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قواعد النرش يف جملة الدراسات القانونية عرب التسجيل يف البوابة اإللكرتونية 
)ASJP( للمجالت العلمية

إلرسال مقال علمي ملجلة الدراسات القانونية التابعة ملخرب السيادة و العوملة بجامعة حييى 
فارس باملدية )اجلزائر( حسب اإلجراءات املعلمول هبا من قبل املديرية العامة للبحث العلمي 
و التطوير التكنولوجي)Dgrsdt( التابع لوزراة التعليم العايل       و البحث العلمي اجلزائرية 
اخلطوات  إتباع  أوال  يستوجب   )ASJP( العلمية  للمجالت  اإللكرتونية  البوابة  نطاق  يف 

التالية:

 Algerian Scientific Journal(  1- الدخول ملوقع البوابة اإللكرتونية للمجالت العلمية
                :)Platforms

      www .asjp.cerist.dz               
اإللكرتوين  بالربيد  اخلاصة  البيانات  أكمل  ثم  الصفحة  أعىل  يف  دخول  زر  عىل  إضغط   -2

+كلمة الرس+ تذكرين+ أضغظ عىل كلمة تسجيل.
إسم  من:  إكامهلا  يستوجب  شخصية  بيانات  تتضمن  تسجيل  إستامرة  ذلك  بعد  تظهر   -3
احلروف  إدخال  التواصل+  لغة  البلد+  تأكيدها+  و  الرس  إلكرتوين+كلمة  بريد  ولقب+ 
التي يراها املعني، ثم إضغظ عىل : أقبل رشوط اإلستخدام و قواعد اخلصوصية + إرسال.
لربيده  العلمية  للمجالت  اإللكرتونية  البوابة  موقع  من  رسالة  للمعني  تأيت  ذلك  بعد   -4
اإللكرتوين بالتسجيل، بعدها جيب عىل املعني فتح الرسالة و الضغط عىل الرابط اإللكرتوين 

املرفق ليتم تفعيل دخوله.
 ، اليمنى  اجلهة  عىل  املوجودة  املجاالت  حدد  و  اإللكرتونية  البوابة  ملوقع  الدخول  أعد   -5
الوزارة،  املعتمدة من  ثم إخرت )Social Sciences( ثم )Law( لتظهر قائمة املجالت 

وإبحث عن جملة الدراسات القانونية )صنف:NC/ الدور:نصف سنوية(.
6- أدخل عن طريق: إنتقل للمجلة، بعدها توجه مبارشة للجانب األيرس إلرسال مقال، ثم 
تظهر لك صفحة حتمل عنوان: تعليامت املستخدم تشتمل عىل: إسم املستخدم+ كلمة الرس 

املحددة سابقا، بعدها إضغظ عىل تسجيل الدخول.
7- بعد دخول املستخدم تظهر صفحة أخرى تتضمن تقديم ورقة املقال )أكمل املعلومات ثم 

إضغظ عىل إرسال مقال(.
بإمكان  سيكون  و  املعنية،  املجلة  من  بالوصول  إشعار  ليأيت  اإللكرتوين  بريدك  إفتح   -8
صحاب املقال متابعة مراجل معاجلة مقاله عرب ولوجه حلسابه يف موقع البوابة.                      



رشوط النرش يف جملة الدراسات القانونية )خمرب السيادة والعوملة(

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

واإلنجليزية،  العربية  باللغة  امللخص  اآليل،مع  باإلعالم  مكتوبا  البحث  يكون  أن   -2
والكلامت املفتاحية. 

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

.Times New ROMAN 14( .نوع اخلط(
رضورة  مع  املقال،  آخر  يف  املراجع  وقائمة  صفحة  كل  أسفل  يف  اهلوامش  تكون  أن   -4
إعطاء املعلومات البيبليوغرافية كاملة  ) نوع اخلط Traditional Arabic( 12 باللغة 

 ) Times New ROMAN العربية، أو ) 11 باللغة 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. 

التحرير إال  للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيئة  سادسا - ال جيوز 
ألسباب تقتنع هبا هيئة التحرير، وكان ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنرش. 

سابعا- ال تدفع املجلة مكافآت مقابل البحوث املنشورة، ما مل تكن بتكليف.
رأي  عن  بالرضورة  تعرب  وال  كتاهبا  أراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  املقاالت  تعرب   - ثامنا 

املجلة.
تاسعا- أي إستفسار يرجى اإلتصال بمجلة الدراسات القانونية عرب  :  

LSMLAW213@yahoo.fr
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الترشيع اجلزائري

153 عيل بلغامل - طالب مدرسة الدكتوراه 
سعيد محدين اجلزائر قانون عام 
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باحث دكتوراه علوم. قانون عام
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المحتوى



201 صفاء هاجر خالدي
طالبة دكتوراه ) ل م د ( قانون خاص
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232 موايس ملوكة كريمة
طالبة دكتوراه - كلية حقوق و 

العلوم السياسية - جامعة د.حيي 
فارس مدية

محاية األشخاص النازحني داخليا طبقا
 للقانونالدويل اإلنساين

243 سعاد بن جياليل طالبة مدرسة 
دكتوراه - كلية احلقوق و العلوم 

اإلنسانية جامعة مخيس مليانة

ممارسة احلرية الدينية يف اجلزائر بني الضامنات والقيود

264 املقداد هدى - طالبة دكتوراه
كلية احلقوق- بن يوسف بن خدة

جامعة اجلزائر 1

العقد اإللكرتوين

281 دهلوك زوبيدة - باحثة وطالبة 
دكتوراه

د مزيان حممد األمني - 
كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة عبد احلميد بن باديس – 
مستغانم

تثمني املمتلكات العقارية لوالية املدية
 ودورها يف التنمية املحلية.

307 حممد عثامين -طالب دكتوراه نظام 
ل.م.د. كلية احلقوق والعلوم  

السياسية - جامعة الدكتور حيي 
فارس باملدية

سلطة رئيس اجلمهورية يف االعرتاض عىل القوانني يف 
النظام الدستوري اجلزائري

320 عمراوي السعيد - طالب دكتوراه
كلية احلقوق و العلوم السياسية

جامعة املدية

االجتار بالبرش يف منظور القانون الدويل

328 دليلة عيايش
جامعة اإلخوة منتوري- قسنطينة 

01

النظام القانوين للجنة املتساوية األعضاء  يف اجلزائر يف  
ظل التعديل الدستوري 1996
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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، ويف 
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 
دولية  علمية  كمجلة  )اجلزائر(  باملدية  فارس  حييى  جلامعة  التابع  العوملة  و  السيادة 
سداسية من خالل عددها السادس / اجلزء 03 )جوان 2017(، و هي مصنفة ضمن 
املجلد الثالث )العدد الثاين/ اجلزء 03( وفقا لتصنيف البوابة االلكرتونية للمجالت 
 ،)Dgrsdt(الوطنية الصادر عن املديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي
سيتم من خالل هذا العدد عرض جمموعة من البحوث األكاديمية  و املقاالت العلمية 
القانون  فروع  كل  يف  الدكتوراه  طلبة  و  الباحثني،  و  األساتذة،  السادة  من  املقدمة 
االرتقاء  و  العلمي  البحث  تطوير  قصد  املقارنة،  الدراسات  و  السياسية  والعلوم 

بالعمل األكاديمي املتخصص. 

د.احلسني عمروش
رئيس حترير جملة الدراسات القانونية
 Houcine16@gmail.com 
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 افتـزام ادرؿـي بضـامن ـؿـال إكجـاز
 ادـشـلة افعؼارية

 
 ذ مساظد ؿسم)أ(اأشت - . ؾماد ـاملأ

 ؿسم احلؼوق -ـؾقة احلؼوق و افعؾوم افسقاشقة

 حمؿد افصديق بن حيي -جامعة جقجل

 افؼطب اجلامعي بتاشوشت

 

 مؾخص:

ىمد ئمٝمر ذم اًمٌٜم٤مء  سمٛمقضم٥م هذا اًمْمامن، يٚمتزم اعمرىمل ذم إـم٤مر قم٘مد سمٞمع قم٘م٤مر ُمٌٜمل سمْمامن ُم٤م

ُمـ قمٞمقب ظمالل أضمؾ ؾمٜم٦م واطمدة اسمتداء ُمـ شم٤مريخ طمٞم٤مزة اًمٌٜم٤مي٦م ُمـ ـمرف اعم٘متٜمل، و يٛمتد 

هذا اًمْمامن ًمٞمِمٛمؾ أيْم٤م طمًـ ؾمػم قمٜم٤مس دمٝمٞمز اًمٌٜم٤مي٦م، ومْمال قمـ قمٞمقب اعمٓم٤مسم٘م٦م ـم٤معم٤م أٟمف 

ْمامن اجلديد هيدف إمم حت٘مٞمؼ ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٕم٘م٤مر ًمٚمنموط اًمتٕم٤مىمدي٦م و ًم٘مقاقمد اًمٗمـ. و يتًؿ هذا اًم

 و ُمرشمٌط سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم.  سم٠مٟمف وامن ُمقوققمل

: اعمرىمل، قم٘مد سمٞمع قم٘م٤مر ُمٌٜمل،اًمٌٜم٤مء، طمٞم٤مزة اًمٌٜم٤مي٦م، اًمثروة اًمٕم٘م٤مري٦م اًمقـمٜمٞمـ٦م، افؽؾامت ادػتاحقة

 أزُم٦م اًمًٙمـ.

    According to this guarantee, the property developer in the frame of a 

completed property sale contract, shall guarantee the vices which might appear in 

the building at an estimated time of a year from the date of the building possession 

by the purchaser. This guarantee contains also the good working of equipement 

pieces of the building as well as the lacks of conformity of the constructed property 

to the contractual terms and to art laws. The new guarantee is characterised by its 

objectivity and its conformity to the public order. 

 مؼدمــة: 

 قمدة ُمـ آؾمت٘مالل طمديث٦م اًمدول ُمـ يمٖمػمه٤م ُم٤ٌمذة آؾمت٘مالل سمٕمد اجلزائر واضمٝم٧م ًم٘مد

 اهتامُمٝم٤م وم٢من ًمذًمؽ اًمتحتٞم٦م، ُمٜمِمـآهت٤م سمٜمـ٤مء إقمـ٤مدة و اًمًٙمـ ُمِمٙمؾ ُم٘مدُمتٝم٤م ومـل و ُمِم٤ميمؾ

 ُمـ سم٤مقمت٤ٌمره اًمٕمٛمقُمٞم٦م إؿمٖم٤مل و اًمٌٜم٤مء سم٘مٓم٤مع اًمٜمٝمقض قمغم آؾمتـ٘مالل قمِمٞمـ٦م ُمٜمّم٤ٌم يم٤من

إٟمِمٓم٦م آىمتّمـ٤مدي٦م اًمتـل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ذم أي٦م دوًم٦م شمًٕمك ًمتح٘مٞمـؼ اًمت٘مدم أهؿ 
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و اًمتٓمقر، و ٕن شم٘مدم اًمدول إٟمام ي٘م٤مس سمٛمدى اٟمتٕم٤مش ىمٓم٤مع اًمٌٜم٤مء ومٞمٝم٤م و شمٓمقره، سمؾ و قم٤مدة ُم٤م 

   يتؿ شمّمٜمٞمػ دوًم٦م ُم٤م يمدول ُمت٘مدُم٦م أو ؾم٤مئرة ذم ـمريؼ اًمٜمٛمق سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ.

ـ٤مم آىمتّمـ٤مدي آؿمؽمايمل هق اًمٜمٔم٤مم اعمٜمتٝم٩م سمٕمد آؾمت٘مالل، وم٢من ىمٓمـ٤مع ٤م يم٤من اًمٜمٔمعم و

اًمٌٜم٤مء و إؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م يم٤من طمٙمرا قمغم اًمدوًم٦م، اًمتل يم٤مٟم٧م ىمد ؾمٛمح٧م عم٘م٤موٓت اًم٘مٓم٤مع 

 اخل٤مص سمٛمزاوًم٦م هذا اًمٜمِمـ٤مط، و ًمق أن قمدده٤م يم٤من حمدودا ضمدا. 

٤مُم٦م ُمٜمٝم٤م أو اخل٤مص٦م، و ٟم٘مص اًمٙمقادر و ٟمٔمرا ًمٕمدم يمٗم٤مءة ُم٘م٤موٓت اًمٌٜم٤مء اًمقـمٜمٞم٦م ؾمقاء اًمٕم

ذوي اخلؼمة ومـل هذا اعمجـ٤مل، اوٓمرت اًمدوًم٦م إمم اًمٚمجقء ٕضمؾ شمٜمٗمٞمذ خمٓمٓم٤مهت٤م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م 

آىمتّم٤مدي٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ذم ىمٓم٤مع اًمٌٜم٤مء و إؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م، إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م سمخؼمة و يمٗم٤مءات 

   اًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م.

ٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ ذم ىمٓمـ٤مع اًمٌٜم٤مء و إؿمٖم٤مل و دمدر اإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم أن اًمنميم٤مت اًمقـمٜم

اًمٕمٛمقُمٞم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م شمٜمٗمٞمذ ُمِم٤مريع اًمٌٜم٤مء إمم ضم٤مٟم٥م إقمداد اًمدراؾم٦م اهلٜمدؾمٞم٦م و اًمت٘مٜمٞم٦م 

اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م ذم آن واطمد، أي أهن٤م يم٤مٟم٧م شمْمٓمٚمع سمٛمٝمٛم٦م ُمزدوضم٦م، شمتٛمثؾ ذم ُمٝمٛم٦م إقمداد اًمدراؾم٦م 

)اهلٜمدؾمٞمـ٦م ًمٚمٛمِمـروع و شمٜمٗمٞمذه ُمٕمـ٤م
0
ىمد يم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م هـذا اخلٚمط أو اجلٛمـع أو قمدم  . و(

)اًمٗمّمؾ سملم اعمٝمٛمتلم أن أصمر ؾمٚم٤ٌم قمغم ضمقدة إؿمٖم٤مل اعمٜمجزة
2
). 

 رهٞم٥م سمِمٙمـؾ اًمًٙمــ أزُمـ٦م شمٗمـ٤مىمؿ سم٥ًٌم و اعم٤موـل اًم٘مرن ُمـ اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت سمدايـ٦م ُمع و    

اًمٜمٛمق اًمًٙم٤مٟمـل،  ٜم٦م ٟمتٞمجـ٦م شمزايدىمًٜمٓمٞم و اًمٕم٤مصـٛم٦م اجلـزائر ُمثـؾ اًمٙمؼمى، اعمدن ومـل ظم٤مصـ٦م

ؾم٤مرقم٧م اجلـزائر إًمـك ومتـح اًم٤ٌمب أُمـ٤مم ُم٘مـ٤موٓت اًم٘مٓمـ٤مع اخل٤مص ًمٚمٕمٛمؾ ومـل هذا اعمجـ٤مل 

آىمتّمـ٤مدي ظم٤مص٦م سمٕمد أن أقمٚمٜم٧م اًمًٚمٓم٤مت اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م قمــ إومالس اًمٕمديد ُمـ اًمنميم٤مت 

    اًمقـمٜمٞم٦م عم٘م٤موٓت اًمٌٜم٤مء و إؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م و ظمّمخّمتٝم٤م.

د احلـر اًمذي اقمتٜم٘متـف اًمًٚمٓم٤مت اجلزائري٦م ُمع ُمٓمٚمع اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت، و مت٤مؿمٞم٤م ُمع ٟمٔم٤مم آىمتّمـ٤م

أصدرت هذه إظمػمة اًمٕمديد ُمـ اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل شمٕمد سمٛمث٤مسم٦م اًمريمٞمزة إؾم٤مؾمٞم٦م 

ًمٜمج٤مح اًمٜمٔم٤مم اجلديد، و ُمـ اًمٜمّمـقص اًمتـل هتٛمٜم٤م ومـل هـذا اعم٘مـ٤مم اعمرؾمـقم اًمتنميٕمـل 

)عمتٕمٚمـؼ سم٤مًمٜمِمـ٤مط اًمٕم٘مـ٤مريا 0999ُم٤مرس  0اعم١مرخ ومـل  19-99رىمـؿ: 
9

اًمذي طمـؾ حمـؾ ( 

)اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمؽمىمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م 17-86اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ: 
4
. و ىمد ومتح هذا اعمرؾمقم اًم٤ٌمب أُم٤مم (

اعمتٕم٤مُمٚملم آىمتّم٤مديلم ؾمقاء يم٤مٟمقا وـمٜمٞملم أو أضم٤مٟم٥م إُمٙم٤مٟمٞمـ٦م آؾمتثامر ومـل هـذا اًم٘مٓمـ٤مع 

ـ٦م، و ُمـ صمؿ اًم٘مْمـ٤مء قمغم أزُم٦م اًمًٙمـ اًمتل احلٞمقي و ذًمؽ هبدف شمٜمٛمٞم٦م اًمثروة اًمٕم٘م٤مري٦م اًمقـمٜمٞم

 ٓ ـم٤معم٤م قم٤مٟمك ُمٜمٝم٤م اعمجتٛمع اجلزائري ؾمقاء ذم اعمدن أو اًم٘مرى. 
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 ظم٤مصـ٦م و اًمٕم٘م٤مري٦م اعمِم٤مريع إٟمج٤مز وشمػمة ارشمٗم٤مع اإلصالح، هذا ٟمت٤مئ٩م ُمـ يم٤من ىمد و    

جزة ة اًمٌٜم٤مي٤مت اعمٜمضمـقد طمًـ٤مب قمغم ذًمؽ يم٤من ًم٘مد اًمِمديد ًمألؾمػ ًمٙمـ و ُمٜمٝم٤م، اًمًٙمٜمٞمـ٦م

اًمتـل شمؿ شمٜمٗمٞمذه٤م دون أدٟمـك اطمتـرام ًمٚمٛم٘م٤ميٞمس و اعمٕم٤ميٞمـر اعمٕمٛمقل هب٤م ذم هذا اعمجـ٤مل، 

واًمٜمتٞمج٦م سم٤مًمٓمٌع هل فمٝمقر ٟم٘م٤مئص و قمٞمقب سم٤معم٤ٌمٟمـل اعمٜمجزة سمٕمد اؾمتٚمٛمٝم٤م سمٗمؽمة ىمّمػمة 

 وأطمٞم٤مٟم٤م ىمٌؾ اؾمتالُمٝم٤م.

ع عمٝمٜم٦م اًمؽمىمٞمـ٦م قمـدم شمٜمٔمٞمـؿ اعمنم هـق اعم٤ٌمٟمـل، إٟمجـ٤مز ؾمـقء أؾمٌـ٤مب أسمرز ُمـ ًمٕمؾ و    

اًمٕم٘مـ٤مري٦م سمِمٙمـؾ حمٙمؿ، طمٞم٨م أيمد ُمٝمتٛمقن سم٤مًم٘مٓم٤مع أن قمددا يمٌػما ُمـ ُم٘م٤موٓت اًمٌٜمـ٤مء ىمد 

يم٤مٟم٧م شم٘مقم سم٢مٟمجـ٤مز ُمِم٤مريع اًمٌٜمـ٤مء اًمًٙمٜمٞم٦م سمٜمٗمًٝم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م سمٛمٙم٤مشم٥م اًمؽمىمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م،و ذًمؽ 

قى إصم٤ٌمت متتـع ٕن اعمنمع مل يٙمـ ومـل اًم٤ًمسمؼ يِمؽمط عمزاوًم٦م ٟمِمـ٤مط ُمٝمٜم٦م اًمؽمىمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م ؾم

)و ىمدرشمف اعم٤مًمٞم٦م و اًمت٘مٜمٞم٦م      اًمِمخص سم٤مجلٜمًٞم٦م اجلزائري٦م 
5
) . 

و ًمٕمؾ هـذا اًمتٕمـدي اًمذي ـم٤مل هـذه اعمٝمٜمـ٦م و ُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمـ آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م قمٚمـك طمًـ 

اًمذي حيدد  14-00إٟمجـ٤مز اًمٌٜم٤مي٤مّت، هق اًمذي دومـع اعمنمع إمم إصدار اًم٘م٤مٟمقن إظمػم رىمؿ: 

 اًمؽمىمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م. ىمقاقمد شمٜمٔمٞمؿ ٟمِم٤مط

 هذه ُمـ اًمت٘مٚمٞمؾ أو إظمرى اعمٜمِمآت و اعم٤ٌمين إٟمج٤مز ذم اًمٖمش فم٤مهرة قمغم اًم٘مْم٤مء هبدف و    

 ضمقدة سمْمامن اًمتزاُم٤م اًمٌٜمـ٤مء ُم٘م٤موًمـل و ُمٝمٜمدؾمـل قم٤مشمؼ قمغم اعمنمع أًم٘مك إىمؾ، قمغم اًمٔم٤مهرة

)ٕمد آؾمتالم اًمٜمٝم٤مئل هل٤مسم اًمقىم٧م ُمـ ومؽمة سمتٜمٗمٞمذه٤م يٙمٚمٗمقن اًمتل إؿمٖم٤مل
6
، يمام أٟمف اؾمتحدث (

 وـامن يمـامل"أيْم٤م ٕضمؾ اًمًٝمر قمغم طمًــ إٟمجـ٤مز اعمٜمِم٠مة اًمتـزاُم٤م آظمر يٕمرف حتـ٧م اؾمـؿ 

 La garantie de parfait achèvement »  « اإلٟمج٤مز
(7)
. 

و ًمٙمـ ُمـ يتحٛمؾ هبذا اًمْمامن و ُمـ اعمًتٗمٞمد ُمٜمف، و قمغم ُم٤م ذا يٜمّم٥م ُمقوققمف، يمام جي٥م ذم 

ًم٘م٤مٟمقٟمـل؟ و هذا ُم٤م ؾمٜمح٤مول سمحثف ُمـ ظمالل اعمٌحثلم أشمٞملم، إول إظمػم حتديد ٟمٔمـ٤مُمف ا

 سمٕمٜمقان: ٟمٓم٤مق وامن يمامل اإلٟمج٤مز، و اًمث٤مين حت٧م قمٜمقان: اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمْمامن يمامل اإلٟمج٤مز.
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 ادبحث األول: كطـاق ضؿـان ـؿـال اإلكجـاز 

ٓ ذم قم٘مقد اعم٘م٤موًم٦م اًمتل زام سمْمامن يمامل اإلٟمج٤مز إآًمت وضمقد شمّمقر اًمقاىمع، ذم يٛمٙمـ ٓ    

يٜمّم٥م حمٚمٝم٤م قمغم شمِمٞمٞمد ُمٜمِم٠مة قم٘م٤مري٦م، ـم٤معم٤م يم٤من هدف اعمنمع ُمـ اؾمتحداصمف هلذا اًمْمامن 

 حت٘مٞمؼ ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٕم٘م٤مر اعمِمٞمّد ًمٚمٛمقاصٗم٤مت اًمتٕم٤مىمدي٦م ُمـ ضمـٝم٦م، و ًم٘مقاقمد اًمّٗمـ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى. 

م سم٢مٟمجـ٤مز اعمٜمِمـ٠مة، و قمغم ذًمؽ، ومٛمـ اعمٜمٓم٘مـل أن يٙمقن اعمديـ سم٤مًمْمامن، هق اًمٓمرف اًمذي ي٘مق

و اعمًتٗمٞمد ُمٜمف، هق اًمٓمرف اًمذي أٟمجـزت حل٤ًمسمف، يمام أن ُمقوققمف قمغم ظمالف اًمْمامن 

 اًمٕمنمي يِمٛمؾ يمـؾ اخلالل أي اًمٜم٘م٤مئص اًمتل شمٚمحؼ اعمٜمِم٠مة.

( إول اعمٓمٚم٥م)إؿمخ٤مص طمٞم٨م ُمـ شمٓمٌٞم٘مف يتحدد اجلديد اًمْمامن هذا وم٢من صمؿ، ُمـ و

 )اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين(. واعمقوقع

 ضؿـان ــامل اإلكجـاز  ول: أضـرا ادطؾب األ

 إؿمـٖم٤مل، سمتٜمٗمٞمـذ ي٘مقم اًمذي اعم٘م٤مول: مه٤م اإلٟمج٤مز يمامل وـامن أـمراف أن هق اًمقاىمع،     

 ًمٙمـ اعمٜمِم٠مة، حل٤ًمسمف شمٜمجز اًمذي اًمٕمٛمؾ رب ومٝمق سم٤مًمْمامن اًمدائـ أُمـ٤م سم٤مًمْمـامن، اعمديـ وهق

٤مًمْمامن هق اعمرىمل)اًمٗمرع إول( سميٕمد خمتٚمٗم٤م مت٤مُم٤م، وم٤معمديـ  اجلزائري اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمقوـع

 اعمًتٗمٞمد ُمٜمف هق اعم٘متٜمل )اًمٗمرع اًمث٤مين(.و

 افػـرع األول: اددين بافضؿـان أو ادؾتزم به:

 اعمديـ هق يٙمقن أن ي٘متيض اعمٜمٓمؼ وم٢من اعم٘م٤مول، هق اعمٜمِم٠مة سم٢مٟمج٤مز ي٘مقم اًمذي اًمٓمرف يم٤من عم٤م    

 سمف أظمـذ ُم٤م هـذا و ٛمٚمٞم٦م اًمٌٜمـ٤مء، و ًمٞمس أي ؿمخص آظمر ُمتدظمؾ ذم قم اإلٟمجـ٤مز متـ٤مم سمْمـامن

 هق اعمٕمٜمل، اعم٘م٤مول ُمـ ضمٕمٚم٧م اًمتل اعمدين اًم٘م٤مٟمقن ُمـ 6 -0792 اعم٤مدة ومـل اًمٗمرٟمًـل اعمِمـرع

 . اًمْمامن هبذا اعمٚمزم اًمقطمٞمد اعمتدظمؾ

ٞمـ٦م اًمٕم٘مـ٤مري٦م اًمؽمىم ىمقاٟملم ومـل اًمْمـامن ُمـ اًمٜمـقع هذا قمغم ٟمص وم٘مد اجلزائري، اعمنمع أُم٤م    

)اعمتٕم٤مىمٌـ٦م
8
)، مم٤م يٕمٜمـل أن اعمرىمـل اًمٕم٘مـ٤مري(

، هق اًمذي يتحٛمؾ آًمتزام سمْمـامن طمًــ    (9

)إٟمجـ٤مز اعمٜمِمـ٠مة يمام يم٤من يًٛمـك ؾم٤مسم٘م٤م
01
)أو وـامن يمٛمـ٤مل اإلٟمج٤مز يمام يًٛمك اًمٞمقم (

00
و ًمٞمس  (

)اعم٘م٤مول، ومٝمذا إظمػم ٓ يتحٛمؾ ؾمقى آًمتزام سم٤مًمْمامن اًمٕمنمي
02
). 

ن يمٛمـ٤مل اإلٟمجـ٤مز ي٘متّمـر قمٚمـك قم٘مـد سمٞمـع قم٘مـ٤مر ُمٌٜمل و دمـدر اإلؿمـ٤مرة هٜمـ٤م إمم أن وـام

Vente d’immeuble achevé دون قم٘مدي طمٗمظ احلؼ(
04
)اًمتّم٤مُمٞمؿ و  (

05
 سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع  ،(

 اعمرؾمقم ُمـ 05 اعم٤مدة طم٥ًم اًمتّم٤مُمٞمؿ قمغم اًمٌٞمـع قم٘مـد اًمًـ٤مسمؼ ومـل خيص يم٤من اًمْمـامن هذا

ُمـ ٟمٗمس اعمرؾمقم. و ًمٕمـؾ اًم٥ًٌم  01و  9اًمتل حتٞمؾ قمغم اعم٤مدشملم  19-99: رىمؿ اًمتنميٕمل

ومـل ذًمؽ، ير ضمع إمم يمقن اعمرىمل ذم قم٘مد اًمٌٞمع قمغم اًمتّم٤مُمٞمؿ و قم٘مد طمٗمظ احلؼ ٓ يٛمٙمٜمف أن 
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ي٘مقم سم٢مٟمج٤مز اًمٌٜم٤مي٤مت وومؼ هذه اًمّمٞمٖم٦م سمٜمٗمًف، و يٛمٙمـ آؾمتدٓل قمغم صح٦م هذا آؾمتٜمت٤مج 

يمذًمؽ ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن، و 26اًمتل حتٞمؾ قمغم اعم٤مدة  14 -00ُمـ ىم٤مٟمقن  44سم٤مًمرضمقع إمم اعم٤مدة 

 ُمٜمف.  29اعم٤مدة 

و قمٚمٞمف، يٗمؽمض ومٞمٛمـ ي٘مقم سمٌٞمع قم٘م٤مر ُمٌٜمل سم٠مٟمف هق ُمـ ىم٤مم سم٤مإلٟمج٤مز، همٞمـر أن هذا آؾمتٜمت٤مج 

 14 -00ُمـ ىم٤مٟمـقن  06يٌدو أٟمف همػم صحٞمح ظم٤مصـ٦م و أٟمف يتٕم٤مرض ُمـع أطمٙمـ٤مم ٟمص اعمـ٤مدة 

ٜمقي أن يًتٕملم سمخدُم٤مت اًمتـل شمٗمرض قمٚمـك اعمرىمـل ؾمـقاء يم٤من ؿمخـص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕم

 ُم٘م٤مول ُم١مهؾ ىم٤مٟمقٟم٤م.

 يٛمٙمـ ٓ احلـؼ طمٗمـظ قم٘مـد و اًمتّم٤مُمٞمـؿ قمٚمـك اًمٌٞمـع قم٘مد سم٠من أيْم٤م ذًمؽ شمؼمير يٛمٙمـ يمام     

)اًمٕم٘م٤مري اعمرىمل ـمرف ُمـ إٓ إسمراُمٝمام
06
، قمغم قمٙمس قم٘مد سمٞمع قم٘م٤مر ُمٌٜمـل اًمذي جيقز إسمراُمف (

ــ ـمرف يمؾ ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي ُم 14 -00ُمـ ىم٤مٟمقن  29سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٜمص اعم٤مدة 

 و ًمق مل يٙمـ يتٛمتع سمّمٗم٦م اعمرىمل. 

إن هذا آؾمتٜمت٤مج يٌدو أٟمف همػم صحٞمح يمذًمؽ، ٕن اًمٌٞمع ذم ُمثؾ هذا اًمٗمرض إظمػم يٕمتؼم 

جمرد سمٞمع قم٤مدي و ًمٞمس سمٞمٕم٤م شمرىمقي٤م، و قمٚمٞمف، يٌ٘مك اًم١ًمال ُمٓمروطم٤م طمقل ؾم٥ٌم ىمٍم هذا 

 اًمْمامن قمغم قم٘مد سمٞمع قم٘م٤مر ُمٌٜمل دون ؾمقاه؟

 افػـرع افثاين: ادستػقـد مـن افضؿـان أو افدائن به

ُمـ اعمٗمروض أيْمـ٤م، أن يٙمـقن اعمًتٗمٞمد ُمـ وـامن يمٛمـ٤مل اإلٟمجـ٤مز هـق رب اًمٕمٛمـؾ 

سم٤مقمت٤ٌمره ـمروم٤م ومـل قم٘مـد اعم٘مـ٤موًم٦م اًمذي شمٜمجـز حل٤ًمسمف إؿمٖم٤مل)اعمٜمِم٠مة(، و هذا هق ُمقىمػ 

 ٟمّمف ًمٕمدم ن اجلزائري يٕمتؼم خمتٚمٗم٤م ٟمٔمرا اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز، همٞمـر أن اًمقوع ومـل اًم٘م٤مٟمق

)اعمدين اًم٘م٤مٟمقن ذم اخل٤مص اًمْمامن هذا قمغم
07
، و قمغم ذًمؽ، وم٤معمًتٗمٞمد ُمٜمف، هق اعم٘متٜمل ًمٕم٘م٤مر (

 .14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  9وم٘مرة  26ُمٌٜمل طم٥ًم ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة 

ـ وامن ٞمع و ًمٞمس سمٕم٘مد ُم٘م٤موًم٦م، و ُمع ذًمؽ يًتٗمٞمد ُمسم سمٕم٘مد اعمرىمـل ُمع يرشمٌط اعم٘متٜمل و    

)اإلهن٤مء اًمٙم٤مُمؾ ٕؿمٖم٤مل اإلٟمج٤مز، يمام أٟمف يًتٗمٞمد ُمـ اًمْمـامن اًمٕمِمـري أيْم٤م 
08
، و هـق (

اًمتـزام ٓ يتحٛمٚمف اعمرىمـل اًمٕم٘م٤مري ومـل قم٘مد اًمٌٞمـع قمغم اًمتّم٤مُمٞمؿ و قم٘مـد طمٗمـظ احلـؼ إٓ 

قمٚمـك ؾمٌٞمؾ آؾمتثٜم٤مء أي ذم طم٤مًم٦م خم٤مًمٗمتف اإلًمزام اعمٗمروض قمٚمـك قم٤مشم٘مـف سمٛمٓم٤مًمٌـ٦م ُمٙم٤مشم٥م 

)ًمدراؾم٤مت و اعم٘م٤موًملم و ذيم٤مئف أظمريـ سمٙمؾ اًمْمامٟم٤مت و اًمت٠مُمٞمٜم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦ما
09
) ،

ُمٜمٝم٤م اًمت٠مُملم اإلًمزاُمل ُمـ اًمْمامن اًمٕمنمي، ذًمؽ أن إؿمخـ٤مص اعمٚمزُملم سم٤مًمْمـامن و

ُمٙمـ٤مشم٥م اًمدراؾمـ٤مت و اعم٘م٤موًملم  هؿ: 14 -00ُمـ ىم٤مٟمقن  46اًمٕمِمـري طم٥ًم اعم٤مدة 

يرشمٌٓمقن ُمع ص٤مطم٥م اعمنموع سمٕم٘مد، ومْمـال قمـ اعمرىمـل ومـل طم٤مًم٦م  اعمتدظمٚملم أظمريـ اًمذيـو
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ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن،و سم٤مًمت٤مًمـل، وم٤معمرىمل ومـل إـم٤مر  9وم٘مرة  26اًمٌٞمـع ًمٕم٘م٤مر ُمٌٜمـل طم٥ًم اعم٤مدة 

 اًمٌٞمع قمغم اًمتّم٤مُمٞمؿ و قم٘مد طمٗمظ احلؼ ٓ يتحٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕمنمي٦م إٓ اؾمتثٜم٤مء يمام ذيمرٟم٤م.

 امل اإلكـجازادطؾب افثاكـي: موضـوع ضؿـان ــ

 سمٕمد شمٜمِم٠م اًمتـل اًمدائٛمـ٦م اًمٜمزاقم٤مت ُمِمٙمؾ قمالج إًمـك يرُمل اإلٟمجـ٤مز يمـامل وـامن إن    

 اعم٘مـ٤مول و اإلصـالطم٤مت و سم٤مًمتحًٞمٜم٤مت يٓم٤مًم٥م  اًمذي اًمٕمٛمؾ رب سملم إؿمـٖم٤مل اٟمجـ٤مز

)ُمٜمتٝمٞم٤م قمٛمٚمف يٕمتٌـر اًمذي
21
. و ًمٙمــ هؾ يِمٛمؾ هذا اًمْمـامن، يمؾ اخلـالل اًمتل شمٔمٝمر ذم (

 ٠مة؟ اعمٜمِم

أوٞمؼ ُمـ يمٚمٛم٦م اًمٕمٞم٥م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،  Désordre يمٚمٛم٦م أن إمم ٟمِمػم أن جي٥م سمداي٦م    

)طمٞم٨م شم٘مؽمب أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك اخلٚمؾ اًمذي ي٘مع ذم إٟمِم٤مء إؿمٖم٤مل
20
). 

و يٛمٙمـ حتديد إضار سمٛمٕمٜمك اًمٜم٘م٤مئص أو اًمٕمٞمقب اًمتل شمثػم شمٓمٌٞمؼ وامن يمامل اإلٟمجـ٤مز 

حتـدد آضم٤مل شمٜمٗمٞمـذ إؿمـٖم٤مل  "اًمتل شمٜمص قمغم أٟمف: 14-00 ُمـ ىم٤مٟمقن 44سم٤مًمرضمـقع إمم اعم٤مدة 

اًمْمـروري٦م إلصـالح قمٞمـقب اًمٌٜمـ٤مء و/أو طمًــ ؾمٞمـر قمٜم٤مس دمٝمٞمزات اًمٌٜم٤مي٦م سمٛمقضم٥م 

)"أقماله 26اًمٕم٘مد اعمذيمقر ذم اعم٤مدة 
22
). 

و طمًـ ( اًمٗمرع إول)ذا اًمٜمص إمم قمٞمقب اًمٌٜم٤مءهل ووم٘م٤م اإلٟمج٤مز يمامل وامن يٛمتـد قمٚمٞمف، و

س دمٝمٞمز اًمٌٜم٤مي٦م )اًمٗمرع اًمث٤مين(، و ًمٙمـ هؾ يِمٛمؾ هذا اًمْمامن قمٞمقب اعمٓم٤مسم٘م٦م ؾمػم قمٜم٤م

 أيْم٤م)اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م(.

 Vices de constructionافػـرع األول: ظقـوب افبــاء: 

ؼ اًمٌٜم٤مء ٟمتٞمجـ٦م إظمـٓم٤مء شمٚمح اًمتل اًمٜم٘م٤مئص شمٚمؽ سم٠مهن٤م اًمٌٜم٤مء سمٕمٞمقب اعم٘مّمقد حتديد يٛمٙمـ    

ذ أؿمٖم٤مل إٟمج٤مزه، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ راضمٕم٤م إمم قمدم ُمراقم٤مة اًمتل شمّم٤مطم٥م قم٤مدة قمٛمٚمٞم٦م شمٜمٗمٞم

اعمقاصٗم٤مت اًمتـٕم٤مىمدي٦م أو إصـقل اًمٗمٜمٞمـ٦م عمٝمٜم٦م اًمٌٜمـ٤مء أو اًم٘مقاٟملم و اًمٚمقائح اًمتل شمٜمٔمؿ 

 قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمٗمٞمذ أؿمٖم٤مل اًمٌٜم٤مء.

و قمغم ذًمؽ، جي٥م قمدم اخلٚمط سملم قمٞمقب اًمٌٜم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمٜم٘م٤مئص أو اخلالل واًمٕمٞم٥م ذم اًمٌٜم٤مء أي 

 قمٛمٚمٞم٦م اًمتِمٞمٞمد ذاهت٤م.  اًمٕمٞم٥م ذم

، هل اًمٜمتٞمج٦م اعم٤مدي٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم 14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  44و قمٚمٞمف، وم٤معم٘مّمقد سمٕمٞمقب اًمٌٜم٤مء طم٥ًم 

  اخلٓم٠م اًمتِمٞمٞمدي ؾمقاء يم٤من ص٤مدرا ُمـ اعمٝمٜمدس اعمٕمامري أو اعم٘م٤مول. 

يمامل إلٟمج٤مز، ٓ يِمـٛمؾ ؾمـقى اًمٕمٞمـقب اًمٔمـ٤مهرة أصمٜمـ٤مء  وامن أن إمم اإلؿم٤مرة دمـ٥م يمام    

)آؾمتـالم أو شمٚمؽ اًمٕمٞمـقب اًمتـل شمٔمٝمر ظمالل اًمًٜمـ٦م اعمقاًمٞمـ٦م ًمف
29
، و ىمـد يم٤من اعمرؾمـقم (

ُمٜمف، همٞمـر  05اعمٚمٖمك يِمٞمـر ساطمـ٦م إًمـك اًمٕمٞمـقب اًمٔمـ٤مهرة ومـل اعمـ٤مدة  19-99اًمتنميٕمـل 
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، يمام أٟمف مل يقوـح وىم٧م فمٝمقر شمٚمؽ "اًمٌٜمـ٤مء"أن هذه اًمٕمٌـ٤مرة مل شمٙمـ ُمّمحقسم٦م سمٙمٚمٛم٦م 

 هق وىم٧م طمّمقل آؾمتالم أم سمٕمده.اًمٕمٞمقب، هؾ 

 اًمتحـٗمظ يتـؿ أن اإلٟمج٤مز، يمامل وامن يِمٛمٚمٝم٤م طمتـك اًمٔمـ٤مهرة اًمٕمٞمـقب ومـل يِمؽمط و    

 همػم اًمٔم٤مهرة اًمٕمٞمقب أن يٕمٜمـك ُم٤م هق و آؾمتـالم، أصمٜمـ٤مء اًمٕمٛمـؾ رب ـمرف ُمـ قمٚمٞمٝم٤م

)مِمٛمٚمٝم٤م هذا اًمْمامن، إذ أهن٤م متحك و شمزال سمٛمجـرد آؾمتالي ٓ قمٚمٞمٝم٤م اعمتحٗمظ
24
). 

و عم٤م يم٤من اؾمتـالم إؿمـٖم٤مل يتؿ سملم رب اًمٕمٛمـؾ)اعمرىمل اًمٕم٘م٤مري( ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، و اعم٘مـ٤مول ُمـ 

ٟم٤مطمٞمـ٦م صم٤مٟمٞم٦م، و ًمٞمس سملم هذا إظمٞمـر و اعم٘متٜمـل اًمذي يٕمتؼم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف ُمـ اًمٖمػم، إُمر اًمذي 

قب قمــ وامن قمٞم 14-00ُمــ ىم٤مٟمقن  44ضمـٕمؾ اعمنمع طم٥ًم اقمت٘م٤مدٟم٤م يتٙمٚمؿ ومـل اعمـ٤مدة 

 اًمٌٜم٤مء سمِمٙمؾ قم٤مم، دون متٞمٞمز سملم اًمٔم٤مهرة ُمٜمٝم٤م و اخلٗمٞم٦م.

 ًمْمامن ووم٘م٤م اًمٗمرٟمز اًم٘م٤مٟمقن ذم إصالطمٝم٤م يتؿ اًمتحٗمٔم٤مت حمؾ اًمٜم٘م٤مئص أو اخلالل و       

)اإلٟمج٤مز يمامل
25
، أُم٤م ومـل اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلزائري، وم٢من اعم٘م٤مول يٙمقن ُم١ًموٓ قمٜمٝم٤م ووم٘م٤م (

ي٦م ـم٤معم٤م أن آؾمتالم اًمٜمٝم٤مئل مل حيّمـؾ سمٕمـد، و ٟمٗمس ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م اًمتٕم٤مىمد

احلٙمـؿ يٓمٌـؼ ومـل قم٘مـد إؿمـٖم٤مل اًمٕمـ٤مُم٦م ًمٚمٌٜمـ٤مء، ٟمٔمـرا ًمٕمدم وضمـقد ٟمص يٜمـٔمؿ ُمثـؾ هـذا 

)اًمْمـامن اخل٤مص
26
). 

و دمدر اإلؿم٤مرة إمم أن هذه اًمٜم٘م٤مئص ٓ شمًتثػم اًمْمامن اًمٕمنمي، اًمذي يِمؽمط ٟٓمٓم٤ٌمىمف 

)ٞم٦م اؾمتالم اعمٜمِم٠مة سمّمٗم٦م هن٤مئ
27
). 

 ىم٤مٟمقن ُمـ 44 اعم٤مدة و 9 وم٘مرة 26 سم٤معم٤مدة قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اإلٟمج٤مز يمامل وامن وم٢من قمٚمٞمـف، و 

 . ًمالؾمتالم إومم اًمًٜم٦م ظمالل اًمٌٜم٤مء شمٚمحؼ اًمتل اًمٕمٞمقب ؾمـقى يِمـٛمؾ ٓ ،00-14

ر ذم اًمٌٜم٤مء طمتك يٖمٓمٞمف وامن يمامل اإلٟمج٤مز أيْم٤م، أن ئمٝم اًمذي اًمٕمٞم٥م ذم يِمؽمط ٓ أٟمف يمام    

قن ىمد سمٚمغ درضم٦م ُمٕمٞمٜمـ٦م ُمـ اخلٓمقرة، يم٠من يؽمشم٥م قمٚمٞمف هتديد ُمت٤مٟم٦م اًمٌٜمـ٤مء و ؾمالُمتـف ُمثال، يٙم

سمؾ يٙمٗمـل ومٞمـف أن ختٚمق ُمٜمف اًمٗمٓمـرة اًمًٚمٞمٛم٦م ًمٚمِمـلء و سم٤مٕطمرى أٓ يقضمد ذم رء مم٤مصمؾ، يمام 

 ئمٝمر ُمـ اًمٜمص اعمذيمقر.

 افػـرع افثاكـي: حسن شر ظـاس جتفقز افبـاية

« Le bon fonctionnement des éléments d’équipement du Bâtiment »  

 أو ًمالٟمٗمّم٤مل ىم٤مسمٚم٦م شمٙمقن أن إُم٤م ومٝمل ٟمققملم، قمغم اًمٌٜم٤مي٦م دمٝمٞمز قمٜم٤مس أن إمم اًمٌداي٦م ذم ٟمِمػم    

ثٞمـر شمٓمٌٞمـؼ هـذا شم أهن٤م أي اًمٕمِمـري ًمٚمْمـامن ُمقوققم٤م شمٙمقن إظمػمة هذه و ًمذًمؽ، ىم٤مسمٚم٦م همػم

 ُم٤م هذا و صالسمتٝم٤م، هتديد قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م  سم٤م ضمًٞمـٛم٦ماًمْمـامن إذا حل٘م٧م شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مصـر قمٞمـق
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)سم٤مًمت٠مُمٞمٜم٤مت ُمتٕمٚمؼ 17-95: رىمؿ أُمر ُمـ 0 وم٘مرة 080 اعم٤مدة قمٚمٞمف ٟمّم٧م
28
 25اعم١مرخ ذم:  (

)0995ضم٤مٟمٗمل 
29
). 

