الدرايس،  مشوارهم  يف  بالرصامة  التحيل  رضورة  للطلبة  بالنسبة  أما 
كل  يف  اإلجيابية  واملشاركة  التطبيقية،  واألعامل  املحارضات  ملختلف  الدائم  احلضور 
النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم والكلية واجلامعة، واملداومة والرتدد عىل املكتبة 
اجلامعية وخمتلف قاعات املطالعة يف الكليات واألقسام، ومتثيل اجلامعة أحسن متثيل يف 

النشاطات الرياضية والعلمية والثقافية عىل املستوى الوطني والدويل.
األساتذة  واستقبال  تأطري  يف  اإلدارة  دور  يبقى  واملوظفني،  للمسؤولني  بالنسبة  و 
والطلبة أحسن استقبال وتسهيل مهمة األساتذة والطالب ألداء مهامهم عىل أكمل وجه 
الرتبوية، والقضاء عىل كل  املؤسسة  الظروف، ألنه هو اهلدف األسمى هلذه  ويف أجود 
أشكال البريوقراطية السلبية التي تقف عائقا أمام أداء مهام األرسة اجلامعية، ولن يتأتى 

ذلك إال بمساعدة مجيع أطراف املعادلة اجلامعية.
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تطهري العقار الصناعي

سطوطح غنية
طالبة دكتوراه

كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة املدية

ملخص
تطهري العقار الصناعي هي مجيع العمليات التي اختذهتا الدولة من أجل حتديد الطبيعة 
القانونية مللكية هذا العقار، وذلك بتسوية الوضعية القانونية لألرايض املحازة من طرف 

املستفيدين، والبنايات املشيدة عليها.
األمالك  ضمن  وإدماجها  املستغلة  غري  العقارية  األصول  كل  اسرتجاع   تشمل  كام 

اخلاصة للدولة ومنحها لالستغالل      من جديد.
Résumé

L’assainissement du foncier industriel est toutes les opérations 
prises par l’Etat pour déterminer la nature juridique de la propriété 
de ce foncier, et que la régularisation de la situation juridique des 
terrains acquises par les bénéficiaires et les bâtiments construits  
sur eux.

Il comprend également la récupération des tous les biens immo-
biliers actifs inexploité et leur intégration au domaine privé de 
l’Etat, et donne à l’exploitation de la nouvelle.

األمالك  العمومية،  األرايض  العقارية،  احلافظة  الصناعي،  العقار  املفتاحية:  الكلامت 
اخلاصة للدولة، األوعية العقارية، األصول العقارية ،  عقد االستثامر



جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016 218
مقدمة

أثر  البلديات1  احتياطات عقارية لصالح  املتضمن تكوين   26-74 كان لألمر رقم 
داخل  الواقعة  األرايض  إدماج  األمر  هذا  تضمن  حيث  الصناعي،  العقار  تنظيم  عىل 
املحيط العمراين ضمن احلافظة العقارية للبلدية من أجل توجيهها النجاز مشاريع تنموية 
ذلك  عىل  وترتب  األحيان،  أغلب  يف  تستكمل  مل  اإلجراءات  هذه  أن  غري  واستثامرية، 
عدة نتائج أمهها ترصف البلدية  يف احلافظة العقارية دون إمتام إجراءات نقل امللكية من 
اخلواص ومنح العقارات عىل أساس وثائق إدارية )قرارات ختصيص، مداولة البلدية...
الخ( دون أن يكون هلده الوثائق قيمة سند امللكية، و تشييد بنايات بدون رخصة بناء، 
املشاريع،  لتمويل  قروض  عىل  للحصول  االستثامر  حمل  العقارات  رهن  إمكانية  وعدم 

فرتتب عىل ذلك أسوأ النتائج أبرزها وجود بنايات غري رشعية، وكذا املضاربة بالعقار.
ودفعت  األخرى،  العقار  أصناف  غرار  عىل  الصناعي  العقار  مست  األوضاع  هذه 

بالسلطات العليا إىل اختاذ إجراءات من أجل تطهري هذا العقار.
األرضية  القطع  شملت  الصناعي  العقار  تطهري  عملية  أن  يف  املوضوع  أمهية  تكمن 
حمل االستغالل وكذا البنايات التي شيدت بدون ترخيص، وكان ذلك بموجب رشوط، 
وكيفيات خمتلفة متثلت يف تأسيس سندات امللكية ومنح رخص البناء ورخص التجزئة 
طرف  من  االنتفاع  سبيل  عىل  املحازة  األمالك  وضعية  وتسوية  التسوية،  سبيل  عىل 
املؤسسات العمومية االقتصادية، وذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذا اسرتجاع كل 

العقارات الصناعية غري املستغلة.
التي  اآلليات  واملطالعني عىل  الباحثني  تعريف  املوضوع هي  اختيار هذا  أسباب  إن 
انتهجتها السلطات العليا لتطهري العقار الصناعي، نظرا لألمهية االقتصادية واالجتامعية 

هلذا النوع من العقار.
أما اإلشكالية املطروحة يف هذا املوضوع فهي:     

الدولة كفيلة لتحقيق اهلدف املرجو من  التي اختذهتا  العقار الصناعي  آليات تطهري  هل 
عملية التطهري ؟

النصوص  حتليل  خالل  من  التحلييل،  املنهج  اتباع  تم  اإلشكالية  هذه  عىل  لإلجابة 
مبحثني،  يف  املوضوع  دراسة  ومتت  الصناعي،  العقار  وضعية  عاجلت  التي  القانونية 
لصالح  عقارية  احتياطات  تكوين  املتضمن   ،1974/02/20 يف  املؤرخ   26-74 رقم  األمر   1

البلديات، اجلريدة الرسمية العدد 19، املؤرخة يف 1974/03/03.
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الثاين  املبحث  أما  العقارية،  لألوعية  القانونية  الوضعية  تسوية  األول  املبحث  يتضمن 

فيتضمن اسرتجاع األصول العقارية غري املستغلة. 

املبحث األول: تسوية الوضعية القانونية للملكية العقارية
للملكية  سندات  تأسيس  األول  املطلب  يتضمن  مطلبني،  يف  املبحث  هذا  نتناول 
املحازة من طرف املؤسسات  الثاين تسوية وضعية األمالك  املطلب  العقارية، ويتضمن 

العمومية االقتصادية.

املطلب األول: تأسيس سندات للملكية العقارية
عدة  شملتها  قانوين  غري  شغل  حمل  كانت  التي  األرضية  القطع  وضعية  تسوية  إن 

حمطات قانونية وهذا ما سنتناوله من خالل الثالثة فروع التالية.

الفرع األول: تسوية الوضعية وفقا لألمر رقم 01-85
واملرسوم   012-85 رقم  األمر  ظل  يف  العقارية  امللكية  وضعية  تسوية  شملت  لقد 

التنفيذي له رقم 85-2123 ثالث حاالت.

     أوال- البنايات التي شيدت فوق أراض يملكها اخلواص: 
التي شيدت فوق أراض يملكها اخلواص وكانت  البنايات  تتمثل هذه الوضعية يف 
حمل نقل ملكية أرايض للبناء بني أناس أحياء، خرقا لألحكام الترشيعية السارية وقتها، 
والتي يرتتب عليها حلول البلدية بقوة القانون حمل أطراف صفقة النقل غري القانونية يف 

حق امللكية دون رد الثمن املدفوع. 

بعوض  األرايض  هلذه  الفعليني  للشاغلني  البلدية  تتنازل  الوضعية  هذه  لتسوية 
وبالرتايض متى كانت املباين املشيدة أو اعتزموا تشييدها مطابقة لطابع املنطقة ومراعية 

لرشوط التعمري ومقاييس البناء.

2  األمر رقم 85-01 املؤرخ يف 1985/08/13 املتضمن حتديد قواعد شغل األرايض قصد املحافة 
عليها و محايتها، اجلريدة الرسمية العدد 34 املؤرخة يف 1985/08/14.

املتضمن حتديد رشوط تسوية أوضاعالذين   1985/08/13 املؤرخ يف   212-85 املرسوم رقم    3
للقواعد  مطابقة  غري  مباين  أو   / و  عقود  حمل  كانت  خصوصية  أو  عمومية  أرايض  فعال  يشغلون 
املعمول هبا، ورشوط إقرار حقوقهم يف التملك و السكن، اجلريدة الرسمية العدد 34 املؤرخة يف 

 .1985/08/14
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وفقا  عنه  املتنازل  امللك  بيع  قيمة  يساوي  الذي  السعر  أساس  عىل  البلدية  وتتنازل 
املستفيد  القاعدة األرضية، ويلتزم  إال  التسوية  تعني  الدولة، وال  أمالك  لتقييم مصالح 

بتكوين ملف طلب رخصة البناء4.

ثانيا – التنازل عىل أرايض البناء التي هي ملك عمومي و شيد الغري فوقها بناية ويف حوزته 
سند أو رخصة لشغلها : 

بتنازل  القانون املدين5 ، وذلك  785 من  تسوى الوضعية يف هذه احلالة طبقا للامدة 
أو  سند  بموجب  الغري  حازها  التي  األرايض  عن  املالك  العمومي  املعنوي  الشخص 
رخصة أو عقد أو اتفاقية كتابية صادرة عن الشخص املعنوي العمومي املالك وليس هلا 

قيمة سند امللكية.
و يتم التنازل عىل أساس السعر املساوي لقيمة بيع امللك املتنازل عنه، حسب تقييم 

مصالح أمالك الدولة6.

     ثالثا- التنازل عىل األرايض العمومية التي شغلت دون سند أو رخصة: 
يف هذه احلالة يتنازل الشخص املعنوي العمومي املالك عىل األرايض عىل أساس تقييم 
مصالح أمالك الدولة، ويرفع سعر األرض بمبلغ تعويض يمثل كلفة املبنى املوجود مع 

خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل الفعيل.
يف مجيع احلاالت املذكورة يتم التنازل بطريق الرتايض، وبموجب عقد إداري، وتسلم 
رخصة البناء و / أو رخصة جتزئة األرض للبناء مع عبارة تسوية الوضعية، و ال تسلم 

هذه الوثائق إال بعد دفع الثمن واحلقوق والرسوم املطلوبة.
دون  دراستها،  مصاريف  وحتمل  املكان  مرافق  هتيئة  بأشغال  املستفيدون  ويتكفل 
واملؤسسات  املحلية  اجلامعات  تتوالها  التي  املخططة  الربامج  يف  كبري  تغيري  إحداث 

واهليئات العمومية7.

4  التعليمة الوزارية املشرتكة املؤرخة يف 1985/08/13 املتعلقة بمعاجلة البناء غري املرشوع، اجلريدة 
الرسمية العدد 34، املؤرخة يف 1985/08/14.

األمر رقم 75-78 املؤرخ يف 1975/09/26 املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرسمية العدد78   5
املؤرخة يف 1975/09/29.

6  التعليمة الوزارية املشرتكة للمؤرخة يف 1985/08/13، السابقة الذكر.
7  نفس التعليمة الوزارية.
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الفرع الثاين: تسوية الوضعية وفقا للمنشور رقم 01 املؤرخ يف 08 سبتمرب 1999

بموجب املادة 87 من قانون التوجيه العقاري8 استمر العمل بأحكام األمر رقم 85-
01 بالنسبة للمعامالت التجارية التي طرأت قبل صدور قانون التوجيه العقاري.

     ويف إطار تطهري العقار الصناعي أكدت السلطات العليا من خالل املذكرة  رقم 
ملكية  حتويل  عملية  من  اإلنتهاء  رضورة  عىل   19999 أكتوبر   03 يف  املؤرخة   5045
القطع األرضية املتواجدة داخل املناطق الصناعية و مناطق النشاطات والتابعة لألمالك 
اخلاصة للدولة كام أكدت عىل اإلرساع يف القيام بشهر رخص التجزئة املقدمة من طرف 
تكرس عملية  التي  العقود  النشاط( وكذا  منطقة  أو  الصناعية  املنطقة  )مهيئ  املتعاملني 

التنازل لفائدة املستفيدين.
     وأرفقت هذه املذكرة باملنشور الوزاري املشرتك رقم 01 املتعلق بكيفيات ورشوط 

تطهري العقار الصناعي.
ووفق هذا املنشور سويت وضعية العقار الصناعي حسب الكيفيات التالية:     

أوال- اكتساب األرضية العقارية:
داخل  األرضية  القطع  عن  تنازل  عملية  أية  يف  الرشوع  قبل  املهيئة  اهليئة  عىل  جيب   
املناطق الصناعية، اكتساب القطعة األرضية عىل أساس حمرر رسمي إذا مل يكن ذلك تم 

بعد، و استخراج وشهر رخصة التجزئة إذا مل يتم هذا اإلجراء بعد.

     ثانيا- منح التنازل عىل األرايض من املتعامل) املهيئ(إىل املستفيدين: 
بالنسبة للقطع األرضية التي سبق اقتناؤها وتم دفع ثمنها كليا، ونميز بني حالتني:

من  هنائيا  سدد  التهيئة  وتكاليف  األرض  سعر  عىل  املشتمل  التنازل  سعر  كان  إذا 
املستفيد، تسوى حينا القطعة األرضية املعنية من طرف املؤسسة بواسطة مكتب التوثيق 

ومنح عقد رسمي للمستفيد.
إذا كان سعر التنازل املدفوع من طرف املستفيد مؤقتا، تسوى وضعيته بدفع السعر 

التكمييل اخلاص بالتكفل ببعض مصاريف التهيئة.
ويف حالة ما إذا تكفل املستفيد بنفسه، بأشغال التهيئة والتجهيز التي تقع عىل عاتق 

اهليئة املهيئة، فيجب خصم هذه املصاريف من سعر التنازل.
الرسمية  اجلريدة  العقاري،  التوجيه  املتضمن   1990/11/18 يف  املؤرخ   25-90 رقم  القانون    8

العدد 49، املؤرخة يف 1990/11/18.
الوطنية،  لألمالك  العام  املدير  عن  الصادرة   ،1999/10/16 يف  املؤرخة   5045 رقم  املذكرة    9

املتعلقة بتطهري العقار الصناعي.
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أما يف حالة القطع األرضية التي مل يدفع ثمنها بتاتا جيب حتيني الثمن وإن كان التمليك 
قد تم، بعيدا عن كل مضاربة وطبقا للمعايري املعمول هبا ويؤخذ بعني االعتبار السعر 
القاعدي املطبق عند رشاء القطعة األرضية من طرف املتعامل مضافا إليه ثمن التهيئة و 

نسبة فائدة مقبولة.
األرضية  القطعة  ثمن  دفع  يتم  جزئيا  ثمنها  دفع  التي  األرضية  القطع  حالة  ويف 

ومصاريف التهيئة ونسبة الفائدة، مع خصم اجلزء املدفوع من الثمن.
وحسب هذا املنشور يلغى كل بيع لقطعة أرض من طرف املتعامل ما مل يكن متحصال 
املعامالت  فتكون  رسمي  عقد  هلا  التي  لألرايض  بالنسبة  أما  رسمي  ملكية  عقد  عىل 

صحيحة برشط احرتام املستفيد لطابع املنطقة ورشوط االستغالل فيها10.

الفرع الثالث: تسوية الوضعية وفقا للقانون رقم 15-08
يراعى يف حتقيق مطابقة البنايات وإمتام إنجازها طبقا للقانون رقم 08-1511 الطبيعة 
البناء، ختصيص األرض أو  القانونية للوعاء العقاري، احرتام قواعد التعمري ومقاييس 

استعامهلا، وموقع تواجد البناء وربطه بالشبكات.
لألمالك  تابعة  أرايض  عىل  املشيدة  البنايات  القانون  هذا  يف  الوضعية  تسوية  تشمل 
الوطنية اخلاصة إذا كان قابال لذلك عن طريق التنازل بالرتايض، غري أن األوعية املقامة 
عليها مشاريع استثامرية فتخضع لألمر رقم 08-0412 وتتم تسوية األوعية العقارية عىل 
املعني حائزا  املستثمر  إذا كان  أنه  تنازل، غري  إىل  للتحويل  قابل  امتياز غري  منح  أساس 
مسبقا عىل حق امتياز يمنح له احلق يف حتويل االمتياز إىل تنازل طبقا للترشيع والتنظيم 
املعمول هبام عند تاريخ منح االمتياز، فإن املستثمر بإمكانه االستفادة مبارشة من تنازل عن 
جممل الوعاء العقاري بناء عىل رأي مسبق باملوافقة من طرف اللجنة املكلفة باالستثامر، 

ويتم التنازل بناء عىل تقييم تعده مصالح          أمالك الدولة.

01 املؤرخ يف  الوزاري املشرتك رقم  املنشور  العقار الصناعي.   املتعلق بكيفيات و رشوط تطهري   10
 1999/09/08

11  القانون رقم 08-15 املؤرخ يف 2008/07/20 املتضمن حتديد قواعد مطابقة البنايات و إمتام 
إنجازها، اجلريدة الرسمية العدد 44 ، املؤرخة يف 2008/08/03.

2008/09/03، املتضمن حتديد رشوط و كيفيات منح االمتياز  08-04 املؤرخ يف  12 األمر رقم 
عىل األرايض التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة النجاز مشاريع استثامرية، اجلريدة الرسمية 

العدد 49، املؤرخة يف 2008/09/03. 
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املطلب الثاين: تسوية وضعية األمالك املحازة من طرف املؤسسات العمومية 

االقتصادية
وذات  االقتصادية  العمومية  املؤسسات  وتصفية  اخلوصصة  عمليات  كشفت  لقد 
الطابع الصناعي و التجاري، عن عدم وضوح الطبيعة القانونية مللكية األصول العقارية 
التابعة هلذه املؤسسات، فاضطرت السلطات العليا إىل تسوية وضعية األمالك العقارية 

التي حتوزها هذه املؤسسات.

الفرع األول: تسوية الوضعية بطريق التنازل 
الصناعي  الطابع  وذات  االقتصادية،  العمومية  املؤسسات  من  الكثري  كانت  لقد 
والتجاري حتوز أوعية عقارية عىل سبيل االنتفاع، وعند التنازل عىل أصول هذه املؤسسات 
التي  العمومية  املؤسسات  خوصصة  بمناسبة  عرض  بأكرب  املتقدم  املزايد  أو  العامل  إىل 
كانت يف حالة نشاط، أو تصفية املؤسسات املحلة، فشكل عدم امتالك املؤسسات هلذه 
األصول عائقا يف نقل ملكيتها، فتم اختاذ عدة إجراءات حلل هذا اإلشكال، واكتساب 

املؤسسة هلذه األصول وذلك عىل النحو التايل:
• إذا كان الوعاء العقاري تابعا للبلدية يتم التنازل عليه مبارشة لصالح املؤسسة.     	
• إذا كان الوعاء العقاري ملك للخواص وكان مدجما يف االحتياطات العقارية البلدية 	

فإنه يعوض صاحبه وتنقل البلدية امللكية للمؤسسة املعنية، أو تنقل ملكيته إىل اهليئة 
املهيئة لتتنازل هي األخرى عىل األرض لصالح املؤسسة، أما إذا كان امللك مل يدمج 

ضمن االحتياطات العقارية فتعرض املؤسسة الرشاء من طرف صاحبه13.
و إذا كان تابعا للدولة فتتنازل عليه لفائدة املؤسسة، وبعد صدور قانون املالية لسنة 
2002 فإن التنازل عىل األصل العقاري التابع للدولة والذي تنتفع به املؤسسة العمومية، 
يتم مبارشة من طرف الدولة لصالح رشكات العامل املتحصلة عىل وعد بالبيع من طرف 

املؤسسة العمومية املحلة14. 

أو  و  العقارية  الرتقية  متعاميل  لفائدة  ملكية  سندات  بتأسيس  املتعلقة   02 رقم  الوزارية   التعليمة   13
يف  املؤرخ   25-90 رقم  القانون  صدور  قبل  املمنوحة  األرضية  القطع  عىل  الصناعية،  األنشطة 

1990/11/18 املتعلق بالتوجيه العقاري 
اجلريدة   ،2002 لسنة  املالية  قانون  املتضمن   2001/12/22 يف  املؤرخ   20-01 رقم  القانون   14

الرسمية العدد 79، املؤرخة يف 2001/12/23.
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الفرع الثاين: تسوية الوضعية بطريق االمتياز

بعد صدور األمر رقم 08-04 فإن األصول العقارية املحازة من طرف املؤسسات 
العمومية ال تتم تسوية وضعيتها إال بموجب عقد امتياز غري قابل للتحويل إىل تنازل، 
باستثناء استكامل عقود التنازل التي متت مبارشهتا قبل صدور هذا األمر وقامت املؤسسة 

بتسديد السعر الكيل للتنازل وأمضت   عقد امللكية وكان قيد الشهر العقاري15.
املبحث الثاين: اسرتجاع األصول العقارية غري املستغلة

     اشتملت عملية االسرتجاع صورتني، األوىل اسرتجاع األصول الفائضة واملتبقية 
لعدم  العقود  فسخ  بعد  األصول  اسرتجاع  والثانية  العمومية،  للمؤسسات  التابعة 

االستغالل.
املطلب األول: اسرتجاع األصول الفائضة و املتبقية التابعة للمؤسسات 

العمومية و إدماجها يف األمالك اخلاصة للدولة
نتيجة العجز املايل لبعض املؤسسات العمومية االقتصادية، وذات الطابع الصناعي 
والتجاري، كانت موضوع حل وتصفية و شكلت أصول هذه املؤسسات حافظة عقارية 
85 من قانون املالية لسنة  للدولة، تم توسيعها بام يعرف باألصول الفائضة طبقا للامدة 

.200516

الفرع األول: اسرتجاع األصول املتبقية وإدماجها يف األمالك اخلاصة للدولة
يقصد باألصول املتبقية، كل األمالك العقارية من أراض ومبان،  التابعة للمؤسسات 

العمومية املستقلة وغري املستقلة املحلة واملتوفرة17.
العمومية  املؤسسة  حل  عند  فإنه   ،1994 لسنة  املالية  قانون  من   180 املادة  حسب 

تعود أصوهلا لصالح العارض األكثر استعدادا18.  

الوطنية،  لألمالك  العام  املدير  عن  الصادرة   ،2009/09/02 يف  املؤرخة   8677 رقم  املذكرة   15
املتعلقة بتسيري واحلفاظ عىل األمالك العمومية

2005، اجلريدة  املالية لسنة  قانون  املتضمن   ،  2004/12/29 املؤرخ يف   21-04 القانون رقم   16
الرسمية العدد 85، املؤرخة يف 2004/12/30.

17 أنظر املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 153/09 املؤرخ يف 2009/05/02، املتضمن حتديد 
املستقلة و غري  العمومية  للمؤسسات  التابعة  املتبيقة  االمتياز عىل األصول  منح  كيفيات  و  رشوط 

املستقلة املحلة و األصول الفائضة االتابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية و تسيريها.
18  املرسوم الترشيعي رقم 93-18 املؤرخ يف 1993/12/29، املتضمن قانون املالية لسنة 1994، 

اجلريدة الرسمية، العدد 88، املؤرخة يف 1994/12/30.
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وتتم عملية التصفية بالتنازل عىل أصول املؤسسة العقارية واملنقولة منها، وإن مل تطرح 
األصول املنقولة إشكاال يف تداوهلا فإن األصول العقارية عىل عكس ذلك وهذا راجع 

لعدم وضوح الطبيعة القانونية مللكية األصول العقارية لبعض املؤسسات العمومية19.
للدولة،  اخلاصة  األمالك  ضمن  األصول  هذه  إدماج  تقرر  األوضاع  هذه  ولتسوية 
فبالنسبة لألصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية املحلية، املحلة، تم حتويلها إىل 
األمالك اخلاصة للدولة جمانا بموجب املادة 108 من قانون املالية لسنة199320، واملادة 

23 من قانون املالية التكمييل لسنة 199421.
احللول  بشأهنا  فاختذت  املحلة  االقتصادية  العمومية  املؤسسات  بالنسبة ألصول  أما 

التالية:
• يرجع 	 االنتفاع،  سبيل  عىل  املؤسسة  وحتوزه  للدولة  تابعا  العقاري  األصل  كان  إذا 

ويدمج ضمن األمالك اخلاصة للدولة بصفتها املالكة.
• إذا كانت املؤسسة مالكة لألصول، وحتملت اخلزينة ديوهنا فإن هذه األصول تدمج 	

ضمن األمالك اخلاصة للدولة مقابل ذلك.
• إذا مل تكن اخلزينة حتملت ديون هذه املؤسسات، فإما أن متتلك الدولة هذه األصول 	

لدى املصفي برشائها، و إما حتول إىل األمالك اخلاصة للدولة إذا كانت املؤسسات 
القيمة  و  يتناسب  بام  ديوهنا  بتخفيض  وذلك  العمومية  اخلزينة  جتاه  مدينة  العمومية 

احلقيقية لألصل املتبقي بعد ختليصه من كافة الديون األخرى22.
أصول  حتويل  يتم  فإنه   2006 لسنة  التكمييل  املالية  قانون  من   28 املادة  وحسب 

املؤسسات املحلة إىل األمالك اخلاصة للدولة، مقابل تكفل هذه األخرية بخصومها23.

الفرع الثاين: اسرتجاع األصول الفائضة وإدماجها يف األمالك اخلاصة للدولة
لنشاط  موضوعيا  الالزمة  غري  العقارية  األمالك  تلك  الفائضة  باألصول  يقصد 

املؤسسة العمومية، و تتمثل ال سيام فيام يأيت:
19 خملوف بوجردة، العقار الصناعي، الطبعة الثالثة، دار هومة، اجلزائر، 2009،ص 39.

20 املرسوم الترشيعي رقم 93-01 املؤرخ يف 1993/01/19، املتضمن قانون املالية لسنة 1993، 
اجلريدة الرسمية العدد 04، املؤرخة يف 1993/01/20.

21 املرسوم الترشيعي رقم 94-08 املؤرخ يف 1994/05/26، املتضمن قانون املالية التكمييل لسنة 
1994، اجلريدة الرسمية العدد 33 املؤرخة يف 1994/05/28.

22  خملوف بوجردة، املرجع السابق، ص 44.
 ،2006 لسنة  التكمييل  املالية  قانون  املتضمن   2006/07/15 يف  املؤرخ   04-06 رقم  األمر   23

اجلريدة الرسمية العدد 47، املؤرخة يف 2006/07/19. 
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• نرش 	 تاريخ  عند  ما  لوجهة  ختصيصها  يتم  مل  التي  أو  املستغلة  غري  العقارية  األمالك 

املرسوم التنفيذي رقم 153-09،
• ملك 	 أوسع،  عقارية  جممعات  من  للفصل  القابلة  أو  املستقلة  العقارية  األمالك 

للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة و غري الالزمة لنشاطها،
• األمالك العقارية التي تغري طابعها القانوين بحكم قواعد التعمري و التي أصبحت ال 	

تدخل يف إطار النشاط الرئييس للمؤسسة العمومية،
• األمالك العقارية املعروضة يف السوق بمبادرة من املؤسسة العمومية،	
• األمالك العقارية املتواجدة داخل املناطق الصناعية و املتوفرة عند تاريخ نرش املرسوم 	

التنفيذي رقم 15324-09.
املنخرطة  غري  االقتصادية  العمومية  واملؤسسات  املسامهات،  تسيري  رشكات  كلفت 
بإعداد جرد كامل لكل األمالك العقارية املعنية بعملية االسرتجاع واملحازة عىل سبيل 
رشكات  كلفت  كام  االقتصادية،  العمومية  املؤسسات  قبل  من  التملك  أو  و/  االنتفاع 
االسرتجاع  بعملية  املعنية  العقارية  األمالك  لكل  كامل  جرد  بإعداد  املسامهات  تسيري 
واملحازة عىل سبيل االنتفاع و/ أو التملك من قبل املؤسسات العمومية االقتصادية، كام 
كلفت رشكات تسيري املسامهات بإعداد جرد لألرايض املتوفرة داخل املناطق الصناعية، 

والتي بقيت ملكا للهيئة املتعهدة بالرتقية العقارية.
    وبعد اتباع اإلجراءات القانونية جتسد عملية االسرتجاع من قبل الدولة بام يأيت:

• حمرض تسليم يتم إعداده بني املمثل املؤهل للمؤسسة و مدير أمالك الدولة املختص 	
إقليميا بالنسبة لألمالك العقارية التابعة للدولة واملحازة عىل سبيل االنتفاع من طرف 

املؤسسة االقتصادية أو اهليئة املتعهدة بالرتقية العقارية للمنطقة الصناعية.
• العقارية 	 لألمالك  بالنسبة  التسليم  وحمرض  الدولة  لفائدة  امللكية  حتويل  عقد  إعداد 

التي تعود ملكيتها الكاملة للمؤسسات العمومية أو اهليئة املتعهدة بالرتقية العقارية 
للمنطقة الصناعية.

وإن مل يبني املرسوم التنفيذي رقم 09-153، فإن املرسوم التنفيذي رقم 122-07 
نص عىل أن االسرتجاع يتم مقابل إلغاء جزئي أو كيل لدين املؤسسة العمومية إزاء اخلزينة 
العمومية  املؤسسة  لدين  جزئي  ومسح  جزئي  تسديد  أو  املطابق،  املبلغ  بقدر  العمومية 

االقتصادية عندما يكون الدين أقل من قيمة امللك املسرتجع من طرف الدولة25. 
24   أنظر املادة 03  املرسوم التنفيذي رقم 153-09.

2007/04/23، املتضمن حتديد رشوط و كيفيات  07-122 املؤرخ يف  25 املرسوم التنفيذي رقم 



227جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016
املطلب الثاين: اسرتجاع األصول العقارية غري املستغلة من طرف املستثمرين

نتناول يف هذا املطلب اسرتجاع األصول العقارية بسبب فسخ عقد االستثامر إلخالل 
املستثمرين بالتزاماهتم وذلك من خالل فرعني، الفرع األول نتطرق فيه إىل أسباب فسخ 
العقار  الثاين إىل إجراءات اسرتجاع  الفرع  الصناعي، ونتطرق يف  العقار  عقد استغالل 

غري املستغل.

الفرع األول: أسباب فسخ عقد استغالل العقار الصناعي 
تعاقبت النصوص القانونية املنظمة آلليات استغالل العقار الصناعي فمن التنازل إىل 

االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل إىل االمتياز غرب القابل للتحويل إىل تنازل.
غري أن هذه النصوص اشرتكت يف حتديدها لرشوط استغالل هذا العقار، التي تكون 

سببا يف فسخ العقد عند عدم احرتامها ويمكن إمجاهلا يف األسباب اآلتية:
• والتعمري 	 التهيئة  قواعد  وبمراعاة  املحددة  اآلجال  يف  االستثامري  املرشوع  انجاز 

والبيئة، والدخول الفعيل يف النشاط، واستمرارية االستغالل،
• استغالل العقار حسب ما خصص له، و عدم التغيري اجلزئي أو الكيل لوجهته،	
• عدم التنازل عىل العقار أو تأجريه أو قسمته بالنسبة لعقود التنازل، وكذا عدم التنازل 	

عىل احلق العيني أو تأجريه من الباطن قبل إمتام املرشوع االستثامري بالنسبة لعقود 
االمتياز.

إنجازهم  بعدم  وذلك  العقارات،  هذه  من  املستفيدين  املستثمرين  إخالل  أن  غري 
للمشاريع التي منح العقار من أجلها، واملضاربة بالعقار، أو تغيري وجهته أدى بالسلطات 
العليا إىل اختاذ إجراءات اسرتجاع هذا العقار ومنحه لالستثامر تلبية لطلبات السوق عىل 

العقار الصناعي.

الفرع الثاين: إجراءات اسرتجاع العقار غري املستغل
العقاري اشتملت عىل  التوجيه  قانون  إبرامها قبل صدور  تم  التي  التنازل  إن عقود 
الرشط الفاسخ عند إعادة بيع العقار، غري أن الكثري من املستثمرين مل يتمكنوا من إنجاز 
بإعادة  الرتخيص هلم  املركزية  اإلدارة  لعدة سنوات، فطلبوا من  مشاريعهم االستثامرية 

بيع هذه األرايض.