ُمـ اًم٘مرار اًمقزاري اعمِمؽمك اعم١مرخ  2-29و ىمد شمؿ اًمٜمص قمغم هذه اًمٕمٜم٤مس يمذًمؽ، ذم اعم٤مدة 

٤مرؾم٦م شمٜمٗمٞمذ إؿمٖم٤مل ومـل ُمٞمـدان اًمٌٜمـ٤مء وأضمر اعمتْمٛمـ يمٞمٗمٞم٤مت مم 05/15/0988ذم 

)ذًمؽ
91

)ًمٙمــ سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمٜمِمـآت صم٤مسمتـ٦م( 
90
، أُم٤م اًمٕمٜم٤مصـر إظمرى اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالٟمٗمّم٤مل، ومتخرج (

 ُمـ ٟمٓم٤مق شمٓمٌٞمؼ اًمْمامن اًمٕمنمي و يمذًمؽ ُمـ ٟمٓم٤مق وامن يمامل اإلٟمج٤مز.

اعمٕمدل  95-15ُمر ُمـ إ ٤080مدة و ىمـد قمـّرف اعمنمع قمٜم٤مصـر دمٝمٞمـز اًمٌٜمـ٤مي٦م ومـل اعمـ

سمٛمٜمجزات اًمتٝمٞمئ٦م و ووع إؾم٤مس  اعمتٛمؿ، سم٠مهن٤م شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مصـر اعمرشمٌٓم٦م ارشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤مو

)اهلٞمٙمؾ و اإلطم٤مـم٦م و اًمتٖمٓمٞم٦مو
92
. و يٕمتؼم يمال ٓ يتجزأ ُمـ اإلٟمج٤مز يمؾ قمٜمٍم ظم٤مص (

سم٤مًمتجٝمٞمز، ٓ يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سمٜمزقمف أو شمٗمٙمٞمٙمف أو اؾمتٌداًمف دون إشمالف أو طمذف ُم٤مدة ُمـ ُمقاد 

)هذا اإلٟمج٤مز
99
). 

ُمـ اًم٘مرار اعمذيمقر، وم٘مد قمروم٧م شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مس ُمـ ظمالل حتديد اعم٘مّمقد  2-29أُم٤م اعم٤مدة 

سم٤معمٜمِمآت اًمث٤مسمت٦م، سم٠مهن٤م اًمتجٝمٞمزات اعمرشمٌٓم٦م ارشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤م سم٤معمٜمِمآت و اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م أن 

 شمًتجٞم٥م ًم٘مٞمقد آؾمتٕمامل و أن شمٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٦م ٓطمتٞم٤مضم٤مت اعمًتـٕمٛمؾ.

 هل هؾ ،14-00 ىم٤مٟمقن ُمـ 44 اعم٤مدة ومـل اعمنمع ي٘مّمـده اًمذي اًمّمـٜمػ ـقه ُم٤م ًمٙمــ و    

 إظمرى؟ اًمٕمٜم٤مس أم ًمالٟمٗمّمـ٤مل اًم٘م٤مسمٚم٦م اًمٕمٜم٤مصـر

ي٦م، و ٓ ـمٌٞمٕم٦م هـذه اًمٕمٜم٤مصـر، ذم اًمقاىمع، مل حيدد اعمنمع سمقوـقح ٟمقع قمٜم٤مصـر دمٝمٞمز اًمٌٜمـ٤م

 اًم٘م٤مسمٚم٦م همػم اًمٕمٜم٤مس شمٚمؽ سم٠مهن٤م اًم٘مقل، يٛمٙمـ "ؾمٞمـر طمًــ" قم٤ٌمرة  ًمٙمــ اٟمٓمـالىم٤م ُمـو

 ووم٘م٤م سمّمالسمتٝم٤م ختؾ اًمتل إضار قمـ اعمٕمامري اعمٝمٜمدس و اعم٘م٤مول ي٠ًمل اًمتل و ًمالٟمٗمّم٤مل

 .17-95: رىمؿ أُمر ُمـ أومم وم٘مرة 080 سم٤معم٤مدة قمٛمال اًمٕمنمي ًمٚمْمامن

أُم٤م اعمرىمل، ومٞم٠ًمل وم٘مط قمـ طمًــ ؾمٞمـره٤م أو شمِمٖمٞمٚمٝم٤م و ذًمؽ ووم٘م٤م ًمْمـامن يمامل آٟمج٤مز 

 . 14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  44و اعم٤مدة  9وم٘مرة  26ل اعم٤مدة اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ومـ

 اًمٗمٜمـل شمٙمقيٜمـٝم٤م إًمـك سم٤مًمٜمـٔمر اًمٕمٜم٤مصـر هـذه شمِمٖمٞمؾ طمًــ سمْمـامن ي٘مّمـد هؾ ًمٙمــ، و    

 سم٤مًمٌٜمـ٤مي٦م؟ شمثٌٞمتٝم٤م أي شمريمٞمٌٝم٤م إًمـك سم٤مًمٜمٔمر أم

ٓ يِمٛمؾ ؾمـقى يمٞمٗمٞم٦م شمريمٞم٥م  9وم٘مرة  26ٓؿمؽ أن اًمْمامن اعمٜمّمقص قمٚمٞمف سم٤معم٤مدة 

)تجـٝمٞمزي سم٤مًمٌٜم٤مي٦م و ًمٞمس شمٙمقيٜمـف اًمٗمٜمـلاًمٕمٜمّمـر اًم
94
، يمام ًمق شمٕمٚمؼ إُمر سمجـقدشمف ُمثال، ٕٟمف (

إذا ُم٤م أؾمٞمـئ شمريمٞمـ٥م اًمٕمٜمٍم اًمتجـٝمٞمزي، وم٢مٟمف ؾمقف ي١مدي إمم إقم٤مىمـ٦م اؾمتٕمامل اًمٌٜم٤مي٦م 
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اؾمتٕمامٓ ُم٠مًمقوم٤م، يمام ًمق ووـع ُمّمـٕمد يمٝمرسم٤مئـل سمٓمري٘م٦م ظم٤مـمئ٦م مم٤م ي١مدي إمم قمدم شم٠مدي٦م اًمٌٜم٤مي٦م 

 أو اعمٜمتٔمرة ُمٜمٝم٤م.  اعمٕمت٤مدة ًمقفمٞمٗمتٝم٤م 

 افػـرع افثـافـث: ظقـوب ادطـابؼـة: 

 شمٚمؽ هل و اًمٌٜم٤مء، قمٞمقب قمـ إٓ شمتٙمٚمؿ مل 14-00 ىم٤مٟمقن ُمـ 44 اعم٤مدة أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م    

شمٙمقن فم٤مهرة وىم٧م آؾمتالم أو ؾمتٔمٝمر ظمالل  اًمتل و اًمٌٜم٤مء، شمٚمحؼ اًمتل اخلالل أو اًمٜم٘م٤مئص

إلضم٤مسمـ٦م قمام إذا يم٤من وامن مت٤مم آٟمج٤مز يِمٛمؾ قمٞمقب اعمٓم٤مسم٘م٦م أيْم٤م، اًمًٜم٦م اعمقًمٞم٦م ًمف. و ىمٌـؾ ا

 جي٥م حتديد ُمٗمٝمقم هذه إظمػمة أوٓ .

 اعمٓم٤مسم٘م٦م و واؾمع، اًمث٤مين و وٞمؼ، إول ُمٕمٜمٞم٤من، اًمٌٜم٤مء جم٤مل ذم اعمٓم٤مسم٘م٦م سمٕمٞمقب ي٘مّمد    

رهمٌـ٤مت  اًمْمٞمؼ شمٜمتـ٩م قمـ قمدم ُمراقم٤مة اعمقاصـٗم٤مت اًمتـٕم٤مىمدي٦م ُمثـؾ قمـدم اطمتـرام سم٤معمٕمٜمـك

اًمٕمٛمٞمـؾ)رب اًمٕمٛمـؾ( ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمت٘مًٞمؿ اًمداظمٚمـل ًمٚمٖمرف أو ُم٤ًمطم٦م اعمٓمٌخ أو ٟمققمٞم٦م 

 . اًمخ..اعمًتٕمٛمؾ  اًمرظم٤مم أو اعم٤مر سمر

أُم٤م اعمٓم٤مسم٘مـ٦م سم٤معمٕمٜمـك اًمقاؾمـع، ومٝمـل ٟمتٞمجـ٦م قمـدم ُمراقمـ٤مة إصـقل اًمٗمٜمٞمـ٦م ومـل شمٜمٗمٞمـذ 

قمٛمدة احل٤مُمٚم٦م ًمٚمٌٜم٤مء أو طمجؿ اجلدران أؿمـٖم٤مل اًمٌٜمـ٤مء، ؾمـقاء شمٕمٚمؼ إُمـر سم٤مٕؾم٤مؾم٤مت أو إ

 أو ؾمٕم٦م إؾم٘مػ..اًمخ.

 اعمًـ١موًمٞم٦م ُمٌدئٞم٤م شمثػم ٓ ومٝمل سم٤مًمت٤مزم و اًمٗمٜمل، سم٤معمٕمٜمك قمٞمقسم٤م ًمٞم٧ًم اعمٓم٤مسم٘م٦م قمٞمقب و    

)اًمٕمنمي
95
، و ُمـ صمؿ، وم٢من قمـدم اعمٓم٤مسم٘مـ٦م قمٚمـك هذا اًمٜمحق، ٓ يٛمٙمــ أن يثٞمـر ؾمقى (

ظمالل ومـل هذه احلـ٤مًم٦م ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف أي ضر ُم٤مدي اعمًـ١موًمٞم٦م اًمٕم٘مـدي٦م ًمٚمٛمِمٞمـد، ٕن اإل

)ًمٚمٛمٜمِم٠مة، و إٟمام قمدم ُمٓم٤مسم٘مـ٦م اإلٟمجـ٤مز ًمنموط اًمٕم٘مـد ومح٥ًم
96
). 

 ومرٟمز شم٘مٚمٞمد اعمٕمٜمك هذا ذم يقضمد و اًمٌٞمع، جم٤مل ذم ـمرح ىمد ٟمٗمًف اعمِمٙمؾ أن يالطمظ و    

اًمٕمٞمـ٥م هق ظمرق  وـح ضمـدا، و ـمٌ٘مـ٤م ًمف قمدم اعمٓم٤مسم٘م٦م هق ظمرق ًمالًمتـزام سم٤مًمتًٚمٞمؿ سمٞمٜماموا

)ًمالًمتـزام سم٤مًمْمـامن
97
). 

 اعمٓم٤مسم٘مـ٦م قمدم يِمـٛمؾ اإلٟمج٤مز يمٛمـ٤مل وـامن وم٢من اًمٖم٤مًم٥م، اًمٗمرٟمز اًمٗم٘مف طم٥ًم و    

)آؾمتـالم أصمٜمـ٤مء فم٤مهرة همٞمـر يم٤مٟم٧م إذا اًمتـٕم٤مىمدي٦م ًمٚمٛمقاصٗم٤مت
98
) . 

ًمف اًمقاؾمـع ؼمير شمٖمٓمٞم٦م هذا اًمْمامن ًمٕمٞمقب اعمٓم٤مسم٘م٦م اخلٗمٞمـ٦م أيْمـ٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم جم٤مشم يٛمٙمـ و    

اًمذي ٓ ي٘متٍم قمغم قمٞمقب اًمٌٜم٤مء اجلًٞمٛم٦م وم٘مط، سمؾ يِمٛمؾ يمؾ اًمٕمٞمـقب اًمتـل شمٔمٝمر ومـل 

اًمٌٜمـ٤مء طمتك و ًمق يم٤مٟم٧م سمًٞمٓم٦م، و يٛمٙمـ اؾمتخالص ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمّمٞم٤مهمـ٦م اًمٕم٤مُمـ٦م ًمٜمص 

اًمتـل ضمـ٤مءت قم٤ٌمرهت٤م ؿم٤مُمٚمـ٦م ًمٕمٞمـقب اًمٌٜمـ٤مء سمّمٗمـ٦م قم٤مُمـ٦م  14 -00ُمــ ىم٤مٟمـقن  44اعمـ٤مدة 

 ُمٜمٝم٤م و اًمًٌٞمٓم٦م قمغم طمد ؾمقاء.اجلًٞمٛم٦م 
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و سمتٕمٌٞمـر آظمـر، إذا يم٤من وـامن شمـامم آٟمجـ٤مز يِمـٛمؾ يمـؾ قمٞمـقب اًمٌٜمـ٤مء طمتـك و ًمق يم٤مٟم٧م 

سمًٞمٓمـ٦م، ومٛمـ سم٤مب أوًمـك أن يِمٛمؾ قمدم اعمٓم٤مسم٘م٦م يمذًمؽ ظم٤مصـ٦م و أٟمف اًمتـزام ىم٤مٟمقٟمـل يرُمـل 

٤مًم٦م اًمتل جي٥م أن يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م إًمـك حت٘مٞمـؼ ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٕم٘مـ٤مر اعمِمٞمـد عم٤م شمؿ آشمٗم٤مق قمٚمٞمـف أو ًمٚمح

)وىم٧م آؾمتالم 
99
) . 

 اًمتـل احل٤مًم٦م شمٚمؽ ُمثؾ اًمٕم٤مم، ًمٚم٘م٤مٟمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم جم٤مٓ اًمٞمقم اعمٓم٤مسم٘م٦م قمٞمقب شمٌ٘مك ذًمؽ، ُمع و    

ٙمـقن ىمٓمـٕم٦م، دمٝمٞمـز، ُمدظمـؾ شم قمٜمدُم٤م أو ًمٚمٛمٜمِمـ٠مة، أوـرارا اعمٓم٤مسم٘مـ٦م ٟم٘مص ومٞمٝم٤م ي٥ًٌم ٓ

دُم٤م ٓ يٙمتًـل هذا اًمير اجل٤ًمُم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ًمٞمس ًمف اًمٌٕمـد اعمٜمّمـقص قمٚمٞمف، و يمـذًمؽ قمٜم

)ُمدين 0792سم٤معم٤مدة 
41
 ُمدين ضمزائري. 554اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمامدة ( 

 ادبحـث افثاكـي: افـظام افؼاكوين فضؿـان ـؿـال اإلكجـاز 

ؾ ٕؿمٖم٤مل اًمٌٜم٤مء هق وامن ٓطمؼ ٓؾمتالم اعمٜمِم٠مة قمغم اًمٙم٤مُم اإلهن٤مء وامن أن ومٞمف، ٓؿمؽ مم٤م    

ِمـري، همػم أٟمف يِمـٛمؾ ظمـالوم٤م هلذا اًمْمـامن إظمػم يمؾ اًمٜم٘م٤مئص اًمتل همرار اًمْمـامن اًمٕم

، و ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م 14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  44و اعمـ٤مدة  2وم٘مـرة  26شمٚمحـؼ اًمٌٜمـ٤مء طم٥ًم اعم٤مدة 

 ي٘متـرب ُمـ ٟمٔم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًم٤ًمسم٘مـ٦م قمغم آؾمتالم. 

 اًمٕمنمي اًمْمامن شمٓمٌٞم٘مف تٌٕمديً هؾ و  و ًمٙمــ، ُم٤م هـل طم٘مٞمـ٘م٦م ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمْمامن اخل٤مص؟

 إذا أي ُمزدوضمـ٤م وصٗمـ٤م شم٘مٌـؾ ًمالؾمتـالم اعمقاًمٞمـ٦م اًمًٜمـ٦م ظمالل شمٔمٝمر اًمتـل اًمٕمٞمقب يم٤مٟم٧م إذا

ٜمـ٤مء اًمٌ ؾمالُمـ٦م و أُمـ يٕمرض أن اًمْمـامن ومتـرة ظمـالل ئمٝمر اًمذي اًمٕمٞمـ٥م ؿم٠من ُمـ يم٤من

 ًمٚمخٓمـر؟ 

 راءات شمٓمٌٞم٘مف، و ضمزاؤه؟و أظمػما، إذا حت٘م٘م٧م ذوط اٟمٓم٤ٌمق وامن يمامل اإلٟمج٤مز، ُم٤م هل إضم

 إن يمؾ هذه اعم٤ًمئؾ، ؾمقف ٟمح٤مول إًم٘م٤مء اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م وٛمـ اعمٓمٚمٌلم اعمقاًمٞملم: 

 ادطؾب األول: ضبقـعة ضـامن ـؿـال اإلكجـاز و مـدى مزامحته فؾضـامن افعشـري

اًمٗمرٟمز طمقل ـمٌٞمٕم٦م وامن يمامل اإلٟمج٤مز قمٚمـك همرار اًمْمامن اًمٕمنمي، همٞمـر  اًمٗم٘مف اظمتٚمػ    

أي اًمراضمـع اقمتٌـره جمـرد هتٞمئـ٦م ظم٤مصـ٦م ًمٚمٛمًـ١موًمٞم٦م اًمٕم٘مـدي٦م)اًمٗمرع إول(، يمام أن أن اًمر

اؾمتحـداث اعمنمع هلذا اًمْمـامن اخلـ٤مص، أصمـ٤مر ظمالوم٤م ًمدى اًمٗم٘مف طمقل ُمًـ٠مًم٦م ُمزامحتف 

 ًمٚمْمامن اًمٕمنمي إذا يم٤من اًمٕمٞم٥م اًمالطمؼ سم٤مًمٌٜم٤مء ىمد سمٚمغ طمدا ُمـ اجل٤ًمُم٦م)اًمٗمرع اًمث٤مين(.
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 عة ضـامن ـؿـال اإلكـجاز: افػـرع األول: ضبقـ

)آٟمج٤مز متـ٤مم ًمْمـامن اًم٘م٤مٟمقٟمٞمـ٦م اًمٓمٌٞمٕمـ٦م همٛمـقض ؿمـّدة قمغم اًمٗمرٟمز اًمٗم٘مف جيٛمع يٙم٤مد    
40
) ،

)إٓ أن اًمٗم٘مف اًمٖم٤مًم٥م يرى سم٠مٟمف وامن ُمقوققمل سمح٧م، يٕمؼم قمـ اًمتزام سمٜمتٞمج٦م
42
) . 

 و يًتٜمد أٟمّم٤مر هذا آدم٤مه ذم شمؼمير رأهيؿ إمم احلج٩م أشمٞم٦م:

ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدٟمـل إمم ومٙمـرة اخلٓم٠م أو  2-0792/6إؿمـ٤مرة اعمنمع ومـل اعمـ٤مدة قمـدم  -

)اعم١ًموًمٞمـ٦م و طمتـك اعمٗمؽموـ٦م ُمٜمـٝم٤م
49
). 

 14-٤00مٟمقن ىم ُمـ 44 اعم٤مدة و 2 وم٘مرة 26 اعم٤مدة ٟمص قمغم اقمت٘م٤مدٟم٤م ذم أيْم٤م يٜمٓمٌؼ ُم٤م هذا و 

ٞمقب ظمالل أضمؾ ؾمٜم٦م واطمدة اًمتل ٟمّم٧م قمغم اًمتـزام اعمرىمل سم٢مصالح ُم٤م ىمد ئمٝمر ذم اًمٌٜم٤مء ُمـ قم

 دون أي إؿم٤مرة إًمـك ُم٤م يٗمٞمـد أٟمف وـامن ُمٌٜمـل قمغم ومٙمرة اخلٓم٠م اًمث٤مسم٧م أو طمتك اعمٗمؽمض.

 إن هذا اًمْمـامن يٜمدرج ذم ٟمٓمـ٤مق آًمتـزام اًمتـٕم٤مىمدي اعمحـدد أي آًمتـزام سمٜمتٞمجـ٦م، -

)اًم٘مـقل سمٖمٞمـر ذًمؽ جيـٕمؾ اًمْمـامن همػم ذي ُمٕمٜمكو
44
) . 

 ظمـالل ئمٝمر اًمذي اًمٌٜم٤مء ظمٚمؾ سم٢مصالح اًمْمـامن هلـذا ووم٘مـ٤م اعم٘مـ٤مول زميٚمت ذًمؽ، قمٚمـك و     

 ظمٚمؾ وضمـقد ؾمـقى آظمر أُمر ٕي اًمٕمٛمـؾ رب إلصم٤ٌمت  طم٤مضم٦م دون آؾمتالم ُمـ ؾمٜم٦م أضمؾ

)اًمٌٜمـ٤مء ومـل
45
ُمـ  0792/6، و سمذًمؽ يٙمـقن اعمِمـرع اًمٗمرٟمًـل ىمـد اؾمتحدث سم٤معمـ٤مدة (

)ن قمغم طمد شمٕمٌٞمـر ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٗم٘مـف اعمّمـرياًم٘م٤مٟمقن اعمدين طم٤مًم٦م ضمديدة ُمـ طم٤مٓت اًمْمام
46
). 

و ُمــ صمـؿ، وم٢من فمٝمقر اًمٕمٞم٥م يٕمـد ىمريٜمـ٦م ىم٤مـمٕم٦م قمٚمـك ظمـٓم٠م اعم٘مـ٤مول، إذ ٓ يٕمٗمـك هذا 

إظمػم ُمـ اًمْمامن إٓ سم٢مصم٤ٌمت ظمـٓم٠م رب اًمٕمٛمؾ يم٢مؾم٤مءة اؾمتٕمامًمف ًمٚمٌٜم٤مء ُمثال، يمام جي٥م أن 

اًمٓمٌٞمٕمل ُمتك يم٤مٟم٤م يِمٙمالن طم٤مًم٦م ىمقة ٟم٘مـرر ٟمٗمس احلـؾ سم٤مًمٜمًٌـ٦م ًمٗمٕمـؾ اًمٖمٞمـر أو احلـ٤مدث 

)ىم٤مهرة
47
). 

 افػرع افثاين: مزامحة ضامن ـامل اإلكجاز فؾضامن افعؼي: 

ٓ إ قمٜمٝم٤م اًمتٕمقيض يٛمٙمـ ٓ آؾمتالم أصمٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م اًمتحٗمظ يتؿ اًمتل اًمٌٜم٤مء ٟم٘م٤مئص يم٤مٟم٧م إذا    

شمٕم٘م٥م آؾمتالم  ووم٘مـ٤م ٕطمٙم٤مم وامن يمامل اإلٟمج٤مز، وم٢من اًمٜم٘م٤مئص اًمتل شمٔمٝمر ظمالل اًمًٜم٦م اًمتل

و اًمتل شمتقاومر ومٞمٝم٤م ظمّم٤مئص اًمٕمٞم٥م اعمخؾ سمّمالسم٦م اًمٌٜم٤مء، ٓ ؿمؽ أهن٤م شمثػم وامن يمامل اإلٟمج٤مز 

و اًمْمامن اًمٕمنمي ذم آن واطمد، و قمٜمدئذ هؾ جيقز ًمٚمٛم٘متٜمل أو رب اًمٕمٛمؾ ومـل اًم٘م٤مٟمقن 

 اًمٗمرٟمًـل اخلٞمـ٤مر سمٞمٜمٝمام ذم رضمققمف سم٤مًمتٕمقيض؟ 

 ٓ أٟمف يمام اعمذيمقريـ، اًمْمامٟملم سملم اخلٞم٤مر ذم اعم٘متٜمل طمـؼ ي٘مر ٟمص يقضمد ٓ أٟمف احل٘مٞم٘م٦م،    

 قمغم سم٤مًمتٕمقيض اعم٘متٜمل رضمقع سمجقاز اًم٘مقل، يٛمٙمـ صمؿ ُمـ و أيْم٤م، ذًمؽ ُمـ يٛمٜمٕمف ُم٤م يقضمد
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ٝمام إٟم٥ًم عمّمٚمحتف ظم٤مص٦م و أن اًمْمامن ُمٜم خيت٤مر أن ًمف و سمؾ اًمْمامٟملم، ُمـ أي قمغم سمٜم٤مء اعمرىمل

)اًمٕمنمي يٙمقن ُمٖمٓمك سمت٠مُملم إضم٤ٌمري
48
 غم قمٙمس اًمْمامن اًمًٜمقي.قم (

 إضمؾ ظمالل اًمٌٜم٤مء قمٞمقب إلصالح اًميوري٦م إؿمٖم٤مل شمٜمٗمٞمذ قمـ اعمرىمل اُمتٜمع إذا ًمٙمـ، و    

)نمياًمٕم اًمْمـامن إمم اؾمتٜم٤مدا سم٤مإلصالح اعمٓم٤مًم٦ٌم إٓ اعم٘مـ٤مول أُمـ٤مم يٌ٘مـك ومال اعمحدد،
49
، يمام (

اٟم٘مْم٤مء أضمؾ اًمْمامن اًمًٜمقي، شمٙمـقن اعمٓم٤مًمٌـ٦م ووم٘مـ٤م ٕطمٙمـ٤مم هـذا اًمْمـامن أيْمـ٤م ومـل طمـ٤مًم٦م 

 و ًمٙمـ ٓ يٕمٜمل هذا أن اًمْمامن اًمٕمنمي هق وامن اطمتٞم٤مـمل.

و دمدر اإلؿم٤مرة هٜم٤م، إمم أن حمٙمٛم٦م اًمٜم٘مض اًمٗمرٟم٦ًم ىمد سطم٧م سمجقاز اخلٞم٤مر سملم وـامن 

يمٛمـ٤مل اإلٟمجـ٤مز و اًمْمـامن اًمٕمِمـري، ُم٘مررة سم٠من وامن يمامل اإلٟمج٤مز ٓ يًتٌٕمد إـمالىم٤م ىمٌؾ 

)ٓمٌٞمؼ اًمْمامن اًمٕمنمييمام سمٕمد اٟم٘مْم٤مئف شم
51
). 

 ادطؾب افثاكـي: إظامل ضـامن ـؿـال اإلكجاز 

 همرار قمٚمـك اًمٕم٘مـ٤مري٦م اًمؽمىمٞمـ٦م ٟمِم٤مط شمٜمٔمٞمؿ ىمقاقمد حيدد اًمذي 14-00 ىم٤مٟمقن ايمتٗمك ًم٘مد    

ٚمؼ سمٜمِم٤مط اًمؽمىمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م سم٤مًمٜمص قمغم وامن اإلهن٤مء اعمتٕم 19-99: رىمـؿ اًمتنميٕمـل اعمرؾمقم

٤مًمتزام يث٘مؾ يم٤مهؾ اعمرىمل دمـ٤مه قمٛمٞمٚمف دون أن يٌلم يمٞمٗمٞم٦م إقمامًمف، و هذا اًمٙم٤مُمؾ ٕؿمٖم٤مل اًمٌٜم٤مء، يم

قمغم ظمالف اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز اًمذي شمقًمـك شمٜمٔمٞمـؿ هذه اعم٠ًمًم٦م اإلضمرائٞمـ٦م سمٌمء ُمـ 

ؾمقف ٟمتقمم شمقوٞمح هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ اعمقوقع يمام  قمٚمٞمف و  ،2-0792/6اًمقوقح ذم اعم٤مدة 

 يكم: 

 افبــاء أو حسـن شقـر ظـاصـره افتجفقزية: افػرع األول: إصـالح ظقوب

 اًمْمـروري٦م إؿمـٖم٤مل سمتٜمٗمٞمـذ 14-00 ىم٤مٟمقن ُمـ 44 اعم٤مدة طم٥ًم اعمرىمـل يٚمتـزم    

حدد ذم قم٘مد اعم إضمؾ ظمالل اًمٌٜم٤مي٦م دمٝمٞمز قمٜم٤مس ؾمٞمـر طمًــ أو اًمٌٜمـ٤مء قمٞمـقب إلصـالح

 ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن.  26اًمٌٞمع اعمٜمّمقص قمٚمٞمف سم٤معم٤مدة 

٥م حتديد ُمدة شمٜمٗمٞمذ أؿمٖم٤مل إصالح ُم٤م ىمد ئمٝمر ذم اًمٌٜم٤مء ُمـ قمٞمقب ظمالل اًمًٜم٦م و قمغم ذًمؽ، جي

اعمقاًمٞم٦م ًمالؾمتالم أو ُم٤م ىمد يٕمؽمي قمٜم٤مس دمٝمٞمز اًمٌٜم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؾ، و ًمٙمـ هـؾ يٌدأ هي٤من هـذه 

اعمدة اقمتٌـ٤مرا ُمـ فمٝمقر اًمٕمٞمـ٥م أم ُمـ اًمٞمـقم اًمذي يتؿ ومٞمف إظمٓم٤مر اعمرىمل هبذا اًمٕمٞم٥م ُمـ ـمرف 

 اعم٘متٜمل؟ 

 اًمِمـلء ٟمٗمس و اًمٕمٞمـقب إصـالح أضمـؾ اٟمٓمـالق سمدء ٟم٘مٓمـ٦م أقماله، اعمذيمقر اًمٜمص حيدد مل    

. أيْم٤م ذًمؽ اعمدين اًم٘م٤مٟمقن ُمـ 2-6//0792 اعم٤مدة ذم حيدد ًمـؿ اًمذي اًمٗمرٟمًـل اًم٘م٤مٟمـقن ومـل

سمتٜمٗمٞمذ أؿمٖم٤مل اإلصالح ظمالل اعمدة اعمحددة ذم قم٘مد اًمٌٞمع اعمٜمّمقص قمٚمٞمف  اعمرىمل يٚمزم قمٚمٞمف و



  20              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

اقمت٤ٌمرا ُمـ يقم إظمٓم٤مره ُمـ ـمرف اعم٘متٜمل سمٔمٝمقر اًمٕمٞم٥م ذم اًمٌٜم٤مء  14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  26ة سم٤معم٤مد

 يمت٤مسم٦م ظمالل إضمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف أو ذم أضمؾ ُمٕم٘مقل ذم طم٤مًم٦م قمدم آشمٗم٤مق قمغم ذًمؽ.

ء ٟمٗمًـف، سمؾ جي٥م قمٚمـك اعم٘متٜمـل و هٙمذا، ٓ يٚمزم اعمرىمـل سمتٜمٗمٞمذ أؿمـٖم٤مل اإلصـالح ُمـ شمٚم٘مـ٤م

اًمْمـامن أن خيٓمره أوٓ سم٤مخلٚمؾ اًمذي فمٝمر ذم اًمٌٜم٤مء طمتك يتٛمٙمـ ُمـ هـق اعمًتٗمٞمد ُمــ و

 إصالطمف، ظم٤مص٦م و أن طمٞمـ٤مزة اًمٌٜمـ٤مء مل شمٕمد سمٞمد اعمرىمل.

)اإلصالح أؿمٖم٤مل شمٜمٗمٞمذ ُمدة حتديد إهمٗم٤مل طم٤مًم٦م ذم و    
50
، ومٞمج٥م ُم٤ٌمذة قمٛمٚمٞم٤مت اإلصـالح (

 اعمرىمل إظمٓم٤مر سمٕمد وذًمؽ اعمٕم٤مُمالت، ذم اجلـ٤مري  ظمـالل آضمـ٤مل ُمٕم٘مـقًم٦م سمحـ٥ًم اًمٕمرف

 اًمٚمجقء احل٤مًم٦م، هذه ذم اًمٗمرٟمز اًم٘م٤مٟمقن يٗمرض و. ٟم٤مدرا إٓ حيـدث ٓ ذًمؽ يم٤من إن و سم٤مًمٕمٞم٥م،

)اعمدة هذه حتديد يتقمم اًمذي اًم٘مْم٤مء إمم
52
) . 

سمتٕمقيض  14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  44زم طم٥ًم ٟمص اعم٤مدة يٚمت اعمرىمـل أن اإلؿمـ٤مرة، دمـدر و    

إؿمٖم٤مل اًميوري٦م إلصالح قمٞمقب اًمٌٜم٤مء أو طمًـ ؾمػم  اعم٘متٜمـل ومـل طمـدود شمٙمٚمٗمـ٦م شمٜمٗمٞمذ

)قمٜم٤مس دمٝمٞمز اًمٌٜم٤مي٦م وم٘مط
59
. و ذم هذا اعمٕمٜمك، ي٘مـرر ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٗم٘مف سم٠من وامن يمامل اإلٟمج٤مز (

)يتحٚمؾ إمم شمٕمقيض قمٞمٜمل ًمٚمخالل اًمٔم٤مهرة أو اًمتـل ؾمتٔمٝمر هيٕم٤م سمٕمـد آؾمتـالم
54
). 

 ُمٓم٤مسم٘مـ٦م سمتح٘مٞمؼ اعمرىمـل إًمزام ومـل ـؼاحل ؾمـقى يٛمٚمؽ ٓ اعم٘متٜمل أن ذًمؽ، ُمـ يًتخٚمص 

 أو آؾمتالم وىم٧م قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن أن اعمٗمروض ُمـ أو قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل ًمٚمح٤مًم٦م اعمٌٜمـل اًمٕم٘مـ٤مر

)"ٟمج٤مزاإل ؿمٌف وامن"قمٚمٞمف يٓمٚمؼ اًمٌٕمض ضمٕمؾ مم٤م اجلزائري، اًم٘م٤مٟمقن ذم احلٞم٤مزة
55
). 

 جيقز وم٢مٟمف اعمحدد، إضمؾ ظمالل اإلصالح أؿمٖم٤مل شمٜمٗمٞمذ قمـ اعمرىمل اُمتٜم٤مع طم٤مًم٦م ذم و    

 إظمػم هذا يتحٛمؾ أن قمٚمـك اعمرىمـل إقمذاره سمٕمد آظمر ُم٘م٤مول سمقاؾمٓم٦م سمذًمؽ اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛم٘متٜمل

 شمٜمٗمٞمـذ ومـل اًمٕم٤مُمـ٦م ًمٚم٘مقاقمد شمٓمٌٞم٘م٤م اًم٘م٤موـل اؾمتئذان سمٕمد ذًمؽ و اإلصـالح، هذا ٟمٗم٘م٤مت

)تزام سمٕمٛمؾآًم
56
) . 

    افػـرع افثاكـي: معايــة تـػقـذ أصـغال اإلصـالح:

)ُمِمؽمك سم٤مشمٗم٤مق يتؿ اإلٟمج٤مز يمامل ًمْمامن اؾمتٜم٤مدا اًميوري٦م اإلصالح أؿمٖم٤مل شمٜمٗمٞمذ إن    
57
) ،

)ذم طم٤مًم٦م قمدم آشمٗم٤مق، وم٢من ذًمؽ يتؿ قمـ ـمريؼ اًم٘مْمـ٤مءو
58
. و إن مل يرد ُمثؾ هذا احلٙمؿ (

 إٓ أٟمف يٛمٙمــ إظمذ سمف.  14-00سم٘م٤مٟمقن 

م آشمٗم٤مق سملم و يٛمٚمؽ اًم٘م٤موـل يمـذًمؽ ُمٕم٤ميٜمـ٦م طمًـ شمٜمٗمٞمذ إؿمٖم٤مل ومـل طم٤مًم٦م قمد

)اًمٓمروملم
59
) . 
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 ًمألؿمٖم٤مل، اًم٘مْم٤مئـل آؾمتالم خيص ومٞمام اًمٓمٌٞمٕم٦م ٟمٗمس ُمـ هق هٜم٤م ًمٚم٘م٤ميض اعمًٜمد اًمدور إن    

و إٟمام ي٘متٍم قمغم  ًمٚمْمامن أضمـؾ أي سمداي٦م ٟم٘مٓمـ٦م حيـدد ٓ ٕٟمف يمثٞمـرا، أىمـؾ احلٙمـؿ أصمر ًمٙمـ

)ومض اخلالف طمقل اإلٟمج٤مز و ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٕم٘م٤مر
61
). 

)اعم٘م٤مول يم٤مهؾ يث٘مؾ اإلصالح أؿمٖم٤مل شمٜمٗمٞمذ تإصم٤ٌم قم٥مء و    
60
أو اعمرىمل، و ىمد أيمدت حمٙمٛم٦م  (

)اًمٜم٘مض اًمٗمرٟمًٞم٦م ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتحٗمٔمـ٤مت اعمٕمٚمـ قمٜمٝم٤م أصمٜمـ٤مء آؾمتـالم
62
. و يٛمٚمؽ اعم٘مـ٤مول (

ومـل طمـ٤مًم٦م مم٤مصمٚم٦م احلّمـقل قمٚمـك رومـع اًمتحٗمٔمـ٤مت، إذا ُم٤م ومروٜم٤م ادقم٤مء رب اًمٕمٛمؾ سمقضمقد 

)إومم ًمالؾمتالماخلالل ظمالل اًمًٜم٦م 
69
). 

 افػـرع افثـافث: رجـوع ادـدين بافضـامن: 

 ذم ٟمٗم٘م٤مت ُمـ حتٛمٚمف ىمد يٙمقن سمام احل٘مٞم٘مل اعم١ًمول اعم٘م٤مول قمغم اًمرضمقع اعمرىمـل يٛمٚمؽ    

يمـذًمؽ ؾمٞمـر قمٜم٤مصـر دمـٝمٞمز اًمٌٜمـ٤مي٦م، و أو طمًــ اًمٌٜمـ٤مء حل٘م٧م اًمتـل اًمٕمٞمـقب إصـالح ؾمٌٞمؾ

 ُمـ شمٕمقيض ًمٚمٛم٘متٜمـل قمــ إضار إظمرى اًمت٤مسمٕم٦م.اعمٓم٤مًمٌـ٦م سمام يٙمـقن ىمد دومٕمـف 

 قمٞمقب قمـ احل٘مٞم٘مل اعم١ًمول قمغم رضمققمف ذم اعمرىمل إًمٞمف يًتٜمد اًمذي إؾم٤مس هق ُم٤م ًمٙمـ و    

 اًمٌٜم٤مء؟

دمـدر اإلؿمـ٤مرة هٜم٤م أن اعمنمع اًمٗمرٟمًـل أًم٘مـك هبذا اًمٜمقع ُمـ اًمْمـامن قمغم قم٤مشمـؼ اعم٘مـ٤مول 

 زء اعمٕمٞم٥م ُمـ اعمٜمِم٠مة. اعمٕمٜمـل أي اعم٘مـ٤مول اًمذي ٟمٗمـذ اجلـ

و قمغم ذًمؽ، حيـؼ ًمٚمٛمرىمـل ذم قم٘مد سمٞمـع قم٘مـ٤مر ُمٌٜمـل اًمرضمـقع سمٕمد شمٕمقيْمـف قمٞمٜم٤م ًمٚمٛم٘متٜمـل 

ظمر سمام يٙمقن ىمد حتٛمٚمف ُمـ ٟمٗم٘م٤مت قمٚمـك اعم٘مـ٤مول أو اعمٝمٜمدس اعمٕمامري أو أي ُمتدظمؾ آ

ٌ٘م٤م ُمّم٤مريػ ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٕم٘م٤مر أو إزاًم٦م ُم٤م سمف ُمـ ظمٚمؾ أو قمٞمقب، و ذًمؽ ـمو

ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م اًمٕمنمي٦م إذا ُم٤م شمقاومرت ذوـمٝم٤م ظم٤مص٦م ُم٤م شمٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمٞم٥م، قمٛمال سم٠مطمٙم٤مم 

ُمديٜم٤م سم٤مًمْمامن  ٕن اعمرىمل ذم فمؾ أطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن يٙمقن ،14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  46اعم٤مدة 

)اًمٕمنمي
64

، و ذًمؽ ذم احل٤مًم٦م اًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م (65)ُمـ ضمٝم٦م، و دائٜمـ٤م سمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى( 

ِمـروع، طمٞم٨م يرشمٌـط ُمع ُم١مضمـري اًمٕمٛمؾ )اعم٘م٤مول و ُمٙم٤مشم٥م اًمدراؾم٤مت( يمّمـ٤مطم٥م ًمٚمٛم

)سمٕم٘مد
66
) . 

 اعمتٕم٤مىمد هق أٟمف قمغم اعم٘م٤مول إمم اعمٍمي اًمٗم٘مف ُمـ ضم٤مٟم٥م يٜمٔمر إظمػم، اًمٗمرض هذا ذم و    

اًمٕمٛمؾ)اعمرىمل( هق اًمٓمرف اًم٘مقي ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م، ًمذًمؽ   اًمٕمٛمؾ رب أن و اًمْمـٕمٞمػ

ازن آىمتّمـ٤مدي سملم ـمرومـل اًمٕم٘مد ذم جم٤مل اًمٌٜمـ٤مء ظمـالوم٤م ًم٤ٌمىمـل اًمٕم٘مـقد يٌدو أن اظمتالل اًمتق

)ٓ يٕمد أطمـد ُمٌـررات احلـامي٦م
67
، همٞمـر أن هـذه اعمٗمـ٤مرىم٦م ضمـٕمٚم٧م ضم٤مٟم٤ٌم ُمــ اًمٗم٘مـف (
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)اًمٗمرٟمز
68
يدقمق إمم ضورة شمقومػم احلامي٦م ًمٚمٛم٘م٤موًملم ذم ُمقاضمٝم٦م اعمرىملم ٟمٔمرا ًمٚم٘مدرة اعمذهٚم٦م  (

 ن هب٤م ؾمقاء ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م أو اًمٗمٜمٞم٦م.اًمتل أصٌحقا يتٛمتٕمق

 اًمْمامن ًمتٓمٌٞمؼ اعمٓمٚمقسم٦م سم٤مجل٤ًمُم٦م ًمٞم٧ًم اًمٌٜم٤مء حل٘م٧م اًمتل اًمٕمٞمقب يم٤مٟم٧م إذا ًمٙمـ، و    

رىمـل ؾمقف يٓم٤مًم٥م اعم٘مـ٤مول اعم أن ومالؿمؽ اعمدين، اًم٘م٤مٟمقن ُمـ 554 ًمٚمامدة ـمٌ٘م٤م اًمٕمنمي

الح ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ذم سمتٕمقيْمف قمام حتٛمٚمف ُمـ ٟمٗم٘م٤مت ذم ؾمٌٞمؾ شمٜمٗمٞمذ أؿمـٖم٤مل اإلصـ

 اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م. 

 اخلامتـة: 

يٛمٙمـ أن ٟمخٚمص مم٤م ؾمٌؼ إمم أن وامن يمامل اإلٟمج٤مز هق اًمتزام ىم٤مٟمقين ٓطمؼ إلٟمج٤مز     

 9وم٘مرة  26ر ُمٌٜمـل ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة اعمٜمِم٠مة، يٚمتـزم سمٛم٘متْمـ٤مه اعمرىمـل ومـل إـم٤مر قم٘مـد سمٞمـع قم٘مـ٤م

ُم٤م يٚمحؼ اًمٌٜم٤مء ُمـ قمٞمقب ظمالل أضمـؾ ؾمٜمـ٦م واطمدة سم٢مصالح  14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  44اعم٤مدة و

ُمـ يقم طمٞم٤مزة اعم٘متٜمل ًمٚمٌٜم٤مء دون أن يٙمقن هذا إظمػم ُمٚمزُم٤م سم٢مصم٤ٌمت أي رء ؾمقى وضمقد 

 اًمٕمٞم٥م. و يتٛمٞمز هذا اًمْمامن اخل٤مص سمام يكم:

أٟمف وامن ُمقوققمل ي٘مقم سمٛمجرد فمٝمقر اًمٕمٞم٥م ذم اًمٌٜم٤مء ظمالل أضمؾ اًمْمامن، و ٓ يٕمٗمك  -

 سم٢مصم٤ٌمت اًم٥ًٌم إضمٜمٌل.  اعمرىمل ُمٜمف إٓ

أٟمف هتٞمئ٦م ظم٤مص٦م ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م ًمٕمالج خمتٚمػ اًمٜم٘م٤مئص اًمتل شمٔمٝمر ذم اًمٌٜم٤مء ظمالل أضمؾ  -

 اًمًٜم٦م.

ًمـؿ ي٘مـرر ًمف هـذه اخل٤مصـٞم٦م إٓ أٟمف  14-00أٟمف يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٔمـ٤مم اًمٕمـ٤مم، و إن يم٤من ىم٤مٟمـقن  -

اًمتل شمٜمص قمغم  26ـ اعم٤مدة ُم 9يٛمٙمــ اؾمتخالصٝم٤م سمٜمـ٤مء قمٚمـك ُم٘متْمٞم٤مت ٟمص اعم٤مدة اًمٗم٘مرة 

همػم أن احلٞم٤مزة و ؿمٝم٤مدة اعمٓم٤مسم٘م٦م ٓ شمٕمٗمٞم٤من ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕمنمي٦م ..و ٓ ُمـ وامن  "أٟمف :

، ومْمال قمـ يمقن هذا اًمْمامن اجلديد إٟمام شم٘مرر حلامي٦م اعم٘متٜمل "اإلهن٤مء اًمٙم٤مُمؾ ٕؿمٖم٤مل اإلٟمج٤مز..

 يمٓمرف وٕمٞمػ ذم اًمٕم٘مد اعمؼمم ُمع اعمرىمل.

٤مق، إذ يٛمتد ُمقوققمف إمم يمؾ اًمٜم٘م٤مئص اًمتل شمٚمحؼ اًمٌٜم٤مء أو قمٜم٤مس أٟمف وامن واؾمع اًمٜمٓم -

دمٝمٞمز اًمٌٜم٤مي٦م سمٕمض اًمٜمٔمر قمـ درضم٦م ضم٤ًمُم٦م اًمٕمٞم٥م أو ظمٓمقرشمف، و سمذًمؽ وم٢مٟمف يِمٛمؾ قمدم 

 ُمٓم٤مسم٘م٦م أيْم٤م.