تسيري األصول املتبقية التابعة للمؤسسات العمومية املستقلة وغري املستقلة املحلة و األصول الفائضة 
التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية و األصول املتوفرة عىل مستوى املناطق الصناعية، اجلريدة 

الرسمية العدد 27، املؤرخة يف 2007/04/25.
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هؤالء  لطلبات  العليا  السلطات  استجابت  معطلة،  العقارات  هذه  تبقى  ال  وحتى 
املستثمرين، وألغت العمل بالرشط الفاسخ بالنسبة لعقود التنازل املربمة قبل 18 نوفمرب 
1990 ومس هذا اإلجراء مجيع العقود املربمة داخل املحيطات العمرانية أو خارجها، 
آخرين  إىل مستثمرين  العقارات  ملكية هذه  نقل  تسهيل  اإلجراء  اهلدف من هذا  وكان 

بإمكاهنم انجاز املشاريع االستثامرية26.
العليا  السلطات  فتمسكت   1990 نوفمرب   18 تاريخ  بعد  املربمة  التنازل  عقود  أما 
بالرشط الفاسخ املنصوص عليه يف دفاتر الرشوط النموذجية وكذا عقود التنازل أو عقود 
اإلجراءات  اختاذ  وتقرر  املضاربة،  عمليات  حماربة  أجل  من  وذلك  االمتياز،  حق  منح 

التالية:
• إحصاء جل األرايض التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املمنوحة لالستثامر، مع التأكد 	

رؤساء  هبا  يقوم  منتظمة  دورية  جوالت  طريق  عن  األشغال...الخ  يف  الرشوع  من 
مفتشيات أمالك الدولة.

• االمتثال 	 عدم  حالة  ويف  حقوقهم،  تسقط  وإال  التزاماهتم  بتنفيذ  املستثمرين  إعذار 
مبارشة تتخذ كل الوسائل القانونية قصد فسخ عقود البيع وعقود االمتياز.

مع لزوم تدوين هذه اإلجراءات بصفة منظمة عىل سجل معد خصيصا هلذا الغرض 
عىل مستوى كل مفتشية أمالك الدولة27.

خامتة
     بعد دراسة موضوع تطهري العقار الصناعي توصلنا إىل النتائج التالية:   

• يعترب موضوع العقار الصناعي من املواضيع املعقدة يف اجلزائر، وذلك لكثرة النصوص 	
املتعاقبة عىل تنظيمه سواء من حيث ملكيته أو استغالله.

• لقوانني التهيئة والتعمري دور يف تطهري العقار الصناعي.	
• متثلت عملية تطهري العقار الصناعي، يف إمتام التنازل و تأسيس سندات ملكية للقطع 	

األرضية وتسوية وضعية البنايات املشيدة عليها.
• أثر قانون االحتياطات  العقارية يف نظام امللكية العقارية وأسفر عن وجود أصحاب 	

باألرايض  املتعلقة  املالية،  وزير  الصادرة عن   ،  1999/04/04 املؤرخة يف   219 رقم  التعليمة    26
املتنازل عنها يف إطار الرتقية العقارية وترقية االستثامر.

27 نفس التعليمة.
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االستثامر  حمل  األرايض  من  وكثري  الواحدة،  األرضية  القطعة  عىل  خمتلفني  حقوق 

منحت للخواص بموجب وعود بالبيع، دون إبرام العقود النهائية.
• حرص الدولة عىل احلفاظ عىل الثروة العقارية املتمثلة يف العقار الصناعي من خالل 	

نقل  دون  امتياز  عقود  بموجب  به  لالنتفاع  ومنحه  الطرق،  بمختلف  اسرتجاعه 
ملكيته.

• فعالة ورضورية لضبط 	 رأيناه  الذي  النحو  الصناعي عىل  العقار  آليات تطهري  تعترب 
العقار الصناعي واحلفاظ عليه من جهة وحتقيق االستقرار فيه من جهة أخرى ليكون 
أداة ائتامن عقاري حقيقية، من شأهنا تشجيع االستثامر يف هذا املجال، كل ذلك يف ظل 

رصامة تطبيق النصوص القانونية.
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التزامات املرقي العقاري قبل تسليم العقار للمقتني

بن تريعة مها 
طالبة دكتوراه قانون اخلاص 

كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة املدية 

ملخص
تطرقنا بالدراسة ألهم االلتزامات التي فرضها املرشع اجلزائري عىل املرقي العقاري 
قبل تسليمه العقار للمقتني  سواء يف القواعد العامة أو اخلاصة خصوصا قانون 04-11 
قبل  العقاري  املرقي  يلتزم  حيث  العقارية  الرتقية  نشاط  تنظم  التي  القواعد  حيدد  الذي 
مرحلة التسليم بإعالم املقتني إعالما موضوعيا بأسعار و مواصفات العقار، كام يقع عىل 
اإلجراءات  كل  اختاذ  عىل  املرقي  يعمل  العقار،و  بإنجاز  االلتزام  العقاري  املرقي  عاتق 
الكفيلة بنقل ملكية العقار بدأ بتوثيقه ثم تسجيله فشهره أمام املحافظة العقارية املختصة. 
التعويض  حتقيق  قصد  تأمني  عقود  عدة  باكتتاب  إضافيا  العقاري  املرقي  يلتزم  و 
عىل  بالتأمني  كذلك  و  املتبادلة  الكفالة  و  الضامن  صندوق  لدى  اكتتابه  أوهلا  للمقتني، 
عىل  تأمينا  يكتتب  أن  العقاري  املرقي  عىل  املرشع  فرض  كام  املهنية  املدنية  مسؤوليته 
املسؤولية العرشية و ذلك لتغطية األرضار الناجتة عن إمكانية حدوث التهدم الكيل أو 
اجلزئي أو ظهور أي عيب هيدد متانته، إىل جانب اكتتاب عقود التأمني يلتزم املرقي بعدم 
قبول أي تسبيقات أو سندات جتارية قبل توقيع عقد البيع عىل التصاميم أو قبل استحقاق 

الدين و ذلك حتى ال يستغل املقتني من قبل املرقي العقاري بسلب أمواله.
إضافة لذلك يلتزم املرقي العقاري باالستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانون يرتبط 

معه بموجب عقد مقاولة حتى يقترص دوره عىل التسيري دون أعامل البناء.

Résumé
On a étudie dans cet article les principes obligations du le promoteur imr-
mobilier déterminé par le législateur algérien, soit dans les règles géné-
rales ou spécifiques surtout par Loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 
correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de 
promotion immobilière. 
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Et parmi les obligations du promoteur immobilier avant la délivrance 
du projet, c’est d’informé le souscripteur par toutes les informations né-
cessaires (le prix du l’appartement et ses caractéristiques …), on trouve 
aussi l’obligation de la réalisation du projet et le transfert de la propriété 
depuis la rédaction du l’acte jusqu’à sa publication au niveau la conser-
vation foncière territorialement compétente.
Plus de sa le promoteur immobilier est obligé du donner des garanties 
au souscripteur pour protéger leurs droit en cas le faîte du promoteur 
immobilier.   

العقاري،  الشهر  املطابقة،  شهادة  العقار،  مقتني   العقاري،  املرقي  املفتاحية:  الكلامت 
املحافظة العقارية، الرتقية العقارية، اكتتاب عقود تأمني، صندوق الضامن و الكفالة 

املتبادلة، املسؤولية العرشية.

مقدمة
منذ أن وجد اإلنسان عىل وجه األرض،و هو دائم البحث عن الرشوط الالزمة حلياته 
و استقراره ال سيام املأكل و املرشب، و كذا توفري مأوى حيميه و يقيه من خماطر الطبيعة 

من خالل بناء مسكن و ذلك بالوسائل و اإلمكانيات التي كانت متوفرة  آنذاك.
و نتيجة للتطور الذي عرفته البرشية سواء من الناحية العلمية أو االجتامعية، أدرج 
املسكن يف كثري من الترشيعات القانونية كأحد احلقوق األساسية التي ينبغي توفريها لكل 
مواطن، و ووضعت العديد من الربامج و انتهجت عدة سياسات تصب كلها يف إطار 
القضاء أو عىل األقل التخفيف من حدة أزمة السكن التي ظهرت نتيجة الطلب املتزايد 
انتهجتها  التي  اآلليات   أو  السياسات  هذه  إحدى  العقارية  الرتقية  نشاط  يعترب  و  هلا، 
قانون  خالل  من  ذلك  و  النشاط  هذا  لتنظيم  قواعد  بوضع  املرشع  قام   حيث  اجلزائر، 
86-07 1 و الذي كان هيدف إىل إسهام كل مصادر التمويل العامة و اخلاصة يف متويل 

برامج السكن، و كانت أعامل الرتقية العقارية يف ظل هذا القانون مدنية.
و جتدر اإلشارة إىل أن هذا القانون أعطى أولوية للرتقية العقارية العامة عىل حساب 
قانون  يعد  مل  املعامالت،  حترير  و   1989 دستور  بصدور  و  اخلاصة،  العقارية  الرتقية 
86-07 يتامشى مع التوجهات اجلديدة التي انتهجتها اجلزائر، فظهر إطار قانوين جديد 
للرتقية العقارية، جتسد يف صدور املرسوم الترشيعي 93-03 2 و الذي تم من خالله فتح 
املجال عىل مرصاعيه للقطاع اخلاص، و تم تغيري الطبيعة القانونية للرشكات املدنية التي 
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تقوم بإنجاز أعامل الرتقية إىل رشكات جتارية، و بذلك أضفى املرشع اجلزائري عىل املرقي 

العقاري صفة التاجر .  
األلفية  بداية  منذ  اجلزائر  عرفته  الذي  القانونية  املنظومة  تطور  مسايرة  أجل  من  و 
املرسوم،  هذا  إلغاء  تم  العقاري  املرقي  التزامات  تضبط  آليات  غياب  أمام  و  األخرية  
وأحدث املرشع نصا جديدا منظام للرتقية العقارية أعاد فيه ضبط هذا النشاط و تنظيم 
محاية  إضفاء  هبدف  ذلك  3و  القانون04-11  خالل  من  ذلك  و  العقاري  املرقي  مهنة 
بروز  عن  فضال  الضامنات،  من  بجملة  إحاطته  و  النشاط  من  النوع  هذا  عىل  صارمة 
قبل  سواء  العقاري  املرقي  التزامات  بتحديد  هذا  و  الضعيف،  للطرف  احلامئي  اجلانب 
تسليم العقار أو بعده، و وستقترص الدراسة هنا عىل التزامات املرقي العقاري قبل تسليم 
فرضها  إضافية  التزامات  أو  مبارشة  املقتني  ختص  أصلية  التزامات  كانت  سواء  العقار 
املرشع كحامية أخرى خمتلفة عن األوىل، و قد فرض املرشع هذه االلتزامات خاصة بعدما 
عىل  سلبا  أثر  مما  الربح،  حتقيق  قصد  برسعة  بنايات  ينجزون  العقاريني  املرقني  أصبح 

متانتها و عرض حياة املقتنني للخطر
اإلشكالية : هل سامهت االلتزامات املفروضة عىل املرقني العقاريني قبل تسليم العقار 

للمقتني من  احلد من التجاوزات اخلطرية، أم أهنا مازالت غري كافية ؟
املبحث األول : االلتزامات األصلية :

فرض املرشع اجلزائري عىل املرقي العقاري قبل تسليم العقار سواء يف القواعد العامة 
أو اخلاصة التزامات أصلية تتمثل يف االلتزام باإلعالم، اإلنجاز  و نقل امللكية.

املطلب األول: االلتزام باإلعالم
عقود  كل  عىل  يطبق    03-09 القانون  من   17 املادة  يف  عاما  مبدأ  املرشع  وضع 
االستهالك، مفاده التزام املهني بإعالم املستهلك بجميع املعلومات التي تنريه و تضمن 
له إعالما موضوعيا 4، هذا االلتزام مل يظهر كالتزام قائم بذاته إال يف السنوات األخرية  
فقد كان مدرجا ضمن أحكام الكتامن التدلييس و الغلط و نظرية العيوب اخلفية و كذا 
التي  و  املدين  القانون  من   352 املادة  ضمن  الواردة  باملبيع  الكايف  العلم  عدم  أحكام 
تؤدي إىل قابلية العقد لإلبطال لسبب من تلك األسباب، غري أن ذلك االلتزام انسلخ 
عن تلك األحكام و أصبح التزاما مستقال بذاته 5 و باعتبار أن عقد الرتقية العقارية هو 
عقد استهالكي  فإن االلتزام باإلعالم يعد من بني أهم االلتزامات التي تقع عىل املرقي  
العقاري بصفته حمرتفا اجتاه املقتني بصفته مستهلكا باعتبار أن هذا األخري ال يقدم عىل 
إبرام العقد إال إذا كان عىل دراية كاملة بالعقار الذي سيشرتيه، و ال يكون ذلك إال إذا 
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قام املرقي العقاري بتقديم كل املعلومات و املعطيات التي تساعد يف تنوير املقتني حتى 

يربم العــقد 6.
 :   04-11 القانون  من   5 و   4 فقرة   47 املادة  يف  باإلعالم  لاللتزام  املرشع   أشار 
»جيب عىل املرقي العقاري ... عدم اللجوء لإلشهار الكاذب أو استغالل بأي شكل من 
األشكال حسن نية أو ثقة املقتني و السهر عىل إعالم حقيقي و كامل لرشكائه السهر عىل 
صحة البيانات و املعلومات الواردة يف الوثائق و القرارات و العقود املقدمة ملقتضيات 

النشاطات قصد تعزيز عالقته التجارية مع املقتنني املستقبلني »
العقد  التي جيب أن يتضمنها  11-04 املعلومات  30 من قانون  املادة  و قد ورد يف 
يتضمن عقد حفظ احلق  أن  : » جيب  فيها  املقتني، و جاء  و  العقاري   املرقي  املربم بني 
وعقد البيع عىل التصاميم املذكوران عىل التوايل يف املادتني 27و 28 أعاله، أصل ملكية 
التجزئة، و شهادة  و مرجعيات رخصة  االقتضاء،  العقاري عند  السند  رقم  و  األرض 

التهيئة والشبكات و كذا تاريخ  و رقم رخصة البناء ».
و يعترب اإلشهار وسيلة من وسائل تنفيذ االلتزام باإلعالم، و قد أشار إليه املرشع إليه 
ضمن املادة 41 من قانون 11-04  حيث يلتزم املرقي العقاري بإشهار املرشوع العقاري 

قبل أن يعرضه للبيع و ذلك يف البلدية  املختصة إقليميا.
كام يشمل االلتزام باإلعالم اإلعالم باألسعار حسب ما نصت املادة 37 من قانون       
البيع عىل التصاميم حتت طائلة البطالن تشكيلة سعر  11-04 : جيب أي يوضح عقد 
املبلغ  تسديد  جتزئة  حالة  يف  عليه  جيب  األشغال،كام  لتقدم  بالنسبة  الدفع  آجال  و  البيع 

املتفق عليه، حتديد كيفيات ذلك«  
و جيسد هذا االلتزام يف نموذج عقد البيع عىل التصاميم و كذا عقد حفظ احلق الواردان 
يف املرسوم التنفيذي 13-431، أين تم النص رصاحة عىل رضورة حتديد السعر و مدة 

تسديد الدفع و كيفيات مراجعته  . 

املطلب الثاين : االلتزام باإلنجاز.
العقاري  املرقي  :«يتوىل   17 املادة  بموجب  االلتزام  هذا  إىل   04-11 القانون  أشار 
مسؤولية ...وكذا تنفيذ أشغال إنجاز املرشوع العقاري ...«،ويرتبط هذا االلتزام بعقد 
البيع عىل التصاميم وكذا عقد حفظ احلق باعتبارمها بيعان ليشء غري موجود 7 عىل عكس 

البيع العادي الذي يكون العقار فيه منجزا قبل إبرام العقد.
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كام أشار املرشع إىل هذا االلتزام ضمنيا يف املرسوم التنفيذي 13-431 8 عندما نص 
االلتزام  أن  اعتبار  عىل  التصاميم  عىل  البيع  بعقد  اخلاص  امللحق  يف  التسليم  أجل  عىل 

باإلنجاز له عالقة وطيدة بالتسليم،فال يتم هذا األخري إال إذا كان العقار تام اإلنجاز .