 و ُمـ اًمٜم٘م٤مئص اًمتل ٟمًجٚمٝم٤م سمخّمقص شمٜمٔمٞمؿ اعمنمع هلذا اًمْمامن اخل٤مص، ٟمقرد ُم٤م يكم:    

ي٤من أضمؾ هذا اًمْمامن، و قمٚمٞمف ومٝمؾ هق وىم٧م اؾمتالم اًمٌٜم٤مء ُمـ مل حيدد ساطم٦م ٟم٘مٓم٦م سمدء ه -

ـمرف اعمرىمل ُمـ قمٜمد اعم٘م٤مول، أم هق وىم٧م طمٞم٤مزة اًمٌٜم٤مء ُمـ ـمرف اعم٘متٜمل أو اؾمتالم هذا 

 إظمػم ًمٚمٌٜم٤مء؟
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مل يٌلم اعمنمع يمٞمٗمٞم٦م إقمامل هذا اًمْمامن، إذ مل يٜمٔمؿ اعم٤ًمئؾ اإلضمرائٞم٦م أشمٞم٦م: إهمٗم٤مل ُم٠ًمًم٦م  -

ر اًمٕمٞم٥م ذم اًمٌٜم٤مء و وؾمٞمٚم٦م هذا اإلظمٓم٤مر، و ضمزاء قمدم اإلظمٓم٤مر، ٕن أضمؾ إظمٓم٤مر اعمرىمل سمٔمٝمق

شمٜمٗمٞمذ أؿمٖم٤مل اإلصالح شمٌدأ ُمـ وىم٧م اإلظمٓم٤مر، و ذم طم٤مًم٦م قمدم اإلظمٓم٤مر ُمـ أيـ يٌدأ هذا 

 إضمؾ؟

يمام أٟمف مل يٜمٔمؿ يمٞمٗمٞم٦م ُم٤ٌمذة إؿمٖم٤مل اًميوري٦م إلزاًم٦م اًمٕمٞمقب ُمـ طمٞم٨م ُمداه٤م، و ذم طم٤مًم٦م 

 أؿمٖم٤مل شمٜمٗمٞمذ طم٤مًم٦م ذم و  ٤مذة شمٚمؽ إؿمٖم٤مل، وم٢مٟمف مل يٌـ ضمزاء ذًمؽ؟اُمتٜم٤مع اعمرىمل قمـ ُمٌ

 هذا طمًـ ُمٕم٤ميٜم٦م شمتؿ يمٞمػ اًمْمامن، ـمرذم سملم قمٚمٞمٝم٤م آشمٗم٤مق سمٕمد اًميوري٦م اإلصالح

 اًمتٜمٗمٞمذ؟

و قمغم ذًمؽ، ٟم٠مُمؾ أن يّمدر ذم اًم٘مري٥م اًمٕم٤مضمؾ ٟمّم٤م شمٜمٔمٞمٛمٞم٤م عمختٚمػ هذه اعم٤ًمئؾ اًمتل     

 سمامدشملم وم٘مط. 14-00اًمْمامن اجلديد اًمذي ظمّمف ىم٤مٟمقن يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م طمتام شمٓمٌٞمؼ هـذا 

 اهلوامش و ادصادر:

1- Amor ZAHI, Le Droit et La responsabilité en matière de la construction, Revue 

Algérienne des sciences juridique  économiques et politiques, Volume XXV,  N 3, 

Septembre, 1987, p. 589. 

2- (A) ZAHI, Ibid., p. 592. 

، 04، اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمِم٤مط اًمٕم٘م٤مري، ج.ر، قمدد 0999ُم٤مرس  9اعم١مرخ ذم  19-99اعمرؾمقم اًمتنميٕمل رىمؿ:  -9

، حيدد اًم٘مقاقمد اًمتل شمٜمٔمؿ ٟمِم٤مط اًمؽمىمٞم٦م 2100ومٞمٗمري  07اعم١مرخ ذم:  14-00اعمٕمدل و اعمتٛمؿ سم٘م٤مٟمقن 

 .04اًمٕم٘م٤مري٦م، ج.ر، قمدد 

ُم٤مرس  4، يتٕمٚمؼ سم٤مًمؽمىمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م، ج.ر ص٤مدرة سمت٤مريخ 0986ُم٤مرس  4ذم ُم١مرخ  17-86ىم٤مٟمقن رىمؿ:  -4

 ، ُمٚمٖمك.951، ص 0986

 ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن . 9و  8راضمع، اعم٤مدة  -5

 اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلزائري، 0975ؾمٌتٛمؼم  26اعم١مرخ ذم:  58-75ُمـ إُمر رىمؿ:  554اعم٤مدة  -6

 اعمٕمدل و اعمتٛمؿ.

 0978ا اًمْمامن شم٤مرخيٞم٤م ُمـ اعمامرؾم٦م ىمٌؾ أن يٜمص قمٚمٞمف اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز ًمًٜم٦م ًم٘مد اؾمتٚمٝمٛم٧م أطمٙم٤مم هذ -7

م.ف( و ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٜمص قمٚمٞمف اًمٕم٘مقد اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، و يتٕمٚمؼ إُمر سم٤مًمٕم٘مد اًمٜمٛمقذضمل اًمذي  2-0792/6)م. 

، و هق شم٘مٜمٞم٦م شمًٛمح ًمرب اًمٕمٛمؾ سم٤محلّمقل ظمالل أضمؾ اًمًٜم٦م سمٕمد آؾمتالم قمغم قمٛمؾ ُمٓم٤مسمؼ 0948ووع ؾمٜم٦م 

 ٤مشمف اعمنموقم٦م.ًمتقىمٕم

، اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمِم٤مط اًمٕم٘م٤مري 0999ُم٤مرس  0اعم١مرخ ذم  19-99يتٕمٚمؼ إُمر سم٤معمرؾمقم اًمتنميٕمل رىمؿ:  -8

ُمٜمف. و ىمد شمؿ  04اًمذي محؾ اعمتٕم٤مُمؾ ومـل اًمؽمىمٞمـ٦م اًمٕم٘مـ٤مري٦م آًمتـزام سمْمـامن طمًـ إٟمج٤مز اعمٜمِم٠مة ذم اعم٤مدة 



  25              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

، اًمذي حيدد اًم٘مقاقمد اًمتل شمٜمٔمؿ 2100ومٞمٗمري  07اعم١مرخ ذم:  14-00شمٕمديؾ هذا اعمرؾمقم سمٛمقضم٥م ىم٤مٟمقن 

ُمٜمف، ًمٙمـ حت٧م شمًٛمٞم٦م ضمديدة، هل  9وم٘مرة  26ٟمِم٤مط اًمؽمىمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اًمذي ٟمص أيْم٤م قمغم هذا اًمْمامن سم٤معم٤مدة 

اعم١مرخ  17-86وـامن اإلهن٤مء اًمٙم٤مُمؾ ٕؿمـٖم٤مل اإلٟمجـ٤مز. و اجلدير سم٤مًمذيمـر، أن ىم٤مٟمقن اًمؽمىمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م رىمؿ: 

مل يٙمـ يٜمص قمٚمـك هـذا اًمْمـامن اجلديد، و إن  19-99ٚمٖمك سم٤معمرؾمقم اًمتنميٕمل رىمؿ: اعم 098ُم٤مرس  4ذم: 

 42اعم٤مدة طم٥ًم يم٤من ىمـد ومرض قمغم اعمٙمتت٥م أن يٙمقن شمٜمٗمٞمذه ًمألؿمٖم٤مل ُمٓم٤مسم٘م٤م ًمنموط اًمٕم٘مد و ىمقاقمد اًمٗمـ 

 ُمٜمف. 0وم٘مرة 

ٜم٤مء و يتقمم قمٜم٤ميتٝم٤م اًمرئٞمًٞم٦م اعمرىمل اًمٕم٘م٤مري هق اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل أو اعمٕمٜمقي اًمذي ي٤ٌمدر سم٤مًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٌ -9

ُمـ خمتٚمػ اجلقاٟم٥م اإلداري٦م و اعم٤مًمٞم٦م و اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م..اًمخ، و سم٤مًمت٤مزم، وم٢مٟمف يتحٛمؾ ُم١ًموًمٞمـ٦م شمٜمًٞمؼ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

اعمختٚمٗم٦م إلٟمجـ٤مز اعمٜمِم٠مة سمدءا سمتّمقر اعمنموع و متقيٚمف، وصقٓ إمم شمٜمٗمٞمذه، ومْمال قمـ اًمتزاُمف سمتًٞمػم اعمنموع 

 ( .14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  9و اعم٤مدة  ،2وم٘مرة  07 سمٕمد إٟمج٤مزه) راضمع، اعم٤مدة

 .19-99ُمـ اًمرؾمقم اًمتنميٕمل رىمؿ:  04راضمع، اعم٤مدة  -01

 .14-00ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ:  9وم٘مرة  26راضمع، اعم٤مدة  -00

اًمْمامن اًمٕمنمي وم٘مط، ًمٙمـ ذم إـم٤مر قم٘مد طمٗمظ  14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  46يتحٛمؾ اعم٘م٤مول طم٥ًم اعم٤مدة  -02

اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمدائـ سمف هق اعمرىمـل و ًمٞمس اعم٘متٜمل يمام ذم قم٘مد سمٞمع قم٘م٤مر ُمٌٜمل) م.  احلؼ و اًمٌٞمع قمغم اًمتّم٤مُمٞمؿ ُمع

 ُمـ ٟم٘مس اًم٘م٤مٟمقن( 9وم٘مرة  26

 .14-00ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ:  9وم٘مرة  26راضمع، اعم٤مدة  -09

 ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن 27راضمع، اعم٤مدة  -04

 ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن. 28راضمع، اعم٤مدة  -05

 .ناًم٘م٤مٟمق ٟمٗمس ُمـ 29 اعم٤مدة راضمع،  -06

إن اًمْمامن اًمٕمنمي هق اًمْمامن اًم٘م٤مٟمقين اًمقطمٞمد اًمالطمؼ ٓؾمتالم اعمٜمِم٠مة ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين و اعمٜمّمقص  -07

، و هق وامن حمـدود اًمٜمٓم٤مق ؾمـقاء ُمـ طمٞم٨م إـمراف أو اعمقوقع. و سم٤مًمت٤مزم، وم٢من 554قمٚمٞمـف سم٤معمـ٤مدة 

اًمتل ٓ شمٕمرض ُمت٤مٟم٦م اًمٌٜم٤مء و ؾمالُمتف  اعم٘مـ٤مول ٓ ي٠ًمل قمـ قمٞمقب اًمٌٜم٤مء اخلٗمٞم٦م اًمتل شمٔمٝمر سمٕمد آؾمتالم و

ًمٚمخٓمر إٓ ووم٘م٤م ًم٘مقاقمد اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م. راضمع طمقل هذه اعم٠ًمًم٦م، ٟمٔمري٦م إضار اًمقؾمٞمٓم٦م و قمٞمقب 

 اعمٓم٤مسم٘م٦م اخلٗمٞم٦م:

(Joël)Fossereau, Le clair- obscur de la responsabilité des constructeurs, Recueil 

Dalloz Sirey, 1977, Chronique III, pp. 13-28 

  14 -00ُمـ ىم٤مٟمقن  9وم٘مرة  26راضمع، اعم٤مدة  -08

 ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن. 2و  0اًمٗم٘مرشملم  49راضمع اعم٤مدة،  -09
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20- (Jérôme) HUET, Trait de droit civil : Les principaux contrats spéciaux, P.U.F, 

Paris, p. 1349. 

ٌٜم٤مء و اعمٜمِمآت اًمث٤مسمت٦م إظمرى، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، حمٛمد ؿمٙمري هور، ُم١ًموًمٞم٦م ُمٝمٜمدد و ُم٘م٤موزم اًم -20

 .074، ص 0985اًم٘م٤مهرة، 

يم٤مٟم٧م شمٜمص قمغم وامن اًمٕمٞمقب اًمٔم٤مهرة دون ذيمره٤م  19-99ُمـ اعمرؾمقم اًمتنميٕمل رىمؿ:  05إن اعم٤مدة  -22

اًمٕمٞمقب  أقماله، أضم٤مل اًميوري٦م ًمتٜمٗمٞمذ أؿمٖم٤مل إصالح 01و  9حيدد اًمٕم٘مد اعمذيمقر ذم اعم٤مدشملم  "ًمٙمٚمٛم٦م اًمٌٜم٤مء 

 ."اًمٔم٤مهرة و/أو طمًـ قمٜم٤مس دمٝمٞمز اًمٌٜم٤مي٦م

ُمـ  9وم٘مرة  26ُمدة وامن يمامل اإلٟمج٤مز هل ؾمٜم٦م واطمدة اقمت٤ٌمرا ُمـ طمٞم٤مزة اًمٌٜم٤مء ُمـ اعم٘متٜمل طم٥ًم اعم٤مدة  -29

 .14-00ىم٤مٟمقن 

هذا ُم٤م يٕمرف سم٤مٕصمر اعمٜمٝمل ًمالؾمتالم اًمذي ي٘متٍم قمغم اإلقمٗم٤مء ُمـ وامن اًمٕمٞمقب اًمٔم٤مهرة سم٤مًمٌٜم٤مء دون  -24

 ًمٕمٞمقب اًمتل شمٙمقن ظمٗمٞم٦م أصمٜم٤مء آؾمتالم.ا

2525- (J) Huet, op.cit., p. 1349. 

اعمتْمٛمـ  2101أيمتقسمر  7اعم١مرخ ذم  296-01ُمـ اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ:  97ًم٘مد ٟمص اعمنمع ذم اعم٤مدة  -26

 Caution de( اعمٕمدل و اعمتٛمؿ، قمغم أن يمٗم٤مًم٦م طمًـ اًمتٜمٗمٞمذ 58شمٜمٔمٞمؿ اًمّمـٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م )ج.ر قمدد 

bonne exécution-  شمتحقل قمٜمد آؾمتالم اعم١مىم٧م إمم يمٗم٤مًم٦م وامن ذم طم٤مًم٦م اًمٜمص ذم اًمّمٗم٘م٦م قمغم أضمؾ

ُمـ ٟمٗمس اعمرؾمقم(، و سمذًمؽ يٙمقن اعمنمع ىمد شمّمدى ذم اًمّمٗم٘م٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألؿمٖم٤مل  98اًمْمامن)راضمع، اعم٤مدة 

 عمِمٙمٚم٦م اًمٜم٘م٤مئص و اًمٕمٞمقب ذم شمٜمٗمٞمذ اعمٜمِم٠مة سم٤مؾمتحداصمف هلذه اًمْمامٟم٦م اعم٤مًمٞم٦م.

 ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين. 9وم٘مرة  556راضمع، اعم٤مدة  -27

أقماله أيْم٤م، إضار اعمخٚم٦م سمّمالسم٦م اًمٕمٜم٤مس اخل٤مص٦م سمتجٝمٞمز  078يٖمٓمل اًمْمامن اعمِم٤مر إًمٞمف ذم اعم٤مدة  " -28

سمٜم٤مي٦م ُم٤م قمٜمدُم٤م شمٙمقن هذه اًمٕمٜم٤مس ضمزءا ٓ يتجزأ ُمـ ُمٜمجزات اًمتٝمٞمئ٦م و ووع إؾم٤مس و اهلٞمٙمؾ و اإلطم٤مـم٦م 

    ."و اًمتٖمٓمٞم٦م

 . 05، ج.ر، قمدد 2116ومٞمٗمري  21اعم١مرخ ذم  14-16، اعمٕمدل و اعمتٛمؿ سم٘م٤مٟمقن 05ج.ر، قمدد  -29

 ، اعمٕمدل و اعمتٛمؿ.0479، ص 26/01/0988ج.ر، ص٤مدرة ذم  -91

ي٘مّمد سم٤معمٜمِمآت اًمث٤مسمت٦م اًمتجٝمٞمزات اعمرشمٌٓم٦م ارشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤م سم٤معمٜمِمآت و اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمًتجٞم٥م ًم٘مٞمقد  -90

 ."قن ُمٓم٤مسم٘م٦م ٓطمتٞم٤مضم٤مت اعمًتٕمٛمؾآؾمتٕمامل و أن شمٙم

 .080ُمـ اعم٤مدة  0راضمع، وم٘مرة  -92

 ُمـ ٟمٗمس اعم٤مدة. 2راضمع، وم٘مرة  -99

 اخلٚمؾ اًمٗمٜمل ذم اًمٕمٜمٍم اًمتجٝمٞمزي ًمٚمٌٜم٤مي٦م ي٠ًمل قمٜمف اًمّم٤مٟمع و ًمٞمس ُمـ ىم٤مم سمؽميمٞمٌف أو شمثٌٞمتف سم٤مًمٌٜم٤مي٦م. -94
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35- Bernard Boubli et Alexandre Kurgansky et Bernard Stemmer,  Collection 

Mémentos Pratiques, Responsabilité et assurance dans la construction, troisième 

partie,  Editions Francis Lefebvere, Paris, 1990, p. 855. 

راضمع ذم هذا اعمٕمٜمك، قمٛمرو ـمف سمدوي حمٛمد قمكم، آًمتزام سم٤مًمْمامن ذم قم٘مقد اًمٌٜم٤مء و اًمتِمٞمٞمد)دراؾم٦م  -96

 .266، ص 2116 قم٘مقد اإلٟمِم٤مءات اًمدوًمٞم٦م(، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، شمٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم

Voir aussi dans le même sens, (Jean-Pierre) KARILA , Garanties légales et 

responsabilité contractuelle de droit commun de locateurs d’ouvrages immobiliers 

après la réception de l’ouvrage, Recueil Dalloz Sirey, 1990, 42
e
 cahier- Chronique, 

p. 317, col. 1 

Voir par exemple, Cass.civ.3, 11 juillet 1990, Bull.civ.III, n 171 cité par : 

(PH)Malaurie et Laurent Aynes, pierre-Yves Gauthier, Droit civil :Les contrats 

spéciaux, 2
e édition refondue, Editions juridiques associées, Paris, 2005, p. 437, 

marge n 25.  

ُمـ ٟمٗمس  29، و راضمع يمذًمؽ ص 294راضمع ذم ٟمٗمس اعمٕمٜمك يمذًمؽ، حمٛمد ؿمٙمري هور، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص 

 اعمرضمع.

37- « Le défaut de conformité est une violation de l’obligation de délivrance, et le 

vice une violation de l’obligation de garantie » voir, (Philippep)  Malinvaud et 

(Bernard) Boubli, Revue de droit immobilière, 1980, pp. 301-302.  

98- (Philippe) le tourneau, La responsabilité civile, 3e
 édition, Dalloz, Paris, 1982, 

pp. 486, 487. 

39- (ph) Malinvaud et (ph) Jestaz, Droit de La promotion, immobilière, 8
e 

éd, 

Dalloz, 2009, p. 99. 

40- Ibid., p. 194, marge n 4. 

41- Louis-Costa(J), La responsabilité des constructeurs d’après la loi du 4 janvier 

1978, D.1979, Chronique, p. 43 ; (J-P)Karila ;  459قمٛمروـمف سمدوي حمٛمد قمكم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص ،

   : Boubi(B) cités par 1ه٤مُمش

42- (Ph) Malinvaud et (Ph) Jestaz, op.cit., p. 101. 

43- (Ph) Malinvaud et (Ph) Jestaz, La loi n 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la 

responsabilité et a l’assurance dans le domaine de la construction, J.C.P.  1978, I, 

doct. n 2900, n 13  

 .449قمٛمرو ـمف سمدوي حمٛمد قمكم، ٟمٗمس اعمرضمع، ص  -44

 ٟمٗمس اعمرضمع و اًمّمٗمح٦م.  -45

 .454، 459ٟمٗمس اعمرضمع، ص ص  -46

47- (Ph) Malinvaud et (Ph) Jestaz, op.cit., p. 101. 

  ، اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمت٠مُمٞمٜم٤مت، اعمٕمدل و اعمتٛمؿ.17-95وم٘مرة أومم ُمـ إُمر رىمؿ:  078راضمع، اعم٤مدة  -48

49- V. En ce sens,  (Ph) Malinvaud et (Ph) Jestaz, op.cit., p.99. 

50- Cass.civ3, 4 fév.1987, Bull.civ.III, n16 ; RDI 1987, p.232 
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cité  par : (Ph) Malinvaud et (Ph) Jestaz, Ibid., p. 101, marge 3.  

حتدد  "مل شم٠مت قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقضمقب 14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  44حل٤مًم٦م ـم٤معم٤م أن صٞم٤مهم٦م اعم٤مدة يٛمٙمـ شمّمقر هذه ا -50

 ."آضم٤مل شمٜمٗمٞمذ إؿمٖم٤مل اًميوري٦م ًمإلصالح..

52- Voir l’article 1792-6 alinéa 5 du code civil français. 

٦م اًمٕم٘م٤مري٦م سمتٜمٗمٞمذ يم٤مٟم٧م شمٚمزم اعمتٕم٤مُمؾ ذم اًمؽمىمٞم 19-99ُمـ اعمرؾمقم اًمتنميٕمل رىمؿ:  05يالطمظ أن اعم٤مدة  -59

اًمتل  14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  44أؿمٖم٤مل إصالح اًمٕمٞمقب اًمٔم٤مهرة دون شم٘مٞمٞمد عمدى هذا آًمتزام، يمام ومٕمٚم٧م اعم٤مدة 

 إلصالح قمٞمقب اًمٌٜم٤مء و/أو قمٜم٤مس دمٝمٞمز اًمٌٜم٤مي٦م. افرضورية ؾؼط  شمٚمزم اعمرىمل سمتٜمٗمٞمذ إؿمٖم٤مل

54-(Ph) Malinvaud et (Ph) Jestaz, op.cit, p. 99   

55- Ibid.  

 ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلزائري. 071راضمع، اعم٤مدة  -56

 .14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  44ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُم٘متْمٞم٤مت ٟمص اعم٤مدة  -57

58- voir l’article 1792-6, alinéa 5 du code civil français.  

59- (Ph) Malinvaud (ph) Jestaz, op.cit., p.105.  

60- (Ph) Malinvaud et (ph), Ibid., pp. 105, 106. 

61- Ibid., p. 106. 

62- Cass.civ.3, 1
er
 avr. 1992, Bull.civ.III, n 109 ;JCP.1992.IV. 1623 cité par : (ph) 

Malinvaud et (ph) Jestaz, Ibid., p. 106, marge 0  

63- (ph) Malinvaud et (ph) Jestaz, Ibid., p. 106. 

 .14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  9وم٘مرة  26راضمع، اعم٤مدة  -64

 .14-00ُمـ ىم٤مٟمقن  46يٛمٙمـ اؾمتخالص هذا احلٙمؿ ُمـ ظمالل ٟمص اعم٤مدة  -65

 ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن. 46راضمع، اعم٤مدة  -66

أٟمٔمر، أمحد قمٌد اًمٕم٤مل أسمق ىمريـ، اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م ًمٚمٛم٘م٤مول و اعمٝمٜمدس اعمٕمامري: اًمٌح٨م قمـ ُمْمٛمقهن٤م  -67

٘مف و اًم٘مْم٤مء ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ذوط قم٘مد و صقره٤م و طمدوده٤م ُمع اًمْمامن اًم٘م٤مٟمقين)دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم وقء اًمٗم

ُم٘م٤موٓت اهلٜمدؾم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمّم٤مدر قمـ اإلحت٤مد اًمدوزم ًمٚمٛمٝمٜمدؾملم اإلؾمتِم٤مريلم(، ـمٌٕم٦م أومم، دار اًمث٘م٤موم٦م 

 .59، 52، ص ص 2110اجل٤مُمٕمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

68- (ph) Malinvaud et (ph) Jestaz, op.cit., p.59. 



 29        م 2012ن (  ضمقا03/اجلزءينجمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤م

 

 

 افتعويض ظن افرضر افـاجم ظن ادساس
 حلق دم اخلصوصقةبا

 
 ؾرؿاين ؿويدر .أ

 .تقبازة –ادرـز اجلامعي مرشع ظبداهلل 
 

 مؾخص: 

اًم٘مرن  ُمـ إظمػم اًمرسمع ذم اًمقوٕمل اًم٘م٤مٟمقن ذم اخل٤مص٦م احلٞم٤مة طمرُم٦م ذم احلؼ ومٙمرة فمٝمرت

 ىمْم٤مئٞم٦م و شمنميٕمٞم٦م و وم٘مٝمٞم٦م ادم٤مه٤مت اًمٗمٙمرة، هلذه اًمت٤مرخيل اًمتٓمقر ٓزُم٧م و قمنم، اًمت٤مؾمع

 .ًمف اعمٙمقٟم٦م اًمٕمٜم٤مس و اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، ـمٌٞمٕمتف و احلؼ هذا ٛمقنُمْم ُمت٤ٌميٜم٦م طمقل

إقمالٟم٤مت  و اًمقوٕمٞم٦م سم٤مًم٘مقاٟملم ٟمِم٠مهت٤م شمرشمٌط ٓ اخل٤مص٦م، احلٞم٤مة طمرُم٦م ذم احلؼ ومٙمرة إن

 طمرُم٦م مح٤مي٦م ذم ؾم٤ٌمىم٦م يم٤مٟم٧م اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م إن سمؾ ومح٥ًم، احلديث٦م اًمدؾم٤مشمػم و احل٘مقق

 . اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م و اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ سمٜمّمقص احلٞم٤مة اخل٤مص٦م،

وُمـ اضمؾ مح٤مي٦م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م شمؿ ؾمـ ىمقاٟملم قمغم اعمًتقى اًمدوزم وقمغم اعمًتقى 

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م واعمدٟمٞم٦م ُمـ يمؾ اؿمٙم٤مل اعم٤ًمس هبذا احلؼ  ،اًمداظمكم ًمٙم٤موم٦م اًمتنميٕم٤مت

 اعم٘مدس .

اإلشمّم٤مٓت ، هي٦م اعمراؾمالتاًمقوٕمل،  اخل٤مص٦م، اًم٘م٤مٟمقن احلٞم٤مة ،احلؼ افؽؾامت ادػتاحقة:

 .اخل٤مص٦م

Résumé: 

L'idée droit à l'inviolabilité de la vie privée dans le droit positif dans le 

dernier quart du XIXe siècle, et est hanté par l'évolution historique de cette 

idée, les tendances doctrinales et législatif et judiciaire mixte sur le contenu 

de ce droit et de la nature juridique et ses éléments constitutifs. 

L'idée du droit à la vie privée, ne sont pas liées à ses lois création d'origine 

humaine, et seulement une déclaration des droits et des constitutions 

modernes, mais que la loi islamique a été proactif dans la protection de la 

sainteté de la vie Privé, textes du Coran et de la Sunna. 

Afin de protéger le droit à la vie privée des lois que nous avons adoptées 

au niveau international et au niveau national à toutes les lois, l'aspect pénal 

et civil de toutes les formes de préjugés dans ce droit sacré. 
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 مؼدمة:

يٕمد احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م ُمـ أهؿ طم٘مقق اإلٟم٤ًمن، وم٘مد شمٓمرىم٧م اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م ىمٌؾ 

ٌّٝم٦م قمغم  ،اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م قمٚمٞمف ويتْمح ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت ُمٜم

سم٤مًمتجًس قمٚمٞمف أو أي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اٟمتٝم٤مك طمؼ  قمدم اًمتٕمرض حلٞم٤مة اإلٟم٤ًمن اخل٤مص٦م

٤َم َي٤م”وُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،اخلّمقصٞم٦م ـَ  َأهيه ِذي  آَُمٜمُقا اًمَّ

ٌُقا
ـَ  يَمثػِماً  اضْمَتٜمِ ِـّ  ُمِّ ْٕمُْمُٙمؿ سَمْٕمْم٤ًم َأحُي٥ِمه اًم سَمْٕمَض  إِنَّ  اًمٔمَّ َٓ َيْٖمَت٥م سمَّ قا َو ًُ ًَّ َٓ دَمَ ِـّ إصِْمٌؿ َو  ٔمَّ

طِمٞمؿٌ  اٌب رَّ ُ٘مقا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ شَمقَّ  آي٦م ،احلجرات)”َأطَمُديُمْؿ َأن َي٠ْميُمَؾ حَلَْؿ َأظِمٞمِف َُمْٞمت٤ًم وَمَٙمِرْهُتُٛمقُه َواشمَّ

ٌُقا وَمَ٘مِد اطْمَتَٛمُٚمقا ”: ذيمره ضمّؾ  وي٘مقل( 02 ًَ ـَ ُي١ْمُذوَن اعم١ُْْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت سمَِٖمػْمِ َُم٤م ايْمتَ ِذي َواًمَّ

تَ  ٌِٞمٜم٤مً هُبْ  ظمّمقصٞم٦م قمغم آقمتداء ذم يٙمقن واإليذاء واًمتجًس ،(58 آي٦م إطمزاب)”٤مٟم٤ًم َوإصِْماًم ُمه

 يٙمقن أن ىمٌؾ ُمٕمٜمقي إيذاء وهق وخم٤مـم٤ٌمت ُمراؾمالت ُمـ يٙمره ُم٤م قمغم وآـمالع اإلٟم٤ًمن

إي٤ميمؿ واًمٔمـ وم٢من  "ذم احلدي٨م قمـ رؾمقل اَّلل صغم اَّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اٟمف ىم٤مل :  وضم٤مء ،.ُم٤مدي٤م

أيمذب احلدي٨م وٓ حتًًقا، وٓ دمًًقا، وٓ شمٜم٤مضمِمقا، وٓ حت٤مؾمدوا، وٓ شم٤ٌمهمْمقا، اًمٔمـ 

                         وٓ شمداسمروا، ويمقٟمقا قم٤ٌمد اَّلل إظمقاٟم٤م( رواه اًمٌخ٤مري .

واعمٕم٤مهدات اًمٕم٤معمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م    اُم٤م سمخّمقص احلامي٦م اًمدوًمٞم٦م وم٘مد متثٚم٧م ذم آشمٗم٤مىمٞم٤مت

اًمتل دقم٧م إمم ذًمؽ ويمذا احلامي٦م    ؼ ذم اخلّمقصٞم٦م ويمذا اعم١ممتراتاًمداقمٞم٦م إمم مح٤مي٦م احل

  ٓ جيقز أن" ُمـ اإلقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقق اإلٟم٤ًمن قمغم: 20طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة    اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ًمف.

  يتٕمرض أطمد ًمتدظمؾ شمٕمًٗمل ذم طمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م أو أرشمف أو ُمًٙمٜمف أو ُمراؾمالشمف أو سمحٛمالت 

  ذم مح٤مي٦م اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ُمثؾ هذا اًمتدظمؾ أو شمٚمؽقمغم ذومف وؾمٛمٕمتف وًمٙمؾ ؿمخص احلؼ  

ُمـ اًمٕمٝمد اًمدوزم ًمٚمح٘مقق اعمدٟمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م إمم ضورة  70وىمد دقم٧م اعم٤مدة    ."احلٛمالت 

أي شمدظمؾ سمِمٙمؾ شمٕمًٗمل أو همػم ىم٤مٟمقين ذم ظمّمقصٞم٤مت اًمِمخص وأهشمف وطمرُم٦م    ظمٓمر

                                                                                                             وهي٦م ُمراؾمالشمف واحلٗم٤مظ قمغم ؾمٛمٕمتف وذومف.   ُمًٙمٜمف

 2106ُمـ دؾمتقر  41ٟمذيمر: اعم٤مدة اًمٜمّمقص اًمدؾمتقري٦م  ،أُم٤م قمـ اًمْمامٟم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م

شمْمٛمـ اًمدوًم٦م قمدم اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م آٟم٤ًمن . وحيي أي قمٜمػ سمدين أو ُمٕمٜمقي  "اًمتل شمٜمص :و

 "ُمـ اًمدؾمتقر اجلزائري احل٤مزم قمغم ُم٤ميكم : 46وضم٤مء ذم ٟمص  اعم٤مدة  ،"سم٤مًمٙمراُم٦م أو اي ُم٤ًمس 

هي٦م اعمراؾمالت    طمٞم٤مة اعمقاـمـ اخل٤مص٦م، وطمرُم٦م ذومف وحيٛمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن.   ٓ جيقز إٟمتٝم٤مك طمرُم٦م

، امم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل  شمٕمتؼم "واإلشمّم٤مٓت اخل٤مص٦م سمٙمؾ أؿمٙم٤مهل٤م ُمْمٛمقٟمف

                         ٦م احلؼ ذم طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م  .إؾم٤مس اًمدؾمتقري حلامي
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  إمم ضم٤مٟم٥م احلامي٦م اًمدؾمتقري٦م ٟمجد ٟمققملم ُمـ احلامي٦م ٓ شم٘مؾ أمهٞم٦م قمـ احلامي٦م اًمدؾمتقري٦م سمؾ  

وشمتٛمثؾ هذه احلامي٦م سمٙمؾ ُمـ اًم٘م٤مٟمقن    وٟمجده٤م هل إيمثر شمٓمٌٞمؼ واطمتٙم٤ميم٤م سمحٞم٤مة اعمقاـمٜملم. 

مه٤م اًمٚمذان يرشمٌٓم٤من ارشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤م سمحامي٦م    اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ظمّمقص٤مواًم٘مْم٤مء، وم٘م٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت و

واًمث٤مين احلامي٦م اعمدٟمٞم٦م قمـ ـمريؼ شمٕمقيض    اخلّمقصٞم٦م، طمٞم٨م يقومر إول احلامي٦م اجلزائٞم٦م

يّمٞمٌف ضمراء اًمتدظمؾ ذم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، هذا إذا مل    اًمْمحٞم٦م ظم٤مص٦م قمـ اًمير اعمٕمٜمقي اًمذي ىمد

إطمتقاه٤م  ،اجلزائٞم٦م وم٘مد ووع اعمنمع اجلزائل اًمٕمديد ُمـ اعمقاد   امي٦ميٙمـ ىمٌٚمف ضر ُم٤مدي، أُم٤م احل

آ اٟمٜم٤م ؾمقف شم٘متٍم دراؾمتٜم٤م  ،9ُمٙمرر  919ُمٙمرر إمم اعم٤مدة  919   ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت، ُمـ اعم٤مدة

ذم هذا اعم٘م٤مم طمقل مح٤مي٦م طمؼ اخلّمقصٞم٦م ذم اـم٤مر اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م وقمٚمٞمف ٟمٓمرح آؿمٙم٤مًمٞم٦م 

                                                                                                 اًمت٤مًمٞم٦م :

اػ اي مدى يؿؽن محاية ادترضر من االظتداء ظذ احلق دم حقاته اخلاصة ؟ وما هي  -

 افوشائل افؽػقؾة حلامية حق اخلصوصقة ؟ وهل هذه افوشائل ـاؾقة فضامن هذا احلق ؟

 ًمٞم٦م ووٕم٧م اخلٓم٦م اًمت٤مًمٞم٦م : وًمإلضم٤مسم٦م قمـ آؿمٙم٤م

             ادبحث االول: مػفوم احلق دم اخلصوصقة 

 اعمٓمٚم٥م آول: شمٕمريػ احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : ُمْمٛمقن احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م.

 ادبحث افثاين: وشائل محاية احلق دم اخلصوصقة .

 اخلّمقصٞم٦ماعمٓمٚم٥م آول: وىمػ آقمتداء يمقؾمٞمٚم٦م وىم٤مئٞم٦م حلامي٦م احلؼ ذم 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمتٕمقيض يمقؾمٞمٚم٦م قمالضمٞم٦م حلامي٦م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م .

 ظم٤ممت٦م.

 ادبحث االول: مػفوم احلق دم اخلصوصقة.

ٓسمد ُمـ اًمتٓمرق امم شمٕمريػ احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م ًمٖم٦م و اصٓمالطم٤م ) ُمٓمٚم٥م اول( صمؿ 

 اًمتٓمرق امم ـمٌٞمٕمتف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ) ُمٓمٚم٥م صم٤مين ( قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم : 

 االول: تعريف احلق دم اخلصوصقة. ادطؾب

طم٤مًم٦م اخلّمقص وهل ٟم٘مٞمض اًمٕمٛمقم، ومٞم٘م٤مل ظمص ومالٟم٤ًم سمٙمذا ظمّم٤ًم اخلصوصقة فغًة: 

ف"وظُمّمقصٞم٦م واًمٗمتح أومّمح و  ٤مر ظم٤مص٤ًم سمف واخل٤مص٦م ود اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٌمء ص "ظَمّمَّ

ص"و )ظمّمقصٞم٦م اًمٌمء أي ظم٤مصٞمتف  "اخلّمقصٞم٦م"ومالٟم٤ًم سم٤مًمٌمء ظمّمف سمف و  "ظمّمَّ
1
). 

اصٓمالطم٤ًم: ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ اقمؽماف اًمتنميٕم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م سم٤محلؼ ذم أُم٤م اخلّمقصٞم٦م 

اًمذي دومع  ،اخلّمقصٞم٦م إٓ أن أي ُمٜمٝم٤م مل يقرد شمٕمريٗم٤ًم حيدد سمٛم٘متْم٤مه اعم٘مّمقد هبذا احلؼ إُمر
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اًمٗم٘مف إمم آضمتٝم٤مد ًمتحديد ُمدًمقل احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م وذًمؽ إُم٤م قمـ ـمريؼ شمٕمريػ ومٙمرة 

ُمْمٛمقهن٤م سمتٕمداد ُم٤م يدظمؾ ذم ٟمٓم٤مىمٝم٤م ًمٗمًح اعمج٤مل أُم٤مم اخلّمقصٞم٦م ذاهت٤م أو آيمتٗم٤مء سمٌٞم٤من 

إدظم٤مل شمٕمديالت قمغم هذا اعمْمٛمقن، أو أن يتؿ اجلٛمع سملم اًمٗمٙمرشملم ُمٕم٤ًم، ويٕمد اًمتٕمريػ اًمذي 

ووٕمف ُمٕمٝمد اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل ُمـ أؿمٝمر اًمتٕم٤مريػ واًمذي يٕمرف احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م ُمـ 

ي٦م وسمدون وضمف طمؼ، طمؼ ؿمخص يمؾ ؿمخص يٜمتٝمؽ سمّمقرة ضمد"زاوي٦م اعم٤ًمس سمف وضم٤مء ومٞمف 

آظمر ذم أن ٓ شمتّمؾ أُمقره وأطمقاًمف إمم قمٚمؿ اًمٖمػم، وأٓ شمٙمقن صقرشمف قمرو٦م ٕٟمٔم٤مر اجلٛمٝمقر، 

) "يٕمتؼم ُم١ًموًٓ أُم٤مم اعمٕمتدى قمٚمٞمف
2
يمام قمّروم٧م سمٕمض اعم١ممترات اًمدوًمٞم٦م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م  ،(

طمد ُمـ اًمتدظمؾ ُمـ طمؼ اًمِمخص ذم أن شمؽميمف يٕمٞمش احلٞم٤مة اًمتل يرشمْمٞمٝم٤م ُمع أدٟمك  "سم٠مٟمف 

) "ضم٤مٟم٥م اًمٖمػم 
3
). 

يالطمظ قمغم هذا اًمتٕمريػ أٟمف ٓ يٕمٓمل ُمٕمٞم٤مرًا دىمٞم٘م٤ًم ًمٚمتٗمرىم٦م سملم ُم٤م جي٥م إقمالٟمف ًمٚمٜم٤مس 

وسملم ُم٤م جي٥م ؾمؽمه قمٜمٝمؿ، وم٤معمٕمٞم٤مر اًمذي ووٕمف هذا اًمتٕمريػ واعمتٛمثؾ سمّمقر اعم٤ًمس سم٤محلؼ، 

 ُمٕمٞم٤مر واؾمع ضمدًا ومٛمـ اعمًتحٞمؾ طمٍم هذه اًمّمقرة أو حتديده٤م.

ن هٜم٤مًمؽ ادم٤مه٤ًم وم٘مٝمٞم٤ًم ذم ومرٟم٤ًم يٛمٞمؾ قمٜمد شمٕمريٗمف ًمٚمحؼ ذم اخلّمقصٞم٦م إمم اًمرسمط سمٞمٜمف و أ

جمٛمقع احل٤مٓت وإقمامل وأراء "وسملم ُمٗمٝمقم احلري٦م، طمٞم٨م يٕمرف احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م سم٠مٟمف 

)  "اًمّم٤مدرة قمـ اًمٗمرد سمحري٦م واًمتل ٓ شمرسمٓمف سم٠مي اًمتزام ذم ُمقاضمٝم٦م أظمريـ
4
وهذا اًمرأي ٓ  (

قًمف أيْم٤ًم، وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك شم٘م٤مرب سملم يمؾ ُمـ احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م واحلري٦م وم٤من هذا ٓ يٛمٙمـ ىمٌ

يٕمٜمل أهنام رء واطمد، ٕن ُمدًمقل احلري٦م أوؾمع مم٤م يدل قمٚمٞمف احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م وم٘مد شمقوع 

ىمٞمقد قمغم طمري٦م اًمٗمرد وٕي ؾم٥ٌم يم٤من وًمٙمـ طم٘مف ذم اخلّمقصٞم٦م يٌ٘مك ُمّمقٟم٤ًم وٓ شم٠مصمػم هلذه 

)اًم٘مٞمقد قمٚمٞمف 
5
). 

) ويٕمتؼم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٗمرٟمًٞملم
6
يمام ٓ  ،إيمثر مح٤مؾم٤ًم وشمِمجٞمٕم٤ًم ًمالقمؽماف سم٤محلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م (

) ٟمٜمًك ُم٤م سمذًمف اًمٗم٘مف اعمٍمي
7
وُمٜم٤مداشمف إمم آقمؽماف هبذا احلؼ سمتقومػم ُم٤م يٚمزُمف ُمـ مح٤مي٦م  (

 ىم٤مٟمقٟمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره ُمـ طم٘مقق اًمِمخّمٞم٦م.

خلّمقصٞم٦م، وم٠مؾمقة سمٛمقىمٗمٝم٤م ُمـ سم٤مىمل أُم٤م ُمقىمػ اًم٘مقاٟملم اعمدٟمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ُمـ احلؼ ذم ا

طم٘مقق اًمِمخّمٞم٦م إظمرى مل شمتخذ ُمقىمٗم٤ًم ُمقطمدًا ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م هلذا احلؼ ويٕمد اًم٘م٤مٟمقن اعمدين 

اًمٗمرٟمز إيمثر اهتامُم٤ًم سم٤محلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م، وًمٙمـ هذا آهتامم ُمر سمٛمرطمٚمتلم، إومم ىمٌؾ 

اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ذم اعم١ًموًمٞم٦م ، ومٙم٤مٟم٧م مح٤مي٦م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م شمتؿ اؾمتٜم٤مدًا إمم 0971قم٤مم 

ومٕمؾ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ضر ًمٚمٖمػم يٚمزم "( اًمتل شمٜمص قمغم أن يمؾ 0982اًمت٘مّمػمي٦م وحتديدًا اعم٤مدة )

ومٙم٤من اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز يٚمج٠م إمم ٟمص هذه اعم٤مدة  "ُمـ شم٥ًٌم ذم وىمققمف سم٤مصالح هذا اًمير
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)حلامي٦م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م 
8
ٓسمتدائٞم٦م ٟمنم اًمقىم٤مئع وشمٓمٌٞم٘م٤ًم ًمذًمؽ وم٘مد اقمتؼمت حمٙمٛم٦م اًمًلم ا ،(

)اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمِم٤مق وإصدىم٤مء ُمـ ىمٌؾ اعم٤ًمس سم٤محلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م 
9
). 

اُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمنمع اجلزائري مل خيص احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م سم٤مًمذيمر وإٟمام وومر هذه احلامي٦م 

ُمـ  47جلٛمٞمع طم٘مقق اًمِمخّمٞم٦م سمام ومٞمٝم٤م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م وذًمؽ  ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة 

ويٌدو ًمٜم٤م أن ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمنمع اجلزائري قمغم همرار اًمتنميع اعمٍمي  هق  ،اًم٘م٤مٟمقن اعمدين

إضمدر سم٤مًمت٠ميٞمد ٕن آقمؽماف سمح٘مقق اًمِمخّمٞم٦م يمٚمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م أومْمؾ ُمـ ىمٍم ذًمؽ قمغم 

وم٢ميراد ٟمص شمني أطمٙم٤مُمف قمغم طم٘مقق اًمِمخّمٞم٦م يمٚمٝم٤م  ،طمؼ واطمد وهق احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م

 شمِم٤مسمف ذم أمهٞمتٝم٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلٟم٤ًمن.  يٜمًجؿ ُمع ُم٤م شمتًؿ سمف هذه احل٘مقق ُمـ

ويراد باحلؼوق افشخصقة، تؾك احلؼوق افتي تـصب ظذ مؼومات وظـاس افشخصقة دم 

)مظاهرها ادختؾػة وتتصل بؽقان افػرد ادادي وادعـوي 
01
). 

ٜم٤مك يمام ان اًم٘مْم٤مء ىمد اهتؿ يمثػمًا سم٤محلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م وأطم٤مـمف سم٤محلامي٦م طمتك قمٜمدُم٤م مل يٙمـ ه

اًمذي  0971ُمقىمػ شمنميٕمل طم٤مؾمؿ ُمٜمف، وم٘مد يم٤من ُمقىمػ اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز ىمٌؾ شمٕمديؾ قم٤مم 

شمؿ سمٛمقضمٌف آقمؽماف سم٤محلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م، يٕمؽمف هبذا احلؼ وحيٛمٞمف، وم٘مد ضم٤مء ذم طمٙمؿ 

)عمحٙمٛم٦م سم٤مريس أن مح٤مي٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ًمألومراد ُمٌدأ جي٥م وامٟمف 
11
). 