الفرع األول: تعريف االلتزام باإلنجاز
مل يعرف املرشع هذا االلتزام عكس املرشع الفرنيس الذي عرفه ضمن املادة 01 من 
قانون البناء والسكن الفرنيس التي نصت »يعترب العقار تام اإلنجاز إذا كانت األعامل قد 
نفذت ووضعت عنارص التجهيز الرضورية الستعامل املبنى وفقا للغرض املعد له،ويعترب 
العقار تام اإلنجاز حتى مع احتوائه عىل عيوب عدم املطابقة إذا كانت هذه العيوب ال 

متس بأصل املبنى أي ليست من العيوب اجلسيمة التي تعطل االنتفاع بالبناء«9

الفرع الثاين: رشوط اإلنجاز   
 يكون املرقي العقاري قد وىف بالتزامه يف اإلنجاز إذا توفر الرشطني التاليني :

أ . اإلنجاز يف املدة املحددة
ترك املرشع اجلزائري مسألة حتديد مدة اإلنجاز التفاق الطرفني لذلك اكتفى املرسوم 
آجال كل مرحلة من  ترك حتديد  إليها من خالل  باإلشارة ضمنيا   413-13 التنفيذي 
إذا  باإلنجاز  بالتزامه  العقاري قد وىف  املرقي  مراحل األشغال لإلتفاق10. وعليه يكون 
اكتمل بناء العقار11 واملالحظ أن املرشع قد نص يف املرسوم التنفيذي امللغى رقم 94-
58 12 املتضمن نموذج بيع العقار بناءا عىل التصميم عىل أجل اإلنجاز دون أن يربطه 
بأجل التسليم عكس ما جاء يف املرسوم اجلديد الذي مل يرش إىل آجال إمتام األشغال إال 
ضمن آجال التسليم مما يفهم أنه ربط آجال اإلنجاز بآجال التسليم رغم أهنام خمتلفني،ألن 

العقار قد يكون منجزا لكن هذا ال يعني أنه سلم للمشرتي.13  
الذي  الرضر  من  املقتني  محاية  يف  يتمثل  اإلنجاز  أجل  حتديد  من  املتوخى  واهلدف 
يلحق به نتيجة مماطلة املرقي يف إنجاز البناء حمل االتفاق يف املدة التي تم حتديدها سلفا14. 

ب . اإلنجاز وفقا للمواصفات املطلوبة
يتوجب عىل املرقي العقاري انجاز العقار  وفقا للمعايري والقواعد املنصوص عليها 
قانونا مما يضمن سالمة و متانة البناء، يتجسد ذلك باحلصول عىل شهادة املطابقة بعد إمتام 
األشغال بصفة هنائية، ويكون املرقي العقاري ملزما بتسليم تلك الشهادة للمقتني قبل 

حيازته للبناية طبقا للامدة 39 من القانون 04-11 .
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ويمكن أن تعرف شهادة املطابقة عىل أهنا وثيقة إدارية تسلم بعد إمتام األشغال حسب 
مع  وانسجامه  البناء  تطابق  مدى  تبني  شهادة  وهي   15  29-90 القانون  من   56 املادة 
التصاميم املوضوعة وكذا ما ورد يف رخصة البناء،و تعرف هذه املطابقة باملطابقة اإلدارية 

و تتميز هذه األخرية عن املطابقة االتفاقية التي مبعثها املواصفات الواردة يف العقد .
يفرتض  للمواصفات  املطابقة  فعدم  اخلفي،  العيب  عن  يتلف  املطابقة  عدم  أن  كام 
وجود اختالفا يف التامثل أو الكم بني العقار املسلم و العقار الذي وعد به املرقي، يف حني 
العيب عبارة عن نقص يف قيمة اليشء أو منفعته16، فعدم املطابقة ال يعني أن البناء فيه 

عيب .17
املطلب الثالث : االلتزام بنقل امللكية 

من بني اآلثار املرتتبة عىل عقد البيع هو ملكية املشرتي لليشء املبيع، أي أنه يقع عىل 
التزام بنقل امللكية  للمشرتي، لذا عليه اختاذ كل اإلجراءات الالزمة لنقل  البائع  عاتق 
امللكية،  و طبقا للقواعد العامة يف البيوع العقارية فإن الرسمية ركن لالنعقاد، أما انتقال 

امللكية فال يكون إال بالشهر  18 .
و عليه يمر العقد الناقل للملكية بعدة مراحل تبدأ بتوثيق العقد ثم تسجيله و أخريا 
شهره لدى املحافظة العقارية املختصة،  وإن كان عقد البيع العادي  للعقار يضع هلذه 
11-04 نصت عىل رضورة إخضاع عقد البيع عىل  34 من قانون  املراحل،  فإن املادة 
ناقل  غري  عقد  فهو  احلق  حفظ  لعقد  بالنسبة  أما  اإلجراءات،  لنفس  كذلك  التصاميم 
للشكل  إخضاعه  رضورة  اجلزائري  املرشع  أقر  ذلك  مع  يشهر،و  ال  وبالتايل  للملكية 

الرسمي و كذا تسجيله لدى املصالح املختصة  .

الفرع األول: الشكلية
نظم  حيث  شكليني،  عقدين  احلق  حفظ  عقد  كذا  و  التصاميم  عىل  البيع  عقد  يعد 
املرشع اجلزائري النموذج الذي جيب أن يفرغ فيه كل من هاذين العقدين و ذلك بموجب 
املرسوم رقم 13-431، و يرجع ذلك ألمهيتهام مما جعل املرشع يتوىل صياغة بنودها، و 

يلزم املوثق باحرتامها عند حتريره هلاذين العقدين19

الفرع الثاين: الرسمية 
فرض املرشع اجلزائري أن يكون العقد الوارد عىل العقار يف قالب رسمي، و ذلك 
بموجب املادة 324مكرر 1 من القانون املدين20، و كذا املادة 61 من املرسوم التنفيذي 
76-63 21، و أكد عليه املرشع يف قانون 11-04 ضمن املادة 26 و كذا املرسوم  13-
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431، حيث ورد يف نموذجي عقد البيع عىل التصاميم و كذا عقد حفظ احلق أن املوثق 

هو حمرر هذين العقدين.

الفرع الثالث: التسجيل  
التصاميم  عىل  البيع  عقد  إخضاع  رضورة  عىل   04-11 قانون  من   34 املادة  تنص 
للتسجيل، كام أن عقد حفظ احلق هو اآلخر يضع هلذا اإلجراء و هذا طبقا ملا ورد يف 
امللحق الثاين لنموذج عقد حفظ احلق الذي جاء ضمن املرسوم التنفيذي 13-431، و 
التسجيل هو »عملية جبائية يقوم هبا املوثق حلساب اخلزينة العمومية و نيابة عن زبائنه، 
املختص  الرضائب  قابض  بصندوق  ليودعها  منهم  الطابع  و  التسجيل  رسوم  فيحصل 
إقليميا«22، كام نص عىل هذا اإلجراء قانون التسجيل، حيث نصت املادة 75فقرة 1 منه 
أو  للدائرة  التابع  التسجيل   مكتب  يف  إال  عقودهم  يسجلوا  أن  للموثقني  يمكن  ال   »:
عند االقتضاء يف مكتب الوالية الذي يوجد هبا مكتبهم »، كام يلتزم املوثقون بتسجيل 

عقودهم يف أجل شهر من تاريخ حتريرهم هلا23.

الفرع الرابع: الشهر العقاري 
تنظم  التي  الترشيعية  النصوص  من  بجملة  املرشع  أحاطه  امللكية،  حق  ألمهية  نظرا 
16 من األمر   15 و  793 من القانون املدين ثم املادتني  املادة  الشهر العقاري بداية من 
الشهر  نظام  تعريف  يمكن  و   ،25 امللكية  نقل  هو  اإلجراء  هلذا  أثر  أهم  و   ،24  74-75
العقارات  عىل  الواردة  الترصفات  خمتلف  تسجيل  إىل  هيدف  فني  »عمل  بأنه  العقاري 
بإدارة الشهر العقاري إلعالم الكافة هباو ذلك هبدف استقرار املعامالت العقارية و منع 

املضاربة و حتقيق الثقة الالزمة »26 
البيع عىل  كذا عقد  و  العادي  البيع  فإن عقد  العقارية  الرتقية  تقنيات  إىل  وبالرجوع 
التصاميم يضعان لعملية اإلشهار، أما عقد حفظ احلق فهو ال يضع هلذا اإلجراء، و 
عليه يبقى العقار ملكا للمرقي العقاري و ال تنتقل ملكيته إال بعد حترير العقد النهائي 
الذي يتعني عىل املرقي العقاري إعداده بعد ثالثة أشهر كحد أقىص بداية من االستالم 
املؤقت و ذلك أمام املوثق مقابل أن يسدد صاحب حفظ احلق سعر البيع و هذا حسب ما 

جاء يف املادة 33 من قانون 04-11     
املبحث الثاين : االلتزامات اإلضافية 

تعد هذه االلتزامات كضامنات للمقتني فرضها املرشع اجلزائري يف القانون 11- 04 
تتمثل فيام ييل :
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  املطلب  األول : التزام املرقي العقاري باكتتاب عقود تأمني

يلتزم املرقي العقاري باكتتاب عدة عقود تأمني قصد حتقيق التعويض للمقتني  أول 
تأمني هو اكتتابه لدى صندوق الضامن و الكفالة املتبادلة  ألنه بدون شهادة الضامن التي 
يقدمها هذا الصندوق ال يمكن إبرام عقد البيع عىل التصاميم، كام جيب اكتتاب تأمني عن 

املسؤولية املدنية املهنية، وأخريا اكتتاب تأمني عن املسؤولية العرشية .

الفرع األول: التزام املرقي العقاري باكتتاب تأمني لدى صندوق الضامن و الكفالة 
املتبادلة 

و  الضامن  صندوق  لدى  باالكتتاب    04-11 للقانون   طبقا  العقاري  املرقي  يلتزم 
الكفالة املتبادلة و االنتساب إليه إجباريا 27، اليشء الذي مل يكن يف إطار املرسوم الترشيعي 
11 بإلزام املرقي  93-03 الذي اكتفى فيه املرشع اجلزائري من خالل املادة  امللغى      

العقاري باكتتاب التأمني لدى الصندوق دون أن يلزمه باالنضامم إليه28.

أ . إنشاء صندوق الضامن والكفالة املتبادلة: 
استحدث الصندوق بموجب املرسوم التنفيذي 97-406 29  و ذلك عمال بأحكام 
املادة 131 من املرسوم الترشيعي 93- 01 املؤرخ يف 1993/01/19 املتضمن قانون 
املالية لسنة 1993، و كذا املادة 11 من املرسوم 93-03 ، و رغم أمهيته و دوره الفعال يف 
تكريس احلامية القانونية و االجتامعية و االقتصادية، إال أنه مل ينصب إال يف سنة 30.2000
و هو عبارة عن » هيئة خمتصة تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل، ذو طابع 
تعاوين ال يسعى لتحقيق الربح«31، كام يشكل أداة لتحقيق األمان يف التعامالت التجارية 
يف جمال الرتقية العقارية 32، و تبدأ مدة الضامن من قبل الصندوق من أول دفع مسبق إىل 

غاية حترير حمرض التسليم من قبل املرقي الذي يثبت حيازة املقتني للعقار. 33.

 ب . مهام صندوق الضامن والكفالة املتبادلة: 
أن  فبعد   ،04-11 القانون  من   54 املادة  بموجب  الصندوق  مهام  يف  املرشع  وسع 
كان هيدف إىل تسديد ما يدفعه املكتتبون للمرقي العقاري لتغطية أي عجز من طرف هذا 
األخري أو يف حالة إفالسه،أصبح حاليا يعد ضامن إلمتام األشغال وكذا كفالة تغطية أوسع 
لاللتزامات املهنية والتقنية 34، مراعيا بذلك حاجة املقتني للسكن أكثر من التعويض، كام 
البيع عىل  وسع يف نطاق تدخله ليشمل عقد حفظ احلق بعد أن كان مقترصا عىل عقد 

التصاميم.  
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• جمال تدخل الصندوق يف إطار عقد حفظ احلق: يقترص دور الصندوق يف عقد حفظ 	

عىل اعتباره هيئة ضامن فقط،فقد نصت املادة 27 الفقرة 02 من القانون 11-04 عىل 
»يودع مبلغ التسبيق املدفوع من طرف صاحب حفظ احلق يف حساب مفتوح باسم 
هذا األخري لدى هيئة ضامن عمليات الرتقية العقارية املنصوص عليها يف املادة 56 

من هذا القانون«.
تتجاوز  بنسبة ال   04-11 القانون  من   52 املادة  بموجب  التسبيق  مبلغ  وتم حتديد      

%20من السعر التقديري للعقار حسب ما تم االتفاق عليه بني الطرفني.
• جمال تدخل الصندوق يف إطار عقد البيع عىل التصاميم : حددت املادة 54 من القانون 	

11-04 و كذا املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 14-180 35 دور صندوق الضامن 
والكفالة املتبادلة يف إطار عقد البيع عىل التصاميم وعليه فالصندوق يضمن ما ييل :

* ضامن تسديد الدفعات التي قام هبا املقتني يف شكل تسبيقات : 
اهلدف من اكتتاب املرقي العقاري تأمني لدى صندوق الضامن والكفالة املتبادلة هو 
حصول املقتني عىل شهادة ضامن التسبيقات املدفوعة من قبله خالل مرحلة اإلنجاز36، 
وقد عرفت املادة 01 من وثيقة التأمني اخلاصة بصندوق الضامن تلك التسبيقات عىل أهنا 
» املبالغ املالية التي يقوم املشرتي بدفعها للمتعامل يف الرتقية العقارية يف إطار عقد البيع 
عىل التصاميم الذي يربم طبقا للترشيع املعمول به ماعدا الدفع األخري والذي يتم عند 

حيازة السكن أو بداية االنتفاع به«.
كام حددت تلك الوثيقة من خالل املادة 06 املخاطر التي يغطيها الصندوق مميزة بني 

ما إذا كان املرقي العقاري شخصا طبيعيا أو معنويا: 
احلالة األوىل ما إذا كان املرقي العقاري شخصا طبيعيا :

• وفاة املرقي العقاري دون تكفل ورثته بإمتام املرشوع.	
• فقدان مؤكد للمرقي العقاري برشط أن يكون هذا الفقدان مؤكدا من خالل حكم 	

صادر عن سلطة قضائية،أو إدارية خمتصة يف املجال.
• احتيال املرقي العقاري برشط اثبات ذلك من طرف سلطة قضائية.37	
• إفالس 	 حالة   04-11 القانون  من   58 املادة  تضيف  السابقة  احلاالت  إىل  إضافة 

والتصفية القضائية للمرقي العقاري الذي قام بمرشوع بيع عىل التصاميم
فقد أضفى املرشع اجلزائري عىل حقوق املقتنني امتياز الصف األول يف حدود ديوهنم   

ويتم حتصيلها بتدخل الصندوق الذي حيل حملهم38. 
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احلالة الثانية ما إذا كان املرقي العقاري شخصا معنويا:

• إفالس رشكة املرقي العقاري.	
• تصفية املؤسسة مهام كانت األسباب املؤدية لذلك.	
• اكتشاف احتيال ونصب من طرف السلطة القضائية .39	

* ضامن إمتام األشغال
العقاري  املرقي  االعتامد من  يؤدي سحب   »:  04-11 القانون  57 من  املادة  تنص 
ألحد األسباب املحددة أدناه، أو ألي سبب آخر، إىل حلول الصندوق قانونا حمل املقتنني 
و يوله حق متابعة عمليات إمتام إنجاز البنايات بموجب التزام مرق عقاري آخر عىل 

حساب املرقي األصيل و بدال عنه و ذلك يف حدود األموال املدفوعة :
وعليه وبموجب هذه املادة أصبح الصندوق يضمن إمتام األشغال،وهذا من خالل 
تكليف مرقي عقاري آخر للقيام بذلك يف حدود األموال املدفوعة مما يضمن  للمقتني 

احلصول عىل مسكنه يف النهاية.40 
وحرص املرشع هذا الضامن يف حالة سحب االعتامد من املرقي العقاري مهام كان هذا 
السحب طبقا ملا ورد  يف نص املادة 64 من القانون 11-04،وقد ساير املرشع اجلزائري 
األخري  هذا  ألزم  الفرنيس،إذ  املرشع  األشغال  إمتام  إىل  الضامن  التوسيع هبذا  من خالل 
الفرنيس  والسكن  البناء  قانون  من  يليها  وما   261-01 املادة  بموجب  العقاري  املرقي 
بتقديم ضامن للمشرتين يف إطار عقد البيع عىل التصاميم هبدف ضامن حالة عجز املرقي 

العقاري،وذلك بتأمني متويل        انجاز املبنى. 41

* التغطية الواسعة اللتزامات املرقني العقاريني املهنية و التقنية :
 أشار املرسوم التنفيذي 14-180 إىل أن كيفية تطبيق هذا الضامن ستحدد بموجب 

قرار مشرتك بني الوزيرين املكلفني بالسكن و املالية و الذي مل يصدر حلد الساعة .

الفرع الثاين:  التأمني عىل املسؤولية املدنية واملهنية للمرقي العقاري.
يعد البناء من بني املجاالت التي جعل األمر رقم 95-07 42 التأمني فيها إلزاميا حيث 
متدخل  تقني وأي  مهندس معامري ومقاول ومراقب  منه:« عىل كل   157 املادة  تنص 
’شخصا طبيعيا كان أو معنويا ’أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته املدنية املهنية التي قد 

يتعرض هلا بسبب أشغال البناء و جتديد البناءات أو ترميمها«.
تأمني عىل  باكتتاب  العقاري  املرقي  التزام  إىل  املادة مل ترش رصاحة  إن كانت هذه  و 
 06 املادة  االلتزام من خالل  أن املرشع اجلزائري محله هذا  ’إال  املهنية  املدنية  مسؤوليته 
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من املرسوم 12-85 43 التي تنص عىل ما ييل »يتعني عىل املرقي العقاري اكتتاب تأمني 
أو عدة تأمينات عىل اآلثار املالية ملسؤوليته املدنية واملهنية » وكذا ما جاءت به املادة 30 
من نفس املرسوم :«يتعني عىل املرقي العقاري االكتتاب يف مجيع التأمينات أو الضامنات 
مجيع  باكتتاب  القيام  العقاري  املرقي  عىل  يستوجب  فإنه  وبذلك   .« املطلوبة  القانونية 

التأمينات لضامن مجيع األخطار التي يكون مسؤوال عنها44
إن اهلدف املتوخى من هذا التأمني هو توفري نوع من احلامية للمكتتبني نظرا النعدام 
هبم  تلحق  التي  األرضار  عن  بتعويضهم  بالتكفل  وذلك  البناء،  جمال  يف  لدهيم  اخلربة 
جهة  من  التعويض  هذا  عىل  حصوهلم  رسعة  كذا  و  جهة  من  البناء  أعامل  عن  والناجتة 
املسؤولية  حتديد  يف  البحث  قبل  الرضر  إصالح  و  للتعويض  فاألولوية  وعليه  أخرى، 

وعنارصها45.
متتد مدة هذا التأمني من تاريخ فتح الورشة إىل غاية االستالم النهائي لألشغال وهذا 

ما جاءت به املادة 177 من قانون التأمني .
أما عن جمال التأمني عىل املسؤولية املدنية املهنية للمرقي العقاري، فلم حيدد املرشع 
اجلزائري األخطار التي يتعني عىل املرقي العقاري تأمني مسؤوليته املدنية واملهنية عليها’ 

وبذلك فتح املجال للتأمني ضد أي خطر هيدده وهيدد املقتني46.
البناء فإن التأمني يمكن أن يشمل  و بام أن املرقي العقاري يعترب متدخال يف أشغال 
اهلندسية،  والتصورات  الدراسات  املعامرية،  اهلندسة  يف  والتصاميم  الدراسات  جماالت 
و تنفيذ األشغال عىل اختالف أنواعها فيام يص صالبتها ورسوخها أي فيام يص أي 
يشء من شأنه أن يعرض املنشأ للخطر، و كذا املراقبة املستمرة لنوعية مواد البناء و تنفيذ 
ترميم  و  البناء  ورشات  ملتابعة  باإلضافة  املنشآت،  لتصاميم  التقنية  الرقابة  و  األشغال، 

املباين.47
كام يمكن أن يشمل التأمني ضامن خماطر اإلنجاز الناتج عن عملية البناء من الكوارث 
لضامن  باإلضافة  املخاطر،  من  ذلك  غري  و  الرسقة  و  االنفجار  و  احلريق  و  الطبيعية 
املسؤولية املدنية التي تتضمن األرضار اجلسامنية عند احلادث و كذا اخلسائر و األرضار 

التي تصيب الغري. 48

الفرع الثالث: التأمني عىل املسؤولية العرشية 
املقاول واملهندس  امللقاة عىل عاتق  االلتزامات  العرشي يف األصل من  الضامن  يعد 
املعامري بموجب عقد املقاولة،غري أننا نالحظ بأن املرشع اجلزائري فرض هذا الضامن 
كذلك عىل املرقي العقاري،وهذا بموجب املادة 26 الفقرة 03 من قانون 11-04 التي 
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تنص: » غري أن شهادة احليازة واملطابقة ال تعفيان من املسؤولية العرشية التي يتعرض 

إليها املرقي العقاري«.49 
املهندسني  178 منه تنص :« جيب عىل  املادة  95-07 نجد أن  وبالرجوع إىل األمر 
العرشية  مسؤوليتهم  لتأمني  عقد  اكتتاب  التقنيني  املراقبني  وكذا  واملقاولني  املعامريني 
من  العقد  هذا  رسيان  يبدأ  أن  عىل  املدين  القانون  من   554 املادة  يف  عليها  املنصوص 

االستالم النهائي للمرشوع«.
رغم أن املادة 178 من قانون التأمني مل تذكر املرقي العقاري رصاحة، إال أنه إعامال 
مسؤوليته  تأمني  عقد  بإبرام  كذلك  ملزم  األخري  هذا  فإن  العام  يقيد  اخلاص  بقاعدة 
العرشية إىل جانب املقاول واملهندس املعامري واملراقبني التقنيني،وذلك لتغطية األرضار 
للبناء أو يف حال ظهور عيب هيدد  التهدم الكيل أو اجلزئي  الناجتة عن إمكانية حدوث 

متانة البناء. 
تأمني عىل مسؤوليته  اكتتاب  بوجوب  العقاري  املرقي  بإلزام  املرشع  يكتف  هذا ومل 
العرشية، بل ألزمه أيضا بمطالبة مكاتب الدراسات واملقاولني ورشكائه اآلخرين بكل 
الفقرة   49 املادة  القانونية املطلوبة،وهذا من خالل ما جاءت به  الضامنات  والتأمينات 

الثانية من القانون 04-11 .  

املطلب الثاين :االلتزام بعدم قبول التسبيقات  والسندات : 
استحدث املرشع االلتزام بعدم قبول أية تسبيقات أو سندات جتارية وهذا بموجب 
املادة 42 من القانون 11-04 والتي تنص: » ال يمكن املرقي العقاري أن يطالب و ال أن 
يقبل أي تسبيق    أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات جتارية مهام كان شكلها قبل توقيع 

عقد البيع عىل التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين » .
املكتتبني  استغالل  عدم  لضامن  االلتزام  من  النوع  هذا  إقرار  عىل  املرشع  عمل  وقد 
يف إطار عقد البيع عىل التصاميم بعد أن انترشت ظاهرة انتحال أشخاص لصفة مرقني 
املاسة  حاجتهم  مستغلني  سكنات   اقتناء  أرادوا  الذين  املواطنني  أموال  سلبوا  عقاريني 

للسكن خاصة يف ظل األزمة التي تعرفها البالد يف هذا املجال.
املرسوم  من   19 املادة  به  جاءت  ما  خالل  من  االلتزام  هذا  عىل  املرشع  أكد  وقد 
التنفيذي    رقم 12-85 الذي يتضمن دفرت الرشوط النموذجي الذي حيدد االلتزامات 
بعدم  العقاري  املرقي  املادة  العقاري،  وقيد بموجب هذه  للمرقي  املهنية  واملسؤوليات 
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االستالم من املقتنني أي دفع أو تسبيق بأي شكل من األشكال ما مل يربم عقد البيع أو 

عقد البيع عىل التصاميم أو عقد حفظ احلق . 
املطلب الثالث :االلتزام باالستعانة بخدمات مقاول

أو معنوي  فيها :« كل شخص طبيعي  11-04، و جاء  قانون  16 من  املادة  نصت 
مؤهل  مقاول  بخدمات  باالستعانة  ملزم  اإلجيار،  أو  للبيع  معد  عقاري  بمرشوع  يبادر 
قانونا حسب أمهية املرشوع العقاري، و تؤسس العالقة بني الطرفني بعقد مقاولة يربم 
بعد احلصول عىل عقود التعمري املطلوبة .« و أضافت نفس املادة إىل أن تطبيق هذه املادة 

سيكون عن طريق التنظيم الذي مل يصدر حلد اليوم .
ألزم قانون الرتقية العقارية املرقي العقاري برضورة االستعانة بخدمات مقاول و قد 
ورد تعريف هذا األخري يف قانون 11-04، حيث نصت املادة 3 فقرة 14 : “ املقاول هو 
كل شخص طبيعي مسجل يف السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفيا 

أو مؤسسة متلك املؤهالت املهنية “ 
و اهلدف من هذا االلتزام هو أن يقترص دور املرقي العقاري يف التسيري دون البناء. 

 يرتبط املرقي العقاري باملقاول عن طريق عقد هو عقد املقاولة 50، و قد ورد تعريف 
أحد  بمقتضاه  يتعهد  عقد   »: فهي  منه   549 املادة  ضمن  املدين  القانون  يف  األخري  هذا 

املتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر »، 
أما الفقه فقد عرفه :« هو أن يقوم شخص بعمل معني حلساب شخص آخر يف مقابل 
أجر و دون ّأن يضع إلدارته و إرشافه » 51، و ال يربم هذا العقد إال بعد احلصول عىل 
 : تتمثل يف  املعنية  السلطات  العقود يف شهادات صادرة عن  تتمثل هذه  التعمري،  عقود 

رخصة التجزئة، رخصة البناء و شهادة التعمري .

خامتة
مما ال شك أن املرشع من خالل املنظومة القانونية التي خص هبا ميدان الرتقية العقارية 
سواء من حيث القواعد العامة أو اخلاصة  يكون بذلك قد كرس قدرا من احلامية  للمقتني، 
و ذلك بإقراره مجلة من التزامات املرقي العقاري  متجاوزا الثغرات التي عرفتها القوانني 

التي سبقته
جمملها  يف  قواعد  وضع  عىل  قانون04-11   خالل  من  اجلزائري  املرشع  عمل  فقد 
املرقني  التزامات  العقارية، حتى أن معظم مواده نظمت  الرتقية  حتكم و تنظم عمليات 
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و  املرقي  عىل  بالتشديد  اتصفت  التي  و  عليه   كانت  مما  وضوح  و  دقة  بأكثر  العقاريني 
بالتايل سامهت نوعا ما يف احلد من التجاوزات التي عاشها هذا القطاع احلساس و عىل  
الرغم من  إال أهنا ال  تزال قارصة يف توفري احلامية الكافية له، كون ان املشكل ال يمكن يف 

النصوص القانونية، بل يف آلية التطبيق .

قائمة اهلوامش
1 قانون 86-07 املؤرخ يف 1986/03/04 املتعلق بالرتقية العقارية ج ر رقم 10 الصادرة 

بتاريخ 05 مارس 1986
2  املرسوم الترشيعي 93-03 املؤرخ يف 1993/03/01 املتعلق بالنشاط العقاري  ج ر رقم 

14  الصادرة يف 1993/03/03         
الرتقية  نشاط  تنظم  التي  القواعد  حيدد   2011/02/17 بتاريخ  الصادر    04-11 قانون   3

العقارية، ج ر رقم 14 الصادرة يف 2011/03/06
-2008ۖ 4

2009، ص 165
5 املرجع السابق، ص 4-3  

6 سليم سعداوي، محاية املستهلك ـ اجلزائر نموذجا ـ دار اخللدونية اجلزائر، ص 124
7نوي عقيلة، النظام القانوين لعقد بيع العقار بناء عىل التصاميم يف القانون اجلزائري، مذكرة 

ماجستري، ص 82
8املرسوم التنفيذي رقم 13-431 مؤرخ يف 15 صفر 1435 املوافق 18 ديسمرب 2013، حيدد 
نموذجي عقد حفظ احلق و عقد البيع عىل التصاميم لألمالك العقارية و كذا حدود تسديد 
كيفيات  و  آجاهلا  و  التأخري  عقوبة  مبلغ  و  التصاميم  عىل  البيع  عقد  موضوع  امللك  سعر 

دفعها ج ر 66 الصادرة بتاريخ 2013/12/25
9 قايش عالل : » التزامات املرقي العقاري و جزاء اإلخالل هبا يف عقد البيع عىل التصاميم، 
 28-27 يومي  املنظم  اآلفاق  و  الواقع  اجلزائر،  يف  العقارية  الرتقية  حول  الوطني  املؤمتر 

فيفري 2012، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص 287
املجلة   ،03/93 التصاميم طبقا ملرسوم  البيع عىل  العقار يف  10الطيب زرويت، محاية مشرتي 
اجلزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية، اجلزء 42 ــ رقم 02 ـ 2000، ص 61
11 كتو المية، عقد البيع عىل التصاميم يف إطار القانون رقم 11-04، مذكرة ماجستري، جامعة 

مولود معمري تيزي وزو 2013، ص 112 
عىل  البيع  عقد  بنموذج  يتعلق   1994/03/07 يف  املؤرخ   58-94 التنفيذي  12املرسوم   

التصاميم الذي يطبق يف جمال الرتقية العقارية، ج ر عدد 13 مؤرخة 1994/03/09
13  نوي عقيلة، مرجع سابق، ص 85

14  قايش عالل، مرجع سابق، ص287
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15  القانون رقم 90-29 املؤرخ يف 14 مجادى األوىل عام 1411 املوافق 1 ديسمرب 1990 

املتعلق بالتهيئة و التعمري ج ر 52 مؤرخة يف 1990/12/2
بيع  املطابقة يف  القانونية يف عدم  العملية لألبحاث  املجموعة  السيد عمران،  السيد حممد   16 

العقارات حتت التشييد، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ص 20 
17 نوي عقيلة، مرجع سابق، ص 91

 18 الطيب زرويت، مرجع سابق، ص 60
19  نوي عقيلة، مرجع سابق، ص 74

20  األمر 75-58 املؤرخ يف 1975/09/26 املتضمن القانون املدين  املعدل و املتمم
21  املرسوم التنفيذي 76-63 املؤرخ يف 1976/03/25 املتعلق بتأسيس السجل العقاري 

املعدل و املتمم 
22  عريب باي يزيد، النظام القانوين للرتقية العقارية، مذكرة ماجستري، جامعة احلاج خلرض باتنة 

2009ـ2010، ص 98
دار  التعديالت و أحدث األحكام،  العقارية يف ضوء آخر  امللكية  نقل  باشا عمر،  23  محدي 

هومة للطباعة و النرش و التوزيع، اجلزائر، 2002، ص 115
تأسيس  و  األرايض  مسح  إعداد  املتضمن   1975/11/12 يف  املؤرخ   74-75 األمر     24

السجل العقاري ج ر رقم 92 بتاريخ 1975/11/18
25  كتو المية، مرجع سابق، ص 10

26 جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، الطبعة الثانية، 2008، دار هومه، 
ص 13

27  املادة 54 و 55 من القانون 11ـ04
28  طيب عائشة، صندوق الضامن و الكفالة املتبادلة للرتقية العقارية كضامن خاص يف الرتقية 
العقارية، املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية اإلقتصادية و السياسية، عدد 2011/04 ص 

474
29  املرسوم التنفيذي 97-406 املتضمن إحداث صندوق الضامن و الكفالة املتبادلة يف الرتقية 

العقارية، ج ر عدد 73 املؤرخة يف 1997/11/05
 30  خالد رمول، صندوق الضامن و الكفالة املتبادلة يف عقد البيع عىل التصاميم، جملة الفكر 

العدد 05، جامعة حممد خيرض بسكرة ص 300
 31  العريب باي يزيد، مرجع سابق، ص 42
32  طيب عائشة، املرجع السابق، ص 469

33  كتو المية، مرجع سابق، ص 155
34  طيب عائشة، مرجع سابق، ص 476

35  املرسوم التنفيذي رقم 180املؤرخ يف 05 يونيو 2014 املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي 
الكفالة  و  الضامن  صندوق  إحداث  املتضمن  و   1997 03نوفمرب  يف  املؤرخ   406-97

املتبادلة يف الرتقية العقارية 
36  كتو المية، مرجع سابق، ص 151

37  طيب عائشة، مرجع سابق، ص 471 
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38  صباحيي ربيعة، مرجع سابق، ص 75ـ76 

39  املادة 06 من وثيقة التأمني اخلاصة بصندوق الضامن و الكفالة املتبادلة 
40  طيب عائشة، مرجع سابق، ص 475

41  املرجع السابق، ص 467
الصادرة   13 رقم  ر  ج  بالتأمينات،  املتعلق   1995/01/25 يف  مؤرخ   07-95 األمر    42

بتاريخ 1995/05/08
43  املرسوم التنفيذي 12-85 املؤرخ يف 2012/02/20 يتضمن دفرت الرشوط النموذجي 
الذي حيدد االلتزامات           و املسؤوليات املهنية للمرقي العقاري، ج ر عدد 11 املؤرخة 

يف 2012/02/26
44  كتو المية، مرجع سابق، ص 160

مولود  جامعة  ماجستري،  مذكرة  املعامري،  للمهندس  املدنية  املسؤولية  كهينة،  بطوش   45
معمري، تيزي وزو 2012، ص31
46  كتو المية، مرجع سابق، ص 161.