 قة.ادطؾب افثاين : مضؿون احلق دم اخلصوص

 جيٛمع احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م اًمٕمديد ُمـ احل٘مقق ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

واًمن هق ُم٤م يٙمتٛمف اعمرء ذم  ،ومجٕمف اهار ،اًمني٦م ًمٖم٦م هل اًمٙمتامناحلق دم افرسية :  -/1

)ٟمٗمًف 
12
اُم٤م اصٓمالطم٤م ومتٕمٜمل صٗم٦م شمٓمٚمؼ قمغم ُمقىمػ أو ظمؼم مم٤م ي١مدي امم وضمقد راسمٓم٦م شمتّمؾ  ،(

ٕؿمخ٤مص اًمذيـ حيتٗمظ اخلؼم سمٕمٚمٛمٝمؿ سمف سمّمٗم٦م هبذا اعمقىمػ وٓ يقضمد طمد ُمٕملم ًمٕمدد ا

وهبذا شم٘متيض اًمني٦م أٓ يٕمٚمؿ سم٤مخلؼم ؾمقى آؿمخ٤مص اًمذيـ حتتؿ اًمٔمروف وىمقومٝمؿ  ،اًمني٦م

يمام شم٘متيض ان شمتؿ اًمٕمٛمؾ سمٙمتامن وُمـ همػم قمالٟمٞم٦م سمٕمٞمدا قمـ يمؾ ؿمخص ًمٞمس  ،قمغم هذه اًمني٦م

)ـمروم٤م ومٞمف
13
) . 

٦م ارشم٤ٌمـم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم إمم طمد أن اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء ىمد وشمرشمٌط ومٙمرة اًمني٦م سمٗمٙمرة احلؼ ذم اخلّمقصٞم

وضمٝم٤م اهتامُمٝمام ٟمحق آقمؽماف سم٤محلؼ ذم هي٦م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م ىمٌؾ اًمتٓمرق إمم ُم٠ًمًم٦م احلؼ 

) ذم اطمؽماُمف
14
) . 

هجر اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء اًمرأي اًم٘م٤مئؾ سم٠من احلؼ ذم اًمني٦م طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م، وذه٤ٌم إمم اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمـ 

ذه٥م رأي ذم اًمٗم٘مف إمم شمّمٜمٞمػ احلؼ ذم هي٦م اعمراؾمالت  ىمٌٞمؾ احل٘مقق اًمِمخّمٞم٦م. طمٞم٨م

) وٛمـ جمٛمققم٦م احل٘مقق اًمٚمّمٞم٘م٦م سمِمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن
15
وم٤محلؼ ذم اًمني٦م هق أطمد احل٘مقق  ،(
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اًمِمخّمٞم٦م يمقٟمف يٜمّم٥م قمغم اعم٘مقُم٤مت اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمِمخّمٞم٦م، وأن مح٤مي٦م اًمِمخّمٞم٦م ذم هذه 

٤مت اعمٕمٜمقي٦م سمح٘مقق ُمٕمٞمٜم٦م اعم٘مقُم٤مت شمٜمٓمٚمؼ ُمـ وضمقب آقمؽماف ًمألومراد قمغم هذه اعم٘مقُم

شم١مُمٜمٝمؿ وشمٙمقن هلؿ ؾمٜمدًا ذم ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اقمتداء، وذم اًمتٕمقيض قمـ إضار اًمتل شمٚمحؼ 

)هبؿ 
16
 ). 

ويٜمٓمٌؼ آًمتزام  ،وهل آهار اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمرى ،وشمتٕمدد صقر ًمٚمٛم٤ًمس سم٤محلؼ ذم اًمني٦م

ٞمؼ اجلٜم٤مئل  وهمػمه٤م  وىمد اشمٗمؼ و اًمني٦م ذم اضمراءات اًمتح٘م  ،سم٤مًمن اعمٝمٜمل قمغم مجٞمع آـم٤ٌمء

ويٕمتؼم يمتامن اًمن قمٜمدهؿ ُمـ أسمرز أداب  ،وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م آؾمالُمٞم٦م قمغم حتريؿ اومِم٤مء اًمن

واومِم٤مء اًمن قمٜمدهؿ يٕمتؼم ُمـ ىمٌٞمؾ اخلٞم٤مٟم٦م  ،اًمتل جي٥م قمغم اعمًٚمؿ اًمتحكم هب٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م

)اًمٙمؼمى 
17
)  

 ،شمٕمد اعمراؾمالت أي٤ًم يم٤من ٟمققمٝم٤م: احلق دم ادراشالت و ادحادثات اخلاصة  -/2

وم٤مًمرؾم٤مًم٦م ىمد شمٙمقن ُمًتقدقم٤ًم ًمن اإلٟم٤ًمن وظمّمقصٞم٤مشمف اًمتل حيرص قمغم اظمٗم٤مئٝم٤م قمـ إهمٞم٤مر 

)وسم٤مًمت٤مزم وم٤من ذم آـمالع قمٚمٞمٝم٤م إهدارًا ٕطمد أهؿ احل٘مقق اًمتل يمٗمؾ اًم٘م٤مٟمقن مح٤ميتٝم٤م 
18
وذم  ،(

اًمؼميد "ٞم٤ًم ًمّم٤مًمح ُم٤م يٕمرف سمـ اًمقىم٧م احل٤مض وم٤من اًمرؾم٤مئؾ اًمت٘مٚمٞمدي٦م ىمد سمدأت شمٜمحن شمدرجي

واًمذي هق اؾمتخدام ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م ُمٙمت٥م ًمٚمؼميد طمٞم٨م يٛمٙمـ سمقاؾمٓمتٝم٤م  "اإلًمٙمؽموين

ًمٚمٛمًتخدم إرؾم٤مل اًمرؾم٤مئؾ إمم ُمـ ًمديف قمٜمقان سمريد إًمٙمؽموين، يمام يٛمٙمٜمف اؾمت٘م٤ٌمل اًمرؾم٤مئؾ ُمـ 

شمزيد قمغم سمْمع  أي ُمًتخدم ًمإلٟمؽمٟم٧م ويمؾ ذًمؽ يتؿ سمّمقرة جم٤مٟمٞم٦م ظمالل ومؽمة زُمٜمٞم٦م ٓ

)صمقان
19
ومٌقاؾمٓم٦م هذه اًمت٘مٜمٞم٦م أصٌح ُمت٤مطم٤ًم شم٤ٌمدل اًمرؾم٤مئؾ اعمٙمتقسم٦م وُمٚمٗم٤مت صقشمٞم٦م، سمؾ وصؾ  ،(

خترج ُمـ ٟمٓم٤مق اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ًمتدظمؾ جم٤مل  "شم٤ٌمدٓت ُمرئٞم٦م"إُمر إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م إضمراء 

٤م ، إذن أصٌح ُمـ اعمٛمٙمـ شم٤ٌمدل خمتٚمػ اًمرؾم٤مئؾ ؾمقاء يم٤من ُمْمٛمقهن"آشمّم٤مل اًمٗمٞمديقي"

يمت٤مسم٦م أو صقت أو طمتك اًمّمقر، يمام يقومر إُمٙم٤مٟمٞم٦م آـمالع قمغم يم٤موم٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمتل ؾمٌؼ 

إرؾم٤مهل٤م ُمـ ىمٌؾ اًمِمخص وشمٚمؽ اًمتل أرؾمٚم٧م إًمٞمف سم٤مإلو٤موم٦م إمم آطمتٗم٤مظ سمٜمامذج قم٤مُم٦م ًمٞمْمع 

اًمرؾم٤مئؾ وىم٤مئٛم٦م ًمالطمتٗم٤مظ سم٤مًمٕمٜم٤مويـ، يمام شمؿ شمٓمقير شم٘مٜمٞم٦م آؾمت٘م٤ٌمل ذم اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ًمٙمل 

اؾمٓم٦م اًمٙمقُمٌٞمقشمرات اعمحٛمقًم٦م سم٤مًمٞمد واهل٤مشمػ اٟمت٘م٤مل اًمٜمّمقص سمّمقرة ُمٙمتقسم٦م أو شمتؿ سمق

)ُمًٛمققم٦م ُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م حتقيٚمٝم٤م إمم أي ُمٜمٝمام.
22
)  

سمؾ يٕمد ذم  ،وشمتٛمتع اًمرؾم٤مئؾ آقمتٞم٤مدي٦م سم٤محلرُم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمقوققم٦م ذم داظمؾ فمرف

٤مـمتٝم٤م سمني٦م متٜمع طمٙمؿ اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٙمت٤مسم٦م قمغم سمٓم٤مىم٦م ُمٙمِمقوم٦م إذا شمٌلم أن اعمرؾمؾ ىمد ىمّمد إطم

)اًمٖمػم ُمـ اإلـمالع قمغم ُمْمٛمقهن٤م 
21
، ويٜمٍمف هذا اًم٘مقل إمم ُم٤م حيتقيف سمريد اًمِمخص (
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اإلًمٙمؽموين، ومٛمـ همػم اجل٤مئز شمّمٗمح حمتقي٤مشمف دون ُمقاوم٘م٦م ص٤مطم٥م اًمِم٠من سمذًمؽ إذا يم٤من 

 آـمالع قمغم ُم٤م ومٞمف ُمت٤مطم٤ًم يمام ًمق يم٤مٟم٧م اًمرؾم٤مًم٦م ُمقوققم٦م قمغم ًمقطم٦م اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين.

إول : اًم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل اًمذي  ،٤مي٦م هي٦م اعمراؾمالت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٗمرٟمز قمغم حمقريـوشمتؿ مح

( إٟمتٝم٤مك هي٦م اعمراؾمالت أصمٜم٤مء إرؾم٤مهل٤م ًمٚمٛمرؾمؾ إًمٞمف. يمام أن ومتح 057جيرم ذم اعم٤مدة )

 ( ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت.087اعمراؾمالت يٕمتؼم ضمريٛم٦م ووم٘م٤ًم ًمٚمامدة )

رسمط اًم٘مْم٤مء ُمٌدأ طمرُم٦م اًمني٦م سمٜمٔمري٦م طم٘مقق واًمث٤مٟمك : ذم ٟمٓم٤مق اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص طمٞم٨م 

)اًمِمخّمٞم٦م واًمتل شم٘مت٣م سمدوره٤م احلامي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 
22
وىمد طمٙمؿ اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز سم٠من إطمتج٤مز  ،(

اًمرؾم٤مئؾ اًمؼميدي٦م اإلرادي عمدة ىمّمػمة يم٤مومٞم٤ًم ٕن يٙمقن إٟمتٝم٤ميم٤ًم حلرُم٦م اًمرؾم٤مًم٦م. وُمـ ضمٝم٦م 

ٔمروف اًمذي حيقى اًمرؾم٤مًم٦م أصمٜم٤مء أظمرى وم٢من شمّمقير أو ٟمًخ اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتل شمقضمد قمغم اعم

إرؾم٤مهل٤م أو اًمتل شمقضمد قمغم اًمٌٓم٤مىم٤مت اًمؼميدي٦م يٕمد سمٛمث٤مسم٦م إؾمتٞمالء طم٘مٞم٘مل قمغم هذه اًمٜمّمقص 

)إُمر اًمذي جيٕمٚمف إٟمتٝم٤مك عمٌدأ هي٦م اعمراؾمالت 
23
) . 

وإمم ضم٤مٟم٥م احلامي٦م اًمتل يقومره٤م اًم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل واًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص شمقضمد مح٤مي٦م أظمرى 

( ُمـ هذه 42 ،40ىمقاٟملم اًمؼميد واًمتٚمٞمٗمقن واًمؼمق. إذ أٟمف ووم٘م٤ًم ًمٚمامدشملم )شمقومره٤م جمٛمققم٦م 

اًم٘مقاٟملم جي٥م قمغم ُمقفمٗمك هذه اإلدارات اعمح٤مومٔم٦م قمغم هي٦م اعمراؾمالت اًمؼميدي٦م واًمؼمىمٞم٦م 

( ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت إلرشمٙم٤مب 978واهل٤مشمٗمٞم٦م وإٓ شمٕمروقا ًمٚمٕم٘مقسم٤مت اًمقاردة ذم اعم٤مدة )

)ضمريٛم٦م إومِم٤مء ه اعمٝمٜم٦م 
24
)  

ي٘مّمد هبذا احلؼ شم٤مُملم اًمِمخص ذم مح٤مي٦م طمرُم٦م ُمًٙمٜمف  احلق دم حرمة ادسؽن:  -/3

وىمداؾمٞمتف سم٤مقمت٤ٌمره ُمًتقدع ظمّمقصٞم٤مشمف، وهق ُم٤ميًتٚمزم ُمٜمف دظمقًمف ذم همػم آطمقال اعم٘مررة ذم 

وهذا  ،أودون اشم٤ٌمع آضمراءات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م ممثكم اًمًٚمٓم٦م اقمتامدا قمغم وفمٞمٗمتف ،اًم٘م٤مٟمقن

) ُمـ اًمِمخص و اطمؽماُم٤م ًمٚمٛمٙم٤من اًمذي ي٘مٞمؿ ومٞمفمح٤مي٦م ٕ
25
). 

يمام أن طمرُم٦م اعمًٙمـ شمتّمؾ سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ سم٤محلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م يّمٌح آظمػم ذم ُمٝم٥م اًمريح 

ان مل حتٗمظ طمرُم٦م اعمًٙمـ، ومال جيقز دظمقل اعمًٙمـ سمدون اذن ص٤مطمٌف وهق آُمر اًمذي طم٨م 

َ "قمٚمٞمف  اعمقمم قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ  ًم٘مقًمف  َٓ شَمْدظُمُٚمقا سُمٞمُقشًم٤م هَمػْمَ سُمُٞمقشمُِٙمْؿ َي٤م َأهيه ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤م اًمَّ

ُرونَ  ُٙمْؿ ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمَذيمَّ ٚمُِّٛمقا قَمغَم َأْهٚمَِٝم٤م َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًمَّ ًَ قا َوشُم ًُ
َت٠ْمٟمِ ًْ ْ  وَم٢مِن ۞طَمتَّك شَم  َأطَمًدا ومِٞمَٝم٤م دَمُِدوا ملَّ

 شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  سماَِم  َواَّللَُّ  ًَمُٙمؿْ  َأْزيَمك ُهقَ  وَم٤مْرضِمُٕمقا اْرضِمُٕمقا ًَمُٙمؿُ  ىِمٞمَؾ  َوإِن ًَمُٙمؿْ  ُي١ْمَذنَ  طَمتَّك شَمْدظُمُٚمقَه٤م وَماَل 

 ."۞قَمٚمِٞمؿٌ 

يمام أيمدت اعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م طمرُم٦م اعمًٙمـ إذ ورد ذم آقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقق آٟم٤ًمن ًمٕم٤مم 

ٓ يتٕمرض أطمد ًمتدظمؾ شمٕمًٗمل ذم طمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م أو اهشمف أو  "(:02ٟمص اعم٤مدة ) 0948
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ٟمّم٤ًم مم٤مصماًل ذم  0966أورد اًمٕمٝمد اًمدوزم اخل٤مص سم٤محل٘مقق اعمدٟمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٕم٤مم  ،"ُمًٙمٜمف..

/ٓ جيقز اًمتدظمؾ سمِمٙمؾ شمٕمًٗمل أو همػم ىم٤مٟمقين سمخّمقصٞم٤مت أطمد أو سمٕم٤مئٚمتف أو سمٞمتف 07اعم٤مدة )

 أو ُمراؾمالشمف(.

يمام أن ًمٙمؾ ؿمخص احلؼ ذم قمدم اإلقمالن قمـ حمؾ إىم٤مُمتف أو ُمًٙمٜمف وأن يرومض اإلومّم٤مح 

وجي٥م قمغم اًمٖمػم إطمؽمام إرادشمف ذم هذا اًمِم٠من.  وم٢مذا شمؿ ٟمنم اًمٕمٜمقان دون ُمقاوم٘متف يٕمتؼم  ،قمٜمٝمام

)إقمتداء همػم ُمنموع قمغم طم٘مف ذم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م 
26
). 

يمام إقمتؼم اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز شمدىمٞمؼ قمٜمقان ؿمخيص هبدف اإلؾمتِمٝم٤مد ذم حت٘مٞمؼ ظم٤مص سمنمط  

)ؿمٖمٚمف هلذا اعمًٙمـ إٟمتٝم٤مك ًمٚمخّمقصٞم٦م
27
ْم٤مء أيْم٤ًم طمؼ اًمِمخص ذم إظمتٞم٤مر . وأىمر هذا اًم٘م(

)ُمقـمٜمف شمٓمٌٞم٘م٤ًم ًمٚمامدة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اإلشمٗم٤مىمٞم٦م إوروسمٞم٦م حل٘مقق اإلٟم٤ًمن وطمري٤مشمف إؾم٤مؾمٞم٦م 
28
)  . 

)وإٟمتٝم٤مك طمرُم٦م اعمًٙمـ ضمريٛم٦م ضمٜم٤مئٞم٦م 
29
 اجلريٛم٦م هذه قمغم اجلزائري اعمنمع طمٞم٨م ٟمص (

)ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت  295 اعم٤مدة ذم
32
 ُمـ اجلريٛم٦م هلذه عم٤م ٟمٔمرا ٞم٦م،يم٤موم مح٤مي٦م ُم٘مررا ًمٚمٛمًٙمـ (

 سمذًمؽ و اىمتح٤مُمٝم٤م، قمٜمد ُم٤ًميمٜمٝمؿ وحلرُم٦م حلري٦م إؿمخ٤مص إٟمتٝم٤مك ومٞمٝم٤م ُمـ عم٤م و ظمٓمقرة،

 احلامي٦م. هلذه شم٘مديره وراء ُمـ اعمنمع ُمـ اعمتقظمك ًمٚمٖمرض  حم٘م٘م٦م اعم٤مدة هذه أصٌح٧م

رضم٤مل  ( ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت اًمٗمرٟمز اًمتل شمٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ دظمؾ ُمـ084يمام شمْمٛمٜم٧م اعم٤مدة )

اًمنمـم٦م واعمقفمٗملم اًمٕمٛمقُمٞملم ورضم٤مل اًمْمٌط اًم٘مْم٤مئل ُمًٙمـ ُمقاـمـ سمقضمف همػم ذقمل 

وود إرادشمف وسمٖمػم ُمراقم٤مة اإلضمراءات اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن. وٓ يٕمتؼم دظمقل ُمًٙمـ 

وشمٕم٤مىم٥م أيْم٤ًم يمؾ ُمـ  ،سم٤مًم٘مقة ُمنموقم٤ًم إٓ ذم طم٤مًم٦م اًمتٚمٌس سم٤مجلريٛم٦م أو سمٜم٤مء قمغم أُمر يمت٤ميب

( ُمـ ىم٤مٟمقن 968ل ُمًٙمـ آظمر سم٤مًم٘مقة أو اًمتٝمديد. وشمرسمط اعم٤مدة )دظمؾ سمقضمف همػم ذقم

 اًمٕم٘مقسم٤مت مح٤مي٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م سم٤معمٙم٤من اخل٤مص. 

 ادبحث افثاين: وشائل محاية احلق دم اخلصوصقة 

وطم٘مف ذم  ،حلامي٦م طمؼ اخلّمقصٞم٦م جي٥م ُمٜمح ص٤مطمٌٝم٤م طمؼ ـمٚم٥م وىمػ آقمتداء  ) ُمٓمٚم٥م اول(

وىمد  طمرص اًمتنميع  ،٦م آقمتداء قمٚمٞمف ) ُمٓمٚم٥م صم٤مين(اًمتٕمقيض قمـ اًمير اًمذي يّمٞمٌف ٟمتٞمج

(
31
 واًم٘مْم٤مء اعم٘م٤مرن قمغم شم٠مُملم احلامي٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمح٘مقق اًمٚمّمٞم٘م٦م سم٤مًمِمخّمٞم٦م سمتٚمؽ اًمقؾمٞمٚمتلم .(

 

 ادطؾب االول:وؿف االظتداء ـوشقؾة وؿائقة حلامية احلق دم اخلصوصقة

ٕن هذه  ،اًمٗمٕمٚمٞم٦م هل٤م شمٙمٛمـ اًمقىم٤مي٦م ذم مح٤مي٦م احل٘مقق اًمٚمّمٞم٘م٦م سم٤مًمِمخّمٞم٦م هل احلامي٦م

وًمذًمؽ ُمتك شمؿ آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م ومال شم٘مقم سم٤معم٤مل واٟمام يٙمقن  ،احل٘مقق ًمٞم٧ًم ُمـ احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م
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وم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمقىم٤مئٞم٦م هل آضمراءات اًمتل يتؿ اًمٚمجقء  ،اًمتٕمقيض قمغم ؿمٙمؾ شمروٞم٦م ًمٚمٛميور

 اًمٞمٝم٤م واًمٖمرض ُمٜمٝم٤م قمدم اعم٤ًمس هبذه احل٘مقق .

و اًم٘مْم٤مء اعم٘م٤مرن، ويمٗمؾ مح٤مي٦م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م  وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ طمرص اًمتنميع

قمـ ـمريؼ اإلضمراءات اًمقىم٤مئٞم٦م عمٜمع أي إقمتداء يم٤من، وهق ُم٤م شمؿ اًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ اعمنمع 

ًمٙمؾ ُمـ وىمع  "ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلزائري اًمتل شمٜمص قمغم ُم٤ميكم:  47اجلزائري ذم ٟمص اعم٤مدة 

الزُم٦م ًمِمخّمٞمتف أن يٓمٚم٥م وىمػ هذا اإلقمتداء قمٚمٞمف إقمتداء همػم ُمنموع ذم طمؼ ُمـ احل٘مقق اعم

 .  "و اًمتٕمقيض قمام يٙمقن ىمد حل٘مف ُمـ ضر

وشمٙمقن مح٤مي٦م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م ؿم٠مٟمف ؿم٠من ؾم٤مئر احل٘مقق قمـ ـمريؼ اًمدقمقى اًم٘مْم٤مئٞم٦م، 

وووع طمد ًمٚمٛم٤ًمس اًمذي حلؼ احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م  أي أن اعمنمع ُمٜمح احلؼ ذم وىمػ 

ُمٌدئٞم٤ًم درء اخلٓمر إٓ سمٕمد  47ًمِمخص طم٥ًم اعم٤مدة اإلقمتداء سمٕمد وىمققمف طمٞم٨م ٓ يٛمٚمؽ ا

إن مل ي٤ٌمدر اًمِمخص إمم رده أو ىمد  ،وىمققمف، وجي٥م أن يٙمقن اإلقمتداء وؿمٞمؽ اًمقىمقع ٓ حم٤مًم٦م

 .يٙمقن وىمع ومٕماًل طمتك يٛمٙمـ وىمٗمف

ومدقمقى وىمػ اإلقمتداء هل حتديد ًمًٚمقك اعمدقمك قمٚمٞمف، ُم٤مدام ىم٤مئاًم طمتك إصدار احلٙمؿ، 

وسم٤مًمٜمٔمر ًمألضار اًمتل   ،ع اإلقمتداء قمغم طمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م واؾمتٛمراره ىم٤مئامً وقمغم اعمدقمل إصم٤ٌمت وىمق

ىمد شمٜمت٩م قمـ اعم٤ًمس سمح٘مقق اًمِمخّمٞم٦م قم٤مُم٦م و اًمتل هم٤مًم٤ٌم يّمٕم٥م اصالطمٝم٤م ومٞمج٥م اًمٚمجقء 

وًم٘م٤ميض اعمقوقع ؾمٚمٓم٦م  ،امم اًم٘مْم٤مء اعمًتٕمجؾ ًمٚمتدظمؾ ًمقىمػ آقمتداء قمغم هذه احل٘مقق

) شم٘مديري٦م قمٜمد ٟمٔمره ذم اًمدقمقى
32
). 

سم٤مقمت٤ٌمر ان  ،دو ان قم٤ٌمرة وىمػ آقمتداء يٜمٍمف ُمٗمٝمقُمٝم٤م امم ُمٜمع آقمتداء ايمثر ُمـ وىمٗمفويٌ

ويتْمح اٟمف ذم آُمٙم٤من ـمٚم٥م وىمػ آقمتداء حلامي٦م احل٘مقق  ،وىمػ آقمتداء هق اضمراء وىم٤مئل

 واٟمام سمٛمجرد وىمقع آقمتداء . ،اًمِمخّمٞم٦م وًمق مل يٙمـ هٜم٤مك ضر ىمد وىمع

ي قمٜمد احلد اًمذي وىمػ قمٜمده اعمنمع اجلزائري واعمٍمي ومل ي٘مػ اعمنمع اًمٗمرٟمز واًمًقين

 .طمٞم٨م اضمت٤مزوا ُمرطمٚم٦م ممت٤مزة ًمألُم٤مم ًمتقومػم احلامي٦م اخل٤مص٦م ًمٚمحٞم٤مة

( ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز، واًمتل شمٜمص 19طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م )

وهمػمه٤م ُمـ اإلضمراءات عمٜمع  ًمٚم٘مْم٤مة أن يتخذوا يم٤موم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمثؾ احلراؾم٦م واحلجز "قمغم أن :

أو ًمقىمػ أي ُم٤ًمس سم٠مًمٗم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، ويٛمٙمـ أن ي٠مُمر ىم٤ميض إُمقر اعمًتٕمجٚم٦م سم٢مخت٤مذ هذه 

اإلضمراءات ُمتك شمقاومر ذط آؾمتٕمج٤مل، وذًمؽ دون اعم٤ًمس سمحؼ اًمِمخص ذم اًمتٕمقيض قمام 

) "يّمٌف ُمـ ضر 
33
). 
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اإلقمتداء قمغم طمؼ ُمـ احل٘مقق  واؾمتٚمزم اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري ُمـ اًمِمخص اإلٟمتٔم٤مر طمتك ي٘مع

ومٝمذه احلامي٦م همػم يم٤مومٞم٦م وًمٞم٧ًم ومٕم٤مًم٦م   ،اعمالزُم٦م ًمِمخّمٞمتف طمتك يًتٓمٞمع إىم٤مُم٦م اًمدقمقى سمقىمٗمف

( ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين قمغم إجي٤مد دقمقى أظمرى شمتٕمٚمؼ سمحامي٦م 9سمٞمٜمام اعمنمع اًمٗمرٟمز ٟمص ذم اعم٤مدة )

)ع قمغم هي٦م احلٞم٤مة احلٞم٤مة اخل٤مص٦م يمدقمقى احلراؾم٦م واعمٜمع ًمٚمٗمٕمؾ واإلقمتداء اًمقاىم
34
). 

 يتًٜمك طمتك و اخلّمقصٞم٦م، شمٗمًد اًمٕمٚمٜمٞم٦م وم٢من هور ومتحل ي٘مقل اًمديمتقر يمام و

 ًمِمخص

 :يكم ُم٤م شمقومر ُمـ سمد ٓ ُمدين 47 اعم٤مدة سم٠مطمٙم٤مم اًمتٛمًؽ

 . ُمنموع همػم اًمِمخص يٓم٤مل اًمذي آقمتداء يٙمقف أن -0

 احل٘مقق. ُمـ ٤مهمػمه دون ًمِمخّمٞم٦م اعمالزُم٦م احل٘مقق ُمـ طم٘م٤م آقمتداء هذا يٛمس أن-2

 سمقىمٗمف . اًمِمخص ُمٓم٤مًم٦ٌم طملم ،ىم٤مئام يزال ٓ آقمتداء يٙمقف أن-9

 سمدقمقى شمٕمرف سمدقمقى اًم٘مْم٤مء إمم اًمٚمجقء اقمتداء حل٘مف عمـ وم٤من أقماله ذيمرٟم٤مه ُم٤م سمتقومر و

 .وىمػ آقمتداء

( طمٞم٨م أقمٓمك اعمٕمتدى قمٚمٞمف أو اعمٝمدد  28أُم٤م اعمنمع اًمًقيني وومؼ اًمتٕمديؾ قمغم اعم٤مدة )

 ُم٤ٌمذة صمالصم٦م دقم٤موى ظم٤مص٦م حلامي٦م طم٘مقق اًمِمخّمٞم٦م وهل : سم٢مقمتداء ُمـ

 .دقمقى ُمٜمع اإلقمتداء همػم اعمنموع -0

 .دقمقى وىمػ اإلقمتداء همػم اعمنموع -2

 .دقمقى إصم٤ٌمت اًمّمٗم٦م همػم ُمنموقم٦م ًمإلقمتداء -9

وٟمٔمرا ٕمهٞم٦م هذا آضمراء ذم طم٤مٓت اعم٤ًمس سم٤محل٘مقق اًمٚمّمٞم٘م٦م سم٤مًمِمخّمٞم٦م اًمتل شمتؿ قمـ        

 ،وم٘مد ضمٕمٚمتف اًمتنميٕم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م ُمقوع اهتامم ىمقاٟملم اًمّمح٤موم٦م و اعمٓمٌققم٤مت ،ـمريؼ اًمٜمنم

وذًمؽ سم٘مٞم٤مم اعم١مًمػ أو اًمٜم٤مذ سمحذف اًمٕم٤ٌمرات اًمتل متس سم٤محل٘مقق اًمٚمّمٞم٘م٦م سم٤مًمِمخّمٞم٦م او 

 ،سم٤مضمراء شمٕمديؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمتٗم٤مدي ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمتداول أو وٌط اعمٓمٌققم٤مت أو ووٕمٝم٤م حت٧م احلراؾم٦م

يّمٕم٥م ومٕمؾ ذًمؽ ظم٤مص٦م ذم طم٤مًم٦م شمداول شمٚمؽ اعمٓمٌققم٤مت وٟمنمه٤م  ًمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ىمد

ويٕمد هذا آضمراء ُمـ آضمراءات  ،طمٞم٨م يّمٕم٥م ووع اًمٞمد قمغم مجٞمع اًمٜمًخ ،ذم آؾمقاق

)اًمقىم٤مئٞم٦م
35
). 

سمٞمٜمام اعمنمع  ،ومل حيدد اعمنمع اجلزائري اجلٝم٦م اًمتل جي٥م اًمٚمجقء إًمٞمٝم٤م طم٤مل اإلقمتداء        

)ُمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض إُمقر اعمًتٕمجٚم٦م اًمٗمرٟمز ضمٕمؾ هذه اًمدقم٤موي 
36
، طمٞم٨م خيتص سم٤مُٕمر (

 .سمقىمػ اًمٜمنم وهمػمه ُمـ اإلضمراءات اًمالزُم٦م عمٜمع أو احلد ُمـ اإلقمتداء قمغم احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م
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وىمد يٙمقن ىم٤ميض اعمقوقع هق اًم٘م٤ميض اجلٜم٤مئل إذا يم٤من اًمٗمٕمؾ يدظمؾ حت٧م ـم٤مئٚم٦م ىم٤مٟمقن     

وقمغم ىم٤ميض اعمقوقع  ،ر قمغم ىم٤ميض آؾمتٕمج٤ملواًمٗم٤مرق إؾم٤مد سملم قمرض إُم ،اًمٕم٘مقسم٤مت

وم٢مذا قمرض إُمر قمغم ىم٤ميض آؾمتٕمج٤مل وم٢من  ،اجلٜم٤مئل ئمٝمر ذم ىمقاقمد اإلظمتّم٤مص اعمحكم

أُم٤م إذا قمرض قمغم ىم٤ميض اعمقوقع اجلٜم٤مئل، وم٢من  ،اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م شمٙمقن ُمقـمـ اعمدقمك قمٚمٞمف

رص قمغم شمًٝمٞمؾ وم٤معمنمع حي ،اإلظمتّم٤مص يٙمقن ٕي حمٙمٛم٦م وىمع اإلقمتداء ذم دائرهت٤م

 .إضمراءات شمقىمٞمع اجلزاء اجلٜم٤مئل

وىمد اصدرت حمٙمٛم٦م اًمٜم٘مض اعمٍمي٦م طمٙمام ف اطمدى اًمدقم٤موى اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع شمًجٞمؾ 

طمٞم٨م اٟمتٝم٧م اعمحٙمٛم٦م امم قمدم آقمتداد سم٤مًمتًجٞمؾ ذم ُمٙم٤من قم٤مم اؾمتٜم٤مدا  ،آطم٤مدي٨م اخل٤مص٦م

)ؾ ذم ُمٙم٤من ظم٤مصوسمذًمؽ سمٕمٙمس اًمتًجٞم ،ًمتٜم٤مزل اعمتحدث قمـ طم٘مف ذم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م
37
) . 

وشمٚمزم اعمحٙمٛم٦م اعمٕمتدي سم٢مدظم٤مل شمٕمديالت و شمٗمرض قمٚمٞمف همراُم٦م هتديدي٦م اذا ُم٤م شم٠مظمر ذم اًم٘مٞم٤مم 

 سم٤مٕقمامل اًمالزُم٦م ًمذًمؽ .

 ادطؾب افثاين : افتعويض ـوشقؾة ظالجقة حلامية احلق دم اخلصوصقة 

أو اذا  ،اخلّمقصٞم٦م ُمٜمذ اًمٌداي٦ماذا مل آضمراءات اًمقىم٤مئٞم٦م يمٗمٞمٚم٦م سمٛمٜمع آقمتداء قمغم احلؼ ذم       

أو اذا مل يًتٓمع اًمِمخص اًمٚمجقء امم هذه آضمراءات ومٛمـ طم٘مف  ،اوىمٗم٧م ًمٙمـ سمٕمد وىمققمف

أو سمٛم٘م٤مسمؾ وم٤مًمتٕمقيض  ،و اًمتٕمقيض اُم٤م أن يٙمقن قمٞمٜمٞم٤م ،اًمٚمجقء امم اًم٘مْم٤مء و اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض

ة اخل٤مص٦م، وهذا ُم٤م ذه٥م ًمف دور يمٌػم ذم ضمؼم اًمير وخيٗمػ إمل اًمٜم٤مرء قمـ إقمتداء قمغم احلٞم٤م

( اًم٘م٤مٟمقن  51ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمامدة ) 47اًمٞمف اعمنمع اجلزائري ذم ٟمص اعم٤مدة 

( ُمدين ؾمقري، طمٞم٨م أضم٤مز طمّمقل اعميور قمغم اًمتٕمقيض قمام يٙمقن ىمد  52اعم٤مدة ) ،اعمٍمي

 . حل٘مف ُمـ ضر ويًتٜمد احلٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض إمم هذا اًمٜمص أيْم٤مً 

يرشمٌف اإلٟمتٝم٤مك أو اإلقمتداء قمغم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ىمد يٙمقن ضرًا ُم٤مدي٤ًم أو ُمٕمٜمقي٤ًم وم٤مًمير اًمذي     

وقمغم هذا وم٢مٟمف يِمؽمط شمقاومر قمدة ذوط ًم٘مٞم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ذم جم٤مل  ،أو آصمٜملم ُمٕم٤مً 

 اإلقمتداء قمغم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م سمقصٗمٝم٤م طم٘م٤ًم ُمـ طم٘مقق اًمِمخّمٞم٦م، وهل وىمقع اإلقمتداء )اخلٓم٠م(

 .ىم٦م اًمًٌٌٞم٦م سمٞمٜمٝمامواًمير واًمٕمال

وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م اعمث٤مًمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمتٕمقيض هل ارضم٤مع احل٤مل امم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ اعم٤ًمس      

و هذا اًمٜمقع ٟم٤مدر اًمتٓمٌٞمؼ ذم جم٤مل آضار اًمٜم٤مدم٦م قمـ  ،سم٤محلؼ وهق ُم٤م يًٛمك سم٤مًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل

ٚم٥م احل٤مٓت ٓ يٙمقن ٕن اًمتٕمقيض قمـ آضار اعمٕمٜمقي٦م ذم أهم ،اعم٤ًمس سم٤محل٘مقق اًمِمخّمٞم٦م

وقمٜمد قمدم اًمٚمجقء امم اًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل ومال  ،واٟمام سم٤مًمتخٗمٞمػ قمـ اعميور وارو٤مئف ،سم٢مزاًمتف
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و ٟمتٓمرق ذم ُم٤م يكم امم ـمرق اًمتٕمقيض  ،جيد اًم٘م٤ميض ؾمٌٞمال آ اًمٚمجقء امم اًمتٕمقيض سمٛم٘م٤مسمؾ

 اًمتل ىمد حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعميور قمغم طم٘مف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

ذم جم٤مل احل٘مقق اًمِمخّمٞم٦م جيقز ًمٚم٘م٤ميض أن يٚمج٠م امم اًمتٕمقيض  ي: أوال: افتعويض افعقـ

هق ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اعمنمع اجلزائري ذم اًم٘م٤مٟمقن  ،اًمٕمٞمٜمل شمٌٕم٤م ًمٚمٔمروف وسمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اعمدقمل

 سم٤مًمٜم٘مد، اًمتٕمقيض .ي٘مدر"و اًمتل شمٜمص قمغم ُم٤ميكم :  092اعمدين ذم  ٟمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م  ُمـ اعم٤مدة 

 إمم احل٤مًم٦م سم٢مقم٤مدة ي٠مُمر أن ـمٚم٥م اعميور، قمغم وسمٜم٤مء ًمٚمٔمروف ٤موشمٌٕم ًمٚم٘م٤ميض، أٟمف جيقز قمغم

 شمتّمؾ اإلقم٤مٟم٤مت سمٕمض اًمتٕمقيض سم٠مداء ؾمٌٞمؾ قمغم وذًمؽ حيٙمؿ أن أو قمٚمٞمف، يم٤مٟم٧م ُم٤م

 ،ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي 070و اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٜمص اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة  "اعمنموع همػم سم٤مًمٗمٕمؾ

 راىمل .ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٕم 219و ٟمص اعم٤مدة 

وُمـ اُمثٚم٦م اًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل ًمألضار إًمزام اعمٕمتدي سمٜمنم احلٙمؿ ذم ٟمٗمس اجلريدة اًمتل 

ٟمنم ومٞمٝم٤م ُم٤م يٕمتؼم ُم٤ًمؾم٤ًم سم٤محلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م، وي٠مُمر قم٤مدة اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٜمٗم٤مذ اعمٕمجؾ عمثؾ هذه 

 .آطمٙم٤مم 

وشمًتٚمزم اعمح٤ميمؿ أن يتؿ ٟمنم احلٙمؿ ذم أول قمدد يّمدر سمٕمد صدور وذم ُمٙم٤من وسمحروف 

٤مصمؾ مت٤مُم٤ًم شمٚمؽ اًمتل ٟمنم ومٞمٝم٤م ُم٤م اقمتؼم ُم٤ًمؾم٤ًم سم٤محلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م، وأطمٞم٤مٟم٤ًم شم٠مُمر اعمحٙمٛم٦م مت

سمٜمنم احلٙمؿ ذم ضمرائد أظمرى، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمنمه ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمتل شمؿ ومٞمٝم٤م ٟمنم سم٤مٓقمتداء قمغم 

 .اخلّمقصٞم٦م

ا يم٤من ويالطمظ أن اًمٜمنم سم٤مقمت٤ٌمره شمٕمقيْم٤ًم قمٞمٜمٞم٤ًم ٓ يّمٚمح يمقؾمٞمٚم٦م جلؼم اًمير، إٓ إذ

اعم٤ًمس سم٤محلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م يّمٓمح٥م سمٜمنم ُم٤م خي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م، أو شمؿ ٕهمراض دم٤مري٦م، ومٛمثؾ 

هذا اًمٜمنم ىمد يقطمل سم٠من اًمِمخص ىمٌؾ أن ي٘مقم سمدقم٤مي٦م دم٤مري٦م إلطمدى اعمٜمتج٤مت ذم طملم أن 

 .ذًمؽ خي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م، وُمـ هٜم٤م يٙمقن اًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل ُمتٛمثاًل ذم إيْم٤مح احل٘مٞم٘م٦م

سم٤مخلّمقصٞم٦م جمردًا أي ي٘متٍم وم٘مط قمغم ٟمنم ُم٤م مل جي٥م ٟمنمه، ٕٟمف ذم ٟمٓم٤مق  أُم٤م إذا يم٤من اعم٤ًمس

احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، ومل شمّمدر ُمقاوم٘م٦م اًمِمخص، وم٢من ٟمنم احلٙمؿ ٓ حي٘مؼ أي وم٤مئدة ًمٚمِمخص، سمؾ 

قمغم اًمٕمٙمس وم٢من احلٙمؿ ىمد يتْمٛمـ شمرديدًا ًمٚمقىم٤مئع اخل٤مص٦م، وُمـ صمؿ وم٢من ٟمنمه٤م ذم اًمّمحػ 

احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ًمٚمِمخص، وُمـ صمؿ ٓ يّمح اًمٚمجقء إًمٞمف،  ُمـ ؿم٠مٟمف أن يقؾمع ُمـ ٟمٓم٤مق قمالٟمٞم٦م

ٕٟمف ي١مدي إمم أن جيذب إٟمت٤ٌمه اًمٜم٤مس إمم اًمٌح٨م قمـ اعمجٚم٦م أو اًمّمحٞمٗم٦م اًمتل ٟمنمت ُم٤م يتٕمٚمؼ 

 .سم٤مخلّمقصٞم٦م

وذم طم٤مًم٦م آقمتداء قمغم اخلّمقصٞم٦م سم٤مًمٜمنم ذم اًمّمحػ واعمٓمٌققم٤مت، طمٞم٨م أن طمرص 

قىمػ اًمٜمنم، سم٤مًمؼمهمؿ ُمـ أن وىمػ اًمٜمنم ي١مدي اًم٘مْم٤مء قمغم إيْم٤مح اًمٔمروف اًمتل شمؼمر إُمر سم
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إمم آضار سم٤معمدقمك قمٚمٞمف، طمٞم٨م يٛمٜمع صدور أقمداد وخٛم٦م ُمـ اعمٓمٌققم٤مت، إٓ أن ىم٤ميض 

آؾمتٕمج٤مل جيقز ًمف إخت٤مذ ُمثؾ هذا اإلضمراء ـم٤معم٤م أٟمف ىمد شمراءى ًمف أن ذًمؽ اإلضمراء هق وطمده 

حلٞم٤مة، وأن اًمتٕمقيض اًمٙمٗمٞمؾ سمتٗم٤مدي اًمير اًمذي ىمد يٜمت٩م قمـ اًمٙمِمػ قمـ ظمّمقصٞم٤مت ا

 اًمالطمؼ قمغم اًمٜمنم ًمـ يٙمقن إٓ سمٛمث٤مسم٦م شمٕمقيض سمٛم٘م٤مسمؾ ٓ ي٘مدر قمغم إزاًم٦م اًمير. 

يمام جي٥م أن ٓ يٖمٞم٥م قمـ اًم٤ٌمل أن وىمػ اًمٜمنم ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي١مدي إمم اعم٤ًمس سم٤محلؼ ذم اإلقمالم 

ـ أن هذا وطمري٦م اًمتٕمٌػم، وُمـ صمؿ ٓ جيقز اًمٚمجقء إًمٞمف إٓ سمٛمٜمتٝمك احلٞمٓم٦م سمحٞم٨م جي٥م اًمت٠ميمد ُم

اإلضمراء ؾمٞمٙمقن ُمـ اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م سمحٞم٨م حي٘مؼ اهلدف ُمٜمف وهق قمدم إضار سم٤مًمِمخص أضارًا ٓ 

يٛمٙمـ شمٕمقيْمف قمـ ـمريؼ اعم٘م٤مسمؾ اًمٜم٘مدي. وم٤مٕصؾ هق طمري٦م اًمٜمنم واًمّمح٤موم٦م واًمتٕمٌػم، 

وآؾمتثٜم٤مء هق وىمػ اًمٜمنم، وُمـ صمؿ ٓ جي٥م اًمٚمجقء إًمٞمف إٓ ذم طم٤مًم٦م آؾمتٕمج٤مل، وطمٞم٨م ٓ 

٦م أظمرى ًمتح٘مٞمؼ ٟمٗمس اهلدف، وُمـ صمؿ ٓ جيقز إُمر سم٤مًمقىمػ إذا يم٤من اعمدقمك شمّمٚمح وؾمٞمٚم

 ،قمٚمٞمف ىمد أقمٚمـ إًمتزاُمف سم٢مظمٗم٤مء اًمٕم٤ٌمرات اًمتل متس اًمٖمػم ُمـ اًمٜمًخ اعمقضمقدة ذم اعمٙمت٦ٌم

 .واقمتزاُمف رومع هذه اًمٕم٤ٌمرات

ٟم٘مدي  او شمٕمقيْم٤م همػم  ،اًمتٕمقيض سمٛم٘م٤مسمؾ اُم٤م ان يٙمقن شمٕمقيْم٤م ٟم٘مدي٤م ثاكقا: افتعويض بؿؼابل :

 وؾمٜمتٜم٤مول يمالمه٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمقيض هق اًمّمقرة اًمٖم٤مًم٦ٌم ًمٚمتٕمقيض ذم دقم٤موى  يٕمتؼمافتعويض افـؼدي : -1

 وختٗمٞمػ اًمير اعمٕمٜمقي . ،ٕٟمف يّمٚمح جلؼم اًمير اعم٤مدي ،اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م

ومع ًمٚمٛميور ويٕمرف اًمتٕمقيض اًمٜم٘مدي سم٤مٟمف ُمٌٚمغ ُمـ اًمٜم٘مقد يتقمم اًم٘م٤ميض شم٘مديره ويد

)سمنمط أن يٙمقن ضم٤مسمرا ًمٚمير
38
ًمذا  ،و اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ان اًمٜم٘مقد متثؾ وؾمٞمٚم٦م ًمٚمت٘مقيؿ ،(

ومل يٙمـ هٜم٤مك ؾمٌٞمؾ ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض  ،ومٗمل يمؾ طم٤مًم٦م يتؿ ومٞمٝم٤م احلٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل

 همػم اًمٜم٘مدي يتٕملم قمغم اعمحٙمٛم٦م أن حتٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض اًمٜم٘مدي . 