بإلزامية  املتعلق   1995/12/09 يف  املؤرخ   414/95 التنفيذي  املرسوم  من   02 املادة    47
التأمني يف جمال البناء من مسؤولية  املتدخلني املدنية املهنية ج ر رقم 76 الصادرة بتاريخ 

.1995/12/10
48  بوجنان نسيمة، عقد البيع عىل التصاميم، مذكرة ماجستري، تلمسان 2009، ص 69.

49 كتو المية مرجع سابق، ص 160.
50  كتو المية، مرجع سابق، ص 126.

51  عمراوي فاطمة، املسؤولية اجلنائية ملشيدي البناء، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية 
احلقوق 2000-2001، ص 88.

قائمة املراجع :
أوال :كتب 

سليم سعداوي، محاية املستهلك ـ اجلزائر نموذجا ـ دار اخللدونية اجلزائر .. 1
السيد حممد السيد عمران، املجموعة العملية لألبحاث القانونية يف عدم املطابقة يف . 2

بيع العقارات حتت التشييد، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية .
محدي باشا عمر، نقل امللكية العقارية يف ضوء آخر التعديالت و أحدث األحكام، . 3

دار هومة للطباعة     و النرش و التوزيع ـ اجلزائر، 2002.
جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، الطبعة الثانية، 2008، . 4

دار هومه.
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ثانيا :مقاالت

 الطيب زرويت، محاية مشرتي العقار يف البيع عىل التصاميم طبقا ملرسوم 03/93، . 5
املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية اإلقتصادية و السياسية، اجلزء 42 ــ رقم 02 ـ 

.2000
طيب عائشة، صندوق الضامن و الكفالة املتبادلة للرتقية العقارية كضامن خاص . 6

يف الرتقية العقارية، املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية اإلقتصادية و السياسية، عدد 
.2011/04

خالد رمول، صندوق الضامن و الكفالة املتبادلة يف عقد البيع عىل التصاميم، جملة . 7
الفكر العدد 05، جامعة حممد خيرض بسكرة.

ثالثا :رسائل جامعية 
حامق ذهبية، اإللتزام باإلعالم يف العقود، رسالة دكتوراه دولة يف القانون اخلاص . 8

.2009-2008
نوي عقيلة، النظام القانوين لعقد بيع العقار بناء عىل التصاميم يف القانون . 9

اجلزائري، مذكرة ماجستري.
كتو المية، عقد البيع عىل التصاميم يف إطار القانون رقم 11-04، مذكرة . 10

ماجستري، جامعة مولود معمري تيزي وزو 2013
عريب باي يزيد، النظام القانوين للرتقية العقارية، مذكرة ماجستري، جامعة احلاج . 11

خلرض باتنة 2010-2009.
بوجنان نسيمة، عقد البيع عىل التصاميم، مذكرة ماجستري، تلمسان 2009، ص . 12

.69
عمراوي فاطمة، املسؤولية اجلنائية ملشيدي البناء، مذكرة ماجستري، جامعة . 13

اجلزائر، كلية احلقوق 2001-2000.
بطوش كهينة، املسؤولية املدنية للمهندس املعامري، مذكرة ماجستري، جامعة . 14

مولود معمري، تيزي وزو 2012 .
رابعا :جمموعة النصوص القانونية 

1 النصوص الترشيعية 
األمر 75-58 املؤرخ يف 1975/09/26 املتضمن القانون املدين  املعدل و . 15

املتمم.
األمر  75-74 املؤرخ يف 1975/11/12 املتضمن إعداد مسح األرايض و . 16

تأسيس السجل العقاري   ج ر رقم 92 بتاريخ 1975/11/18.
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األمر 95-07 مؤرخ يف 1995/01/25 املتعلق بالتأمينات، ج ر رقم 13 . 17

الصادرة بتاريخ 1995/05/08.
قانون 86-07 املؤرخ يف 1986/03/04 املتعلق بالرتقية العقارية ج ر رقم 10 . 18

الصادرة بتاريخ 05 مارس 1986 .
القانون رقم 90-29 املؤرخ يف 14 مجادى األوىل عام 1411 املوافق 1 ديسمرب . 19

1990 املتعلق بالتهيئة و التعمري ج ر 52 مؤرخة يف 1990/12/2.
قانون 11-04 الصادر بتاريخ 2011/02/17 حيدد القواعد التي تنظم نشاط . 20

الرتقية العقارية، ج ر رقم 14 الصادرة يف 2011/03/06.
املرسوم الترشيعي 93-03 املؤرخ يف 1993/03/01 املتعلق بالنشاط العقاري  . 21

ج ر رقم 14  الصادرة يف 1993/03/03.
2 املراسيم التنظيمية

املرسوم التنفيذي 76-63 املؤرخ يف 1976/03/25 املتعلق بتأسيس السجل . 22
العقاري املعدل و املتمم

املرسوم التنفيذي 12-85 املؤرخ يف 2012/02/20 يتضمن دفرت الرشوط . 23
النموذجي الذي حيدد االلتزامات و املسؤوليات املهنية للمرقي العقاري، ج ر عدد 11 

املؤرخة يف 2012/02/26
املرسوم التنفيذي 414/95 املؤرخ يف 1995/12/09 املتعلق بإلزامية التأمني . 24

يف جمال البناء من مسؤولية  املتدخلني املدنية املهنية ج ر رقم 76 الصادرة بتاريخ 
1995/12/10

املرسوم التنفيذي رقم 13-431 مؤرخ يف 15 صفر 1435 املوافق 18 ديسمرب . 25
2013، حيدد نموذجي عقد حفظ احلق و عقد البيع عىل التصاميم لألمالك العقارية و 

كذا حدود تسديد سعر امللك موضوع عقد البيع عىل التصاميم و مبلغ عقوبة التأخري و 
آجاهلا و كيفيات دفعها ج ر 66 الصادرة بتاريخ 2013/12/25

املرسوم التنفيذي 94-58 املؤرخ يف 1994/03/07 يتعلق بنموذج عقد . 26
البيع عىل التصاميم الذي يطبق يف جمال الرتقية العقارية، ج ر عدد 13 مؤرخة 

1994/03/09
  املرسوم التنفيذي 97-406 املتضمن إحداث صندوق الضامن و الكفالة املتبادلة . 27

يف الرتقية العقارية، ج ر عدد 73 املؤرخة يف 1997/11/05
املرسوم التنفيذي رقم 180املؤرخ يف 05 يونيو 2014 املعدل و املتمم للمرسوم . 28

التنفيذي 97-406 املؤرخ يف 03نوفمرب 1997 و املتضمن إحداث صندوق الضامن و 
الكفالة املتبادلة يف الرتقية العقارية
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Crime of genocide 

in the jurisprudence of International criminal tribunals
Dr . Salem Haoua 
Faculty of  law and political science 
University of  Médéa                 

امللخص:   
لقد قدمت املحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة أنموذجا ليس األحسن ولكنه األرقى إذا 
ما قورن بمحاكم احلرب العاملية الثانية، فلقد مكنت جتربة املحاكم اجلنائية الدولية من 
إعطاء دفع قوي للقانون الدويل اجلنائي عرب توضيح أركان جرائم اإلبادة سواء فيام تعلق 
جرائم  مسمى  حتت  تندرج  التي  األفعال  يف  والتوسع  املعنوي  الركن  أو  املادي  بالركن 

اإلبادة.       
متثل جتربة املحاكم اجلنائية الدولية قرينة قاطعة عيل إمكانية قيام حمكمة جنائية دولية 
الوطنية  اجلنائية  األنظمة  لقريناهتا يف  املوضوعية  و  الشكلية  املواصفات  تتوفر  عيل كل 
وهي لذالك مهدت لوالدة املحكمة اجلنائية الدولية،  وأكثر من ذالك برهان ساطع عيل 

الدور الفعال للعدالة اجلنائية الدولية يف حتقيق احرتام حلقوق اإلنسان .

األمم  العامة،  اجلمعية  اجلنائي،  الدويل  القانون  اإلبادة،  جرائم   : املفتاحية  الكلامت 
املتحدة، األنظمة اجلنائية الوطنية، املحكمة اجلنائية الدولية، العدالة اجلنائية الدولية، 

حقوق اإلنسان.
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     Throughout its long history humanity suffer several times from mass 
destruction ,which has inflicted great loses even in the twentieth century 
1 . This crime remain unnamed until the prominent polish jurist “ Raphael 
Lemkin “ proposed the concept of ‘genocide ‘ 2 .But this crime did not 
appear in the Nuremburg charter or judgments .The general assembly of 
the United Nations ( hereinafter UNAG ) played a key role in the evolu-
tion of the crime of the genocide . First , by adopting a resolution stating 
that genocide is an international crime 3. Then , the preparation of an 
international convention , the convention of the prevention and punish-
ment of the crime of the genocide ( hereinafter convention of genocide ), 
which was adopted in 12/9/1948  4 .

      The establishment of the international criminal tribunal for ex – Yu-
goslavia (hereinafter ICTY )and The international criminal tribunal for 
Rwanda (hereinafter ICTR )in the 1990’s was a golden opportunity to 
develop the crime of genocide 5 , because it was the first time where the 
perpetrators of genocide will be prosecuted by an international crimi-
nal tribunal 6 . So this article will discuss the most important evolution 
brought by the jurisprudence of these tribunals concerning the crime of 
1 The killing of Armenians by the ottoman in the first world war , the killing of 

millions by Nazi in the second world war . The killing of millions of Cambodian by 
the Khmer rouge regime in the 1970’s . The killing of a million of Tutsis by Hutus in 
Rwanda in the 1990’s .

2 The word genocide is a combination of the Greek word ‘ genos  (race or tribe ) and 
the Latin word ‘cide ‘ (killing ) .see also : Herve . Ascencio, Alain . Pellet , Emanuel. 
Decaux , Droit International Pénal ,Paris , Pedon  , 2003 . Paul . Tavernier , un 
siecle de droit international humanitaire , Bruxelles , Bruylant , 2001 . Kriangsak . 
Kittichaisareé , International Criminal Law , Oxford , Oxford university press , 2005 

3 United Nation General Assembly , UNGA . Res 96 (1) of 11 Dec 1946 .
4 William Shaba , Le génocide in Droit International pénale ,sous la direction de H . 

Ascension , A . Pellet , E . Decaux , Paris , Phédon , 2003 , p 319 .
5 The TPIY in article 4 and TPIR in article 2replicated the provision given in aricle 

II of the genocide convention : ‘ any of the following acts committed with intent to 
destroy , in whole orin part , a national , ethnical , racial or religious group , as such: 

 - Killing members of the group .
 - Causing serious bodily or mental harm to members of the group .
 - Deliberately infecting on the group conditions of life calculated to bring about its 

physical destruction in whole or part ;
 - Imposing measures intended to prevent births within the group ; 
 - Forcibly transferring children of the group to another group .
6 The crime of genocide appeared in the indictments of the judgements of nuremburg 

but genocide was prosecuted under the heading of crimes against humanity .
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genocide ?
A / Accuracy of the elements of the crime of genocide 
     Before the trial of Jean Paul Akayesu , there was no international 
jurisprudence concerning the crime of genocide . This jurisprudence par-
ticipated in the clarification of the essential elements of this crime : (1) 
the notion of protected group , (2) the requisite mens rea and (3)  the 
modalities of criminal involvement . 
 (1) The concept of protected group 
     A criminal act cannot be considered as genocide unless the victim 
belongs to a national , ethnical , racial or religious group . Consequently 
the identification of this group is one of the main concern of the crime of 
the genocide .
     The trial chamber I of the ICTR in Akayesu case tried to fill this gap 
by proposing a definition to the four protected groups . So the national 
group is “a collection of people who are perceived to share a legal bond 
based on common citizenship , coupled with reciprocity of rights and 
duties “7. This definition was inspired from the jurisprudence of the in-
ternational court of justice ( hereinafter ICJ ) in the case of ‘ nottebohm 
‘in 1955 . An ethnical group is “a group whose members share a common 
language and culture 8 . A racial group is distinguished from other racial 
groups by hereditary physical traits frequently identified with geographi-
cal areas , irrespective of linguistic , cultural , national or religious fac-
tors 9 . Finally a religious group is a group “whose members share the 
same religion , denomination or mode of worship or common beliefs “10 .
     Unfortunately this audacious jurisprudence has been criticized even 
by other trials chambers .The critics were based upon the following ar-
guments : There is no clear definitions generally and internationally ac-
cepted on concepts such as nation , ethnicity , race and religion . 
Moreover these concepts must be defined in the lights of political , social 
, and cultural context .Thus the assessment has to be made on a case by 
case basis taking in the account the relevant evidence and the political 
7 Procutor V Akayesu , TPIR , 94-4 , jugement , trial chambre  I , 12/9/1998 , para 571 
8 Prosecutor V Akayesu , ibid , para 513 . 
9 Prosecutor V Akayesu , ibid , para 514 .   Prosecutor V Clément Kayishema and 

Obed Ruzindana , ICTR , 95- 1, judgment , trial chambre  II , 21 /5/1998, para 98 .
10 Prosecutor V Akayesu , ibid , para 515  . Prosecutor V Kayishema and Ruzindana , 

ibid , para 98 .
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and cultural context of the society concerned 11 . It is also possible to 
determine objectively the membership to a group through a number of 
objective indicators , for instance a trial chamber stated that the Tut-
sis population is an ethnic group with distinct identity , because every 
Rwandian required to carry an identity card showing his ethnic identity 
being either Hutu , Tutsi or Twa and the Rwandian constitution and laws 
in force at that time also identified Rwandians by reference to their group 
ethnic12 . Further more the membership to a group is a subjective concept 
, the victim is perceived by the perpetrators of the genocide as belonging 
to a group slated for destruction and in some circumstances the victim 
may perceive himself as belonging to the sad group13 .
     So to determine whether the victim falls within one of the four enu-
merated group , we may adopt an objective or subjective approach :  In 
the first one the perpetrator excludes individuals from the group of which 
he considers to have its own national , ethnic , racial or religious charac-
teristics distinct from that of the group to which such individuals belong14 
.In the second the perpetrator distinguishes a group by reason of what 
he considers to be its national , ethnic , racial or religious characteristic 
pertaining to that group 15 .
     As a conclusion the crime of the genocide is committed in all times16 
,from the moment where the perpetrator has the requisite intent to de-
stroy in whole or part a protected group. This group can be determined 
objectively or even subjectively .
( 2 ) The stability of the protected group 
     The trial chamber I of the ICTR in the case of Akayesu held that “it is 
particularly important to respect the intention of the drafters of the geno-
cide convention which according to the preparatory work , was patently 
to ensure the protection of any stable and permanent group “17.
11  Prosecutor V Rutaganda, ICTR , 963-, judgment , Trial chambre  I , 61999/12/, 

para57 .
12  Prosecutor V, Rutaganda ibid , para 57 .
13  Prosecutor V, Rutaganda ibid , para 54 .
14  Prosecutor V Akayesu , ibid , para 702 – 703  .
15  K . Kittichaisareé , opcit , p 70 – 71 .
16  Case concerning application of the convention of the genocide ( Bosnia – Herzet-

govina V Yugoslavia ) , ICJ judgment , 11/5/1996 , para 31 .
17  Prosecutor V Akayesu , opcit, para  505  . Prosecutor V Goran Jelesic, ICTY , 95 - 

10, judgement , Trial chambre  I , 19/10/1999, para 60 .
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    The victim of the crime of the genocide is the group itself and not the 
individual and the common criterion in the four types of groups protected 
by the convention of genocide is that “membership in such groups would 
seem to be normally not changeable by its members , who belong to it 
automatically by birth , in continuous and often irremediable manner “ 18 
.So the more ‘mobile ‘ groups which one joins through individual volun-
tary commitment such as political or economic groups are excluded from 
this category of crime 19.
     The chambers’ interpretation should be flexible and progressive to 
meet evolving exigencies , so the chambers miss a golden opportunity to 
include political and cultural groups by omitting the necessity of stability 
and permanence of the group protected especially the UNGA adopted a 
resolution 96 / 1946 affirming that genocide was a crime under interna-
tional law committed on religious , racial , political or any other grounds 
. Moreover the national group is not necessarily stable , we can acquire 
or even lose the nationality by choice , this is also true for religious 
groups . Further more the drafters intention was not to make stability and 
permanence as necessary conditions to each protected group , but their 
intention was to exclude all stable group not enumerated in the conven-
tion of the genocide20 . 
     As a conclusion it is highly advisable to avoid considering stability 
and permanence as necessary criteria for the definition of a protected 
group .
B / Appreciation of the mental element
     The crime of the genocide need not involve the actual extermination 
of a protected group . It is committed once any one of the enumerated 
acts above is committed with the requisite mens rea 21 . It is in fact the 
mens rea which give genocide its speciality and distinguish it from an 
ordinary crime and crimes against international humanitarian law . This 
specific intention (dolus specialis) is to destroy , at least in part a national 
18  Prosecutor V Akayesu , ibid , para  511 .
19  Prosecutor V Akayesu , ibid , para  511 – 521 .  Prosecutor V Kayishema and 

Ruzindana , opcit , para 118 . Prosecutor V, Rutaganda opcit, para 47.
20  The most obvious stable group is the cultural group such as indigenous people and 

minorities  with permanent membership brought automatically by birth and which 
can be subject to cultural genocide which is more dangerous than physical genocide 
. 

21  Prosecutor V Akayesu , opcit, para  497 . Prosecutor V Jelisic ,opcit , para  62 .
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, ethnic , racial or religious group as such, or psychological nexus be-
tween the physical result and the mental state of the perpetrator , or even 
that the accused had at least the clear knowledge ( conscience Claire) 
that he was participating in the genocide 22.But how to prove that specific 
intention especially it is a mental factor , so difficult if not impossible to 
identify with certainty.
     In absence of a confession from the accused , the specific intention 
may be referred from a number of facts such as words or deeds or pattern 
of purposeful action that deliberately , consistently , and systematically 
targets victims on account of their membership of a particular group 
while excluding the members of other groups . Circumstantial evidence 
that may be useful includes the general context of the commission of oth-
er criminal acts committed by the same offender or by others that were 
systematically directed against that same group or their property the use 
of derogatory language towards members of the group , the weapons 
used and the extent or bodily injury , the methodical way of planning, 
the systematic way of killing 23.So the accused Akayesu was found that 
he had the requisite mens rea to commit genocide through the system-
atic rape of the Tutsi women , the sexual violence was a step toward the 
destruction of the group by destroying its spirit , will to live , or will to 
procreate 24 . The accused Ruggui – a Belgian national employed in the 
radio and television libre des Milles colines ( RTLM ) – was declared 
to have the requisite mens rea through broadcasting messages inciting 
genocide against Tutsi . The trial chamber held that a person who incites 
another to commit genocide must himself have specific intent to commit 
genocide 25 .
     Last but not least , the trial chambers of ICTY and ICTR concluded 
that due to the magnitude of genocide , it is virtually impossible to carry 
out it without a plan or organization , even with some or indirect involve-
ment on the part of state26 .

22  Prosecutor V Akayesu , ibid, para  497 . Prosecutor V Jelisic ,ibid , para  62 .
23  K . Kittichaisareé , opcit , p 74  .
24  Prosecutor V Akayesu , ibid, para 732  .
25  Prosecutor V Ruggui, ICTR , 97 - 32, judgement , Trial chambre  I , 1/06/2000, 

para14 .
26  Prosecutor V Kayishema and Ruzindana , opcit , para 94 .
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C /Interpretation of the various modalities of criminal involvement 
in the genocide
     The five forms of participation in the crime of genocide set in the 
article II of the genocide convention which are :direct perpetrator , the 
conspiracy , public incitement ; attempt and complicity . So if the draft-
ers of the status of ad hoc tribunals have adopted this provision this will 
facilitate the work of judges . But unfortunately this was the not the case 
because they have introduced two articles
 ( 1 ) Direct perpetrator 
     The ICTR chambers of trial have affirmed that a person is convicted of 
genocide as a direct perpetrator if he is proved to have participated in the 
conspiracy , to attempt or to incite directly and publicly . The commis-
sion of the genocide is defined as committing the acts listed in the statue 
, with the specific intention to destroy at least in part a protected group 27 . 
     Conspiracy of genocide is defined as a resolution to act on which at 
least two people have agreed to commit genocide , it does not matter 
here the realization of the genocide . The conspiracy can be proved by 
objective criteria for instance , the prime minister of the Rwandian gov-
ernment in 1994 Jean Kambanda was declared guilty of conspiracy on 
the base of the meetings of his cabinet 28 .
     The direct and public incitement is defined as provoking the perpetra-
tor to commit the genocide , whether through speeches threats uttered 
in public places or meetings or through written or printed material sold 
, distributed or exhibited in public places or meetings , or by any other 
means of audiovisual communication 29 . The trial chamber held that in-
citement must be punished severely because the inciter is animated with 
the specific intent , that is the destruction of a protected group .           
    The genocide clearly falls within the category of crimes which is so 
serious that the direct and public incitement to commit genocide must be 
punished as such , even in cases the desired result is not reached  .30

( 2 ) The accomplice
     The trial chamber of the ICTR held that an accused is considered to 

27  See article 2 paragraph 6 of the statue of the ICTR .
28  Prosecutor  V Akayesu , Opcit, para 73 .
29  Prosecutor  V Musema , opcit , para 191 – 193 .
30 Prosecutor  V Kambanda , ICTR , 93 – 23 S , Trial chamber , 4/9/1998 , para 40 .
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be an accomplice if he knowingly and intentionally helped or assisted 
or even caused one or more persons to commit genocide. The chamber 
added that proving the specific intention to destroy a protected group in 
the case of the accomplice is not necessary 31. So why do the chambers 
punish severely the accomplice even  the specific intention is not proved 
and even no genocide is committed . The severity is due to the extreme 
dangerousness of the crime of the genocide .
Conclusions
     The ad hoc tribunals whether the ICTY or the ICTR have contrib-
uted significally towards the clarification of the concept of genocide and 
therefore the improvement of the prosecution’s     success by :
   - They have clarified the concept of a protected group and even devel-
oped  a subjective test which will make the identification of the member-
ship of a protected group easier .
   - They have made the specific intent to destroy a protected group easily 
inferred from a set of facts which will certainly facilitate the task to the 
prosecutor .
   - They have interpreted the different modalities of criminal involve-
ment .
   -   They have given the example that prosecuting the genocide by an 
international criminal tribunal is not only possible but very fruitfull as 
well.

31  Prosecutor  V Akayesu , opcit , para 559 – 560 . 
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Exécution forcée en nature.

Dr.  EL GAROUI BACHIR SERHANE 
Maitre de conférence  classe – A -  
Université Djilali bounaama khemis Miliana 
Faculté de droit et des sciences politiques
Département de droit  

ملخص : 
لقد شغل التنفيذ العيني لاللتزام بال الفقهاء مند بداية القرن السابع عرش، فام اجلدوى 
من التعاقد إذا كان مصري العقد عدم التنفيذ، فمن املفرتض أن يبادر األطراف إىل تنفيذ 
عىل  إجباره  يف  يتمثل  احلل  فإن  التزامه،  تنفيذ  األطراف  أحد  امتناع  حالة  يف  و  العقد، 

التنفيذ و إال فإن األمان القانوين برمته سيختل بشكل كبري .
     و يعترب التنفيذ العيني للعقد أو التنفيذ بمقابل من أهم سامت السياسات الترشيعية و 
الفقهية يف جمال النظرية العامة للعقد، و قد تبلورت فكرة التنفيذ العيني يف عدة حضارات 
بداء باحلضارة الرومانية، وصوال إىل العرص احلديث، و تبني فقهاء املدرسة الفرنسية هذه 
التنفيذ  إىل مفهوم  التنفيذ، و صوال  فيها قصد إجياد حل ملشكلة عدم  البحث  و  الفكرة 
العيني عند فقهاء املدرسة األنجلوسكسونية، باإلضافة إىل حتديد مضمون التنفيذ العيني 
 lex  - للشعوب  التجاري  القانون  أو  الالوطني  التجاري  القانون  ملبادئ  ملفاهيم  وفقا 
و  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  االتفاقية  يف  الفكرة  مضمون  كذلك  و   ،  mercatoria
غريها، و عليه سنحاول التطرق إىل حتديد مفهوم التنفيذ العيني، و تطور هذه الفكرة يف 

خمتلف املدارس الفقهية .
الكلامت املفتحية : التنفيذ العيني - االلتزام - عدم التنفيذ - العقد - الدائن - املدين - 
التنفيذ بمقابل - التنفيذ املبارش - التنفيذ غري املبارش - القانون الروماين - القانون 

الفرنيس - املدرسة األنجلوسكسونية .
Exécution forcée en nature.
     L’exécution forcée en nature des condamnations non pécuniaires en 
matière contractuelle est un problème qui n’a guère retenu l’attention de 
la doctrine.-1- depuis le 17 eme siècle, le célèbre auteur Martinus relève le 
bon sens de cette question, et conteste par l’expression suivante : (a quoi 
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pour me servir de recevoir une somme si tu m’as vendu du pain et que tu 
me l’ais pas livré, alors que je mourais de faim ?) -2-. 
     Normalement, le débiteur doit exécuter ces obligations, s’il ne le 
fait pas, la solution consiste à l’y contraindre car il serait inadmissible 
qu’il puisse se soustraire de son obligation, si non c’est toute le régime 
juridique qui est en cause , et risque fort de nuire gravement a la sécurité 
juridique indispensable au crédit -3- .
      » Eh bien, je réponds de même : la livre que j’exige de lui je l’ai 
chèrement payée : elle est a moi et je la veux .si vous me la refuser, fi de 
vos lois ! Les décrets de Venise sont force ! Je demande la justice ; l’au-
rai-je ? Répondez «-4-ces paroles terribles de Shylock au doge de Venise , 
préfigure l’idée la plus radicale que l’on peut se faire de l’exécution for-
cée en nature d’un engament  le juriste peut ressentir un certain malaise 
face aux paroles cyniques mais lucides de Shylock »  si vous me le refu-
sez , fi de vos lois ! Les décrets de Venise sans force »au-delà du drame 
qui se joue dans cette pièce, sont en jeu la valeur des engagements, le 
respect de la parole donnée et surtout la protection qu’accorde l’Etat a 
leur respect.
       En acceptant de s’engager ou de se trouver soumis a un régime juri-
dique spécifique, un individu a exprimé sa volante qui est aussi le reflet 
de son intérêt, des lors on peut s’interroger sur les raisons qui pourraient 
pousser le débiteur a refuser de s’exécuter. Dans la mesure où l’obli-
gation qu’il a contractée est l’expression de sa seule volante, celle-ci 
devient l’instrument de la satisfaction de son intérêt force est alors de 
constater que le lien obligationnel devient parfaitement inutile , les partie 
exécuteraient leurs engagement non pas parce qu’elles  u sont obligées, 
mais parce qu’elles u ont intérêts -5- et s’il leur arrive de ne pas respecter 
leurs engagements, c’est que l’une d’elles du moins ne le peut plus ou ne 
le veut plus.  
      L’étude de l’exécution forcée en nature ou par équivalent des contrats 
est un formidable révélateur des politiques juridiques et des poncées des 
jurisconsultes en matière de droit des contrats.
Un principe essentiel du droit des contrats : s’exprimait sous la forme 
latine : pacta sunt servanda. C’est le principe de la force obligatoire du 
contrat.-6-
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       Normalement, le débiteur doit exécuter l’obligation .s’il ne le fait 
pas, la solution consiste à l’y contraindre car il serait inadmissible qu’il 
puisse se soustraire de son obligation .la solution de principe en droit est 
que le créancier a droit a une exécution directe , c’est-à-dire a l’exécu-
tion en nature .Mais cette exécution en nature est-elle toujours possible ? 
Grace a quel procédé le créancier peut-il l’obtenir. ?
     Pour répondre a ces questions, on va procéder a voire l’évolution de 
cette notion dans les grands systèmes juridique, et par la suite faire une 
distinction entre l’obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
     L’exécution se définit comme l’accomplissement, la réalisation d’une 
chose .EN droit il s’agit de la réalisation, par le débiteur, de la prestation 
due.par extension il s’agit également de la sanction permettant d’obtenir 
cette réalisation si elle n’était pas spontanée-7-.
A / l’exécution forcée en droit romain.
     L’étude de l’exécution forcée en droit romain pose des difficultés aux 
juristes modernes qui cherchent à l’étudier, suite a ces multiplicité ; dif-
férentes phases classées en trois principales périodes-8-.
1 / l’exécution forcée en nature sous la période des actions de la loi.
    Le droit a cette époque n’est pas encore libéré du sacré, pour obtenir 
la reconnaissance d’une obligation en justice, il est nécessaire de pro-
noncer des paroles ; au-delà de ce rite, les manquements a une obligation 
quelconque ne sont pas sanctionnes : pas d’action, pas de droit. A cette 
période, il n’existait que deux voies d’exécution connues : la pignoris 
capio et la Manus injectio.
La pignoris capio consistait en une saisie sans jugements par le créancier, 
d’un objet appartenant au débiteur défaillant. Cette procédure primitive 
survivra a Rome seul au profit de l’Etat qui faisait bénéficier certains 
créanciers aux intérêts juges supérieurs -9-.
La Manus injection est la procédure » par laquelle le créancier s’em-
pare de son débiteur devant le magistrat et, s’il n’est pas immédiatement 
désintéresse au arrêté par l’intervention d’un tiers appelé Vindex, l’em-
mène dans sa maison pour l’y garder prisonnier durant soixante jours, au 
bout desquels il pourra le mettre a mort ou le vendre comme esclave a 
l’étranger -10-.
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     Sans entrer dans les détails on peut constater qu’il n’existait pas de 
moyens directs ou indirects pour forcer le débiteur a cette époque cepen-
dant le créancier avait en sa faveur la pratique des magistrats romains. 
La somme estimée par le magistrat ne représentait pas la valeur réelle 
de l’objet a livrer : sa valeur pouvait être multiplie par deux ou par trois 
(principe du double dans la loi des tables), ou bien encore elle était éva-
luée arbitrairement par le créancier lorsqu’il y avait eu un accord anté-
rieur a la procedure.il ne s’agissait donc pas évaluer le préjudice subi par 
le créancier pour inexécution mais punir le débiteur qui avait manque a 
sa parole.
     Force de constater que le droit romain ne connaissait pas durant cette 
période l’exécution forcée en nature , cette lacune dans son arsenal juri-
dique n’était pas délibéré mais était la conséquence du formalisme origi-
naire qui a marquer l’histoire du droit romain que nous allons examiner 
de suite .
2 / l’exécution forcée en nature sous la procédure formulaire.
     Comme sous la période des actions de la lois , les incitations indirectes 
envers le débiteur afin qu’il respecte son engagement étaient nombreuses 
, il ne s’agissait pas de réparer intégralement et strictement le préjudice 
subi par le créancier , mais de punir le débiteur qui refusait d’exécuter 
son obligation , et partant de le convaincre de s’exécuter , le montant de 
la condamnation n’était en conséquence pas en proportion avec la réalité 
du manquement , valeur de l’objet non livré ou gain manqué. La somme 
a payer pouvait être le double  voire le quadruple de l’estimation de l’ob-
jet de l’obligation non exécuter -11-.Il arrivait même que ce soit sous le 
serment du créancier que l’estimation se fasse,-12- juramentum in litem -13- 
de la même façon pour certaines actions  dont les actions arbitraires-14- .  
Alors peut-on considérer qu’il s’agissait d’une forme indirecte d’exécu-
tion forcée en nature ?
      La réponse dépend de distinguer selon s’il s’agisse d’une action de 
bonne foi ou une action de droit strict, pour les actions de bonne foi, le 
débiteur pouvait toujours et a n’importe quel moment de l’instance se li-
bérer en exécutant son obligation, par contre lorsqu’on étais en présence 
d’une action de droit strict, sabiniens et proculiens-15-s’opposaient sur 
le point de savoir si le débiteur pouvait encore se libérer de la condam-
nation pécuniaire a tout moment de la procédure. Les sabiniens le pen-
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saient alors que les proculiens, au contraire, considéraient qu’il existait 
un point de non retour postérieurement à la litis contestatio. Cette der-
nière solution qui était plus en harmonie avec l’esprit de la procédure fut 
adoptée par Paul-16-.
      Pour autant, force de constater que la condamnation pécuniaire avait 
surtout une fonction incitatrice sur le débiteur conciliant intérêt du créan-
cier, tradition juridique et paix social. Loin de rejeter définitivement 
l’exécution forcée en nature par le débiteur.
3 / l’exécution forcée en nature dans la procédure extraordinaire.
     »  La procédure extraordinaire se caractérise(…) par le fait que le 
représentant de l’autorité, le fonctionnaire public y fait lui-même justice 
entre particuliers en conflit, en dehors des formes régulières des instances 
civiles «-17-.cette procédure existait déjà a la période des formules .la 
constitution de l’an 294 de dioclétien achèvera cette évolution, rendant 
ainsi cette procédure exclusive de toute autre-18-.
3/A. l’obligation ayant pour objet une chose. Lorsque l’objet de l’obli-
gation consistait à livrer, a restituer, ou a exhiber une chose, le débi-
teur pouvait, semble-t-il, être contraint par les officiers du magistrat à 
exécuter cette obligation-19-.se terminait alors la règne du principe de la 
condamnation pécuniaire .plusieurs passage attestent de cette solution, 
d’ailleurs, au terme d’un extrait -20- , Justinien lui-même s’offusque de 
la solution rendue par un juge qui, a la demande de remise d’un esclave 
du, refuse de prononcer l’exécution forcée en nature .tout pousse donc a 
penser que pour les obligations portant sur une chose , l’exécution manu 
militari était prononcée par le juge . 
     Or on ce pose des questions sur les raisons de ce profond bouleverse-
ment même si l’on peut s’étonner que les juristes romains abandonnèrent 
le monopole de la sanction pécuniaire qui perdurait depuis la période 
des actions de la loi .la principale explication et de nature économique 
.A l’époque Byzantine , l’empire romain, assailli de toutes parts a ses 
frontières , connait 
     Une crise économique sans precedent.la monnaie devient rare-21-les 
domini s’enferment dans leur villa, et les échanges se réduisent a leur 
strict minimum face a cette situation les créanciers préfèrent alors l’exé-
cution en nature a la condamnation en numéraire-22- qui ne leur confère 
qu’un équivalent sans valeur.  