سم٠مٟمف ص٤مًمح ًمٚمحٙمؿ سمف أي٤م  ،ـمرق اًمتٕمقيض آظمرىويتٛمٞمز اًمتٕمقيض اًمٜم٘مدي قمـ همػمه ُمـ 

وشمٖمٚمٞم٥م اًمتٕمقيض اًمٜم٘مدي جيع ذم احل٘مٞم٘م٦م امم اقمت٤ٌمرات  ،يم٤من ٟمقع اًمير ُم٤مدي٤م أو ُمٕمٜمقي٤م

يمام ان اًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل حيت٤مج  ،طمٞم٨م ان اًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل ٓ حيًؿ اًمٜمزاع اًم٘م٤مئؿ ،قمٛمٚمٞم٦م

دمٜم٤ٌم ًمٚمٛم٤ًمس سمحريتف مم٤م امم شمدظمؾ ؿمخيص ُمـ اعمديـ اًمذي ٓ يٛمٙمـ اضم٤ٌمره قمغم ذًمؽ 

)ي٘متيض صدور طمٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض اًمٜم٘مدي 
39
). 

و اجلدير سم٤مًمذيمر ان اًم٘م٤ميض اًمذي حيٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض قمـ آضار اًمٜم٤ممج٦م قمـ اعم٤ًمس 

ٕن هذه آضار ٓ شمٌ٘مك قمغم  ،سمح٘مقق اًمِمخّمٞم٦م قم٤مُم٦م قمٚمٞمف ان ي٘مدره دومٕم٦م واطمدة

  .ٌػم ذم ختٗمٞمػ ؿمدة اًمير اعمٕمٜمقييم ٟٓمف سمٛمرور اًمزُمـ ًمف شم٠مصمػم ،ضم٤ًمُمتٝم٤م يم٤مًمير اعم٤مدي
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ي٘مدر اًم٘م٤ميض قم٤مدة اًمتٕمقيض سمٛمٌٚمغ ُمـ اًمٜم٘مقد ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم  افتعويض ؽر افـؼدي : -2

وُمع ذًمؽ ىمد  ،اـم٤مر اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م أو اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م أو أي اًمتزام ُمٜمِم١مه ُمّمدر آظمر

قم٤موى اًم٥ًم و اًم٘مذف جيقز يٙمقن اًمتٕمقيض همػم ٟم٘مدي ذم سمٕمض احل٤مٓت يمام هق احل٤مل ذم د

ًمٚم٘م٤ميض أن ي٠مُمر قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمقيض سمٜمنم احلٙمؿ اًم٘م٤ميض سم٢مداٟم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف ذم اًمّمحػ 

)وهذا اًمٜمنم يٕمد شمٕمقيْم٤م همػم ٟم٘مدي قمـ اًمير آديب اًمذي أص٤مب اعمدقمك قمٚمٞمف
42
). 

 ان هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمقيض يٕمتؼم وؾمٓم٤م سملم اًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل و اًمتٕمقيض اًمٜم٘مدي أُم٤مم اًم٘م٤ميض

يمام أٟمف ٓ حيٙمؿ سمتٕمقيض ٟم٘مدي  ،ومٝمق ٓ حيٙمؿ سم٤مقم٤مدة احل٤مل امم ُم٤ميم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ىمٌؾ وىمقع اًمير

واٟمام هٜم٤م اًم٘م٤ميض حيٙمؿ سم٠مداء أُمر ُمٕملم قمغم ؾمٌٞمؾ  ،يتقمم شم٘مديره سمِمٙمؾ يٙم٤مومئ اًمير اًمقاىمع

 اًمتٕمقيض شمٚمج٠م اًمٞمف اعمح٤ميمؿ قمٜمد شمٕمذر احلٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل و اًمٜم٘مدي .

اعميور اعمٓم٤مًم٦ٌم هبذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمقيض قمٜمدُم٤م يرى سم٤مٟمف ٓ يًتٓمٞمع  وىمد يٙمقن ُمـ ُمّمٚمح٦م

سم٤مًمتٕمقيض اًمٜم٘مدي ان حيّمؾ ُمثؾ اًمٌمء اًمذي اص٤مسمف اًمير ٓ ؾمٞمام ذم آضار اعمٕمٜمقي٦م اًمتل 

 متس اًمًٛمٕم٦م أو اًمنمف أو احلٞم٤مة اخل٤مص٦م .

يتؿ ومٞمف وىمد يٙمقن اًمتٕمقيض همػم اًمٜم٘مدي ردا ذم صحٞمٗم٦م قمغم ُم٘م٤مل اؾمتٝمدف ؿمخّم٤م ُمٕمٞمٜم٤م 

شمٙمذي٥م اهت٤مُم٤مت، أو اقمتذار حي٘مؼ اًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م ويٛمٜمح اعميور رد آقمت٤ٌمر و آؾمت٘مرار 

 ،وىمد يٙمقن اًمتٕمقيض همػم اًمٜم٘مدي قمغم ؿمٙمؾ طمٙمؿ سمٛمٌٚمغ رُمزي ارو٤مء عميور ،اًمٜمٗمز

 ومٛمٜمح اعميور ُمٌٚمٖم٤م ٓ يٕمٜمل شمٕمقيْم٤م ٟم٘مدي٤م واٟمام اؾمتٜمٙم٤مرا ىمْم٤مئٞم٤م ًمٚمٗمٕمؾ همػم اعمنموع .

ومٗمل يمثػم ُمـ احل٤مٓت يِمٙمؾ آقمتذار  ،اًمتٕمقيض همػم اًمٜم٘مدي قمغم صقرة اقمتذاروىمد يٙمقن 

 شمروٞم٦م ًمٚمٛميور وختٗمٞمٗم٤م قمٜمف عم٤م يِمٕمر سمف ُمـ أمل ومتٜمحف ٟمققم٤م ُمـ اًمؽموٞم٦م .

 خامتة : 

وم٤مٟمف ٓ يقضمد  ،ذم آظمػم ٟمخٚمص أٟمف إذا يم٤من هٜم٤مك اظمتالف طمقل شمٕمريػ طمؼ اخلّمقصٞم٦م

قمدة اًمٕم٤مُم٦م هل ضورة مح٤مي٦م احلؼ ذم طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م واذا يم٤مٟم٧م اًم٘م٤م  ،ظمالف طمقل مح٤ميتف

اإلقمالم    شمرد قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة سمٕمض آؾمتثٜم٤مءات ممثٚم٦م ذم اًمرو٤م يم٥ًٌم ًمإلسم٤مطم٦م، احلؼ ذم وم٢مهن٤م 

                                         ُمـ أضمؾ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م.

اؾمٕم٤م مل يٜمحٍم ذم صٞمٖم٦م آجي٤مز يمام أن آظمتالف طمقل حتديد ٟمٓم٤مق هذا احلؼ اظمذ سمٕمدا و

واًمتٗمّمٞمؾ اعمتٌٕم٦م ذم آقمالن واًمٕمٝمد اًمدوزم سمؾ ؿمٛمؾ طمتك آشمٗم٤مىمٞم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ظمّمقص٤م 

آشمٗم٤مىمٞم٦م آورسمٞم٦م حل٘مقق آٟم٤ًمن اًمتل اؾمٛمتف سم٤محلٞم٤مة آهي٦م واحلٞم٤مة اخل٤مص٦م وقم٤مجلتف ُمٕم٤مجل٦م 

 ًمالحت٤مد آؾم٤مؾمٞم٦م احل٘مقق ُمٞمث٤مق ُمـ  9 و 8 و 7 اعمقاد ذم ضم٤مء  ؾاًمتٗمّمٞم وًمٙمـ ،ُم٘متْم٦ٌم

 شمٗمرض ان يٛمٙمـ اًمتل اًم٘مٞمقد إمم واؿم٤مر آهة وشمٙمقيـ اًمزواج ذم احلؼ ؿمٛمؾ طمٞم٨م آوريب
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 قمغم ًمٚمٛمح٤مومْم٦م اًميورة شم٘متْمٞمٝم٤م او اًم٘م٤مٟمقن يٗمروٝم٤م اًمتل اعمتٓمٚم٤ٌمت وهل  احلؼ هذا قمغم

ّم٤مدي ٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم واًمّمح٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمقوع آىمتواًم اًمٕم٤مم وآُمـ اًمديٛم٘مراـمل اعمجتٛمع

 واًمتّمدي ًمٚمجرائؿ وحلامي٦م طم٘مقق آظمريـ وطمري٤مهتؿ او حلامي٦م آظمالق اًمٕم٤مُم٦م .

يمذًمؽ يم٤مٟم٧م ُمؼمرات احلٗم٤مظ قمغم اًمّمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وآظمالق اًمٕم٤مُم٦م سمام ذم ذًمؽ اًمٕمالىم٤مت 

اجلٜمًٞم٦م اًمِم٤مذة ُمٞمداٟم٤م ظمّم٤ٌم ًمٚم٘مرارات اًم٘مْم٤مئٞم٦م طمٞم٨م ىمرر اًم٘مْم٤مء سمِم٤مهن٤م ان اعم٘مّمقد سم٤محلؼ 

ي٦م ُمـ قمدم اًمتدظمؾ اًمتٕمًٗمل او اًمٖمػم ىم٤مٟمقين سم٤محلٞم٤مة اخل٤مص٦م ذًمؽ ان سم٤مخلّمقصٞم٦م هق احلام

  اًمٙمتامن ُمـ سمدرضم٦م اعمح٤مـم٦م اًمِمخّمٞم٦م اعم٤ًمئؾ شمٕمٜمل  اخلّمقصٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م هذه آضمراءات

 . اجلٛمٞمع ُمتٜم٤مول ذم شمٙمقن ٓ ان هل٤م شم١مُمـ

ن شمِمػم إمم مجٚم٦م ٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م حلؼ آٟم٤ًمن ذم اخلّمقصٞم٦م يٛمٙمـ ااًم٘م٤مٟمقٟم احلامي٦م  دراؾم٦م ان    

 :ُمـ آؾمتٜمت٤مضم٤مت امهٝم٤م 

 وىمد ٟمًٌٞم٤م طمديث٦م مح٤مي٦م هل اخلّمقصٞم٦م ذم آٟم٤ًمن حلؼ واًم٘مْم٤مئٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احلامي٦م ان -0

 وؾم٤مئؾ وشمٓمقر  واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمت٘مدم  احلؼ هذا اٟمتٝم٤ميم٤مت ارشم٤ٌمط  ذًمؽ ُمرد يٙمقن

 .  قمالموآ اًمٜمنم

 أي آهي٦م سم٤محلٞم٤مة اخلّمقصٞم٦م حتديد إمم ظم٤مص سمِمٙمؾ اًمٗمرٟمز و آوريب اًمٗم٘مف يٛمٞمؾ -2

 اعم٤مًمٞم٦م واًمذُم٦م واًمّمقر اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م واحلٞم٤مة  واًمزواج يم٤مًمٌٜمقة اًمٕم٤مئٚمٞم٦م سم٤محلٞم٤مة شمتٕمٚمؼ اًمتل آُمقر

 اًمٗم٘مف يٛمٞمؾ طملم ذم.  ومراهمف ٓوىم٤مت اًمِمخص ىمْم٤مء ويمٞمٗمٞم٦م ضائ٥م ُمـ اًمِمخص يدومٕمف وُم٤م

واحلٞم٤مة اعمٝمٜمٞم٦م واحلٞم٤مة اًمروطمٞم٦م أي  حلدي٨م إمم او٤موم٦م آؾمؿ واًمّمقت واًمنمف وآقمت٤ٌمرا

 . اخلّمقصٞم٦م طمؼ ُمْمٛمقن إمم ُمٜمزًمف قمٚمٞمف يٖمٚمؼ قمٜمدُم٤م آٟم٤ًمن يٕمٞمِمٝم٤م  احلٞم٤مة اًمتل

 



 م 2012(  ضمقان ٦03م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزءٚمجم             44

         :اإلؿساحات

 ًمٙمؾ ُمـ ''يمام يكم ضم٤مءت اعمدين اجلزائري واًمتل اًم٘م٤مٟمقن ُمـ 47 اعم٤مدة ُمراضمٕم٦م ٟم٘مؽمح -1

هذا  وىمػ يٓمٚم٥م أن ًمِمخّمٞمتف عمالزُم٦ما احل٘مقق ُمـ طمؼ ذم ُمنموع همػم اقمتداء قمٚمٞمف وىمع

 اًمٗمرٟمز اعمنمع سمف ضم٤مء ُم٤م ؿم٤ميمٚم٦م قمغم ًمتّمٌح .''ضر ُمـ حل٘مف قمام واًمتٕمقيض آقمتداء،

 يٜمص أن ضورة ٟمري ًمذا،آقمتداء هق ُمٜمع  ـمريؼ ًمٚمحامي٦م أول اعمنمع جيٕمؾ سم٠من وذًمؽ

 ًمِمخّمٞمتف ٦ماعمالزُم احل٘مقق ىمد شمٓم٤مل اًمتل ًمالقمتداءات ُمٜمٕمف قمغم ساطم٦م اجلزائري اعمنمع

 احل٘مقق ُمـ اًمٜمقع قمغم هذا ُمٜمع آقمتداء احلؼ هق حلامي٦م ؾمٌٞمؾ أول ًمٞمٙمقن رء يمؾ ىمٌؾ

 آقمتداء. وىمػ دقمقى ُمـ ظمالل اًم٘مْم٤مء إمم قمٚمٞمف اعمٕمتدى يٚمج٠م ذًمؽ ومِمؾ طم٤مًم٦م وذم

اعمدٟمٞم٦م    ضورة إدراج احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م ذم احلامي٦م اإلؾمتٕمج٤مًمٞم٦م ذم ىم٤مٟمقن اإلضمراءات -2

              ذم اًمٗمّمؾ اًمذي حيتقي قمغم اإلضمراءات اإلؾمتٕمج٤مًمٞم٦م(.واإلداري٦م )

 اهلوامــش:

 .250ص  ،0961اجلزء آول،  ،ُمٓمٌٕم٦م سمػموت ،ًم٤ًمن اًمٕمرب اعمحٞمط ،اسمـ ُمٜمٔمقر -(0)

دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،طم٤ًمم اًمديـ يم٤مُمؾ إهقاين، احلؼ ذم اطمؽمام احلٞم٤مة اخل٤مص٦م -(2)

 .49(، ص0978)

دار اًمٗمٙمر  ،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،احل٘مقق اًمٚمّمٞم٘م٦م سم٤مًمِمخّمٞم٦م ووؾم٤مئؾ مح٤ميتٝم٤م ،صالل طمًلم قمكم اجلٌقري -(9)

 .028ص 2105 ،اجل٤مُمٕمل، اإلؾمٙمٜمدري٦م

أصؾ اًمتٕمريػ ًمٚمٗم٘مٞمف اًمٗمرٟمز ومػميف، ذيمره: ممدوح ظمٚمٞمؾ سمحر، مح٤مي٦م احلؼ ذم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن  -(4)

 .091، ص0989 ،ةاًم٘م٤مهر ،دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اعم٘م٤مرن

 .52طم٤ًمم اًمديـ يم٤مُمؾ إهقاين، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص -(5)

وُمـ أسمرز ه١مٓء: ُم٤مرشمـ، سمػمو، يم٤ميزر، ُم٤مزو، اًم٘م٤ميض ُم٤مًمػمب، عمزيد ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ: أٟمٔمر: ممدوح ظمٚمٞمؾ  -(6)

 .041سمحر، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص

قمٌد اًمرمحـ حمٛمد، ٟمٓم٤مق احلؼ  حمٛمقد  ،وُم٤مسمٕمده٤م 24اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص ،طم٤ًمم اًمديـ يم٤مُمؾ إهقاين -(7)

 وُم٤مسمٕمده٤م. 5، ص0994ذم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

ورهمؿ أمهٞم٦م هذه اعم٤مدة وُم٤م قم٤مجلتف ُمـ ومراغ شمنميٕمل إٓ أّن شمٓمٌٞم٘مٝم٤م واضمٝمتف صٕمقسم٤مت قمٛمٚمٞم٦م شمتٛمثؾ  -(8)

يض ذم إصدار أُمر وىمػ اًمتداول سمٕمدم ٟمّمٝم٤م قمغم إضمراءات وىم٤مئٞم٦م حلامي٦م احلؼ ذم اخلّمقصٞم٦م وُمدى ؾمٚمٓم٦م اًم٘م٤م

أُم٤م سمٕمد شمٕمديؾ اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ  ،وُمٜمع ُم٤م يِمٙمؾ ُم٤ًمؾم٤ًم سم٤مخلّمقصٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أن هذه ُمـ اإلضمراءات اًمقىم٤مئٞم٦م

واًمتل ٟمّم٧م قمغم مح٤مي٦م احلؼ ذم  0971( ُمـ اًم٘م٤مٟمقن ؾمٜم٦م 22اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز سمٛمقضم٥م اعم٤مدة )

ُمـ طمؼ يمؾ ؿمخص أن شمٙمقن طمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م ُمّمقٟم٦م،  ":  ضم٤مء ومٞمٝم٤م  ،اخلّمقصٞم٦م سمّمقرة ومٕم٤مًم٦م وُم٤ٌمذة
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وًمٚم٘م٤ميض أن ي٠مُمر سمام يراه ضوري٤ًم عمٜمع آقمتداء قمغم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ُمثؾ اعمّم٤مدرة واًمْمٌط وُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن 

يٛمٜمع آقمتداء قمغم أًمٗم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م وذم طم٤مًم٦م آؾمتٕمج٤مل يٛمٙمـ أن شمتخذ هذه اإلضمراءات صقرة إُمر قمغم 

. ومٌٛمقضم٥م ٟمص هذه اعم٤مدة أصٌح "دون ُم٤ًمس سمحؼ اًمِمخص ذم شمٕمقيض ُم٤م يّمٞمٌف ُمـ ضرقمريْم٦م، وذًمؽ 

ًمٚمحؼ ذم اخلّمقصٞم٦م وامٟم٤مت ومٕم٤مًم٦م شمتٛمثؾ سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمقىم٤مئٞم٦م عمٜمع وىمقع آقمتداء واًمتل أقمٓمٞم٧م ًمٚم٘م٤ميض 

صالطمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم هب٤م، يمام أن ًمٚمِمخص احلؼ ذم احلّمقل قمغم شمٕمقيض قمـ اعم٤ًمس سمح٘مف ذم اخلّمقصٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر 

اًمتٕمقيض وؾمٞمٚم٦م قمالضمٞم٦م جلؼم اًمير اًمذي ٟمت٩م قمـ اعم٤ًمس هبذا احلؼ. اٟمٔمر: طم٤ًمم اًمديـ يم٤مُمؾ إهقاين، 

 .994اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص

ُمِم٤مر إًمٞمف ًمدى: ممدوح ظمٚمٞمؾ سمحر، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ،  0966/متقز/25حمٙمٛم٦م اًمًلم آسمتدائٞم٦م  -(9)

 .044ص

 .049م، ص0956ًم٘م٤مهرة، قمثامن ظمٚمٞمؾ، اًم٘م٤مٟمقن اًمدؾمتقري، ُمٓمٌٕم٦م ُمٍم، ا -(01)

، ذيمره ُم٘مدم اًمًٕمٞمد، اًمتٕمقيض قمـ اًمير اعمٕمٜمقي ذم 06/9/0955طمٙمؿ حمٙمٛم٦م سم٤مريس سمت٤مريخ  -(00)

 .090، ص0985 ،سمػموت ،دار احلداصم٦م ،0ط ،اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م

 .294ص  ،0986 ،ًمٌٜم٤من ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمرازي ،ُمٕمجؿ اًمّمح٤مح -(02)

 ،دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ٕهار اًمٗمرد ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٜمنم ،ومتحل هور ـم٤مرق امحد -(09)

 .92ص  ،0990 ،اًم٘م٤مهرة

 .029ممدوح ظمٚمٞمؾ سمحر، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص -(04)

؛   299، ص 0969قمٌد احلٛمٞمد ُمتقزم، اًم٘م٤مٟمقن اًمدؾمتقري واًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهر  -(05)

 .299م، ص0984ُم٤ٌمدئ إٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف، اإلؾمٙمٜمدري٦م، ُمّمٓمٗمك أسمق زيد ومٝمٛمل، 

 .046طم٤ًمم اًمديـ يم٤مُمؾ آهقاين، اعمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص -(06)

 .094ص  ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ،صالل طمًلم قمكم اجلٌقري -(07)

 .248ممدوح ظمٚمٞمؾ سمحر، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص -(08)

اًم٘م٤مٟمقن "إٟمؽمٟم٧م، سمح٨م ُم٘مدم إمم ُم١ممتر  اؾم٤مُم٦م اسمق احلًـ جم٤مهد، ظمّمقصٞم٦م اًمتٕم٤مىمد قمؼم -(09)

 .8، ص2111، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن، "واًمٙمٛمٌٞمقشمر وإٟمؽمٟم٧م

 وُم٤م سمٕمده٤م. 81، ص2110يقٟمس قمرب، ىم٤مٟمقن اًمٙمٛمٌٞمقشمر، اًمٙمت٤مب إول، احت٤مد اعمّم٤مرف اًمٕمرسمٞم٦م،  -(21)

 .249ُمدوح ظمٚمٞمؾ سمحر، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص -(20)

 (22) Chambéry , 16 janv. 1961 , D. 1961. 343 , note Recueil générale des lois 1961 

, 1 , no.279 P. 270 – Civ. 1 re. , 11 juin 1991 : Bull. civ. 1 , no. 195 ; Defrénois 

1991. 1257 , obs. Massip. Cass. , avis , 24 janv. 1994 : Gaz. Pal. 1994. 1. 155 
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(29) La Court d' Amiens , 19 janv. 1962 , Rev. sc. crim. 1962 , 327 , obs. Hugueney 

et 336 , obs. Bouzat   .   

(24 ) Cass. Civ. , 17 janv. 1935 , D.H. , 1935 , p. 132. 

 .044ص  ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ،صالل طمًلم قمكم اجلٌقري -(25)

(26) TGI Paris , 2 juin 1976 : D. 1977. 364 (3e. esp.) , note Lindon     . 

-(27) Civ. 1re. , 6 mars 1996 : D. , 1997 , 7 , note Ravans. 

-(28) Soc. 12 janv. 1999 : Bull . civ. , no. 7 , R. , p. 314 ; D. , 1999. 645 , note J. 

Mouly ; J C P 1999. I. 149 , no. 3 , obs. Teyssié , Petites Affiches , - 31 mars 1999 , 

note Gauriau , R T D civ. 1999 , 358 , obs. Hauser. 

يمٚمٞم٦م احل٘مقق سمـ  ،ُمذيمرة ُم٤مضمًتػم ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل ،احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ًمٚمٛمًٙمـ ،راضمع : ًمقُمل طمقري٦م -(29)

 وُم٤م سمٕمده٤م. 99ص ،2110/2112 ،اجلزائر ،ٙمٜمقنقم

 اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت اعمٕمدل و اعمتٛمؿ . 18/16/0966اعم١مرخ ذم:  66/056آُمر  -(91)

ُمـ  40اعم٤مدة  ،ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز 19اعم٤مدة  ،ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي 50، 51اعم٤مدشملم  -(90)

 ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمًقري... (52اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٕمراىمل واعم٤مدة )

ص  ،0999 ،قمامن ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،2ذح ىم٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت اعمدين اًمٕمراىمل، ط ،اٟمٔمر: قم٤ٌمس اًمٕمٌقدي -(92)

928. 

 .221-209ص  ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ،اٟمٔمر: صالل طمًلم قمكم اجلٌقري -(99)

 : شمٜمص 1970 ٦م اًمتل ضمقيٚمٞم 17 ذم اًمّم٤مدر  694-71اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز  ُمـ 09 ٤مدةاعم -(94)

 « Chacun a droit au respect de sa vie privée les juges peuvent sans préjudice 

de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures, telles que 

séquestre, saisie et autres , propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à 

l‟intimité de la vie privée , ces mesures peuvent , s‟il y a urgence être 

ordonnées en référé » 

، 0ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر  ،ُمذيمرة ُم٤مضمًتػم ذم اًمٕم٘مقد واعم١ًموًمٞم٦م ،احلؼ ذم اًمني٦م ،اٟمٔمر:ىمرُم٤مش ايامن

 .224ص ، 2100/2102

 .292ص  ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ،صالل طمًلم قمكم اجلٌقري -(95)

٤مء اعمًتٕمجؾ هق ومرع ُمـ ومروع اًم٘مْم٤مء اعمدين اًمذي خيتص ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمًتٕمجٚم٦م واًمتل خيِمك و اًم٘مْم -(96)

 قمٚمٞمٝم٤م ومقات اًمقىم٧م سمنمط قمدم اعم٤ًمس سم٤مصؾ احلؼ.

 .294ص  ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ،صالل طمًلم قمكم اجلٌقري -(97)
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 .259ص  ،0981 ،سمٖمداد ،ُمٓمٌٕم٦م اعمٕم٤مرف ،اصقل آًمتزام ،طمًـ قمكم اًمذٟمقن -(98)

 .266ص  ،2119 ،دون ذيمر ُمٙم٤من اًمٜمنم  ،اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالًمتزام ،امحد ؿمقىمل حمٛمد قمٌداًمرمح٤من -(99)

 ،دار اًمنموق ،ٟمٔمري٦م آًمتزام سمقضمف قم٤مم ،2ج ،اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ،قمٌداًمرزاق اًمًٜمٝمقري -(41)

 .799ص  ،2101 ،اًم٘م٤مهرة
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  األمالك دور إدارة أمالك افدوفة دم ظؿؾقة افتـازل ظن
 افعؼارية افتابعة فؾدوفة

 
 ؿسم احلؼوق - أ. برـان ؾضقؾة

 ـؾقة احلؼوق وافعؾوم افسقاشقة 

 جامعة حيي ؾارس باددية

 

 مؾخص

يتؿ اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري، ًمٗم٤مئدة 

ٕمٜمقيلم اخل٤موٕملم ًمٚم٘م٤مٟمقن ؿم٤مهمٚمٞمٝم٤م اًمنمقمٞملم ُمـ إؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم، أو إؿمخ٤مص اعم

 .اًمتج٤مري٦م ىمٞمٛمتٝم٤م أؾم٤مس قمغم ’اجلزائري

همػم أٟمف شمًتثٜمك ُمـ هذا اإلضمراء إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م واًمًٙمٜم٤مت 

اعمٜمجزة ًمٖمرض ؾمػم اعمّم٤مًمح واهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م, ويمذا إُمالك 

 ٜمٞمػ وٛمـ اًمؽماث اًمث٘م٤مذم.اًمٕم٘م٤مري٦م اعمّمٜمٗم٦م أو ذم ـمقر اًمتّم

اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري، اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م، اًمًٙمٜم٤مت  ،إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦مافؽؾامت ادػتاحقة: 

 اعمٜمجزة، اهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م، اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م.

 

Résumé : 

Les biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et 

de gestion immobilière (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 

1
er

 janvier 2004, sont cédés à leurs occupants réguliers, personnes physiques 

de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, sur la base de leur 

valeur vénale. 

Toutefois, sont exclus du champ de cession, et les biens immobiliers 

appartenant aux collectivités locales, et  les logements réalisés pour le 

fonctionnement des services et organismes publics de l’Etat et des 

collectivités territoriales, ainsi que les biens immobiliers classés ou en 

instance de classement dans le patrimoine culturel.  
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 مؼدمة:

إن اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري، ًمٞمس 

، واًمذي حيدد ذوط 2119أوت ؾمٜم٦م  7اعم١مرخ ذم  269-19وًمٞمد اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

ُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري ويمٞمٗمٞم٤مت اًمتٜم٤مزل قمـ إ

، سمؾ قمرومف اعمنمع اجلزائري 2114اعمًتٚمٛم٦م أو اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

واعمتْمٛمـ اًمتٜم٤مزل قمـ  0980ومؼماير ؾمٜم٦م  7اعم١مرخ ذم  10-80ىمٌؾ ذًمؽ سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن 

ًٙمٜمل أو اعمٝمٜمل أو اًمتج٤مري أو احلرذم، اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ذات آؾمتٕمامل اًم

واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م وُمٙم٤مشم٥م اًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري واعم١مؾم٤ًمت واهلٞمئ٤مت وإضمٝمزة اًمٕمٛمقُمٞم٦م، 

ويمٞمٗمٞم٤مت قمٛمؾ شمٚمؽ اًمٚمج٤من، وٕن هذا اًم٘م٤مٟمقن يم٤من ُمقايم٤ٌم ًمٗمؽمة ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م اجلزائر ظم٤مص٦م 

خل٤مص٦م، وسم٤مًمت٤مزم أًمٖمك اعمنمع هذا [ اًمذي يمرس طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ا0]0989سمٕمد صدور دؾمتقر 

 2111ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  29 اعم١مرخ ذم 16-2111ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  41اًم٘م٤مٟمقن سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 

واًمتل ٟمّم٧م ساطم٦م قمغم إًمٖم٤مء أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  ،2110 اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦مو

٘م٤مٟمقن اعمٕمدل واعمتٛمؿ وٟمّمقصف اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م، قمغم أن شمٌ٘مك ظم٤موٕم٦م ٕطمٙم٤مم هذا اًم 80-10

ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  90إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقوقع ـمٚم٤ٌمت ايمت٤ًمب شمؿ إيداقمٝم٤م ىمٌؾ 

، وشمًتٛمر جل٤من ُم٤مسملم اًمٌٚمدي٤مت ذم ُمت٤مسمٕم٦م دراؾم٦م ـمٚم٤ٌمت آيمت٤ًمب طمتك شمتؿ اًمتّمٗمٞم٦م 2111

اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٙمؾ اعمٚمٗم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م، وشمٌ٘مك اًمٚمج٤من اًمقٓئٞم٦م ًمٚمٓمٕمـ ُم١مهٚم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م، ذم طمدود 

 .10- 80ًم٦م هل٤م، ذم اًمٗمّمؾ  ذم اًمٓمٕمقن اعم٘مدُم٦م ـمٌ٘م٤م ٕطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن رىمؿاًمّمالطمٞم٤مت اعمخق

واعمتْمٛمـ  2111ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  29اعم١مرخ ذم  16-2111ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  40وٟمّم٧م اعم٤مدة 

، قمغم أٟمف يٛمٙمـ اًمتٜم٤مزل سم٤مًمؽمايض قمغم أؾم٤مس اًم٘مٞمٛم٦م اًمتج٤مري٦م، ووم٘م٤م 2110ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م 

عمٗمٕمقل وًمٗم٤مئدة ؿم٤مهمٚمٞمٝم٤م اًمنمقمٞملم قمغم إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ذات ًمٚمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اًم٤ًمريلم ا

آؾمتٕمامل اًمًٙمٜمل واعمٝمٜمل واًمتج٤مري أو احلرذم اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م ودواويـ 

 اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري.

، واعمتْمٛمـ 2110ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  22اعم١مرخ ذم  20-10ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 219يمام ٟمّم٧م اعم٤مدة 

قمغم أن اًمًٙمٜم٤مت اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕمٛمقُمل اإلجي٤مري ذات اًمٓم٤مسمع  2112ًمٞم٦م ًمًٜم٦م ىم٤مٟمقن اعم٤م

آضمتامقمل اعمٛمقًم٦م سمٜمٗم٘م٤مت هن٤مئٞم٦م ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمدوًم٦م شمٕمد ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٜم٤مزل، سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمًٙمٜم٤مت 

 اعمٜمجزة حل٤مضم٤مت ؾمػم اعمّم٤مًمح و اهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م.

أٟمف ٟمص قمغم أن  اعمذيمقر أقماله، همػم 269-19اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  وشمٓمٌٞم٘م٤م ًمذًمؽ صدر اعمرؾمقم

 إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م شمٌ٘مك همػم ظم٤موٕم٦م ٕطمٙم٤مُمف.
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 تعريف افتـازل-1

هق إضمراء ىم٤مٟمقين اؾمتحدصمف اعمنمع اجلزائري، اًم٘مّمد ُمٜمف حتقيؾ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م ُمـ اعم٤مًمؽ إمم 

ُٕمالك اًمٕم٘م٤مري٦م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م هل٤م أو يم٤مٟم٧م ُمًػمة اعمًت٠مضمر، طمٞم٨م شم٘مقم اًمدوًم٦م سمٜم٘مؾ ا

ُمـ ـمرف دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري، إمم اًمِم٤مهمؾ اًمنمقمل هل٤م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م حمالت 

ذات اؾمتٕمامل ؾمٙمٜمل، أو حمالت ذات اؾمتٕمامل ُمٝمٜمل ودم٤مري وطمرذم ُم٘م٤مسمؾ صمٛمـ ٓ ي٘مؾ قمـ 

 [.2ىمٞمٛمتٝم٤م اًمتج٤مري٦م]

 األمالك افؼابؾة فؾتـازل-2

 ُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ذات آؾمتٕمامل اًمًٙمٜمل،إ -

 إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ذات آؾمتٕمامل اًمتج٤مري واعمٝمٜمل أو احلرذم. -

 األمالك ؽر افؼابؾة فؾتـازل-3

 إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م،  -

اًمًٙمٜم٤مت اعمٜمجزة ًمٖمرض ؾمػم اعمّم٤مًمح واهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م  -

 ،0992ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م  062ٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة اعمٜمّمقص قم

 إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اعمّمٜمٗم٦م أو ذم ـمقر اًمتّمٜمٞمػ وٛمـ اًمؽماث اًمث٘م٤مذم. -

 ذوط افتـازل:-4

، اًمذي حيدد 2119أوت  7اعم١مرخ ذم  269-19ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  2ٟمّم٧م اعم٤مدة 

٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم

، قمغم أن يتؿ اًمتٜم٤مزل قمـ 2114اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير

إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري، ًمٗم٤مئدة ؿم٤مهمٚمٞمٝم٤م 

ٜمقيلم اخل٤موٕملم اًمنمقمٞملم ُمـ إؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم ُمـ ضمٜمًٞم٦م ضمزائري٦م أو إؿمخ٤مص اعمٕم

 ًمٚم٘م٤مٟمقن اجلزائري، قمغم أؾم٤مس ىمٞمٛمتٝم٤م اًمتج٤مري٦م.

  افشخص افطبقعي:-1.4

 وم٢من وسم٤مًمت٤مزم اإلجي٤مر، ىمد‘اًمًٜمد اًمنمقمل ًمِمٖمؾ اعمٚمؽ اًمٕم٘م٤مري واعمتٛمثؾ ذم  جي٥م أن ي٘مدم

 ذم احلؼ ًمدهيؿ يٙمـ مل اعمٗمت٤مح ذاء يًٛمك ُم٤م ـمريؼ قمـ اًمًٙمٜم٤مت، اؿمؽموا اًمذيـ إؿمخ٤مص

، حيدد 2106ٟمقومٛمؼم ؾمٜم٦م  91اعم١مرخ ذم  901-06اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  أن همػم اًمتٜم٤مزل

ذوط ٟم٘مؾ طمؼ اإلجي٤مر اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمًٙمـ اًمٕمٛمقُمل اإلجي٤مري اًمذي شمًػمه دواويـ اًمؽمىمٞم٦م 

واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري ويمٞمٗمٞم٤مشمف، طمٞم٨م ٟمص قمغم أٟمف ٓ يًتٗمٞمد ُمـ ٟم٘مؾ طمؼ اإلجي٤مر اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمًٙمـ 

 اويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري، ؾمقى إؿمخ٤مص اًمت٤مًمٞم٦م:اًمٕمٛمقُمل اإلجي٤مري اًمذي شمًػمه دو
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اًمذيـ هلؿ صٚم٦م ىمراسم٦م )اًمٗمروع أو إصقل( ُمع اعمًت٠مضمر ويًتقومقن ذوط آؾمتٗم٤مدة  -

ُمـ اًمًٙمـ اًمٕمٛمقُمل اإلجي٤مر، سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًٙمٜم٤مت احلٔمػمة اًمٕم٘م٤مري٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمًٙمٜم٤مت 

 اًمٕم٘م٤مري.اًمٕمٛمقُمٞم٦م اإلجي٤مري٦م اًمتل شمًػمه٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم 

 وسمّمٗم٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م إؿمخ٤مص اًمت٤مًمٞم٦م:

اًمِم٤مهمٚمقن اًمذيـ هلؿ صٚم٦م ىمراسم٦م أو ُمّم٤مهرة ُمع اعمًت٠مضمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٙمٜم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م -

اإلجي٤مري٦م اًمتل شمًػمه٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو اعمقوققم٦م طمٞمز 

 2114آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

ُمل اإلجي٤مري اًمذي ًمٞمس ًمديف صٚم٦م ىمراسم٦م أو صٚم٦م ُمّم٤مهرة يمؾ ؿم٤مهمؾ آظمر ًمٚمًٙمـ اًمٕمٛمق-

ُمع اعمًت٠مضمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٙمٜم٤مت اًمتل شمًػمه٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو 

 2114اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

يب وًمٙمل يٙمقن طمؼ ٟم٘مؾ اإلجي٤مر ومٕمٚمٞم٤م، وم٢مٟمف يٙمقن ُمٕمٚم٘م٤م قمغم ذط اًم٘مٌقل اًمٍميح واًمٙمت٤م

 ًمٚمٛم١مضمر. 

وٓ خيْمع طمؼ ٟم٘مؾ اإلجي٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمح٤مٓت آؾمتثٜم٤مئٞم٦م، ًمنموط آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمًٙمـ 

اًمٕمٛمقُمل اإلجي٤مري اعمٕمٛمقل هب٤م ىم٤مٟمقٟم٤م، يمام ٓ يٛمٙمـ ُمٜمح طمؼ ٟم٘مؾ اإلجي٤مر إٓ سمٕمد شمّمٗمٞم٦م مجٞمع 

أن ُم٤ٌمًمغ اإلجي٤مر همػم اعمدومققم٦م اًمتل قمغم اًمِم٤مهمؾ دومٕمٝم٤م، وجي٥م قمغم ـم٤مًم٥م ٟم٘مؾ طمؼ اإلضم٤مر، 

يتٕمٝمد ُمًٌ٘م٤م سم٤مىمتٜم٤مء اًمًٙمـ اعمِمٖمقل، وذم هذه احل٤مًم٦م، ٓ يٛمٜمح اًمتٜم٤مزل قمـ اًمًٙمـ اًمذي شمؿ 

-19ٟم٘مؾ طمؼ إجي٤مره، احلؼ ذم أي ختٗمٞمض ُمـ صمٛمـ اًمتٜم٤مزل احلدد ذم اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

269. 

وهبذه اًمّمٗم٦م، جي٥م قمغم ديقان اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمٕمٜمل، ُم٤ٌمذة إضمراءات ٟم٘مؾ طمؼ  

 إلجي٤مر سم٤مًمتزاُمـ ُمع اإلضمراءات اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٜم٤مزل،ا

واًمِم٤مهمٚمقن اًمذيـ هلؿ صٚم٦م ىمراسم٦م ُمع اعمًت٠مضمر سم٤مؾمتثٜم٤مء إصقل واًمٗمروع واًمِم٤مهمٚمقن اًمذيـ 

ًمٞم٧ًم هلؿ صٚم٦م ىمراسم٦م ُمع اعمًت٠مضمر، وم٢مٟمف يِمؽمط ذم ٟم٘مؾ طمؼ اإلجي٤مر دومع همراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م ًمٚمخزيٜم٦م 

 وحتدد يمام ي٠ميت:اًمٕمٛمقُمٞم٦م يتؿ طم٤ًمهب٤م قمغم أؾم٤مس صمٛمـ اًمتٜم٤مزل 

ُمـ صمٛمـ اًمتٜم٤مزل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِم٤مهمؾ اًمذي ًمديف صٚم٦م ىمراسم٦م أوصٚم٦م ُمّم٤مهرة ُمع ص٤مطم٥م  01%-

طمؼ إجي٤مر اًمًٙمـ اعمٕمٜمل، سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألؿمخ٤مص اًمذيـ هلؿ صٚم٦م ىمراسم٦م ُمع اعمًت٠مضمر دون إصقل 

 واًمٗمروع

ر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِم٤مهمؾ اًمذي ًمٞم٧ًم ًمديف صٚم٦م ىمراسم٦م أو صٚم٦م ُمّم٤مهرة ُمع ص٤مطم٥م طمؼ إجي٤م 21%-

 اًمًٙمـ اعمٕمٜمل، واًمذي ًمٞم٧ًم ًمديف صٚم٦م ىمراسم٦م ُمع اعمًت٠مضمر
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ديًٛمؼم  90وىمد طمدد أضمؾ هي٤من ٟم٘مؾ طمؼ اإلجي٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمح٤مٓت آؾمتثٜم٤مئٞم٦م اسمتداء ُمـ 

اعم١مرخ  49-98وهبذا يٙمقن هذا اعمرؾمقم ىمد أًمٖمك أطمٙم٤مم اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  2107ؾمٜم٦م 

اإلجي٤مر اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمًٙمٜم٤مت ذات اًمٓم٤مسمع  اًمذي حيدد ذوط ٟم٘مؾ طمؼ 0998ومٞمٗمري ؾمٜم٦م  0ذم 

 آضمتامقمل اًمت٤مسمٕم٦م ًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري ويمٞمٗمٞم٤مشمف .

وسم٤مًمت٤مزم وم٢من ؿم٤مهمكم اًمًٙمٜم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اإلجي٤مري٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء هذا إضمؾ، ؾمٞمتؿ ـمردهؿ سمّمٗم٦م 

  شمٚم٘م٤مئٞم٦م ُمـ هذه اًمًٙمٜم٤مت أن يٓمٚمٌقا أي ٟم٘مؾ.

٘مٞمؿ اًمنمقمل ًمدى اًمدائرة إذا يم٤مٟم٧م إُمالك شم٤مسمٕم٦م وجي٥م إيداع ـمٚم٥م ظمٓمل ًمٚمنماء ُمـ اعم

ًمٚمدوًم٦م أو ًمدى وطمدات ديقان اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري إذا يم٤مٟم٧م هذه إُمالك ُمًػمة ُمـ 

 [،9ىمٌؾ دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري]

 إو٤موم٦م جي٥م شم٘مديؿ سمٛمٚمػ يتْمٛمـ:

 وصمٞم٘م٦م شمث٧ٌم دومع ُمًتح٘م٤مت اإلجي٤مر شمّمدره٤م اعمّمٚمح٦م اعمًػمة -

 ُمٞمالد اعمِمؽميؿمٝم٤مدة  -

 ٟمًخ٦م ُمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م ُمـ سمٓم٤مىم٦م هقي٦م اعمِمؽمي. -

 افشخص ادعـوي:-2.4

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألؿمخ٤مص اعمٕمٜمقي٦م اخل٤موٕم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اجلزائري، ومٞمج٥م إروم٤مق إو٤موم٦م إمم اعمٚمػ 

 أقماله اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مًمٞم٦م: اعمذيمقر

 ٟمًخ٦م ُمـ اًمًجؾ اًمتج٤مري، إذا شمٕمٚمؼ إُمر سمنميم٦م دم٤مري٦م -

 ٕمٚمؼ إُمر سمجٛمٕمٞم٦مٟمًخ٦م ُمـ آقمتامد إذا شم  -

 ٟمًخ٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد إذا شمٕمٚمؼ إُمر سمنميم٦م ُمدٟمٞم٦م.  -

 إاإلجراءات ادتبعة دم ظؿؾقة افتـازل-5

 بافـسبة فؾؿحالت افتابعة فؾدوفة:-1.5

ي٘مدم اًمٓمٚم٥م ُمرومؼ سم٤معمٚمػ اعمذيمقر أقماله ُمـ اعم٘مٞمؿ اًمنمقمل ًمدى جلٜم٦م اًمدائرة اًمتل أؾمًٝم٤م 

 رض، واًمتل شمتٙمقن ُمـ:اًمقازم اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م هلذا اًمٖم

 رئٞمس اًمدائرة، رئٞم٤ًم، -

 ممثؾ اعمدير اًمقٓئل ُٕمالك اًمدوًم٦م، -

 ممثؾ اعمدير اًمقٓئل اعمٙمٚمػ سم٤مًمًٙمـ، -

 ممثؾ قمـ ديقان اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمٕمٜمل. -
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وشمقؾمع اًمٚمجٜم٦م إمم ممثؾ ُمدير اًمث٘م٤موم٦م قمٜمدُم٤م يتْمٛمـ ضمدول إقمامل أُمالك قم٘م٤مري٦م شم٘مع داظمؾ 

وشمتقمم ُمّم٤مًمح اًمدائرة إُم٤مٟم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ًمٚمجٜم٦م، ويتٕملم قمغم جلٜم٦م اًمدائرة ، اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمحٛمٞم٦م

 ( أؿمٝمر اسمتداء ُمـ شم٤مريخ إيداع اًمٓمٚم٥م.9اًمٗمّمؾ ذم يمؾ ـمٚم٥م ذاء ذم أضمؾ صمالصم٦م )

 دم حافة ؿبول ادؾف-أ

جي٥م أن يٌٚمغ اعم٘مٌؾ قمغم اًمنماء سمرؾم٤مًم٦م ُمْمٛمقٟم٦م ُمع اؿمٕم٤مر سم٤مٓؾمتالم، شمٕمد ـمٌ٘م٤م ًمٚمٜمٛمقذج  

يتٕملم قمغم اعم٘مٌؾ قمغم  ،٥م ىمرار ُمـ اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤مًمًٙمـ، وذم هذه احل٤مًم٦ماعمحدد سمٛمقضم

 اًمنماء شم٠ميمٞمد ـمٚمٌف ًمدى اًمٚمجٜم٦م ذم أضمؾ ؿمٝمر واطمد اسمتداء ُمـ شم٤مريخ اؾمتالم اًمتٌٚمٞمغ.