14جملة  الدراسات القانونية - خمرب السيادة و العوملة -العدد الرابع-جوان 2016
3/B. les obligations ayant pour objet une prestation ou une absten-
tion.           
   au contraire des obligations portant sur une chose qui sont susceptibles 
d’exécution forcée en nature, les obligations de faire ou de ne pas faire 
ne le sont pas.
    Au terme d’un passage précédemment cite, celse indique que »  sinon 
puisqu’il (le débiteur) ne fait pas ce qu’il a promis, il est condamne a 
une somme comme c’est le cas pour toutes les obligations de faire «-23- 
. la solution est reprise par Ulpien qui affirme que « … ubi quid fière 
stipulemur, si non fuerit factum, pecuniam dari oprtere « = »  quand on 
stipule que quelque chose sera fait et que cela n’est pas fait, il faut donner 
l’argent …«-24-.
     En conclusion. Durant pratiquement les deux tiers de son apogée, 
Rome n’a pas connu l’exécution forcée en nature .le constat étonne les 
juristes moderne quelle que soit son opinion sur la question .celui qui 
est hostile a l’exécution forcée en nature sera surpris qu’aux temps ar-
chaïques, la société romaine n’ait pas connus cette » forme primaire « de 
sanctions. Celui qui y est favorable s’étonnera que les juristes, inspira-
teurs de droit contemporain des obligations n’aient pas réussi à atteindre 
cette perfection dans les remèdes des l’inexécution du débiteur-25-.
B / l’exécution forcée en nature dans le droit positif.
    De tout temps en tout lieu, la question s’est posée de l’accomplisse-
ment par le débiteur de la prestation a la quelle il s’est oblige avant d’y 
manquer, a savoir si et dans quelle mesure le droit contemporain pouvait 
l’imposait, le droit de contraindre appartenant aux autorités de l’Etat-26-.
    Confronte aux incertitudes du code civil en ce qui concerne l’ad-
mission de l’exécution forcée en nature, l’étude des régimes actuels qui 
connaissent des liens étroits avec le système juridique français pourrait 
permettre de donner une interprétation, tout au moins une direction dans 
la compréhension de la question.
Or il résulte de l’étude du système anglo-saxon (1), français(2) et des 
règles supranationales(3). 
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1. l’exécution forcée en nature dans le système anglo-saxon.
A / la primauté de la sanction pécuniaire.
    S’il y a un système qui vraisemblablement refuse l’exécution forcée 
en nature, c’est bien celui adopte par le droit anglo-saxon, cela se justifie 
par l’influence du droit romain sur le droit anglais, «  c’est a ce même 
régime juridique que fut soumise l’Angleterre,  alors la bretania, pen-
dant les trois siècles et demi du domaine romaine «-27-.  
     Concernant inexécution des contrats les juges de commun Law dis-
posaient de trois actions principales : l’action » in debt « -28-, l’action 
» for breach of a covenant «-29- et l’  » assumpsit «-30-, ces deux dernières 
actions disponible en cas d’inexécution d’une promesse scellé ou sujette 
a »  considération «, ne permettaient que l’octroi des dommages et inté-
rêts. Seule la première réserver aux dettes de somme d’argent engen-
drait l’exécution forcée en nature, c’est-à-dire de procéder au paiement 
de la somme d’argent qui a était due.de façon plus fondamentale, cette 
primauté de la sanction pécuniaire établie pour des raisons historique, 
loin d’être dépasser, voire critiquée , fut confrontée par la conception 
économique et pragmatique du contrat que la doctrine anglo-saxonne 
développa-31- .
     Selon cette analyse, le droit des contrats se serait élaboré autour de 
la pratique commerciale, en sorte que ce que chercheraient les parties, 
serait moins l’exécution de l’obligation que le bénéfice qui en découle, 
il existerait alors une déférence majeure entre le droit anglo-saxon et les 
droits romanistes en ce qui concerne la question du respect de la parole 
donnée.
B / l’évolution du système anglo-saxon.
     Une certaine tendance c’est apparue a pour préalable le fait que les 
juges se libère de la rigidité applicable a la primauté des remèdes im-
poses pour des raisons  historiques, les tribunaux se sentiraient de moins 
en moins lies par cette hiérarchisation .bien au contraire, afin de trouver 
le meilleur remède, ils cherchaient de plus en plus la diversité.  
    Partant une partie de la doctrine anglo-saxonne s’est montrée de plus 
en plus critique envers l’analyse qui a forge ce système .certains auteurs 
ont même avance qu’ » il y a dans l’engagement contractuel un caractère 
moral contraignant ; l’exécution d’une promesse est ainsi un » bien « 
que le droit doit encourager «.
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      La théorie de l’effcient breach ne parait plus satisfaisante .dans une 
optique de calcul des couts, il n’est pas sur que l’exécution forcée en na-
ture soit moins avantageuse, certain bien peuvent avoir une autre valeur 
que celle économique, valeur qualitative difficilement quantifiable-32-.
de manière générale, les cours de Common Law ne pouvaient ordon-
ner l’exécution par équivalent des obligations inexécutée sous forme de 
dommage et intérêt , et la question de l’exécution forcée en nature ne se 
posait pas , en raison de cette rigidité , et comme a Rome s’était dévelop-
pé le droit prétorien a cote du droit strict, s’est développé la juridiction 
d’Equity venue concurrencer les cours de Common Law-33-.
       les plaignants délaissés sans remède a leurs droits bafoues, parce 
que ne trouvant pas de » writ « adéquat, ou le »writ « ne leur donnant 
pas satisfaction , se sont adresser au Roi par voire de pétition   le lord 
Chancellor  chapelain du roi , qui était aussi et surtout ecclésiastique, 
commença a trancher les litiges qui étaient adresses, tenant compte des 
intentions des parties mais aussi des considération du moral , de bonne 
foi et d’équité , sans être limite in fine a l’octroi des dommages et inté-
rêt ,droit empreint de morale, l’équité  permettait au créancier d’exiger 
l’exécution in specie des ces obligation c’est-à-dire de bénéficie d’injec-
tion (» mandatory « ou  » prohibitory « )ou d’un ordre » specific perfor-
mance «, condamnant le demandeur a exécuter son engagement dans les 
termes précis ou il avait contracté-34-,sous peine en cas d’irrespect , d’être 
condamner en » contempt of court «-35- .cette peine qui va de l’amende 
jusqu’emprisonnement en cas d’irrespect de l’ordre d’exécution forcée, 
est indissociable des fondements historiques de remède d’equity  qui 
émanait du Roi , sa dureté explique encore la réticence des juges a élar-
gir le domaine de l’exécution in specie au-delà de ce qui est nécessaire 
et, surtout, faisable, afin de ne pas pénaliser si sévèrement le débiteur 
défaillant-36- .  
     Enfin, la position adoptée par le droit anglo-saxon c’est finalement 
pas aussi hostile a l’exécution forcée en nature .il s’agit plus d’un » héri-
tage « qu’un véritable choix pour les tribunaux lorsqu’ils condamnent a 
des dommages et intérêt plutôt qu’a la specfic performance. Ils seraient 
ce faisant parfaitement enclins a modifié leur position, autant qu’on leur 
démontre que pragmatiquement c’est le meilleur remède-37-.
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  2. l’exécution forcée en nature en droit Français.
     A l’inverse du commun Law, en droit français »  du droit romain, au 
code de napoléon, un combat sans relâche fut mené par les juristes de 
renom pour briser la primauté accordé de droit de dommages et intérêt 
en cas d’inexécution du contrat «-38-.le droit français a adopter la notion 
d’exécution forcée en nature  sous l’ancien code civil – code de napoléon 
– mais cette notion n’étaient pas claire.les controverses apparurent au 
lendemain de l’adoption du code civil perdurèrent jusqu’à aujourd’hui.
    Les textes fraichement proposer par le code civil, loin de se prêter 
a une seule lecture, ont maintenu les ambiguïtés de l’ancien droit sur 
cette question.les travaux préparatoires n’expliquaient pas clairement la 
distribution applicable a la détermination des obligations susceptibles 
d’exécution forcée en nature, et encore moins ce qu’il fallait entendre par 
obligation de faire et obligation de donner -39-. 
    C’est donc aux premiers commentateurs du code qu’il appartint d’ex-
pliquer ses dispositions contradictoires.ils feront ainsi œuvre de création 
en proposant une cohérence a un système qui ne semblait pas en avoir.
la grande majorité des auteurs du XIX éme siècle vont adopter une lecture 
particulièrement restrictive de l’obligation de faire au sens de l’article 
1142-40-.reprenant l’analyse des auteurs sous l’ancien droit, et les travaux 
préparatoires du code civil, ces derniers admettent que l’exécution forcée 
en natures des obligations de faire ou de ne pas faire serait le principe, 
sauf dans le cas d’impossibilités . 
    L’existence du droit a l’exécution forcée en nature pour le créancier est 
toujours aussi discutée, multiples sont les analyses des auteurs français 
sur cette question si importante et cruciale d’un système juridique nuan-
cée. Du Duranton, a Demolombe, jusqu’au célèbre Henri Mazeaud -41- la 
doctrine française n’à trancher d’une façon claire sur l’existence effec-
tive d’un droit d’exécution forcée en nature, malgré qu’ils admettraient 
ce droit suite au principe de la force obligatoire du contrat, et le respect 
de la parole , mais la mise en œuvre et l’application des obligations is-
sue d’un contrat en cas d’inexécution du débiteur n’est pas une question 
unanimité .même majorité des auteurs contemporains se montrent favo-
rable a l’exécution forcée en nature  -42- , et cette faveur perdure dans 
les ouvrages actuels même si la questions reste encore trop rapidement 
traitee-43-.il existe plus de thèse qui défendent que l’exécution forcée en 
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nature serait toujours impossible et, loin de suivre la lettre de l’article 
1142 du code civil.les auteurs tentent d’expliquer de façon cohérente un 
texte qui n’entre pas de la logique de l’exécution in species -44-.   

3. l’exécution forcée en nature en droit en droit internatio-
nal privé.
3/1 .l’exécution forcée en nature et la convention de Vienne.
    En tant que loi uniforme, la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur 
la vente internationale concerne tous les systèmes juridiques des pays 
ayant ratifiée-45-.l’article 28 dispose que  » si conformément aux dispo-
sitions de la présente convention une partie a le droit d’exiger de l’autre 
l’exécution d’une obligation  un tribunal n’est tenu d’ordonner l’exé-
cution en nature que s’il le ferait en vertu de son propre droit pour des 
contrats de vente semblables non régis par la convention « .
    On remarque que la convention reconnait un droit a l’exécution forcée 
en nature, mais qu’elle encadre l’effectivité d’une telle condamnation a 
ce que permet le droit interne de chaque pays signataire. Le compromis 
réaliser es astucieux puisqu’il ne gène aucun système, mais renseigne 
nullement afin de savoir si le droit international privé et la convention de 
Vienne sur la vente internationale est favorable a l’exécution in species.  

3/2. L’exécution forcée en nature et la lex mercatoria .
    L’exécution forcée en nature serait un principe général de la lex merca-
toria, pour les arbitres du commerce international-46-, cette position s’ap-
puie sur la sentence LIAMCO du 12 avril 1977-47- , qui rappelle que  »  
conformément aux principes communs généraux , les obligations doivent 
être exécutées principalement en nature , si cette exécution est possible «, 
il s’agit souvent du seul remède envisageable dans des contrat clé en 
main ou produit en main , qui consiste sur la réalisations d’ensembles 
industriels ou les compétences du maitre de l’ouvrage sont limitées , et 
dans lesquels il recherche alors plus la propriété d’une unité industrielle 
qu’une indemnisation financière qui ne lui sert a rien .cette position ne 
serait cependant pas aussi tranchée qu’elle n’y parait .effet, en pratique, 
la condamnation a l’exécution forcée en nature permet seulement d’éva-
luer le préjudice subi, et dans le cas de la sentence LIAMCO, cela irait a 
l’encontre du » droit fondamental de nationaliser « et » constituerait en 
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fait une ingérence intolérable dans la souveraineté interne des Etats « en 
sorte qu’elle est très rarement demandée -48-.    
3/3.l’exécution forcée en nature et le droit européen.
    Tant le droit communautaire que celui de la convention Européenne 
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 
novembre 1950 ne s’intéressent pas singulièrement à la question.
     L’article 4-2 de ladite convention stipule : »  nul ne peut être astreint 
à accomplir un travail forcée ou obligatoire « alors on se demande si une 
telle disposition est en adéquation avec le droit forcée en nature ? 
      Certainement cette disposition doit être bien analysé et interpréter 
d’une façon correct, alors il est nécessaire d’étudie les critères du travail 
forcée ou obligatoire. Pour qu’il y ait un » travail force «, il faut qu’il 
s’agisse d’un » travail accompli a contre gré « et d’un » travail imposé 
sous la menace «, or pour la cour , un élément déterminant du premier 
critère se trouve dans l’absence de rémunération de la prestation et dans 
le déséquilibre déraisonnable entre le but poursuivi ou l’activité et les 
obligations assumées  ce qui nous semble pas être le cas lors d’une exé-
cution forcée en nature .
     Et pour le critère du travail obligatoire, on s’aperçoit que souvent le 
consentement donné antérieurement et en connaissance de cause efface 
la pertinence de la menace. Ce texte en fin de compte, et selon l’interpré-
tation propose par la cour, ne semble pas empêcher le droit a l’exécution 
forcée en nature, même pour des obligations portant sur des travaux per-
sonnels du débiteur-49-.
Conclusion.
      » Ou manque la force, le droit disparait ; ou apparait la force, le 
droit commence à rayonner «-50-.l’exécution forcée en matière contrac-
tuelle est de l’essence du droit, elle suppose au préalable une inexécution 
imputable au débiteur. L’exécution forcée n’est que la conséquence de 
l’inexécution contractuelle, la preuve de l’efficacité du principe de la 
force obligatoire des conventions.
     On peut en effet lire sous la plume de C.Demolombe afin de justifie de 
justifie le droit a l’exécution du créancier que « le principe fondamental 
de notre matière , c’est que les conventions légalement formées tiennent 
lieu de loi a ceux qui les ont faites et, par conséquent , c’est le droit 
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du créancier de demander , contre le débiteur , l’exécution effective de 
l’obligation même qu’il a contractée « . 
      En définitive, la doctrine reconnait un droit qui lui parait évident au 
profit du créancier, sans en expliquer son origine, ni lui donner une base 
légale suffisante qui lui permettrait de bénéficie d’un régime juridique 
cohérent et de se détacher des autres mesures en nature, qui s’en rappro-
chant sans être de véritables mesures d’exécution forcée en nature.
    Si le droit a l’exécution forcée en nature n’a jamais été véritablement 
exploré, son régime juridique demeure une matière en friche , et c’est 
aux chercheurs d’investir  ce champ du droit , même si la matière est 
hybride , se trouvant en frontière du droit civil et du droit de l’exécution 
cela ne donne pas droit de renvoyer aux réflexions des autres soit civi-
liste ou processualistes  .
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