 دم حافة رؾض ادؾف-ب

قمغم أن يمؾ رومض ًمٓمٚم٥م اًمنماء جي٥م  269-19ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  09أؿم٤مرت اعم٤مدة 

، وشمقضمف اًمٓمٕمقن ود ىمرارات جلٜم٦م اًمدائرة ًمدى اًمٚمجٜم٦م اًمقٓئٞم٦م ذم أضمؾ ؿمٝمر أن يٙمقن ُمٕمٚمال

ُمـ  06واطمد ُمـ شم٤مريخ اؾمتالم اًمتٌٚمٞمغ، وشمٙمٚمػ اًمٚمجٜم٦م اًمقٓئٞم٦م اعمٜمِم٠مة سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 

اًم٤ًمًمػ اًمذيمر سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٓمٕمقن اًمتل ي٘مدُمٝم٤م اعم٘مٌٚمقن قمغم  269-19اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

 ُمـ شم٤مريخ إظمٓم٤مره٤م، وشمتٙمقن هذه اًمٚمجٜم٦م ُمـ: اًمنماء ذم أضمؾ واطمد اسمتداء

 اًمقازم، رئٞم٤ًم، -

 اعمدير اًمقٓئل ُٕمالك اًمدوًم٦م، -

 اعمدير اًمقٓئل اعمٙمٚمػ سم٤مًمًٙمـ، -

 اعمدير اًمٕم٤مم ًمديقان اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمٕمٜمل.

 بافـسبة فألمالك افتي تسرها دواوين افسؿقة وافتسقر افعؼاري:-2.5

 دؾفدم حافة ؿبول ا-أ

يم٤مٟم٧م ـمٚم٤ٌمت اًمنماء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اًمتل شمًػمه٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري إمم هم٤مي٦م 

، شم٘مدم سمٜمٗمس اإلضمراءات اًمتل ختْمع هل٤م اعمحالت اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م،  ًمٙمـ سمّمدور 2105ؾمٜم٦م 

اعمٕمدل واعمتٛمؿ ًمٚمٛمرؾمقم  2105أوت ؾمٜم٦م  00اعم١مرخ ذم  200-05اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

اًمذي حيدد ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت اًمتٜم٤مزل  2119أوت ؾمٜم٦م  7اعم١مرخ ذم  269-19رىمؿ  اًمتٜمٗمٞمذي

قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو 

، وىمد ومّمؾ هذا اعمرؾمقم سملم إُمالك 2114اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

شمًػمه٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري، ومتقدع ـمٚم٤ٌمت ذاء  اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وإُمالك اًمتل

ًمدى  ،إُمالك اًمتل شمًػمه٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري ُمـ ـمرف اعم٘مٌؾ قمغم اًمنماء

 جلٜم٦م ديقان اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمٕمٜمل، ويرومؼ اًمٓمٚم٥م سمٛمٚمػ يتْمٛمـ:
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 قم٘مد إجي٤مر اعمٚمؽ اًمٕم٘م٤مري، -

 ًتح٘م٤مت اإلجي٤مر شمّمدره٤م اعمّمٚمح٦م اعمًػمة،وصمٞم٘م٦م شمث٧ٌم دومع يمؾ ُم -

 ؿمٝم٤مدة ُمٞمالد اعم٘مٌؾ قمغم اًمنماء، -

 ٟمًخ٦م ُمـ سمٓم٤مىم٦م هقي٦م اعم٘مٌؾ قمغم اًمنماء. -

 وشمتٙمقن هذه اًمٚمجٜم٦م اًمتل شمٙمٚمػ اًمٚمجٜم٦م سمدراؾم٦م ـمٚم٤ٌمت اًمنماء واًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ:

 اعمدير اًمٕم٤مم ًمديقان اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمٕمٜمل أو ممثٚمف، رئٞم٤ًم، -

 ممثؾ قمـ اعمدير اًمقٓئل ُٕمالك اًمدوًم٦م، -

 ممثؾ قمـ اعمدير اًمقٓئل اعمٙمٚمػ سم٤مًمًٙمـ، -

 ممثؾ قمـ ُمدير اًمّمٜمدوق اًمقـمٜمل ًمٚمًٙمـ. -

( ذم إؾمٌقع طمتك إمت٤مم ـمٚم٤ٌمت اًمتٜم٤مزل، وشمتقمم ُمّم٤مًمح ديقان اًمؽمىمٞم٦م 2دمتٛمع اًمٚمجٜم٦م ُمرشملم )

 واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري إُم٤مٟم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ًمٚمجٜم٦م.

( اسمتداء ُمـ شم٤مريخ إيداع 0ٜم٦م اًمٗمّمؾ ذم يمؾ ـمٚم٥م ذاء، ذم أضمؾ ؿمٝمر واطمد )ويتٕملم قمغم اًمٚمج

اًمٓمٚم٥م، وجي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٌٚمغ اعم٘مٌؾ قمغم اًمنماء سمرؾم٤مًم٦م ُمقص قمٚمٞمٝم٤م ُمع إؿمٕم٤مر سم٤مٓؾمتالم، 

سم٘مراره٤م وسمثٛمـ اًمتٜم٤مزل وسمقصمٞم٘م٦م آًمتزام سم٤مًمنماء شمٕمد ـمٌ٘م٤م ًمٚمٜمٛمقذج اعمحدد سمٛمقضم٥م ُم٘مرر 

لم قمغم اعم٘مٌؾ قمغم اًمنماء شم٠ميمٞمد ـمٚمٌف ًمدى اًمٚمجٜم٦م ذم أضمؾ ؿمٝمر وزاري وذم هذه احل٤مًم٦م، يتٕم

( اسمتداء ُمـ شم٤مريخ اؾمتالم اًمتٌٚمٞمغ وي٘مقم سم٤مًمتًديد طم٥ًم صٞمغ اًمنماء اعمحددة 0واطمد )

 ىم٤مٟمقٟم٤م.

 دم حافة رؾض ادؾف-ب

جي٥م أن يٙمقن يمؾ رومض ًمٓمٚم٥م اًمنماء ُمٕمٚمال، وشمقضمف اًمٓمٕمقن اعمحتٛمٚم٦م ذم ىمرارات جلٜم٦م 

تًٞمػم اًمٕم٘م٤مري ًمدى جلٜم٦م اًمٓمٕمقن اًمت٤مسمٕم٦م عمديري٦م اًمقٓي٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمًٙمـ، ذم ديقان اًمؽمىمٞم٦م واًم

 أضمؾ ؿمٝمر واطمد اسمتداء ُمـ شم٤مريخ اؾمتالم اًمتٌٚمٞمغ، وشمتٙمقن هذه اًمٚمجٜم٦م ُمـ:

 ُمدير اًمقٓي٦م اعمٙمٚمػ سم٤مًمًٙمـ، رئٞم٤ًم، -

 ممثؾ قمـ أُمالك اًمدوًم٦م ًمٚمقٓي٦م، -

 اعمٕمٜمل.اًمٕم٘م٤مري  اعمدير اًمٕم٤مم ًمديقان اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم -

وشمٙمٚمػ اًمٚمجٜم٦م سمدراؾم٦م اًمٓمٕمقن اًمتل ي٘مدُمٝم٤م اعم٘مٌٚمقن قمغم اًمنماء واًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م، ذم أضمؾ مخ٦ًم 

 .( يقُم٤م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ اإلظمٓم٤مر05قمنم )

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٚمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٓمٚم٥م ذاء إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل شمًػمه٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م 

ُمًتقى جل٤من اًمدائرة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمتٜم٤مزل قمـ  اًمٕم٘م٤مري واعمقوققم٦م ىمٞمد اًمدراؾم٦م قمغم واًمتًٞمػم



  55              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م، ومٞمج٥م حتقيٚمٝم٤م إمم دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمٕمٜمٞم٦م ذم أضمؾ ٓ 

اعمذيمقر أقماله ذم  200-05( اسمتداء ُمـ شم٤مريخ ٟمنم اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 2يتٕمدى ؿمٝمريـ )

 اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م.

 قة افتـازل:دور إدارة أمالك افدوفة دم ظؿؾ-3.5

 تؼققم األمالك افعؼارية ادتـازل ظـفا-أ

اًمذي حيدد  2114يٜم٤مير ؾمٜم٦م  27إن اًمت٘مٞمٞمؿ ضم٤مء سمف اًم٘مرار اًمقزاري اعمِمؽمك اعم١مرخ ذم 

وًمدواويـ  ُمٕم٤ميػم حتديد اًم٘مٞمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم إـم٤مر اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م

سملم  2114اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو 

 وزير اًمداظمٚمٞم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م، و وزير اعم٤مًمٞم٦م. ،يمؾ ُمـ وزير اًمًٙمـ واًمٕمٛمران

 بافـسبة فؾعؼار افسؽـي-أوال

 بافـسبة فؾعؼار اجلامظي:-

حيّمؾ قمغم ؾمٕمر اًمتٜم٤مزل قمـ حمؾ ذي اؾمتٕمامل ؾمٙمٜمل ضمزء ُمـ قم٘م٤مر مج٤مقمل سمتٓمٌٞمؼ ؾمٕمر     

 ؾم٤مد ُمّمحح، اطمتامٓ سمٛمٕم٤مُمؾ اًم٘مدم، قمغم ُم٤ًمطمتف اعمٗمٞمدة.أ

يٜمت٩م اًمًٕمر آؾم٤مد سمتٓمٌٞمؼ ُمٕم٤مُمؾ اعمٜمٓم٘م٦م وُمٕم٤مُمؾ اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م وُمٕم٤مُمؾ اًمّمٜمػ قمغم     

 [.4]²دج/م 08.111اًمًٕمر اعمرضمٕمل اعمتقؾمط اعمحدد سمٛمٌٚمغ 

تٕمٚم٘م٦م سم٤معمٜم٤مـمؼ يمام ( وحتدد اعمٕم٤مُمالت اعم6ويتؿ شمّمٜمٞمػ اًمٌٚمدي٤مت ذم إطمدى اعمٜم٤مـمؼ اًم٧ًم )   

 [:5ي٠ميت]

 2اعمٜمٓم٘م٦م إومم: -

 0,5اعمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: -

 0,2اعمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م: -

 0اعمٜمٓم٘م٦م اًمراسمٕم٦م: -

 1,8اعمٜمٓم٘م٦م اخل٤مُم٦ًم: -

 1,5اعمٜمٓم٘م٦م اًم٤ًمدؾم٦م: -

 ( ُمٜم٤مـمؼ ومرقمٞم٦م:5ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ يمؾ سمٚمدي٦م إمم مخس)

اعمًتقى ومقق احلل اًم٘مديؿ: يتٙمقن ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمًٙمـ ذي -

 اعمتقؾمط وم٘مط. 

وشم٘مع اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م هذه سمٕمٞمدا قمـ اًمٓمرق اًمرئٞمًٞم٦م واًمٙمثٞمٗم٦م اعمرور وشمٙمقن ظم٤مًمٞم٦م ُمـ إذى 

 ُمثؾ اًمْمجٞم٩م أو اًمدظم٤من أو اًمٖم٤ٌمر أو اًمروائح اًمٙمرهي٦م.
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وؾمط اعمديٜم٦م: يِمٛمؾ اعمحٞمط اًمذي شم٘مع ومٞمف اعمٜمِمآت إؾم٤مؾمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت اًميوري٦م -

 اعمرايمز اًمتج٤مري٦م واعمدارس واًمّمٞمدًمٞم٤مت وُمرايمز اًمّمح٦م أو حلٞم٤مة اجلامقم٦م ٓؾمٞمام

اعمًتِمٗمٞم٤مت واعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي واًمؼميد واعمقاصالت واًمٌٜمقك وحمٓم٤مت اًمٜم٘مؾ 

 اًمؼمي.

إطمٞم٤مء اعمحٞمٓم٦م سم٤معمديٜم٦م: اعمٜمٓم٘م٦م اعمح٤مذي٦م ُم٤ٌمذة ًمقؾمط اعمديٜم٦م واًمتل ٓ -

 اعمحٞمط احليي. يتٕمدى ُمداه٤م

ع قمغم طمدود اعمحٞمط احليي ًمٚمٌٚمدي٦م اًم٘مري٥م ُمـ ُمريمز احلٞم٤مة اًمْم٤مطمٞم٦م: اجلزء اًمقاىم-

 آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واإلداري٦م ذم اًمٌٚمدي٦م.

اعمٜمٓم٘م٦م اعمٕمزوًم٦م: شمتٙمقن ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اخل٤مرضم٦م قمـ اعمحٞمط احليي -

 ًمٚمٌٚمدي٦م واًمٌٕمٞمدة قمـ ُمريمز آىمتّم٤مدي٦م 

هق ُمذيمقر ؾم٤مسم٘م٤م حت٧م ؾمٚمٓم٦م اًمقازم شم٘مًٞمؿ إىمٚمٞمؿ اًمٌٚمدي٦م إمم ُمٜم٤مـمؼ ومرقمٞم٦م يمام 

سم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع اعمّم٤مًمح اعم١مهٚم٦م وٓؾمٞمام ُمٜمٝم٤م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمًٙمـ واًمٕمٛمران وأُمالك 

 اًمدوًم٦م.

 يتؿ حتديد اعمٜم٤مـمؼ اًمٗمرقمٞم٦م سم٘مرار ُمـ اًمقازم.

 حتدد اعمٕم٤مُمالت اخل٤مص٦م سم٤معمٜم٤مـمؼ اًمٗمرقمٞم٦م يمام ي٠ميت:

 0,2اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م إومم)احلل اًمٗمخؿ(: 

 0,0ٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )وؾمط اعمديٜم٦م( : اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقم

 0اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ) إطمٞم٤مء اعمحٞمٓم٦م سم٤معمديٜم٦م(: 

 1,9اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمراسمٕم٦م) اًمْم٤مطمٞم٦م(: 

 1,8اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اخل٤مُم٦ًم) اعمٜمٓم٘م٦م اعمٕمزوًم٦م( : 

وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واإلداري٦م ذم اًمٌٚمدي٦م واعمتّمٗم٦م ظمّمقص٤م سم٤مٟمٕمدام اشمّم٤مل 

 ٘مؾ اًمٕمٛمقُمل.ُم٤ٌمذ سم٤مًمٜم

يتؿ شمّمٜمٞمػ اعمحؾ ُمقوقع اًمتٜم٤مزل، ُمـ أضمؾ أظمذ ُمًتقى ُمرشمٌتف سمٕملم  

 ( اعمٕمروم٦م يمام ي٠ميت:4آقمت٤ٌمر، ذم أطمد إصٜم٤مف إرسمٕم٦م)

 اًمّمٜمػ إول: ومخ٤مُم٦م قم٤مًمٞم٦م.

 اًمّمٜمػ اًمث٤مين: ومخ٤مُم٦م طمًٜم٦م

 اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م: اىمتّم٤مدي.

 اًمّمٜمػ اًمراسمع: ضمد اىمتّم٤مدي
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 حديد يمؾ ُمـ إصٜم٤مف إرسمٕم٦م اعم٘مررة:ويتؿ إظمذ سم٤مًمٕمٜم٤مس اًمت٤مًمٞم٦م ًمت

 مواد افبـاء

 افتـػقط افطبقعة واخلصائص افـوظقة

 كوظقة حسـة
حجارة، تبؾقط بافرخام، كجارة باخلشب اجلقد، 

 صباك حديدي متؼن
82 

 كوظقة متوشطة
آجر أمحر، تبؾقط بلرائك افغرا كقط ذي كوظقة 

 جقدة، كجارة باخلشب األمحر ذي كوظقة جقدة
62 

 ظقة ظاديةكو
آجر أمحر، ؿوافب إشؿـت، بالط بافغراكقط 

 افعادي، كجارة باخلشب األمحر.
42 

 22 ؿوافب إشؿـت، بالط باإلشؿـت، كجارة ظادية كوظقة

 فطابع ادعامري

 افتـؼقط اخلصائص

بافـسبة فؾعؼارات افػردية، وجود .صؽل معامري متؼن وزخار  مزيـة.

 خارجي حسنحائط باإلشؿـت حيؿل شقاجا ذا صؽل 
42 

 32 ضابع معامري خارجي وزخار  مؼبوفة

 22 ضابع معامري بسقط ذو صؽل ظادي 

 ضابع معامري رديء 
 

 
 
 
 
 



 م 2012(  ضمقان ٦03م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزءٚمجم             58

 ترـقبة ؽر  االشتؼبال )ؿاظة اجلؾوس(

 افتـؼقط مساحة افغر 

 44 أو تػوؿفا²م  32ؽر  ذات مساحة تساوي 

 32 ²م 32أو تػوؿفا وتؼل ظن  ²م22ؽر  ذات مساحة تساوي 

 22 ²م 22أو تػوؿفا وتؼل ظن  ²م 15ؽر  ذات مساحة تساوي 

 12 ²م 15ؽر  ذات مساحة تؼل ظن 

 
 ؽر  )حجر( 

 افتـؼقط ادساحة ادتوشطة فؾغر 

 42 ²م 15ؽرؾة ذات مساحة متوشطة تػوق 

 32 ²م 15وتػوؿفا وتؼل ظن² م 12ؽرؾة ذات مساحة متوشطة تساوي 

 22 ²م 12 ؽرؾة ذات مساحة متوشطة تؼل ظن

 
 ادطبخ 

 افتـؼقط مساحة ادطبخ

 22 أو تػوؿفا  ²م 15مطبخ ذو مساحة تساوي 

 15 ²م 15أو تػوؿفا وتؼل ظن  ²م 12مطبخ ذو مساحة تساوي 

 12 ²م 12مطبخ ذو مساحة تؼل ظن 
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 مساحة ادرور 

 افتـؼقط افعرض

 5 م أو يػوؿه  1.52رواق ظرضه يساوي 

 3 م 1.52يػوؿه ويؼل ظن  م أو 1رواق ظرضه يساوي 

 2 م 1رواق ظرضه يؼل ظن 

 
  درج مشسك )شؾم(

 افتـؼقط افعرض

 22 م 1.52ظرض يػوق 

 12 م 1.52م أو يػوؿه ويؼل ظن  1ظرض يساوي 

 5 م 1ظرض يؼل ظن 

 
 ارتػاع حتت افسؼف 

 افتـؼقط االرتػاع

 15 م أو يػوؿفا  3ارتػاع حتت افسؼف يساوي 

 12 م  3م أو يػوؿفا ويؼل ظن  2.92ف يساوي ارتػاع حتت افسؼ

 5 م 2.92ارتػاع حتت افسؼف يؼل ظن 

 ي٠ميت:اًمٕمامرة اًمت٤مسمع هل٤م سمتّمٜمٞمٗمف يمام يًٛمح جمٛمقع اًمٜم٘م٤مط عمجٛمؾ قمٜم٤مس حمؾ ُمٕملم وقمٜم٤مس

 ٟم٘مٓم٦م، 211اًمّمٜمػ إول )ومخ٤مُم٦م قم٤مًمٞم٦م(: أيمثر ُمـ 

 ٟم٘مٓم٦م، 211ٟم٘مٓم٦م إمم  060اًمّمٜمػ اًمث٤مين) ومخ٤مُم٦م طمًٜم٦م(: ُمـ 

 ٟم٘مٓم٦م، 061ٟم٘مٓم٦م إمم 021اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م )اىمتّم٤مدي(: ُمـ 

 ٟم٘مٓم٦م. 021اًمّمٜمػ اًمراسمع )ضمد اىمتّم٤مدي(: أىمؾ ُمـ 

 وحتدد اعمٕم٤مُمالت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕصٜم٤مف يمام ي٠ميت:

 ،0,5اًمّمٜمػ إول: 

 ،0,0اًمّمٜمػ اًمث٤مين: 

 ،1,9اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م: 

 .1,7اًمّمٜمػ اًمراسمع: 
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ًمٙمؾ ؾمٜم٦م  %٤1,5مس ٟم٦ًٌم قمغم أؾم %91وحي٥ًم اًمتخٗمٞمض سم٥ًٌم اًم٘مدم اعمحدد ب 

 طم٥ًم طم٤مًم٦م صٞم٤مٟم٦م اًمٕم٘م٤مر. 0,2و  1,6ُمّمحح٦م سمٛمٕم٤مُمؾ صٞم٤مٟم٦م يؽماوح سملم 

سملم يمؾ ُمـ وزير اًمًٙمـ  ،2116أيمتقسمر ؾمٜم٦م  20وىمد ضم٤مء اًم٘مرار اًمقزاري اعمِمؽمك اعم١مرخ ذم 

اعمٕمدل واعمتٛمؿ ًمٚم٘مرار اًمقزاري  ،وزير اًمداظمٚمٞم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م، و وزير اعم٤مًمٞم٦م ،واًمٕمٛمران

اًمذي حيدد ُمٕم٤ميػم حتديد اًم٘مٞمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم إـم٤مر  2114يٜم٤مير ؾمٜم٦م  27عمِمؽمك اعم١مرخ ذم ا

اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو 

وم٘مد ٟمص قمغم أن اًمًٕمر إؾم٤مد يٜمت٩م  ،2114اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

ذم ُمٕم٤مُمؾ اعمٜمٓم٘م٦م وُمٕم٤مُمؾ  ²دج/م 04.111اًمًٕمر اعمرضمٕمل اعمتقؾمط اعمحدد سمٛمٌٚمغ سميب 

 اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م وُمٕم٤مُمؾ اًمّمٜمػ.

 وحتدد اعمٕم٤مُمالت اخل٤مص٦م سم٤معمٜم٤مـمؼ يمام ي٠ميت:

 0,8اعمٜمٓم٘م٦م إومم:  -

 0,9اعمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  -

   0,0اعمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م:  -

 1,9اعمٜمٓم٘م٦م اًمراسمٕم٦م:  -

 1,7اعمٜمٓم٘م٦م اخل٤مُم٦ًم:  -

 ٦1,4م اًم٤ًمدؾم٦م: اعمٜمٓم٘م -

 [ يمام ي٠ميت :6وحتدد اعمٕم٤مُمالت اخل٤مص٦م سم٤معمٜم٤مـمؼ اًمٗمرقمٞم٦م]

 اعمٜمٓم٘مت٤من إومم واًمث٤مٟمٞم٦م:

 0,0اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م إومم ) احلل اًمٗمخؿ ( :  -

 0اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) وؾمط اعمديٜم٦م ( :  -

 1,9اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ) إطمٞم٤مء اعمحٞمٓم٦م سم٤معمديٜم٦م ( :  -

 1,8ٞم٦م اًمراسمٕم٦م ) اًمْم٤مطمٞم٦م ( : اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقم -

 1,7اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اخل٤مُم٦ًم )اعمٜمٓم٘م٦م اعمٕمزوًم٦م ( :  -

 اعمٜمٓم٘مت٤من اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م:

 0اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م إومم ) احلل اًمٗمخؿ ( :  -

 1,9اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) وؾمط اعمديٜم٦م ( :  -

 ,18اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ) إطمٞم٤مء اعمحٞمٓم٦م سم٤معمديٜم٦م ( :  -

 1,7ٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمراسمٕم٦م ) اًمْم٤مطمٞم٦م ( : اعم -
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 .1,6اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اخل٤مُم٦ًم ) اعمٜمٓم٘م٦م اعمٕمزوًم٦م ( :  -

 اعمٜمٓم٘مت٤من اخل٤مُم٦ًم واًم٤ًمدؾم٦م: 

 1,9اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م إومم ) احلل اًمٗمخؿ ( :  -

 1,8اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) وؾمط اعمديٜم٦م ( :  -

 1,7ديٜم٦م ( : اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ) إطمٞم٤مء اعمحٞمٓم٦م سم٤معم -

 1,6اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمراسمٕم٦م ) اًمْم٤مطمٞم٦م ( :  -

 .1,5اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م اخل٤مُم٦ًم ) اعمٜمٓم٘م٦م اعمٕمزوًم٦م ( :  -

ويؽمشم٥م قمغم شمٓمٌٞمؼ هذا اًم٘مرار إُم٤م شمًديد اًمٗمرق إذا يم٤من اًمدومع ىمد شمؿ يم٤مُمال وإُم٤م شمٕمديؾ 

ُم٤ميق ؾمٜم٦م  04إىم٤ًمط اعمًتح٘م٦م، هذا احلٙمؿ أًمٖم٤مه اًم٘مرار اًمقزاري اعمِمؽمك اعم١مرخ ذم 

وزير ر اًمداظمٚمٞم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م، ووزي ،سملم يمؾ ُمـ وزير اًمًٙمـ واًمٕمٛمران ،2109

اًمذي  2114يٜم٤مير ؾمٜم٦م  27اعمٕمدل واعمتٛمؿ ًمٚم٘مرار اًمقزاري اعمِمؽمك اعم١مرخ ذم  ،اعم٤مًمٞم٦م

حيدد ُمٕم٤ميػم حتديد اًم٘مٞمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم إـم٤مر اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م 

واويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول وًمد

طمٞم٨م ٟمص قمغم أن شمٓمٌٞمؼ هذا اًم٘مرار ٓ ي١مدي إمم رد اًمٗم٤مرق ذم طم٤مًم٦م   ،2114يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

اًمدومع اًمٗمقري وٓ إمم شمٕمديؾ آضم٤مل آؾمتح٘م٤مق يمام ٟمص قمغم أن اًمًٕمر إؾم٤مد يٜمت٩م 

عمٜمٓم٘م٦م اًمٗمرقمٞم٦م وُمٕم٤مُمؾ اًمّمٜمػ قمغم اًمًٕمر اعمرضمٕمل سمتٓمٌٞمؼ ُمٕم٤مُمؾ اعمٜمٓم٘م٦م وُمٕم٤مُمؾ ا

 .²دج/م 02.111اعمتقؾمط اعمحدد سمٛمٌٚمغ 

 بافـسبة فعؼار ذي ضابع ؾردي:-

شمٓمٌؼ قمغم ؾمٕمر اًمتٜم٤مزل اعمتحّمؾ قمٚمٞمف طم٥ًم اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعمذيمقرة ؾم٤مسم٘م٤م قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ 

 فه. سمٕم٦مإُمر سمٕم٘م٤مر ذي ـم٤مسمع ومردي، زي٤مدة متثؾ اًم٘مٞمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ًمٚم٘مٓمٕم٦م إروٞم٦م اًمت٤م

 بافـسبة فؾؿحالت ذات االشتعامل افتجاري أو احلردم أو ادفـي:-ثاكقا

قمٜمدُم٤م يٙمقن اعمٚمؽ ذا اؾمتٕمامل دم٤مري أو طمرذم أو ُمٝمٜمل طم٥ًم ُمقىمع اعمحؾ، شمٓمٌؼ 

 زي٤مدة حتدد سم٤مًمٜم٥ًم أشمٞم٦م:

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمحالت اعمتقاضمدة سم٤مًمٓمقاسمؼ اًمًٗمٚمٞم٦م أو اًمٕمٚمقي٦م أو اًمتل ًمٞمس هل٤م  91% -

 غم اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل،ُمدظمؾ ُم٤ٌمذ قم

 عم٤م شمتقومر قمغم ُمدظمؾ ُم٤ٌمذ قمغم اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل وُمتقاضمدة سمِمقارع ومرقمٞم٦م، 51% -

 عم٤م شمتقاومر قمغم ُمدظمؾ ُم٤ٌمذ قمغم اًمٓمريؼ اًمٕمٛمقُمل وُمتقاضمدة سمِمقارع رئٞمًٞم٦م. 011% -
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حتدده اعمّم٤مًمح  1,0سمجزء  2و 0,2ويّمحح ُمٕم٤مُمؾ اعمقىمع سمٛمٕم٤مُمؾ ضم٤ٌمئل يؽماوح سملم 

 .ٚمٞمٛمٞم٤ماجل٤ٌمئٞم٦م اعمختّم٦م إىم

 حتصقل ظائدات افتـازل:-ب

ؾمقاء أيم٤مٟم٧م إُمالك شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م أو شمًػمه٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري، وم٢من إدارة 

أُمالك اًمدوًم٦م هل اهلٞمئ٦م اعمخقل هل٤م ىم٤مٟمقٟم٤م سمتحّمٞمؾ قم٤مئدات اًمتٜم٤مزل، ومٌٕمد إرؾم٤مل اعمٚمػ هل٤م ُمـ 

ي، ي٘مقم ُمدير أُمالك اًمدوًم٦م ـمرف ُمّم٤مًمح اًمدائرة أوُمـ ديقان اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مر

 اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م سمتحقيٚمف إمم رئٞمس ُمٗمتِمٞم٦م أُمالك اًمدوًم٦م اًمذي ي٘مقم سمح٤ًمب ؾمٕمر اًمتٜم٤مزل.

 األمالك افعؼارية ذات االشتعامل افسؽـي:-أوال

يٛمٙمـ ًمٚمِم٤مهمٚملم اًمنمقمٞملم ًمألُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ذات آؾمتٕمامل اًمًٙمٜمل اىمتٜم٤مء ؾمٙمٜمٝمؿ سمدومع 

ط، ويًتٗمٞمدون ذم هذا اإلـم٤مر ُمـ اطمت٤ًمب ُمٌٚمغ اإلجي٤مر اعمدومقع يم٤مُمؾ اًمثٛمـ ومقرا أو سم٤مًمت٘مًٞم

اًمذي حيدد ذوط  19/269ُمٜمذ شم٤مريخ ؿمٖمؾ اًمًٙمـ اعمٕمٜمل، وىمد يم٤من اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

ويمٞمٗمٞم٤مت اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري 

اعمٕمدل واعمتٛمؿ سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم  2114ير ؾمٜم٦م اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤م

، واعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 09/059، واعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 16/296اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ

، يٜمص قمغم أٟمف يًتثٜمك ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ 05/200، واعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 04/009

اًمِم٤مهمٚمقن  إطمٙم٤مم اعمتْمٛمٜم٦م ظمّمؿ ُم٤ٌمًمغ اإلجي٤مر اعمدومققم٦م واًمتخٗمٞمْم٤مت ُمـ ؾمٕمر اًمتٜم٤مزل،

اًمنمقمٞمقن اًمراهمٌقن ذم ذاء ُمًٙمٜمٝمؿ اًمذيـ ؾمٌؼ هلؿ ذاء ُمٚمؽ قم٘م٤مري ُمـ اًمدوًم٦م أو 

اعم١مرخ ذم  09/059اؾمتٗم٤مدوا ُمـ إقم٤مٟمتٝم٤م اعم٤مًمٞم٦م ذم جم٤مل اًمًٙمـ، أُم٤م اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

واًمذي حيدد ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م  2109أسمريؾ ؾمٜم٦م  05

ًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول ًمٚمدوًم٦م و

وم٘مد أىمَم ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اعمؽمؿمحقن اًمذيـ  2114يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

ؾمٌؼ هلؿ ايمت٤ًمب ُمٚمؽ قم٘م٤مري ذي ٟمٗمس آؾمتٕمامل ُمـ اًمدوًم٦م أو اؾمتٗم٤مدوا ُمـ إقم٤مٟمتٝم٤م  اعم٤مًمٞم٦م 

 ،2104ُم٤مرس ؾمٜم٦م  24اعم١مرخ ذم  04/009ـ، أُم٤م اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ اعمقضمٝم٦م ًمٚمًٙم

وم٘مد ٟمص قمغم أٟمف يًتثٜمك ُمـ  ،اًم٤ًمًمػ ذيمره 19/269اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  اعمٕمدل ًمٚمٛمرؾمقم

آؾمتٗم٤مدة ُمـ إطمٙم٤مم اعمتْمٛمٜم٦م ظمّمؿ ُم٤ٌمًمغ اإلجي٤مر اعمدومققم٦م واًمتخٗمٞمْم٤مت ُمـ ؾمٕمر 

أو اؾمتٗم٤مدوا ُمـ إقم٤مٟم٦م ُم٤مًمٞم٦م ىمّمد سمٜم٤مء أو  اًمتٜم٤مزل، اًمراهمٌقن ذم ذاء ُمٚمؽ قم٘م٤مري ُمـ اًمدوًم٦م

 شمرُمٞمؿ أو ذاء ُمًٙمـ
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 دم حافة اختقار صقغة افؼاء بدؾع ـامل افثؿن ؾورا:-1

ذم طم٤مًم٦م اظمتٞم٤مر صٞمٖم٦م اًمنماء سمدومع يم٤مُمؾ اًمثٛمـ ومقرا، يًتٗمٞمد اعمِمؽمي ُمـ ختٗمٞمض ىمٞمٛمتف 

٦م ُمـ ـمرف ُمـ صمٛمـ اًمتٜم٤مزل، وظمّمؿ ُم٤ٌمًمغ اإلجي٤مر اعمثٌت٦م قمـ ـمريؼ ؿمٝم٤مدة  ُمًٚمٛم 01%

 ُمّم٤مًمح دواويـ اًمؽمىمٞم٦م و واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري.

 دم حافة اختقار صقغة افؼاء بافتؼسقط:-2

ؾمٜم٦م ًمدومع صمٛمـ  21يًتٗمٞمد اعمِمؽمي ُمـ أضمؾ أىمّم٤مه  ،ذم طم٤مًم٦م اظمتٞم٤مر صٞمٖم٦م اًمنماء سم٤مًمت٘مًٞمط

ُمـ صمٛمـ اًمتٜم٤مزل، يتْمٛمـ ُمٌٚمغ  %5اًمتٜم٤مزل، وذم هذه احل٤مًم٦م، جي٥م شم٘مديؿ دومع أوزم سمٜم٦ًٌم 

اعمدومقع، يدومع قمٜمد إسمرام قم٘مد اًمٌٞمع، وخيْمع اعمٌٚمغ اعمتٌ٘مل ًمتٓمٌٞمؼ ٟم٦ًٌم وم٤مئدة حتدد ب  اًمْمامن

 ذم اًمًٜم٦م. 0%

 يمام يًتٗمٞمد اعمِمؽمي ذم هذه احل٤مًم٦م ُمـ ختٗمٞمض ذم ُمٌٚمغ اًمتٜم٤مزل ىمدره:

 [،7( ؾمٜمقات أو شم٤ًموهي٤م]9قمٜمدُم٤م شمٙمقن اعمدة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م أىمؾ ُمـ صمالث ) 7% -

( 5( ؾمٜمقات وشم٘مؾ قمـ مخس )9قمٚمٞمٝم٤م شمزيد قمـ صمالث)قمٜمدُم٤م شمٙمقن اعمدة اعمتٗمؼ  5% -

 [.8ؾمٜمقات أو شم٤ًموهي٤م]

ويؽمشم٥م قمغم قمدم شمًديد اعمًتح٘م٤مت اًمِمٝمري٦م، سمٕمد ؿمٝمر واطمد ُمـ شم٤مرخيٝم٤م اعمحدد، شمٓمٌٞمؼ 

( ُمًتح٘م٤مت ؿمٝمري٦م ُمتت٤مًمٞم٦م، شمٓمٌؼ 6، وذم طم٤مًم٦م قمدم دومع اعمِمؽمي ؾمتتف )% 1,5زي٤مدة سمٜم٦ًٌم   

يع اعمٕمٛمقل سمف، ٓ ؾمٞمام إًمٖم٤مء اًمٌٞمع، وذم هذه احل٤مًم٦م، شم١مول اًمٕم٘مقسم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتنم

 اعمًتح٘م٤مت اًمِمٝمري٦م اعمدومققم٦م إمم اعمّمٚمح٦م اعمتٜم٤مزًم٦م.

 ثاكقا: األمالك افعؼارية ذات االشتعامل افتجاري وادفـي أو احلردم:

ٓ يًتٗمٞمد اًمِم٤مهمٚمقن اًمنمقمٞمقن ًمألُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ذات آؾمتٕمامل اًمتج٤مري أو اعمٝمٜمل أو 

رذم اًمراهمٌقن ذم ذاء حمالهتؿ، ُمـ إطمٙم٤مم اعمتْمٛمٜم٦م  اًمتخٗمٞمض ُمـ ؾمٕمر اًمتٜم٤مزل وظمّمؿ احل

إن إدارة أُمالك اًمدوًم٦م شم٘مقم  سمّم٥م اًمٕم٤مئدات اًمٜم٤مدم٦م قمـ اًمتٜم٤مزل قمغم  ُم٤ٌمًمغ اإلجي٤مر اعمدومققم٦م.

اًمتل حت٘م٘مٝم٤م  ،إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ذات آؾمتٕمامل اًمًٙمٜمل أو اعمٝمٜمل أو اًمتج٤مري أو احلرذم

ُمـ  65اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري ذم طم٤ًمب اًمدوًم٦م وهذا طم٥ًم ُم٤م ذيمرشمف اعم٤مدة دواويـ 

:  2114يتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م  ،2119ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  28اعم١مرخ ذم  22-19اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

شمّم٥م اًمٕم٤مئدات اًمٜم٤مدم٦م قمـ اًمتٜم٤مزل قمغم إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ذات آؾمتٕمامل اًمًٙمٜمل أو اعمٝمٜمل  "

واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري سمٛم٤ًممه٤مت ُم١مىمت٦م ُمـ  اًمتل حت٘م٘مٝم٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م ،أو اًمتج٤مري أو احلرذم

 . "ًمٚمٛمٞمزاٟمٞم٦م خمتٚمٗم٦م طمقاصؾ" 210 – 117اًمدوًم٦م ذم احل٤ًمب رىمؿ 

 حترير افعؼد اإلداري ادؽرس فعؿؾقة افتـازل-ت
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سمٕمد اؾمتٙمامل اإلضمراءات اًم٤ًمسم٘م٦م ودومع اًمثٛمـ ًمدى ُمٗمتِمٞم٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم ُمًتقى 

ن ُمٗمتش إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م يرؾمؾ اعمٚمػ إل ُمدير إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم ُمًتقى اًمدائرة، وم٢م

اًمقٓي٦م اًمذي ًمف احلؼ ذم حترير قم٘مد اًمٌٞمع اعمٙمرس ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٜم٤مزل، واإلُمْم٤مء قمٚمٞمف ؾمقاء أيم٤مٟم٧م 

إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م، أو شمًػمه٤م دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري وسم٤مًمت٤مزم ٓسمد ُمـ 

 ؿمٙمٚمٞم٦م إلمت٤مم اًمٌٞمع، شمتٛمثؾ ذم اًمرؾمٛمٞم٦م، واًمتًجٞمؾ واًمِمٝمر.شمقومر ذوط 

 أوال: افرشؿقة 

إن اًمٕم٘مقد اعمتْمٛمٜم٦م اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م أو ًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم 

اًمٕم٘م٤مري، اؾمتٚمزم ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن ؿمٙمال ظم٤مص٤م، وهل اًمٙمت٤مسم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م، ومٗمل هذه احل٤مًم٦م شمٙمقن 

الٟمٕم٘م٤مد، سمحٞم٨م ي١مدي ختٚمٗمٝم٤م إمم قمدم وضمقد اًمتٍمف أصال ًمتخٚمػ ريمـ ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م ٓزُم٦م ًم

أريم٤مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقم سمدوٟمف اًمقرىم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م اًمتل شمًتٙمٛمؾ ذوـمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م شمٙمقن هل٤م 

 [.9طمجٞم٦م ىمقي٦م ذم اإلصم٤ٌمت]

[ اًمٕم٘مد اًمرؾمٛمل قمغم أٟمف قم٘مد يث٧ٌم ومٞمف ُمقفمػ 01ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ] 924وىمد قمروم٧م اعم٤مدة 

أو و٤مسمط قمٛمقُمل، أوؿمخص ُمٙمٚمػ سمخدُم٦م قم٤مُم٦م ُم٤م شمؿ ًمديف أو ُم٤م شمٚم٘م٤مه ُمـ ذوي اًمِم٠من،  قم٤مم

 وذًمؽ ـمٌ٘م٤م ًمألؿمٙم٤مل اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وذم طمدود ؾمٚمٓمتف واظمتّم٤مصف.

إن اًمٕم٘مقد اًمرؾمٛمٞم٦م شمتٜمقع طم٥ًم اجلٝم٤مت اًمتل طمٍمه٤م اعمنمع ذم إقمداد هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد، 

ت اًمٕم٘م٤مري٦م ُمٝمام يم٤من اؾمتٕمامهل٤م، وؾمقاء أيم٤مٟم٧م وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمٕم٘مقد اعمتْمٛمٜم٦م اًمتٜم٤مزل قمـ اعمحال

شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م أو ًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري، وم٢من إدارة أُمالك اًمدوًم٦م هل اجلٝم٦م 

 .اًمقطمٞمدة اعمخقل هل٤م ىم٤مٟمقٟم٤م حترير اًمٕم٘مقد اًمرؾمٛمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م اًمتٜم٤مزل قمـ هذه إُمالك

قمـ وزير آىمتّم٤مد اعمتْمٛمـ  0992يٜم٤مير ؾمٜم٦م  21وىمد ٟمص اًم٘مرار اًمقزاري اًمّم٤مدر سمت٤مريخ 

ُمٜمح شمٗمقيض عمديري أُمالك اًمدوًم٦م ذم اًمقٓي٦م إلقمداد اًمٕم٘مقد اًمتل هتؿ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م 

ذم ُم٤مدشمف إومم قمغم أن يٛمٜمح شمٗمقيض عمديري أُمالك اًمدوًم٦م ذم  ،اًمت٤مسمٕم٦م ُٕمالك اًمدوًم٦م اخل٤مص٦م

اًمت٤مسمٕم٦م ُٕمالك اًمدوًم٦م اخل٤مص٦م اًمقٓي٦م إلقمداد وإُمْم٤مء اًمٕم٘مقد اًمتل هتؿ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م 

ُمـ  075وإلقمٓم٤مئٝم٤م اًمٓم٤مسمع اًمرؾمٛمل واًمًٝمر قمغم طمٗمٔمٝم٤م، وذًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤م ٕطمٙم٤مم اعم٤مدة 

واًمذي حيدد ذوط ادارة  0990ٟمقومٛمؼم ؾمٜم٦م  29اعم١مرخ ذم  454-90اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

٧م قمغم أٟمف واًمتل ٟمّم ،ويْمٌط يمٞمٗمٞم٤مت ذًمؽ إُمالك اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وشمًٞمػمه٤م

ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  021ُمـ اعم٤مدة  9و 2ذم اـم٤مر شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم اًمٗم٘مرشملم  ،يٛمٙمـ ًمٚمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م

واعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، أن يٛمٜمح  0991اعم١مرخ ذم أول ديًٛمؼم 91-91رىمؿ 
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شمٗمقيْم٤م سمٛمقضم٥م ىمرار عمّمٚمح٦م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إلقمداد اًمٕم٘مقد اًمتل هتؿ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م 

 ٤مص٦م  اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وإقمٓم٤مئٝم٤م اًمٓم٤مسمع اًمرؾمٛمل واًمًٝمر قمغم طمٗمٔمٝم٤م.اخل

 ثاكقا: افتسجقل

يٕمتؼم اًمتًجٞمؾ إضمراء ختْمع ًمف اعمحررات، ويؽمشم٥م قمٜمف حتّمٞمؾ اًميي٦ٌم ًمّم٤مًمح اخلزيٜم٦م، 

ًمقطمده طمج٦م يم٤مُمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألـمراف، ويٙمقن أُم٤مم ُمّمٚمح٦م اًمتًجٞمؾ  وٓ يٕمتؼم اًمتًجٞمؾ

 واًمٓم٤مسمع.

ُمـ ىم٤مٟمقن اًمتًجٞمؾ قمغم وضمقب شمًجٞمؾ اًمٕم٘مقد اعمدٟمٞم٦م واًمٕم٘مقد همػم  9وىمد ٟمّم٧م اعم٤مدة 

اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم اًمٜمًخ إصٚمٞم٦م أو اًمؼماءات أو إصقل، وشمٚمخص ُمًٌ٘م٤م ُمـ ىمٌؾ اعمحرريـ قمغم 

يمِمػ وشمٕمٓمل احلؼ، قمٜمد آىمتْم٤مء، ذم إقمداد ُمًتخرضم٤مت حتٚمٞمٚمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمحرريـ، وشم٘مدم 

ًمتًجٞمؾ ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمذي شم٘مدم ومٞمف اًمٜمًخ هذه اجلداول واعمًتخرضم٤مت إمم ُمّمٚمح٦م ا

ُمـ ىم٤مٟمقن  059إصٚمٞم٦م أو اًمؼماءات، ويرومض اإلضمراء قمٜمد خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ، يمام ٟمّم٧م اعم٤مدة 

[ قمغم أن هذه اًمٙمِمقف يٕمده٤م اعمحررون قمغم اؾمتامرات شمًٚمٛمٝم٤م إدارة اًميائ٥م 00اًمتًجٞمؾ]

 جم٤مٟم٤م ويذيمرون ومٞمٝم٤م ُم٤م يكم:

 شم٤مريخ ورىمؿ اًمٕم٘مقد  -

 قدٟمقع اًمٕم٘م -

 اعم٤ٌمًمغ أو اًم٘مٞمؿ اخل٤موٕم٦م ًمٚمرؾمقم -

 أًم٘م٤مب وأؾمامء إـمراف وُمًٙمٜمٝمؿ -

ُمٙمرر ُمـ ىم٤مٟمقن اًمتًجٞمؾ رىمؿ  947أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم حل٘مقق ورؾمقم اًمتًجٞمؾ، وم٘مد ٟمّم٧م اعم٤مدة 

قمغم أٟمف شمٕمٗمك ُمـ مجٞمع طم٘مقق ورؾمقم اًمتًجٞمؾ يمؾ اًمِمٝم٤مدات وإوراق واًمقصم٤مئؼ اًمتل شمؿ 

، أو شمٓمٌٞم٘م٤م ٕطمٙم٤مم اعم٤مدة 0980ومؼماير  7اعم١مرخ ذم  ،10-80إقمداده٤م سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

، اًمتل يم٤من 2112ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م  219واعم٤مدة  2110ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م  40

ُمقوققمٝم٤م اًمتٜم٤مزل قمـ اعمحالت ذات آؾمتٕمامل اًمًٙمٜمل اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م ودواويـ اًمؽمىمٞم٦م 

 واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري،

اًمتج٤مري، وم٢مهن٤م ختْمع ًمرؾمقم اًمتًجٞمؾ وشمٙمقن ُم٘مدرة  أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمحالت ذات اًمٓم٤مسمع

 طم٥ًم ؾمٕمر اًمت٘مٞمٞمؿ.

 ثافثا: ظؿؾقة افشفر

يتْمٛمـ اقمداد  0975ٟمقومٛمؼم ؾمٜم٦م  02اعم١مرخ ذم  75/74ُمـ إُمر رىمؿ  06ٟمّم٧م اعم٤مدة 

ُمًح إرايض اًمٕم٤مم وشم٠مؾمٞمس اًمًجؾ اًمٕم٘م٤مري قمغم أن اًمٕم٘مقد آرادي٦م وآشمٗم٤مىم٤مت اًمتل 
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أو شمٍميح أو شمٕمديؾ أو اٟم٘مْم٤مء طمؼ قمٞمٜمل، ٓ يٙمقن هل٤م أصمر طمتك سملم شمرُمل إمم اٟمِم٤مء أوٟم٘مؾ 

 إـمراف إٓ ُمـ شم٤مريخ ٟمنمه٤م ذم جمٛمققم٦م اًمٌٓم٤مىم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م.

 اًمتل اًمتٍموم٤مت إصم٤ٌمت ظمالل ُمـوذًمؽ  اًمٕم٘م٤مري٦م احل٘مقق إقمالن هق ،اًمٕم٘م٤مري اًمِمٝمرإن 

 تقي٤مهت٤م،حم قمغم اإلـمالع ؿمخص يمؾ قمغم يًٝمؾ قمٚمٜمٞم٦م ؾمجالت ذم احل٘مقق هذه قمغم شم٘مع

 إٓ يتًع ٓ إذ قم٘م٤مري، ٟمٔم٤مم اًمِمٝمر سمٞم٤مٟم٤مت وٟمٔم٤مم ُمـ ومٞمٝم٤م ضم٤مء سمام إوم٤مدات أظمذو

  .وُمًت٘مر صم٤مسم٧م طمٞمز ُمـ عم٤مهل٤م اًمٕم٘م٤مرات، قمغم اًمقاىمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمتٍموم٤مت

 وهذه إؿمخ٤مص، إلقمالم اًمدوًم٦م ُمتٜم٤مول ذم اًم٘م٤مٟمقن ووٕمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٤مري وم٤مًمِمٝمر

 ًمٚمٕم٘م٤مرات اعم٤مدي اًمقصػ شمٌلم اًمتل اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ضمراءاتاإل ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ شمتٙمقن اًمقؾمٞمٚم٦م

ًمألرايض  ُمًح قمٛمٚمٞم٦م قمٛمقُم٤م شمًتدقمل اًمتل اعم٤مدي٦م واًم٘مٞم٤مؾم٤مت اًمِمٙمؾ ظمالل ُمـ ضمٝم٦م ُمـ

 ُمـ وذًمؽ إظمػمة، هلذه اًم٘م٤مٟمقين اًمقصػ شمٌلم أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ذم ٟمٔم٤مم اًمِمٝمر اًمٕمٞمٜمل،

 هقي٦م شمٜمٔمٞمؿ إمم قمٛمقُم٤م هيدف اًمِمٝمر ومٜمٔم٤مم اًمٕم٘م٤مري٦م اًمًجالت ذم احل٘مقق شمًجٞمؾ ظمالل

 .ًمألؿمخ٤مص اعمدٟمٞم٦م احل٤مًم٦م سمٓم٤مىم٦م يمٌػم طمد إمم شمِمٌف قم٘م٤مر ًمٙمؾ

 افعؼاري افشفر أمهقة-1

 02اعم١مرخ ذم  74-75اًمِمٝمر اًمٕم٘م٤مري اًمذي اؾمتحدصمف اعمنمع اجلزائري سمٛمقضم٥م إُمر 

 اعمتْمٛمـ اقمداد ُمًح إرايض اًمٕم٤مم وشم٠مؾمٞمس اًمًجؾ اًمٕم٘م٤مري ي٘مقم قمغم 0975ٟمقومٛمؼم ؾمٜم٦م 

ىم٤مٟمقين حمٙمؿ، اعمًتٛمد عم٤ٌمدئف وأؾمًف ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتًجٞمؾ اًمٕمٞمٜمل أو ٟمٔم٤مم شمقراٟمس ٟمٔم٤مم 

 ُم٤م و اًمٕم٘م٤مري٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م احل٘مقق ىمٞمد ي١مُمـ ومٝمق ،إؾمؽمازم ٟم٦ًٌم إمم واوٕمف روسمر شمقراٟمس،

شمٍموم٤مت،واًمٖم٤مي٦م إؾم٤مؾمٞم٦م واهلدف إؾمٛمك اًمذي يًٕمك إًمٞمف  ُمـ قمٚمٞمٝم٤م جيري أو هب٤م يتٕمٚمؼ

وامن اؾمت٘مرار اعمٕم٤مُمالت اًمٕم٘م٤مري٦م، قمـ ـمريؼ إقمٓم٤مء أروٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ٟمٔم٤مم اًمِمٝمر اًمٕم٘م٤مري هق 

صٚم٦ٌم ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م وًم٤ٌمىمل احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمٜمٝم٤م، وإقمٓم٤مء أصح٤مهب٤م وامٟم٤مت ىمقي٦م 

 وُمتٞمٜم٦م.

ٕٟمف يٌلم احل٤مًم٦م اعم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر، إذ يٙمٗمل اًمرضمقع إًمٞمف عمٕمروم٦م ُمٕم٤ممل اًمٕم٘م٤مر وأوص٤مومف   -

ف وطمدوده، يمام يٕمرف قمغم وضمف اًمٞم٘ملم ُم٤مًمؽ اًمٕم٘م٤مر وأوص٤مومف واحل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م اعمٜمِم٠مة وُم٤ًمطمت

 قمٚمٞمف.

 قمٛمٚمٞم٦م اًمِمٝمر يٜمجؿ قمٜمٝم٤م إؿمٝم٤مر جلٛمٞمع احل٘مقق واًمتٖمػمات اعمّم٤مطم٦ٌم ًمٚمٕم٘م٤مر -

إن اًمٕم٘مقد اًمقاردة قمغم اًمٕم٘م٤مر واعمِمٝمرة، هل٤م ُمـ اًمنمقمٞم٦م وىمقة اًمثٌقت ُم٤مٓ يقضمد ذم اًمٕم٘مقد  -

ويٜمجؿ قمـ ذًمؽ شمًٝمٞمؾ طمريمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م ووامن ؾمػمه٤م واٟمت٘م٤مهل٤م  اعمدٟمٞم٦م آظمرى،

 واـمٛمئٜم٤من اعمتٕم٤مُمٚملم هب٤م وسم٤مًمت٤مزم اؾمت٘مرار اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م.
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يًٕمك ٟمٔم٤مم اًمِمٝمر اًمٕم٘م٤مري إمم اؾمت٘مرار اعمٕم٤مُمالت اًمٕم٘م٤مري٦م وظمٚمؼ اًمث٘م٦م وآـمٛمئٜم٤من سملم  -

اًمذيـ جيٕمٚمقن اًمٕم٘م٤مر هق اًمْمامٟم٦م  اعمتٕم٤مُمٚملم ذم اعمج٤مل اًمٕم٘م٤مري وقمغم اخلّمقص اعم٘مرولم

اًمقطمٞمدة ٓؾمؽمداد أُمقاهلؿ ٕن اًمًجؾ اًمٕم٘م٤مري يٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م احل٤مًم٦م اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٘م٤مرات 

 اعمًجٚم٦م سمف.

إن شمٓمٝمػم اًمٕم٘م٤مر ُمـ يمؾ اًمٜمزاقم٤مت ي١مدي إمم اًمزي٤مدة ذم ىمٞمٛمتف واًمرومع ُمـ صمٛمٜمف، وم٤مًمٕم٘م٤مر  -

ُمِم٤مريٕمٝمؿ واؾمتثامره٤م ذم اعمٞمدان اًمٕم٘م٤مري، اعمِمٝمر يِمجع أصح٤مب رؤوس إُمقال قمغم إىم٤مُم٦م 

 وُمـ صمؿ ومٝمق ريمٞمزة أؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمت٘مدم آىمتّم٤مدي وآضمتامقمل ذم اًمدوًم٦م.

 افطابع افعقـي فؾشفر افعؼاري-2

اعمذيمقر أقماله، قمغم أن اًمٕم٘مقد واًم٘مرارات اًم٘مْم٤مئٞم٦م  75/74ُمـ إُمر رىمؿ  27ٟمّم٧م اعم٤مدة 

تل ختص قم٘م٤مرات أو طم٘مقىم٤م قمٞمٜمٞم٦م ريٗمٞم٦م اًمتل شمٙمقن ُمقوقع إؿمٝم٤مر ذم حم٤مومٔم٦م قم٘م٤مري٦م واًم

ُمقضمقدة ذم سمٚمدي٦م مل يٕمد ومٞمٝم٤م سمٕمد ُمًح إرايض، شمٗمٝمرس سمّمٗم٦م اٟمت٘م٤مًمٞم٦م ذم جمٛمققم٦م سمٓم٤مىم٤مت 

 قم٘م٤مري٦م ُم١مىمت٦م متًؽ قمغم اًمِمٙمؾ اًمٗمردي.

إن اعمنمع اجلزائري أظمد يم٠مصؾ سمٜمٔم٤مم اًمِمٝمر اًمٕمٞمٜمل، همػم أن هذا اًمٜمٔم٤مم يٕمتٛمد يم٠مؾم٤مس قمغم 

 لم إمت٤مم قمٛمٚمٞم٦م اعمًح يٌ٘مك ٟمٔم٤مم اًمِمٝمر اًمِمخيص يم٤مؾمتثٜم٤مء هق اعمٓمٌؼ. اعمًح، وسم٤مًمت٤مزم إمم طم

 اآلثار ادستبة ظذ ظؼد افبقع-6

سمٕمد إمت٤مم اإلضمراءات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم حترير قم٘مد اًمٌٞمع واعمتٛمثٚم٦م ذم اًمرؾمٛمٞم٦م واًمتًجٞمؾ -1.6

يـ اًمؽمىمٞم٦م واًمِمٝمر، وم٢من اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م شمٜمت٘مؾ ُمـ اًمدوًم٦م إذا يم٤مٟم٧م هل اعم٤مًمٙم٦م، أو ُمـ دواو

 واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إُمالك اًمتل شمًػمه٤م، إمم اعمِمؽمي.

 افؼط اداكع من افترص  دم افسؽـات افعؿومقة ادتـازل ظـفا-2.6

، اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن 2117ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  91اعم١مرخ ذم  02- 17ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  57ٟمّم٧م اعم٤مدة 

٦م اعمٛمقًم٦م ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م واعمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م قمغم أن اًمًٙمٜم٤مت آضمتامقمٞم2118اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م 

ؿم٤مهمٚمٞمٝم٤م ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع اًم٤ًمري اعمٗمٕمقل ويمذا اًمًٙمٜم٤مت اعمًتٗمٞمدة ُمـ اإلقم٤مٟم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم 

إـم٤مر اًمتداسمػم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معم٤ًمقمدة اعم٘مدُم٦م ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م ُمـ أضمؾ اًمتٛمٚمٞمؽ، ٓ يٛمٙمـ اًمتٜم٤مزل 

( ؾمٜمقات، سم٤مؾمتثٜم٤مء طم٤مًم٦م ووم٤مة 01) قمٜمٝم٤م ُمـ ـمرف ُم٤مًمٙمٞمٝم٤م ظمالل ُمدة جي٥م أٓ شم٘مؾ قمـ قمنم

 اعم٤مًمؽ وضورة شمقزيع اًمؽميم٦م.

 ،2118يقًمٞمق ؾمٜم٦م 6اعم١مرخ ذم  096-18وىمد صدر ذم هذا اًمِم٠من اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

واًمذي حيدد ذوط إقم٤مدة اًمتٜم٤مزل قمـ اعم٤ًميمـ آضمتامقمٞم٦م اعمٛمقًم٦م ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م 

وازم هيدف إمم حتديد يمٞمٗمٞم٤مت  ،ٚمٙمٞم٦مواًمًٙمٜم٤مت اعمًتٗمٞمدة ُمـ إقم٤مٟم٤مت اًمدوًم٦م ٓيمت٤ًمب اعم
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( 01عمدة قمنم ) ،واعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمدم إقم٤مدة اًمتٜم٤مزل 2118ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م  57شمٓمٌٞمؼ اعم٤مدة 

اًمدوًم٦م واًمًٙمٜم٤مت اعمًتٗمٞمدة ُمـ إقم٤مٟم٤مت ادؿوفة من ضر   قمـ اًمًٙمٜم٤مت آضمتامقمٞم٦م ،ؾمٜمقات

د سم٤مًمًٙمٜم٤مت آضمتامقمٞم٦م، اعمحالت ُمٜمف قمغم أٟمف ي٘مّم 2وٟمص ذم اعم٤مدة  ،اًمدوًم٦م ٓيمت٤ًمب اعمٚمٙمٞم٦م

ذات آؾمتٕمامل اًمًٙمٜمل اعمٛمقًم٦م ُمـ اًمدوًم٦م واًمتل شمؿ اًمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م ًمٗم٤مئدة ؿم٤مهمٚمٞمٝم٤م اًمنمقمٞملم ذم 

 .2119أوت ؾمٜم٦م  7اعم١مرخ ذم  269-19إـم٤مر اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

ل قمٜمٝم٤م، واًمًٙمٜم٤مت آضمتامقمٞم٦م اعم٘مّمقدة سمٕمدم اًمتٜم٤مزل، هل شمٚمؽ اًمتل مل يتؿ شمًديد ؾمٕمر اًمتٜم٤مز

، وجي٥م أن شمتْمٛمـ اًمٕم٘مقد اإلداري٦م اًمتل شمٕمده٤م 2117ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  90ضمزئٞم٤م أو يمٚمٞم٤م، ًمٖم٤مي٦م 

ُمّم٤مًمح أُمالك اًمدوًم٦م واًمتل ختص اًمتٜم٤مزل قمـ اًمًٙمٜم٤مت آضمتامقمٞم٦م، سمٜمدا سمٕمدم اًمتٜم٤مزل عمدة 

 .( ؾمٜمقات01قمنم )

 أمهقة افؼط اداكع من افترص 

اعمنمع اجلزائري هق ذط أُمٚمتف ؾمٞم٤مؾم٦م اًمدوًم٦م ذم إن اًمنمط اعم٤مٟمع ُمـ اًمتٍمف اًمذي اؿمؽمـمف 

متٚمٞمؽ اعم٤ًميمـ آضمتامقمٞم٦م اعمٜمجزة سمتٛمقيؾ ُمٜمٝم٤م، اًم٘مّمد ُمٜمف هق مح٤مي٦م اعم٤ًميمـ ُمـ اإلدم٤مر ومٞمٝم٤م 

أو اؾمتٖمالهل٤م قمال ظمالف ُم٤م أقمدت ًمف، وسمام يٙمقن ُمٕمف اًمنمط اعمِم٤مر إًمٞمف أقماله ُمنموقم٤م 

، ىمد ُمٜمع اًمتٍمف ذم 2118ـ ىم٤مٟمقن اعم٤مًمٞم٦م ًمًٜم٦م ُم 57ويتٕملم آًمتزام سمف، وعم٤م يم٤من ٟمص اعم٤مدة 

، اعمِم٤مر إًمٞمف 269-19اًمًٙمٜم٤مت آضمتامقمٞم٦م اعمتٜم٤مزل قمٚمٞمٝم٤م ذم إـم٤مر اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

أقماله، هذا ٕن اعمٚمٙمٞم٦م ًمٞم٧ًم طم٘م٤م ُمٓمٚم٘م٤م ٓ طمد ًمف، سمؾ هل وفمٞمٗمٞم٦م اضمتامقمٞم٦م يٓمٚم٥م إمم اعم٤مًمؽ 

دود اعمرؾمقُم٦م هلذه اًمقفمٞمػ، أُم٤م إذا ظمرج قمـ اًم٘مٞم٤مم هب٤م، وحيٛمٞمف اًم٘م٤مٟمقن ُم٤مدام يٕمٛمؾ ذم احل

هذه احلدود، ومال يٕمتؼمه اًم٘م٤مٟمقن ُمًتح٘م٤م حلاميتف، ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ أٟمف طمٞم٨م يتٕم٤مرض طمؼ 

 [02اعمٚمٙمٞم٦م ُمع ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م، وم٢من هذه اعمّمٚمح٦م هل اًمتل شم٘مدم]

وضم٥م قمغم وعم٤م يم٤من اًمٌٞمع اهلدف ُمٜمف، هق اًمتًٞمػم قمغم اعمقاـمـ ًمتٛمٚمؽ ؾمٙمٜم٤مت ُمالئٛم٦م، وسم٤مًمت٤مزم 

اعمِمؽمي سمٕمدم شمٖمٞمػم اؾمتٕمامل اًمٕملم اعم٤ٌمقم٦م ًمف ًمٖمػم همرض اًمًٙمـ، وُم١مدى ذًمؽ أن اجلٝم٦م 

اًم٤ٌمئٕم٦م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م أو دواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري أىمدُم٧م قمغم إسمرام قم٘مد اًمٌٞمع 

 ذم إـم٤مر ُم٤م اؾمتٝمدومتف اًمدوًم٦م ُمـ اًمًٕمل إلجي٤مد طمٚمقل ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمح٤مسة إزُم٦م اًمًٙمٜمٞم٦م اًمتل

يٕم٤مين ُمـ ويالهت٤م اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ اعمقاـمٜملم، وذًمؽ سمتقومػم اعمًٙمـ اعمالئؿ حلٞم٤مهتؿ وُمـ صمؿ 

وم٢من اًمٖمرض ُمـ متٚمٞمؽ اًمٕملم اعم٤ٌمقم٦م ٓ خيرج قمـ هذا  اهلدف  سمؾ حي٘م٘مف قمـ ـمريؼ آٟمتٗم٤مع هب٤م 

 يمٛمًٙمـ يّمٚمح إلىم٤مُم٦م اعمِمؽمي وأهشمف، وهق همرض ُمنموع.
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ف، إٟمام يرُمل إمم حت٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م، وهل ُمٜمع اعمْم٤مرسم٦م وُمـ صمؿ وم٢من اًمنمط اعم٤مٟمع ُمـ اًمتٍم

سم٤معم٤ًميمـ اًمتل شمقومره٤م اًمدوًم٦م عمحدودي اًمدظمؾ سم٠مؾمٕم٤مر ُمٜمخٗمْم٦م سمام يٙمقن ذـم٤م ُمٚمزُم٤م، يتٕملم 

 .إقمامل أصمره وإن يم٤من ُم١مىمت٤م سمٛمدة ُمٕم٘مقًم٦م

 اهلوامش:

، يتٕمٚمؼ ٦0989م ومؼماير ؾمٜم 28ُم١مرخ ذم  08-89، ص٤مدر سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ 0989[ دؾمتقر 0]

 0989ًمًٜم٦م  9ومٞمٗمري، ج ر رىمؿ  29سمٜمنم ٟمص اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري اعمقاومؼ قمٚمٞمف سمٛمقضم٥م اؾمتٗمت٤مء 

، واًمذي حيدد ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت اًمتٜم٤مزل 2119أوت ؾمٜم٦م  17اعم١مرخ ذم  269-19[ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 2]

اعمًتٚمٛم٦م أو اعمقوققم٦م طمٞمز قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري 

 .2119ًمًٜم٦م  48ج ر قمدد  2114آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

اعمٕمدل واعمتٛمؿ ًمٚمٛمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  2105أوت ؾمٜم٦م  00اعم١مرخ ذم  200-05[ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 9]

اًمت٤مسمٕم٦م  اًمذي حيدد ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م 2119أوت ؾمٜم٦م  7اعم١مرخ ذم  19-269

، 2114ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

 .2105ًمًٜم٦م  44ج ر قمدد 

اًمذي حيدد ُمٕم٤ميػم حتديد اًم٘مٞمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم إـم٤مر  2114يٜم٤مير ؾمٜم٦م  27[ اًم٘مرار اًمقزاري اعمِمؽمك اعم١مرخ ذم 4]

٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو اعمقوققم٦م طمٞمز اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م

 . 2114ًمًٜم٦م  02، ج ر قمدد 2114آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

 [ اعمرضمع ٟمٗمًف5]

، اعمٕمدل واعمتٛمؿ ًمٚم٘مرار اًمقزاري اعمِمؽمك اعم١مرخ 2116أيمتقسمر ؾمٜم٦م  20[ اًم٘مرار اًمقزاري اعمِمؽمك اعم١مرخ ذم 6]

اًمذي حيدد ُمٕم٤ميػم حتديد اًم٘مٞمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم إـم٤مر اًمتٜم٤مزل قمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م  2114يٜم٤مير ؾمٜم٦م  27 ذم

 2114ًمٚمدوًم٦م وًمدواويـ اًمؽمىمٞم٦م واًمتًٞمػم اًمٕم٘م٤مري اعمًتٚمٛم٦م أو اعمقوققم٦م طمٞمز آؾمتٖمالل ىمٌؾ أول يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

 .2116قمدد ًمًٜم٦م  68ج ر

 رضمع اًم٤ًمسمؼ.اعم 269-19[ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 7]

 [ اعمرضمع ٟمٗمًف.8]

ُمٙم٤مري ٟمزهي٦م اًمقؾمٞمط ذم اًم٘مقاقمد اإلضمرائٞم٦م واعمقوققمٞم٦م ًمإلصم٤ٌمت ذم اعمقاد اعمدٟمٞم٦م دار اهلدى -[ ٟمٌٞمؾ ص٘مر9]

  88-77ص 2119ائر ـمٌٕم٦م اجلز –قملم ُمٚمٞمٚم٦م 

 يتْمٛمـ شمٕمديؾ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين   0988ُم٤مي ؾمٜم٦م  9اعم١مرخ ذم  04-88[ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 01]

 ، يتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اًمتًجٞمؾ. 0976ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  9، ُم١مرخ ذم 015-76ؿ [ أُمر رىم00]

 . 2112[ ديمتقر ُمّمٓمٗمك حمٛمد اجلامل، اعمقضمز ذم أطمٙم٤مم اإلجي٤مر، اًمٗمتح ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم اًمٓمٌٕم٦م إومم 02]
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 كادية جـــػــال

 شقاشقة ظؾوم -ضافبة دـتوراه

 ـؾقة افعؾوم افسقاشة و افعالؿات افدوفقة

 (3جامعة اجلزائر) 

 

 :  بافؾغة اإلكجؾقزية مؾخص

Military Interventions in the Arab World: Tracks and Implications 

Military intervention is considered as a very old policy in international relations. It 

can be said that the intervention is as old as the state and political entities in 

general. Over the course of centuries, it has taken many forms, including direct and 

explicit intervention, undeclared interference, by secret movements, and by proxy 

intervention by another ally, as what happened in many military conflicts during 

the Cold War. 

But for nearly 20 years, inter-state military interventions have witnessed a clear 

development in the nature of interventions and frameworks for intervention as well 

as the number of countries involved in intervention and the nature of military 

means in intervention, etc. 

In this context, the paper aims at monitoring the main features of contemporary 

military interventions, especially from the end of the Cold War to the recent 

intervention in Yemen and the role of an Arab-alliance coalition led by Saudi 

Arabia. 

اًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري، اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م، اًمٜمزاقم٤مت اًمٕمًٙمري٦م، اًم٘مٓمٌٞم٦م  افؽؾامت ادػتاحقة:

 اًمثٜم٤مئٞم٦م.

 :مؼدمة

يٕمتؼم اًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري ُمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًم٘مديٛم٦م ضمدًا ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م، سمؾ يٛمٙمـ 

و اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم. وقمغم اُمتداد ىمرون ُمـ  اًم٘مقل أن اًمتدظمؾ ىمديؿ ىمدم اًمدوًم٦م

ـ، أظمد أؿمٙم٤مًٓ قمديدة أمهٝم٤م: اًمتدظمؾ اعم٤ٌمذ و اعمٕمٚمـ، اًمتدظمؾ همػم اعمٕمٚمـ و هق ُم٤م يتؿ اًمزُم

سمقاؾمٓم٦م طمريم٤مت هي٦م ُمقاًمٞم٦م،  و اًمتدظمؾ سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م أي سمقاؾمٓم٦م دوًم٦م أظمرى طمٚمٞمٗم٦م ُمثؾ ُم٤م ضمرى 

 ذم اًمٕمديد ُمـ اًمٜمزاقم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ـمٞمٚم٦م احلرب اًم٤ٌمردة.
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اًمٕمًٙمري٦م سملم اًمدول شمٓمقرًا واوح٤ًم  ؾمٜم٦م، ؿمٝمدت اًمتدظمالت 21ًمٙمـ ُمٜمد ُم٤م ي٘مرب ُمـ 

ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمتدظمالت و إـمر اعم٘مررة ًمٚمتدظمؾ و قمدد اًمدول اعمِم٤مريم٦م ذم اًمتدظمؾ و ـمٌٞمٕم٦م 

 إدوات اًمٕمًٙمري٦م اعمًخرة ذم اًمتدظمؾ...اًمخ.

و ذم هذا اإلـم٤مر، هتدف اًمقرىم٦م إمم رصد اًمًامت اًمرئٞمًٞم٦م اعمٛمٞمزة ًمٚمتدظمالت اًمٕمًٙمري٦م 

هن٤مي٦م احلرب اًم٤ٌمردة إمم هم٤مي٦م اًمتدظمؾ إظمػم ذم اًمٞمٛمـ و اًمذي ي٘مقم سمف  اعمٕم٤مسة، و ظم٤مص٦م ُمٜمد 

 شم٘مقده اًمًٕمقدي٦م. "قمريب"حت٤مًمػ 

دمدر آؿم٤مرة إمم أن اًمدوًم٦م هل يم٤مئـ ؾمٞم٤مد ىم٤مسمؾ ًمٚمتٓمقر ُمع اًمزُمـ و ىمد أظمد امم طمد  

ٗم٤مًمٞم٤م أن  قمدة أؿمٙم٤مل. و ذم هذا اًمًٞم٤مق، يٌدو أن اًمِمٙمؾ اًمدي أظمدشمف اًمدوًم٦م ُمٜمد ُمٕم٤مهدة وؾمت

(0648)

ىمد ذع ذم اًمتالر سمٗمٕمؾ   افسقادةأٓ وهق:  "اعم٘مدس"و اًمذي ىم٤مم أؾم٤مؾم٤ًم قمغم اعمٌدأ  

 قم٤مُمٚملم اصمٜملم : 

 هن٤مي٦م اًم٘مٓمٌٞم٦م اًمثٜم٤مئٞم٦م  و اًمتٖمػم اًمٕمٛمٞمؼ ذم ُمٜم٤مخ اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م. (0

شمقضمف اًمقاىمع آىمتّم٤مدي و آضمتامقمل و اًمًٞم٤مد اًمداظمكم ًمٚمدوًم٦م ٟمحق آٟمٗمالت  (2

قمغم احلدود ذم ادم٤مه  ووٕمٞم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م و اىمتّم٤مدي٦م و اضمتامقمٞم٦م قم٤مسمرة ًمٚمحدود،   أو اًمتٛمرد

يتداظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمؾ اخل٤مرضمل و اًمداظمكم و شمًٛمح ًمٚمٕمديد ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت آٟم٤ًمٟمٞم٦م و 

احل٘مقىمٞم٦م...اًمخ سم٤مًمتٌٚمقر و آزده٤مر ًمدرضم٦م اهن٤م اصٌح٧م ذم سمٕمض احل٤مٓت، شمًخر ُمـ احلدود 

اًمٙمٌػم و اًم٘مدؾمٞم٦م اًمتل ُمٞمزهت٤م قمغم اُمتداد ىمرون،  و هل اًمقوٕمٞم٤مت   و ٓ شمٕمػمه٤م  دًمؽ آهتامم

اًمتل ٟمٚمخّمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م سمٛمّمٓمٚمح اًمٕمقعم٦م و هق ُمّمٓمٚمح يٕمٜمل اًمتداظمؾ و اًمؽماسمط و آٟمدُم٤مج 

قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع ظم٤مرج طمدود اًمدوًم٦م ذم آقمالم ذم ىمٓم٤مقم٤مت اعم٤مل و آىمتّم٤مد و اًمًٞم٤مؾم٦م و ذم 

 احلرب ايْم٤ًم.

اؾمتٛمرار اًمٜم٘م٤مش اًمقاؾمع ؾمقاء إيم٤مديٛمل ُمٜمف أو إيديقًمقضمل سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ   (9

طمقل صمٜم٤مئل : اًمًٞم٤مدة/اًمتدظمؾ، يٛمٙمـ  أن ٟمالطمظ متحقر اًمٜم٘م٤مش طمقل ُم٠ًمًمتلم سم٤مرزشملم ضمدًا : 

شمتٕمٚمؼ سمٓمٌٞمٕم٦م اًمتحرك اًمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم سمف عمقاضمٝم٦م ُمآد اٟم٤ًمٟمٞم٦م رهٞم٦ٌم )رواٟمدا، يمقؾمقومق،  األوػ

) ...اًمخ(٤م، اًمٙمقٟمٖمق اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يشمٞمٛمقر اًمنمىمٞم٦م، اًمِمٞمِم٤من، ًمٞمٌػم
1
شمتٕمٚمؼ سم٤مٕـمر  افثاكقةو  (

 (.2اعم١مؾم٤ًمشمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م اًمتل حتتْمـ هذه اًمتدظمالت و شم٘مرره٤م و شمٕمٓمٞمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م)

                                                 
1
 ) Muriel Ruol, « ingérence et non-ingérence : sur un prétendu droit d’intervention pour 

l’humanité ; Rebons ; n° 6 Mars 2000. 

2 (  Christophe wasinski ; « le monde est notre théâtre d’opération : intervention militaires 

et régimes techno stratégiques depuis la fin de la guerre froide,  Questions de recherches , 

n° 43 aout 2013. Cahiers d ‘études et de recherches internationales, Sciences Po, Paris. 
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ذم هذا اًمًٞم٤مق، ُم٤مدا ٟمالطمظ قمـ شمٓمقر احلرب و ُمٜمٝم٤م اًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري ُمٜمد  ؾم٘مقط  

 ضمدار سمرًملم و اهنٞم٤مر اعمٕمًٙمر اًمًقومٞم٤ميت؟:

 احلرب و ضبقعتفا )اكتشار احلروب افداخؾقة(.أوال/ تطور 

( قمغم احلدود و اًمًٞم٤مدة  و ٟمٔمؿ اًمٕمالىم٤مت  سملم Westphalieارشمٙمز ٟمٔم٤مم وؾمتٗم٤مًمٞم٤م )

اًمدول ذم اًمًٚمؿ و احلرب قمغم هدا إؾم٤مس. و قمغم هذا إؾم٤مس ُمٜمح٧م اًمدوًم٦م داظمؾ 

اؾمتٛمرت طمدوده٤م صالطمٞم٦م ومرض اًمٜمٔم٤مم و إُمـ و اطمتٙم٤مر اًمٕمٜمػ اًمنمقمل.  سم٤معم٘م٤مسمؾ 

و  ،اًمٕمالىم٤مت سملم اًمدول سمدون وقاسمط، و متٞمزت قمغم اًمدوام سم٤محلروب و اعمقاضمٝم٤مت اعمًٚمح٦م

مل شمٖمػم ؾمٜمقات احلرب اًم٤ٌمردة و ٟمٔم٤مم اًم٘مٓمٌٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٌمء اًمٙمثػم ُمـ هذه اًمقوٕمٞم٦م سمؾ زادهت٤م 

 طمدة سمٗمٕمؾ اٟمتِم٤مر احلروب سم٤مًمقيم٤مًم٦م و اًمتل دقمٛمتٝم٤م أىمٓم٤مب احلرب اًم٤ٌمردة، ٕن اعمقاضمٝم٦م

اعم٤ٌمذة سملم اًم٘مقى اًمٙمؼمى أصٌح٧م جمٛمدة سمٜمٔم٤مم اًمرقم٥م  اعمت٤ٌمدل اًمدي ومروف اًمتًٚمح 

 اًمٜمقوي.

ًمٙمـ اعمالطمظ أن ـمٌٞمٕم٦م احلروب اًمتل ُمٞمزت اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م قمغم اُمتداد ىمرون ىمد  

داظمٚمٞم٦م طمٞم٨م أصٌح٧م اًمٜمزاقم٤مت اعمًٚمح٦م  ،ؾمٜم٦م اعم٤موٞم٦م 25شمٖمػمت سمِمٙمؾ يمٌػم ضمدا  ظمالل ال 

و ؾم٤مهؿ دًمؽ ذم  شمٖمػم يمٌػم ذم ًمٚمٜمٔمرة اًمت٘مٚمٞمدي٦م امم احلرب  (، étatique-intra)ذم اًمٖم٤مًم٥م 

 . قمٛمقُم٤م

، اٟمٕمٙم٧ًم هذه اًمتحقٓت ذم ـمٌٞمٕم٦م احلرب قمغم اًمٜم٘م٤مؿم٤مت  إيم٤مديٛمٞم٦م و اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 Etat "اًمدوًم٦م اًمٗم٤مؿمٚم٦م"سمرزت ذم ؿمٙمؾ ُم٘م٤مرسم٤مت ٟمٔمري٦م ًمتحٚمٞمؾ اًمٔم٤مهرة ٟمديمر ُمٜمٝم٤م: ُم٘م٤مرسم٦م و

échoués , failed states, collapses states) )ؿ شمٓمقيره٤م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة اًمتل شم

اًم٘م٤مئٚم٦م سم٤مظمتّم٤مر سم٠من: احلرب اصٌح٧م ٓ شمٜمدًمع سم٥ًٌم ىمقة اًمدول سمؾ سم٥ًٌم وٕمٗمٝم٤م. و ىمد و

اًمًٞم٤مدة سم٤مؾمؿ  ؾم٤ممه٧م هذه اعم٘م٤مرسم٦م، ظمالل اًمًٜمقات إظمػمة،  ذم آًمتٗم٤مف أطمٞم٤مٟم٤م قمغم ُمٌدأ

)اًمٕمٛمؾ قمغم إقم٤مدة سمٜم٤مء اًمدول اعمٜمٝم٤مرة
1
 0992و يم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٦م اقم٤مدة إُمؾ ذم اًمّمقُم٤مل ؾمٜم٦م  . (

، ُمع أن احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م خمتٚمٗم٦م، و مل 0994أول دمرسم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م هلذا اًمتحقل صمؿ ذم ه٤ميتل ؾمٜم٦م 

شمٙمـ هٜم٤مك ضورة اٟم٤ًمٟمٞم٦م  شمؼمر اًمتدظمؾ. ًمٙمـ اعمجتٛمع اًمدوزم سم٘مل ُمِم٤مهدًا وم٘مط حل٤مٓت 

 ًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م ؾمٚمٓم٤مت طم٤ميمٛم٦م. قمديدة ُمـ اجلرائؿ و آٟمتٝم٤ميم٤مت اجلامقمٞم٦م ا

و اًمقاىمع أن اًمتّمٜمٞمٗم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م  ًمٚمٜمزاقم٤مت اعمًٚمح٦م : طمرب أهٚمٞم٦م/طمرب دوًمٞم٦م أو 

ٟمٔم٤مُمٞم٦م،  طمرب داظمٚمٞم٦م/طمرب ظم٤مرضمٞم٦م أصٌح٧م همػم ىم٤مدرة قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اًمقوٕمٞم٤مت 

                                                 
1 ) Swan R., « les déclinaisons politiques actuelles du principe de non-ingérence », Cultures 

et croyances , 17  janvier 2017 
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اًمٜمزاقمٞم٦م اجلديدة، سم٥ًٌم ُم٤م شمتًؿ سمف ُمـ أسمٕم٤مد داظمٚمٞم٦م و ظم٤مرضمٞم٦م ُمتداظمٚم٦م ضمدا 

(imbriquées و ) ُمتٕمددة اعمًتقي٤مت.  وم٤مًمٜمزاع يٛمٙمـ أن يٙمقن حمٚمٞم٤ًم و اىمٚمٞمٛمٞم٤ًم و دوًمٞم٤ًم ذم

ٟمٗمس اًمقىم٧م. يمام أن ُمٔم٤مهر آٟمٗمج٤مر اًمداظمكم أصٌح٧م حتٛمؾ هتديدات ضم٤مدة ًمٚمًٚمؿ و إُمـ 

آىمٚمٞمٛمل و اًمدوزم، إُمر اًمدي ضمٕمؾ ُمـ شمقصٞمػ إزُم٦م ره٤مٟم٤ًم دوًمٞم٤ًم ه٤مُم٤ًم ضمدًا يمام يتْمح 

عمجٚمس إُمـ طمقل اًمٜمزاقم٤مت اعمٕم٤مسة. و دومع امم ُمراضمٕم٦م يمٌػمة دًمؽ ُمـ اًمٜم٘م٤مؿم٤مت احل٤مدة 

عمٝم٤مم إُمؿ اعمتحدة و ذم ُم٘مدُمتٝم٤م صالطمٞم٤مت جمٚمس إُمـ، و أصٌح اًمٜم٘مش واؾمٕم٤م و طم٤مدا 

)طمقل مجٚم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م أمهٝم٤م
1
): 

 اًمّمالطمٞم٤مت اًمت٘مديري٦م عمجٚمس إُمـ.  -

آقمتداء،  ،اًمٕمدوان ،اعم٤ًمس سم٤مًمًٚمؿ ،اًمتقصٞمٗم٤مت اعمختٚمٗم٦م: هتديد اًمًٚمؿ -

 احلرب...اًمخ 

-  (menaces contre la paix, ruptures de la paix ou actes d’agression…etc) 

 صالطمٞم٦م حتديد اؾمٚمقب اًمتحرك اًمٕمًٙمري و ُمًتقاه ...اًمخ. -

و إدا يم٤مٟم٧م اًمٜمزاقم٤مت إظمػمة ىمد أيمدت ُمدى شمقؾمع صالطمٞم٤مت جمٚمس إُمـ.  وم٢من هذه     

هٜم٤مك واىمع صٚم٥م يتٛمثؾ ذم : أوًمقي٦م ُمّم٤مًمح اًمدول دائٛم٦م  اًمتٓمقرات، ٓزاًم٧م شم١ميمد ايْم٤ًم أن

 و ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م. "إزُم٦م اًمدوًمٞم٦م"اًمٕمْمقي٦م ذم جمٚمس إُمـ ذم حتديد صٗم٦م 

ثاكقا/ تطور األضر افدوفقة ادؼررة فؾحرب )من دوفة واحدة اػ حتافػات دول و هقئات دوفقة 

 مثل جمؾس األمن..افخ(.

ل اًمًٜملم إظمػمة شمزايدًا ُمًتٛمرًا ذم آقمتامد قمغم حت٤مًمٗم٤مت ؿمٝمدت اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ظمال

اىمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري. و ضم٤مء دًمؽ حت٧م همٓم٤مء احلدي٨م قمـ اقم٤مدة إطمٞم٤مء دور 

 إُمؿ اعمتحدة ذم مح٤مي٦م إُمـ اجلامقمل  يمام يٜمص قمغم دًمؽ ُمٞمث٤مىمٝم٤م. 

ًمٙمـ اًمقاىمع أن اهلٞمئ٦م  ،ٕمًٙمري٦مو سم٤مًمٗمٕمؾ شمؿ اؾمتٕمامل اًمّمٞمٖم٦م إممٞم٦م يمٖمٓم٤مء ًمٌٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم

، و سم٘مٞم٧م سمٕمٞمدة قمـ دًمؽ اًمٜمٔم٤مم اعم١مؾم٤ًميت اعمٜمِمقد "اعمٜم٤موًم٦م"إممٞم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقم  سمحروب 

 ًمٚمًٚمؿ اجلامقمل قمغم اعمًتقى اًمٕم٤معمل.

سمداي٦م قمٍم ضمديد هق قمٍم طمروب آئتالف أو  0991يم٤مٟم٧م احلرب قمغم اًمٕمراق ؾمٜم٦م 

يمزي٦م ـمٌٕم٤م(. و  ُمٜمد دًمؽ احللم سمدا جمٚمس إُمـ )سم٘مٞم٤مدة دوًم٦م ُمر اإلىمٚمٞمٛملاًمتح٤مًمػ اًمٕمًٙمري 

بعؿؾقات حػظ "ًمٚمتدظمالت اًمٕمًٙمري٦م، و ُمٜمٝم٤م ظم٤مص٦م  ُم٤م يّمٓمٚمح قمٚمٞمف  ؽرؾة تسجقلسمٛمث٤مسم٦م 

                                                 
1 ) Swan R., « les déclinaisons politiques actuelles du principe de non-ingérence », Cultures 

et croyances , 17  janvier 2017.  
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إص٤ٌمغ اًمنمقمٞم٦م قمغم قمٛمٚمٞم٦م قمًٙمري٦م  إمم أؾم٤مؾم٤م. و أصٌح شمّمقي٧م اعمجٚمس هيدف "افسالم

 يم٤مٟم٧م ؾمتتؿ  سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ و أطم٤مدي.

سمدون ُمقاوم٘م٦م جمٚمس  ،ؾ اًمٜم٤مشمق ذم سسمٞم٤م و يمقؾمقومقوٛمـ هذا اًمتٓمقر اًمٕم٤مم، ؿمٙمؾ شمدظم

إُمـ،  شمٓمٌٞم٘م٤ًم آظمر ًمٚمتدظمالت اًمٕمًٙمري٦م آئتالومٞم٦م اعمٕم٤مسة. و اًمقاىمع، أٟمف إذا يم٤من هدف 

سمديٌٚمقُم٤مؾمٞم٦م  ؾمٛمل عم٤م أؾمس  وم٢مٟمف اًمّمٞمٜمل –اًمٜم٤مشمق آٟمذاك هق آًمتٗم٤مف  قمغم اًمٗمٞمتق اًمرود 

 ًمٞم٦م ضمديدة ؾمٛمٞم٧م ب: جمٛمققم٤مت آشمّم٤مل،اًمٜمقادي اعمحدودة، و ذًمؽ  سم٤مزده٤مر شمِمٙمٞمالت دو

...اًمخ.  و هل ذم اًمقاىمع آًمٞم٤مت اهلدف ُمٜمٝم٤م آسمتٕم٤مد قمـ ٟمٔم٤مم إُمـ 8جمٛمققم٦م  7جمٛمققم٦م 

اجلامقمل يمام يٜمص قمٚمٞمف اعمٞمث٤مق ًمّم٤مًمح آًمٞم٤مت ومئقي٦م ُمّمٚمحٞم٦م شم٘مقده٤م  ىمقة  يمؼمى أو اىمٚمٞمٛمٞم٦م 

ُم٤مزم، و أظمػمًا حت٤مًمػ هم٤مًمٌٞم٦م )اًمقٓي٤مت اعمتحدة ذم اًمٕمراق و أومٖم٤مٟمًت٤من ومرٟم٤ًم ذم ًمٞمٌٞم٤م و 

 .  )1(اعمٚمٙمٞم٤مت اخلٚمٞمجٞم٦م سم٘مٞم٤مدة اًمًٕمقدي٦م ود اًمٞمٛمـ 

يرى اًمٌٕمض أن هذا إؾمٚمقب ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمزاقم٤مت هيدف أؾم٤مؾم٤ًم ًمٞمس حلؾ اًمٜمزاع سمؾ  -

ًمٚمتحٙمؿ ومٞمف و شمًٞمػمه اىمٚمٞمٛمٞم٤ًم  دون اًمتقرط ومٞمف سم٘مقاهت٤م اخل٤مص٦م، سمٙمؾ ُم٤م يٜمجر قمـ دًمؽ ُمـ 

 ؾمٞم٤مؾمٞم٦م )ُمقاوم٘م٦م اًمؼمعم٤مٟم٤مت  و ُم٤ًمءٓت اًمرأي اًمٕم٤مم ...اًمخ( .شمٙم٤مًمٞمػ ُم٤مًمٞم٦م و 

)مت٧م اًمتدظمالت اًمٕمًٙمري٦م آئتالومٞم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م  حت٧م ؿمٕم٤مرات إٟم٤ًمٟمٞم٦م
2
، ًمٙمـ شمتٌع جمٛمقع (

، "إٟم٤ًمين"احل٤مٓت سمدىم٦م ي١ميمد شمداظمؾ اعمّم٤مًمح آىمتّم٤مدي٦م و اًمتقفمٞمػ آٟمت٘م٤مئل ًمتّمٜمٞمػ 

ٕزُم٦م و شمٌٕم٤مهت٤م آٟم٤ًمٟمٞم٦م )يم٠مُمثٚم٦م: ؾمػماًمٞمقن، ًمؽ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمدى ظمٓمقرة و طمجؿ اذو

اٟمٖمقٓ، اومٖم٤مٟمًت٤من...اًمخ(. يمام أهن٤م  ؿمٙمٚم٧م ومرص٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًم٘مقى ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  ،اًمًقدان، اًمٙمقٟمٖمق

داظمٚمٞم٦م ؾم٤مرقم٧م إمم شمدويؾ اًمٜمزاع اًمداظمكم هبدف  احلّمقل قمغم شمدظمؾ ظم٤مرضمل سم٤مٓؾمتٖمالل 

                                                 
1
) http://www.algeriepatriotique.com/article/pourquoi-l-arabie-saoudite-deja-perdu-la-

guerre-au-yemen ,  « Pourquoi l’Arabie Saoudite a déjà perdu la guerre au Yémen » Article 

| 6. décembre 2015 - 9:44 ;  Par Houria Aït Kaci. 

، ُمريمز اجلزيرة  "اًمتًقي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ: اعمٕمقىم٤مت و أوم٤مق"د طمقل ُمقوقع اًمٞمٛمـ ، اٟمٔمرك قمٌد اًمٜم٤مس اعمقدع و ًمٚمٛمزي

 .21406ُم٤ميق/اي٤مر  29ًمٚمدراؾم٤مت ن 

2 ) Caroline fleuriot, « droit d’ingérence, ou en est-on ? »,  le monde diplomatique, 

septembre 2008. 

http://www.algeriepatriotique.com/article/pourquoi-l-arabie-saoudite-deja-perdu-la-guerre-au-yemen
http://www.algeriepatriotique.com/article/pourquoi-l-arabie-saoudite-deja-perdu-la-guerre-au-yemen
http://www.algeriepatriotique.com/article/pourquoi-l-arabie-saoudite-deja-perdu-la-guerre-au-yemen
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اعمٕم٤مرو٦م اًمٌقؾمٜم٦م و اهلرؾمؽ و شمٞمٛمقر و ًم٦مإىمَم ًمقوع ًاًمْمحٞم٦ًم  ُمثؾ ُم٤م هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم حل٤م

)و اًمٚمٞمٌٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م
1
) . 

دمدر آؿم٤مرة أن هٜم٤مك جمٛمققم٦م قمقاُمؾ ؾم٤مقمدت قمغم اٟمتٝم٤مج و مم٤مرؾم٦م هذا اًمٜمقع ُمـ  

)اًمتدظمالت اًمٕمًٙمري٦م آئتالومٞم٦م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م
2
): 

 اًمتٗمقق اًمتٙمٜمقًمقضمل اًم٤ًمطمؼ سملم اعمتدظمؾ و ُمٞمدان اًمتدظمؾ. -

صٗمر "و رسمام  "صٗمر ىمتٞمؾ"ظم٤ًمئر سمنمي٦م أو اخلٞم٤مر  اُمٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتدظمؾ دون -

 يمام ؾمامه٤م اًمٌٕمض.  "ضمريح

ضمدًمٞم٦م اًمؼمضمقازي "( Pierre Asner)و هل سمدًمؽ شمٜمدرج وٛمـ ُم٤م ؾمامه سمٞم٤مر أؾمٜمر 

،و شمتامؿمك ُمع طم٤مًم٦م آـمٛمئٜم٤من اًم٤ًمئدة ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م  و  اًمتحقٓت "اًمؼمسمريو

  اًمٕمٛمٞم٘م٦م ذم ادرايمٝم٤م ًمٚمٕمًٙمري و احلرب . 

 .ثافثا/ افدظوة فتطوير آفقات اؿؾقؿقة فتسقر افـزاظات ادسؾحة

اشمًٛم٧م  اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ُمٜمد طمقازم قمنميتلم سمتزايد اعمٓم٤مًم٥م سمتٓمقير ٟمٔم٤مم إُمـ  

ه  إٟمِم٤مء و سمٚمقرة ٟمٔمؿ اىمٚمٞمٛمٞم٦م. اجلامقمل اًمٕم٤معمل اًمدي يٗمؽمض أن شمْمٛمٜمف  اعمٜمٔمٛم٦م إممٞم٦م سم٤مدم٤م

ث٤مق إُمؿ اعمتحدة . امقمل و ومِمٚمف ذم حت٘مٞمؼ اعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م عمٞميرضمٕمقن ذًمؽ امم وٕمػ اًمٜمٔم٤مم اجلو

ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٙمٞمػ ُمع  ،قمٚمٞمف أصٌح ُمـ اًميوري اًمتقضمف ٟمحق آًمٞم٤مت أُمٜمٞم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م أيمثر ُمروٟم٦مو

ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م طمقل إهداف و اًم٘مٞمؿ  و ُمٜمًجٛم٦م ذم ،اعمٕمٓمٞم٤مت و اخلّمقصٞم٤مت اعمختٚم٦م ًمٚمٜمزاقم٤مت

 اعمرضمٕمٞم٤مت...اًمخ.و

ط إجي٤مسمٞم٦م، يْمؾ حمدود اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م ، و رهمؿ ُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ٟم٘م٤ماًمقاىمع أن هذا اًمتقضمف

صٕم٥م اًمتٓمٌٞمؼ قمغم يمؾ اًمٜمزاقم٤مت، و شم١ميمد اًمتج٤مرب إوًمٞم٦م  قمغم احلجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمخالوم٤مت و

اًمٌٞمٜمٞم٦م سملم اعمجٛمققم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م سمام ذم دًمؽ اعمجٛمققم٦م إورسمٞم٦م اًمتل ظمٓم٧م امم طمد أن 

ي و اًمتج٤مري و اعمجتٛمٕمل،  ًمٙمٜمٝم٤م ٓ زاًم٧م ظمٓمقات قمٛمالىم٦م قمغم ُمًتقى آٟمدُم٤مج آىمتّم٤مد

)ُمت٤ٌميٜم٦م اعمقاىمػ دم٤مه اًم٘مْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و إُمٜمٞم٦م
3
. أُم٤م قمغم ُمًتقى اًم٘م٤مرات إظمرى و ذم (

ُم٘مدُمتٝم٤م اومري٘مٞم٤م وم٢من إُمر يّمٌح ؿمديد اًمتٕم٘مٞمد سم٥ًٌم ُمًتقي٤مت اًمتقشمر اجلقاري٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م سملم 

                                                 
اًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري ذم ًمٞمٌٞم٤م : إؾم٤ٌمب و اعمخ٤موف  ؿمٙمؾ و ـمٌٞمٕم٦م "وقع  اًمتدظمؾ  اًمٕمًٙمري ذم ًمٞمٌٞم٤م، أٟمٔمر.  (  ًمٚمٛمزيد طمقل ُمق1

أسمريؾ  4شم٘مرير ص٤مدر قمـ ُمريمز إسمح٤مث و اًمدراؾم٤مت آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمألُمـ اًم٘مقُمل قمـ اًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري ذم ًمٞمٌٞم٤م،  "اًمتدظمؾ

2106 
2
 ) Yan Braem, « les interventions militaires : concurrences et convergences des modes de 

coopération militaires » ; Revue Armées et nations, 1er trimestre 20015. 

3 ) Ibid. 
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م هب٤م ٟمٞمجػمي٤م ذم ًمٞمٌػمي٤م و ؾمػماًمٞمقن و دور اًمٕمديد ُمـ دول اًم٘م٤مرة، و شمِمػم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل شم٘مق

اًمًٞمٜمٖم٤مل ذم همٞمٜمٞم٤م سمٞم٤ًمو امم اٟمحراوم٤مت قمديدة أظمٓمره٤م اًمتحقل امم ـمرف ذم اًمٜمزاع اًمداظمكم 

 حت٧م همٓم٤مء اًمٕمٛمؾ قمغم اؾمتت٤ٌمب إُمـ و اًمًٚمؿ.

 رابعا/ معضؾة افتدخل افعسؽري دم بقئات خمتؾطة وكزاظات أهؾقة. 

و طم٘م٤مئؼ ُمٞمداٟمٞم٦م ُمٕم٘مدة و سمٕمٞمدة ذم اًمٖم٤مًم٥م قمـ إـمر  شمقاضمف اًمتدظمالت اًمٕمًٙمري٦م سمٞمئ٤مت

 ُمٜمٝم٤م: ٟمذيمراًمٕمًٙمري٦م اعمٕمرووم٦م ذم احلروب اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م و شمتًؿ هده اًمٌٞمئ٤مت سمٕمدة صٗم٤مت 

شم١ميمد قاًمتّمٜمٞمٗم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م امم صديؼ / قمدو و ُمدين/قمًٙمري ًمٞمس هل٤م أي وضمقد أو ُمٕمٜمٞم -

 (. 1قمغم دًمؽ) اإلومري٘مٞم٦مفم٤مهرة دمٜمٞمد إـمٗم٤مل ذم اًمٜمزاقم٤مت 

شمقاضمف اًم٘مقات اًمٕمًٙمري٦م اعمتدظمٚم٦م اصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٤مهت٤م ُمٕمْمٚم٦م يمٌػمة شمتٛمثؾ ذم قمدم وضمقد ـمرف  -

قمديدة  أـمراف. و ذم اًمٖم٤مًم٥م  دمد ٟمٗمًٝم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م ُمٞمداين ُمٝمٞمٙمؾ ذم ٟمٔم٤مم يٛمٙمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف

و ذم هدا اًمًٞم٤مق أصمٌت٧م دمرسم٦م اًمّمقُم٤مل  ع ًمْمقاسمط همػم قمًٙمري٦مُمتٖمػمة سم٤مؾمتٛمرار و ختْم

قسم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمثؾ هده اًمٌٞمئ٤مت اعمتٖمػمة ُمثؾ اًمرُم٤مل اعمتحريم٦م شمٜمٕمٙمس ُم٤ٌمذة طمجؿ اًمّمٕم

ذم ؿمٙمؾ حت٤مًمٗم٤مت ُمتٖمػمة سم٤مؾمتٛمرار إُمر اًمدي يّمٕم٥م ُمـ اُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتقصؾ امم شمقاوم٘م٤مت 

 واؾمٕم٦م.

قمدم وضمقد ظمٓمقط ُمقاضمٝم٦م أو ضمٌٝم٤مت واوح٦م   دمٕمؾ ُمـ ُمٝمٛم٦م اًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري صٕم٦ٌم  -

)ٟم٤م ٟمحق اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مم أظمرىآٟمج٤مز و شمدومع هب٤م أطمٞم٤م
2
. و شمِمػم دم٤مرب طمٗمظ اًمًالم ذم (

اًمًٜمقات إظمػمة امم اٟمت٘م٤مل اعمٝمٛم٦م ُمـ اًمٗمّمؾ سملم إـمراف اعمتح٤مرسم٦م و ُمراىم٦ٌم وىمػ اـمالق 

 اًمٜم٤مر امم اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت طمٗمظ إُمـ اًمٕم٤مم اي اًمتحقل امم اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت ذـم٦م دوًمٞم٦م.

ًم٘مقة اعمتدظمٚم٦م سمٗمٕمؾ قمقاُمؾ قمديدة )أظمٓم٤مء،  دم٤موزات، اطمتامٓت شمٖمػم اعمقىمػ اًمِمٕمٌل ُمـ ا -

وح٤مي٤م ُمـ اعمدٟمٞملم...اًمخ( سمحٞم٨م شمّمٌح ذم ٟمٔمر اًمراي اًمٕم٤مم ىمقة اطمتالل جي٥م رطمٞمٚمٝم٤م أو 

) طمتك ُم٘م٤موُمتٝم٤م )دمرسم٦م اجلٜمرال قمٞمديد ذم اًمّمقُم٤مل(
3
) . 

 :خالصة

                                                 
1 (  Voir Laurence Basset, « les interventions militaires en zones urbaines : paradigmes, 

stratégies et enjeux », Etudes internationales ; vol  40,n°4 ; 2009. 

2 )  Laurence Basset, op cit 

3 )  Pour plus d’informations sur ce sujet voir : « les interventions militaires causes du 

terrorisme ? » , Bruno Tertrais ; Fondation pour la recherches stratégiques, note n)6 ; 

15/02/2016.  
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ن ُمـ اًمٕمرض اًمقضمٞمز اًم٤ًمسمؼ عمٔم٤مهر اًمتحقل ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري  يٛمٙمـ أ

 ٟمًتٜمت٩م اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: 

اًمٜمزاقم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م اعمتٗمجرة  افصعب اجلزم بلن هـاك بدائل جاهزة و كاجحة فتسويةاوٓ/ ُمـ 

 آومري٘مل –ذم اًمٕم٤ممل  سمقشمػمة قم٤مًمٞم٦م ضمدا و ظم٤مص٦م قمغم اُمتداد اًمٗمْم٤مء اًمٕمريب 

هن٤م ٓزاًم٧م صم٤مٟمٞم٤م/ رهمؿ شمزايد آقمتامد قمغم اًمتدظمالت اًمٕمًٙمري٦م آئتالومٞم٦م ًمْمٌط اًمٜمزاقم٤مت وم٢م

ًمٙمل شمّمٌح قمٛمٚمٞم٦م و ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم آضم٤مل  تواجه صعوبات مجة  وؿد تتطؾب ؾسة ضويؾة

 ُمٕم٘مقًم٦م .

صعوبة افتحؽم دم مسار ظؿؾقات افتدخل ظز مراحؾفا صم٤مًمث٤م/ اصمٌت٧م اًمتج٤مرب امم طمد أن 

 سمحٞم٨م  آًم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمرُمتٝم٤م امم قمٙمس ُم٤م يم٤مٟم٧م هتدف اًمٞمف ٕن ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٌٞمئ٦م ادختؾػة،

 اًمداظمٚمٞم٦م و اخل٤مرضمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمتدظمؾ ُمتٖمػمة سم٤مؾمتٛمرار و ُمـ اًمّمٕم٥م اًمتٙمٝمـ سمتقضمٝم٤مهت٤م.

ُمـ اًمداظمؾ هق أطمًـ اًمًٞم٤مؾم٤مت عمٕم٤مجل٦م  يبؼى افبحث ظن حؾول أو تواؾؼات كابعةراسمٕم٤م/ 

و ذم هدا اًمًٞم٤مق، شم١ميمد دم٤مرب اعمّم٤محل٦م اًمرائدة ذم اًمًٜمقات  ،اًمٜمزاقم٤مت إهٚمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م

اومري٘مٞم٤م، ...اًمخ( ُمدى أمهٞم٦م آجي٤مسمٞم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و اعمٕمٜمقي٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ  إظمػمة )ضمٜمقب

 اًمتقصؾ حلٚمقل داظمٚمٞم٦م .
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 افـظام افؼاكوين اخلاص بتػويضات ادرؾق افعام
 ظذ ضوء ؿاكون افصػؼات افعؿومقة اجلديد

 15/247رؿم  

 
 مدرشة افدـتوراهضافبة  - خدجية حرمل

 ـؾقة احلؼوق و افعؾوم افسقاشقة

 عة اجلقاليل بوكعامة بخؿقس مؾقاكةجام

 : ادؾخص

إن ُم٠ًمًم٦م شمٗمقيض إدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم شمٕمتؼم ُمـ أهؿ اعم٤ًمئؾ اًمتل أصم٤مره٤م ىم٤مٟمقن اًمّمٗم٘م٤مت 

اعمتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت  2105/  19/  06اعم١مرخ ذم  247/  05اًمٕمٛمقُمٞم٦م اجلديد رىمؿ 

ث٤مين حت٧م قمٜمقان إطمٙم٤مم اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم و قم٤مجلٝم٤م ُمـ ظمالل اًم٤ٌمب اًم

و اًمتل ي٘مّمد هب٤م ُمٜمح  ،201إمم  217اعمٓمٌ٘م٦م قمغم شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم ُمـ ظمالل اعمقاد 

إدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم إمم أطمد أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ًمتًٞمػمه٤م، و هذا ٓ يٕمٜمل ختكم ؿمخص 

شم٠مُملم اؾمتٛمراري٦م اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم قمـ اعمرومؼ اًمٕم٤مم اعمرشمٌط سمف سمؾ يٌ٘مك ُمًئقٓ قمـ طمًـ إدارشمف و 

 شمٜمقع يمذا و شمِمٖمٞمٚمف ًمدًمؽ ختتٚمػ ـمرق شمًٞمػمه طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٔم٤مم و ـمٌٞمٕمتف ذم طمد ذاشمف

 ـمري٘م٦م شمٜم٤مؾمٌف ٟمقع ومٙمؾ ًٞمػمه٤م شم ـمرق ُمٕمٝم٤م شمتٜمقع أن اًمٓمٌٞمٕمل ُمـ ضمٕمؾ،اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمراومؼ

 . ُمٕمٞمٜم٦م شمًٞمػم

Résumé:   

La question du mandat joint la direction générale est l'une des questions 

les plus importantes soulevées par la nouvelle loi sur les marchés publics n ° 

15/247 du 16/09/2015 inclus l'organisation des marchés publics et les 

mandats de l'annexe générale et traitées dans la Partie II en vertu des 

dispositions applicables des mandats du titre général de l'annexe dont au 

cours des articles 207 à 210, et qui sont destinés à la gestion des subventions 

de l'établissement public à une personne du secteur privé à mener, et cela ne 

signifie pas renoncer à une personne de droit public pour les services 

publics qui lui est associée, mais il serait responsable de la bonne gestion et 

d'assurer la course de la continuité des moyens orienté massage pour varier 

en fonction de la nature système et la nature en soi et ainsi que la diversité 

des Fiche Facilities, fait naturel qui varient avec tous les types de façons de 

mener la conduite de certains lui convient. 
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قم٘مد  ،اًمٕم٘مقد اإلداري٦م ،اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م ،اًمتٗمقيض ،: اعمرومؼ اًمٕم٤مم افؽؾامت االشتدالفقة

 . قم٘مد آؾمتٖمالل ،آًمتزام

 مؼدمة 

سمؾ ضم٤مء  ،مل يٕم٤مًم٩م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد اجلديد إؿمٙم٤مًمٞم٦م شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم ومح٥ًم

الل رؾمؿ ُمـ ظم ،سمٛمح٤مور يمؼمى ذم اإلصالح اًمقـمٜمل ًمتٜمٔمٞمؿ ُمٞمدان اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م

أهداف ُمـ سمٞمٜمٝم٤م شمًٌٞمط و شمًٝمٞمؾ إضمراءات إسمرام اًمّمٗم٘م٤مت وحت٘مٞمؼ أهداف اًمتٜمٛمٞم٦م ُمـ ظمالل 

شمٜمٛمٞم٦م اإلٟمت٤مج اًمقـمٜمل، شمِمجٞمع اعم١مؾم٤ًمت اًمّمٖمػمة واعمتقؾمٓم٦م و شم٠مـمػم قمٛمٚمٞم٦م اًمنماء، ؿمٙمؾ 

وشمّمٜمٞمػ اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ُمٗمٝمقم اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمقفمٞمٗمل، أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م سمتِمجٞمع اإلٟمت٤مج 

خيص اًمتجٛمٕم٤مت اعمخّمّم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت، اإلؿمٝم٤مر ذم اًمّمٗم٘م٤مت  اًمقـمٜمل، ومٞمام

 .يمام هيدف إمم حم٤موًم٦م شمرؿمٞمد اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م  ،وإوٗم٤مء ـم٤مسمع اًمِمٗم٤مومٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م،اًمٕمٛمقُمٞم٦م

 وؾمٜمٕم٤مًم٩م هذا اعمقوقع ُمـ ظمالل دراؾم٦م ُم٤ًمًمتلم أؾم٤مؾمٞمتلم:    

قيض اعمرومؼ أوٓ: سمٞم٤من ُمٗمٝمقم شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ُمـ ظمالل اًمتٓمرق إمم شمٕمريػ قم٘مد شمٗم

 وأريم٤مٟمف ,وإصؾ اًمت٤مرخيل ًمٜمٔمري٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤ممصقره  ،ظمّم٤مئّمف ،اًمٕم٤مم

 صم٤مٟمٞم٤م: سمٞم٤من إطمٙم٤مم اخل٤مص٦م سمتٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم قمغم وقء اعمرؾمقم اجلديد

 ادطؾب األول : مػفوم تػويض ادرؾق افعام 

 تعريف ظؼد تػويض ادرؾق افعامافػرع األول : 

إن قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم هل قم٤مئٚم٦م اًمٕم٘مقد اإلداري٦م اًمتل شمًٜمد إمم أطمد أؿمخ٤مص 

اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص أو اًمٕم٤مم قم٥مء آوٓمالع سم٢مدارة ُمرومؼ قم٤مم، وذًمؽ ًم٘م٤مء حتّمٞمؾ رؾمقم ُمـ 

رومؼ حمؾ اًمٕم٘مد سمام يٖمٓمل شمٙمٚمٗم٦م إدارة اعمرومؼ وحي٘مؼ ه٤مُمِم٤ًم ُمـ اًمرسمح يت٘م٤مو٤مه اعمٜمتٗمٕملم ُمـ اعم

اعمتٕم٤مىمد. وُمـ صمؿ وم٢من هذا اعمّمٓمٚمح يْمؿ يمؾَّ أؾم٤مًمٞم٥م إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م قمغم أؾم٤مٍس 

 (0) واًمتزام إؿمٖم٤مل اًمٕم٤مُم٦م  وُمِم٤مـمرة آؾمتٖمالل  وآُمتٞم٤مز  شمٕم٤مىمدي، ُمثؾ قم٘مد آًمتزام

عمٗمٝمقم ىمد ضمٕمٚمتف ُمِمقسم٤ًم سم٤مًمٖمٛمقض، ومٚمٞمس ًمف شمٕمريٌػ واوح ٓ ُمـ ويٌدو أن طمداصم٦م هذا ا

ضم٤مٟم٥م اعمنمع وٓ ُمـ ضم٤مٟم٥م اًم٘مْم٤مء واًمٗم٘مف، طمتك إن سمٕمض اًمٗم٘مف ىمد قمؼم قمـ ُمقىمٗمف اًمراومض 

، وذًمؽ ٕن ُمٗمٝمقم اًمتٗمقيض يم٤من Delvolvéوُمـ ه١مٓء إؾمت٤مذ  ،هلذا اعمّمٓمٚمح ساطم٦مً 

إلداري، ويمذًمؽ وم٢من ٟمٔمري٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم درؾم٧م ُم٘مؽمٟم٤ًم دائاًم سمٜمٔمري٦م آظمتّم٤مص ذم اًم٘م٤مٟمقن ا

 (2دوُم٤ًم قمغم ٟمحق ُمًت٘مؾ قمـ ُمٗمٝمقم اًمتٗمقيض )

 

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164863#أنواع_العقود_الإدارية_
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 افعام ادرؾق تػويض افػرع افثاين : خصائص

 افعامة فؾؿـػعة هید  ظام مرؾق وجود رضورة: أوال

 ُمٕمٜمقي٦م احل٤مضم٦م هذه يم٤مٟم٧م ؾمقاء ظمدُم٦م أداء أو قم٤مُم٦م طم٤مضم٦م إؿم٤ٌمع حي٘مؼ ُم٤م وهذا

 (9اًمتٛمقيٜمٞم٦م ) اًمًٚمع يمتقومػم ُم٤مدي٦م اخلدُم٦م يم٤مٟم٧م أو ،وم٦مواًمث٘م٤م يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ

 ادرؾق تػويض : ثاكقا

 ،اًمٕم٤مم اعمرومؼ اؾمتٖمالل يتقمم آظمر ؿمخّم٤م اإلدارة ظمالًمف ُمـ شمقيمؾ ويم٤مًم٦م قم٘مد هق

 سم٘م٤مئٝم٤م ُمع ،آظمر ًمِمخص وشمٗمقوف شمقيمٚمف اًمتل وهل ،وشمٜمٔمٛمف اًمٕم٤مم اعمرومؼ شمٜمِمئ وم٤مإلدارة

 .اًمخ... وإؾمٕم٤مر اخلدُم٦م ٦مشمققمٞم ُمثؾ اًمرىم٤مسم٦م وهق إؾم٤مد اًمدور

 فه وادػوض ادػوض بغ افعالؿة : ثافثا

 اًمرىم٤مسم٦م ،اعم٤مزم اعم٘م٤مسمؾ ،اًمتٜمٗمٞمذ : اًمنموط يم٤موم٦م حيدد اًمٕم٘مد ومٝمذا،قم٘مدي٦م قمالىم٦م وهل

 واًمقاضم٤ٌمت احل٘مقق يْمٛمـ قم٘مد إـم٤مر ذم إٓ يٙمقن ٓ اًمتٗمقيض أن ي١ميمد ُم٤م وهق ،إًمخ...

 سم٤مًم٘مقاقمد ًمف اعمٗمقض هب٤م يٚمتزم أن جي٥م اًمتلو اعمرومؼ ىمٞمقد ظم٤مص٦م ،سمدىم٦م وآًمتزاُم٤مت

 وُمٌدأ اعمرشم٘مٞملم سملم اعم٤ًمواة ُمٌدأ وهل ،اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ؾمػم حتٙمؿ طمًـ اًمتل إؾم٤مؾمٞم٦م

 . اعمرومؼ اؾمتٛمراري٦م

 ظام مرؾق باشتغالل افتػويض هذا تعؾق : رابعا

 اللآؾمتٖم هذا ويٙمقن ،اعمرومؼ شمٗمقيض ٓشمٗم٤مىمٞم٦م ُمٕمروم٦م يمٕمٜمٍم اعمرومؼ اؾمتٖمالل يٕمتؼم

 اًمًٚمٓم٤مت يٛمٚمؽ اًمّمٗم٦م هبذه ومٝمق ،اعمرومؼ شمًٞمػم ذم اًمٙم٤مُمٚم٦م ؾمٚمٓم٤مشمف ًمف اعمٗمقض سم٤مؾمتٕمامل

  اًمت٤مًمٞم٦م

 . ًمٚمٛمرومؼ واعمًتٖمؾ اعمرشمٗم٘ملم سملم ُم٤ٌمذة قمالىم٦م وضمقد-

 . واعم٘م٤موًملم اعمقرديـ ُمع ُم٤ٌمذة قمالىم٦م ًمف ًمٚمٛمٗمقض-

 .واًمت٘مٜمٞم٦م ٤مًمٞم٦ماعم وإرسم٤مح اعمخ٤مـمر يمؾ ويتحٛمؾ ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مدي اًمًػم اعمًتٖمؾ يْمٛمـ-

 اًميوري٦م إقمامل سمٙمؾ واًم٘مٞم٤مم ًمتًٞمػماعمرومؼ اًميوري٦م واًمقؾم٤مئؾ اعمٜمِمآت شمقومػم-

   (4)ًمذًمؽ

 ظؼد تػويض ادرؾق افعامافػرع افثافث : أرـان 

 أوال ـ حمل افتػويض مرؾؼًا ظامًا ؿاباًل فؾتػويض

ل يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ومال جيقز شمٗمقيض اعمراومؼ اًمتل شمرشمٌط سمقفم٤مئػ اًمدوًم٦م اجلقهري٦م، وهل اًمت

 يمام هق احل٤مل ذم ُمرومؼ اًمنمـم٦م، وُمرومؼ اًمدوم٤مع. ،اعمراومؼ اًمًٞم٤مدي٦م
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 ثاكقا ـ حمل افتػويض اشتغالل ادرؾق وإدارته ال كؼل مؾؽقته 

 Privatisation du وهبذا اعمٕمٜمك وم٢من قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمقيض ٓ شم٘مقد إمم ظمّمخّم٦م اعمرومؼ

service  ،ويمؾ ُم٤م ذم إُمر أن اعمتٕم٤مىمد يدير هذا سمؾ إن اإلدارة حتتٗمظ دائاًم سمًٞم٤مدهت٤م قمٚمٞمف

اعمرومؼ ويًتٖمٚمف ومؽمة زُمٜمٞم٦م حمدودة سمدًٓ ُمـ اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م، وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، وم٢من اعمٗمقض جي٥م أن 

يًتخدم اًمٕم٤مُمٚملم اًميوريلم ًمتًٞمػم اعمرومؼ اًمٕم٤مم، وهذا ٓ يٛمٜمع ُمـ أن يقوع اعمقفمٗمقن 

 ٞمف.اًمٕم٤مُمٚمقن ذم ؾمٚمؽ اإلدارة اعمٗمقو٦م حت٧م شمٍمف اعمٗمقض إًم

 ثافثا ـ األشؾوب اخلاص افذي حيصل ظؾقه ادػوَّض

إذ يٚمٕم٥م قم٘مد اعم٘م٤مسمؾ اًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف اعمٗمقض دورًا طم٤مؾماًم ذم حتديد ُم٤مهٞم٦م قم٘مد اًمتٗمقيض،      

ومتٞمٞمزه ُمـ أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م إظمرى، ومال يٛمٙمـ احلدي٨م قمـ وضمقد قم٘مد شمٗمقيض ذم دٟمٞم٤م 

اًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة يتٙمقن ُمـ طمّمٞمٚم٦م  اًمقضمقد اًم٘م٤مٟمقين إٓ إذا يم٤من اعم٘م٤مسمؾ

 (5اؾمتٖمالل اعمرومؼ )

 افػرع افرابع : صور ظؼد تػويض ادرؾق افعام

  أوال ـ افتزام ادرؾق افعام

اًمتزام ُمرومؼ قم٤مم هق شمٍمٌف ىم٤مٟمقين شمٕمٝمد سمٛمقضمٌف اإلدارة اشمٗم٤مىم٤ًم شمٜمٗمٞمذ ُمرومٍؼ قم٤مم  :تعريػهـ  0

ٞمف ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ سمٛمؾء طمريتٝم٤م، وشمًٛمك اإلدارة ذم هذه ؿمخٍص آظمر قم٤مم أو ظم٤مص شمٜمت٘مإمم 

وشمتٛمثؾ آًمتزاُم٤مت  ،أُم٤م اعمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م ومٞمٓمٚمؼ قمٚمٞمف شمًٛمٞم٦م اعمٚمتزم ،اعم٤مٟمح٦م ٤مًمًٚمٓم٦ماحل٤مًم٦م سم

ٚمتزم قمغم ٟمٗم٘متف وُم١ًموًمٞمتف ؾمػم اعمرومؼ ـمٌ٘م٤ًم إؾم٤مؾمٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم قم٘مد آًمتزام ذم أن ي١مُمـ اعم

ًمدوم٤مشمر اًمنموط، وأن ي٘مقم سم٢مقمداد اإلٟمِم٤مءات إوًمٞم٦م ًمٚمٛمرومؼ، ذم ُم٘م٤مسمؾ أن متٙمٜمف اإلدارة ُمـ 

ضم٤ٌمي٦م رؾمقم ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سم٤معمرومؼ حمؾ آًمتزام عمدة حمدودة هل ُمدة اًمٕم٘مد ذاشمف، واًمتل سمٕمد 

 ٤مءاشمف إمم طمقزة اإلدارة سمح٤مًم٦م ضمٞمدة.اٟم٘مْم٤مئٝم٤م يٚمتزم اعمتٕمٝمد سمٜم٘مؾ اعمرومؼ ُمع إٟمِم

وىمد اظمتٚمػ اًم٘مْم٤مء واًمٗم٘مف ذم اًمتٙمٞمٞمػ اًم٘م٤مٟمقين ًمالًمتزام، ومذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مف إعم٤مين 

اًم٘مديؿ إمم اًم٘مقل إن آًمتزام ُم٤م هق إٓ ىمرار إداري ُمقىمقف قمغم رو٤م اعمخ٤مـم٥م سمف، وىم٤مل سمٕمض 

إٟم٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م شمؼمز  اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز اًم٘مديؿ إن آًمتزام قمٛمٚمٞم٦م شمٕم٤مىمدي٦م سمحت٦م شمًتقضم٥م

آصم٤مره٤م ذم إـم٤مر متٙملم اعمٚمتزم ُمـ ووع يده قمغم اعم٤مل اًمٕم٤مم، وضم٤ٌمي٦م رؾمقم ُمـ اعمٜمتٗمٕملم ُمـ 

ظمدُم٤مت اعمرومؼ، وىمد أظمذ جمٚمس اًمدوًم٦م اًمٗمرٟمز هبذا آدم٤مه طمتك سمداي٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ، وسمٕمد 

إن ًمالًمتزام ُمٔمٝمريـ، ُمٔمٝمر إظمٗم٤مق هذه اًمٜمٔمري٦م ادمف اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمًٞم٤من إمم اًم٘مقل 

 شمٜمٔمٞمٛمل وآظمر شمٕم٤مىمدي 

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?nid=163075
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ويتجغم اعمٔمٝمر اًمتٜمٔمٞمٛمل ذم اًمٕمالىم٦م سملم اعمرومؼ واعمٜمتٗمٕملم سمخدُم٤مشمف، أُم٤م اعمٔمٝمر اًمتٕم٤مىمدي 

ومٞمٌدو ُمـ ظمالل اًمٕمالىم٦م سملم اعمٚمتزم واإلدارة، وذم اًمٜمتٞمج٦م وم٢من اًمنموط اًمتل حيتقهي٤م آًمتزام 

، إٓ أن هذه اًمٜمٔمري٦م وإن راضم٧م ىمٚمٞماًل، وم٘مد شمٕمرو٧م شمٙمقن يمٚمٝم٤م شمٕم٤مىمدي٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اعمٜمتٗمٕملم

ًمٚمٜم٘مد اًمِمديد، إذ رأى ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٗم٘مف أن ىمٞم٤مم اًمٕمالىم٦م سملم اإلدارة اعم٤مٟمح٦م واعمٚمتزم قمغم أؾم٤مس 

شمٕم٤مىمدي سمح٧م، ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي١مدي ذم اًمٜمتٞمج٦م إمم قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٕمديؾ اًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٜمٔمٞمؿ 

ي١مدي ُمـ طمٞم٨م اًمٜمتٞمج٦م إمم دمٛمٞمد طمًـ ؾمػم اعمراومؼ اعمرومؼ إٓ سم٤مشمٗم٤مق اًمٓمروملم، وهق ُم٤م 

  اعمٛمٜمقطم٦م. واؾمت٘مر اًم٘مْم٤مء واًمٗم٘مف أظمػمًا قمغم طم٤ًٌمن آًمتزام قمٛماًل خمتٚمٓم٤مً 

ًمذًمؽ يٕمد آًمتزام يمتٍمف ىم٤مٟمقين ىم٤مئاًم قمغم أؾم٤مس ُمريم٥م ُمـ قمٜم٤مس شمٕم٤مىمدي٦م وأظمرى 

شمٜمٔمٞمٛمل، وًمٙمـ، قمغم شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك أن هذا اًمتٍمف ذم ضمزء ُمٜمف شمٕم٤مىمدي، وذم ضمزئف أظمر 

قمٙمس ٟمٔمري٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمزدوضم٦م، وم٢من هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمريم٦ٌم شمؼمز ووم٘م٤ًم ٕٟمقاع اًمنموط اًمتل يٛمٙمـ 

متٞمٞمزه٤م ذم حمتقى اًمتٍمف، وم٤مًمنموط اًمتل شمتٕمٚمؼ سمتٜمٔمٞمؿ وشمًٞمػم اعمرومؼ شمتٛمتع سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م 

اًمتل شمتٕمٚمؼ اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اعمٚمتزم واعمٜمتٗمٕملم قمغم طمد ؾمقاء، أُم٤م اًمنموط إظمرى، 

سم٤مٕومْمٚمٞم٤مت واعمٞمزات اًمتل شمٕمٓمٞمٝم٤م اإلدارة ًمٚمٛمٚمتزم ُم٘م٤مسمؾ إدارشمف ًمٚمٛمرومؼ، واًمتل دومٕم٧م ذًمؽ 

 (6اعمٚمتزم إمم اًمٜمٝمقض سمٕمٌئف، وم٢مهن٤م شمتٛمتع سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتٕم٤مىمدي٦م )

رهمؿ اًمّمٕمقسم٦م اًمتل شمقاضمٝمٝم٤م ذم إسمراز أوضمف آظمتالف سملم قم٘مد آُمتٞم٤مز وقم٘مد اًمتدسمػم 

سمٞمٜمٝمام ُمـ ظمالل سمٕمض اعم١مذات، ًمٙمـ أرى ذم اًمٌداي٦م إقمٓم٤مء عمح٦م  اعمٗمقض، ؾمٜمح٤مول اًمتٛمٞمٞمز

يٕمتؼم قم٘مد آُمتٞم٤مز وؾمٞمٚم٦م ىمديٛم٦م يٕمقد أصٚمٝم٤م إمم ُمرطمٚم٦م اُمتٞم٤مز  ،ُم٘متْم٦ٌم قمـ قم٘مد آُمتٞم٤مز

إؿمٖم٤مل اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل فمٝمرت ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم، يم٠مول ؿمٙمؾ ًمٚمٕمالىم٤مت اًمتل شمؼمُمٝم٤م 

ُمٝمٛم٦م إٟمج٤مز أؿمٖم٤مل قمٛمقُمٞم٦م خمتٚمٗم٦م حت٧م ٟمٗم٘متف، ُم٘م٤مسمؾ  اجلامقم٦م ُمع أطمد إومراد اًمتل شمٜم٤مط سمف

  متتٕمف سمٌٕمض اًمّمالطمٞم٤مت أو آُمتٞم٤مزات

وقم٘مد آُمتٞم٤مز أؾمٚمقب خيتٚمػ قمـ ـمريؼ آؾمتٖمالل اعم٤ٌمذ اًمذي شمتقمم ومٞمف اإلدارة شمًٞمػم 

ُمرومؼ قم٤مم سمٜمٗمًٝم٤م ُمًتٕمٛمٚم٦م ُمقفمٗمٞمٝم٤م وأُمقاهل٤م، سمحٞم٨م أن سمقاؾمٓم٦م قم٘مد آُمتٞم٤مز شمٙمٚمػ اًمدوًم٦م 

ٕؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص إلدارة أطمد اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م آىمتّم٤مدي٦م أو أطمد ا

واؾمتٖمالًمف عمدة حمدودة ذم ٟمٓم٤مق قم٘مد شمدسمػم يؼمم سمٞمٜمٝمام وسملم اعمٚمتزم، واًمذي يًتٕمٛمؾ أُمقاًمف 

وقمامًمف ووؾم٤مئٚمف اخل٤مص٦م إلدارة اعمرومؼ حت٧م ُم١ًموًمٞمتف، ويت٘م٤مى ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ رؾمقُم٤م ُمـ 

 اعمٜمتٗمٕملم سمخدُم٤مشمف

٢من قم٘مد آُمتٞم٤مز ًمٞمس قم٘مدا ًمٚمتًٞمػم أو قم٘مدا ًمتٗمقيض اًمتدسمػم وًمٞمس طمتك صقرة وسمذًمؽ وم

ـمري٘م٦م ًمتًٞمػم ُمرومؼ قم٤مم صٜم٤مقمل أو  "ويٕمرومف اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز.يم٤مًمت٤مزم:  ،ُمـ صقر اخلقصّم٦م
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دم٤مري، واًمذي سمٛم٘متْم٤مه شمٕمٛمؾ اجلٝم٦م ُم٤مٟمح٦م آُمتٞم٤مز )اًمدوًم٦م أو اجلامقم٦م اعمحٚمٞم٦م( قمغم شمٙمٚمٞمػ 

ًٛمك )ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز( سم٢مدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم سمقؾم٤مئٚمف اخل٤مص٦م ؿمخص ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ي

ويمخالص٦م وم٢من قم٘مد آُمتٞم٤مز ٓ يًتخدم  ،وذًمؽ سمٛم٘م٤مسمؾ يت٘م٤مو٤مه ُمـ اعمًتٗمٞمديـ ُمـ اخلدُم٦م

إٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمتل يدومع اعمٜمتٗمع سمخدُم٤مهت٤م ُم٘م٤مسمال، وسم٤مًمت٤مزم شمًتٌٕمد ُمـ 

 .داري٦مهذا إؾمٚمقب اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م اإل

 :ويتْمح ُمـ ذًمؽ يمٚمف أن ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز قمٜمٍميـ أؾم٤مؾمٞملم

  .ـ ظمْمقع قم٘مد آُمتٞم٤مز ٕطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم سم٤مقمت٤ٌمره أؾمٚمقسم٤م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م

 ـ ظمْمقع قم٘مد آُمتٞم٤مز يمذًمؽ ٕطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص سم٤مقمت٤ٌمره ُمنموقم٤م ومردي٤م ظم٤مص٤م

هم٤مًم٤ٌم سم٤معمرومؼ اًمٕم٤مم، وطمري٦م اإلدارة ذم اظمتٞم٤مر  وُمـ ظمّم٤مئص قم٘مد آُمتٞم٤مز يمذًمؽ ارشم٤ٌمـمف

اعمتٕم٤مىمد، وحتٛمؾ هذا إظمػم ٟمٗم٘م٤مت اعمنموع سمٛم٘م٤مسمؾ ُم٤مدي ُمـ اعمٜمتٗمٕملم، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق ُمـ ٟمقع 

ظم٤مص، ذًمؽ أٟمف حيتقي قمغم ذوط شمٕم٤مىمدي٦م حتٙمٛمٝم٤م ىم٤مقمدة )اًمٕم٘مد ذيٕم٦م اعمتٕم٤مىمديـ( 

  .حل٤مضم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم وذوط شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م متٚمؽ اإلدارة شمٕمديٚمٝم٤م ذم يمؾ وىم٧م ووم٘م٤م

وم٤مًمنموط اًمٕم٘مدي٦م هل ىمقاقمد شم٘متٍم قمغم شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اإلدارة واعمٚمتزم وم٘مط، وٓ متتد 

إمم اعمٜمتٗمٕملم، ًمذًمؽ ٓ حيؼ ًمإلدارة شمٕمديٚمٝم٤م أو شمٖمٞمػمه٤م إٓ سمٛمقاوم٘م٦م اعمٚمتزم، يمام أهن٤م ذوط ٓ 

وهق أيْم٤م  ،ٛمدة آًمتزام ُمثاليٛمٙمـ ًمإلدارة آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م ًمق ومْمٚم٧م شمًٞمػم اعمرومؼ سمٜمٗمًٝم٤م، يم

قم٘مد ُمـ ٟمقع ظم٤مص ٕٟمف يٛمٙمـ اعمٚمتزم أٓ يًتقذم اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مدي، ٓ ُمـ اإلدارة وٓ ُمـ 

اعمٜمتٗمٕملم، وإٟمام ُمـ إٟمِمٓم٦م اًمث٤مٟمقي٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز يم٤مإلؿمٝم٤مر ُمثال سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مٓم٤مع 

  . اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي

عمرومؼ اًمٕم٤مم واًمٕمالىم٦م سملم اإلدارة واعمٚمتزم أُم٤م اًمنموط اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ومٝمل ىمقاقمد شمٜمٔمٞمؿ ؾمػم ا

وسملم هذا إظمػم واعمٜمتٗمٕملم، وسمام أن اإلدارة هل اعم١ًموًم٦م قمـ اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ومٚمٝم٤م يٕمقد 

اظمتّم٤مص هذه اًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٜمٔمٞمؿ اعمرومؼ وؾمػمه وٟمِم٤مـمف ُمثؾ: حتديد ؾم٤مقم٤مت اًمٕمٛمؾ 

ُمقاوم٘م٦م اعمٚمتزم سمؾ ووم٘م٤م عمتٓمٚم٤ٌمت  واًمرؾمقم...إًمخ، ًمذًمؽ هل٤م احلؼ ذم شمٕمديٚمٝم٤م وشمٖمٞمػمه٤م دون

 91يمام أن ُمدة قم٘مد آُمتٞم٤مز شمٓمقل ُمـ  ،اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ودون اإلظمالل سم٤مًمتقازن اعم٤مزم ًمٚمٕم٘مد

 (7ؾمٜم٦م ) 99إمم 

 ـ األحؽام افؼاكوكقة فعؼد االفتزام 2

وشمِمٛمؾ هذه إطمٙم٤مم ُمٜمح آًمتزام وإسمراُمف واحل٘مقق وآًمتزاُم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م سملم اعمٚمتزم 

 وذًمؽ يمام يكم: ارة، وهن٤مي٦م قم٘مد آًمتزام، وُمزاي٤م آًمتزام وؾمٚمٌٞم٤مشمف،واإلد
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 مـح االفتزامأ ـ 

ي٘مّمد سمٛمٜمح آًمتزام اًمؽمظمٞمص سم٢مسمراُمف، وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف وم٢من قم٘مد آًمتزام ٓ يؼمم إٓ إذا 

شمدظمٚم٧م ؾمٚمٓم٦م حيدده٤م اًم٘م٤مٟمقن ًمؽمظمص سم٢مسمراُمف، وىمد شمٙمقن هذه اًمًٚمٓم٦م هل اًمًٚمٓم٦م 

اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمٕمٚمٞم٤م، يمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م أو رئٞمس اًمقزراء، وذًمؽ طم٥ًم  اًمتنميٕمٞم٦م، أو اًمًٚمٓم٦م

اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اًم٤ًمئد، ومٗمل مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م يٙمقن ُمٜمح آًمتزام سم٘مرار ُمـ رئٞمس 

اجلٛمٝمقري٦م سمٕمد ُمقاوم٘م٦م جمٚمس اًمِمٕم٥م وذًمؽ يم٠مصٍؾ قم٤مم. وإن صدرت سمٕمض اًم٘مقاٟملم ُم١مظمرًا 

 قمغم اىمؽماح اًمقزير اعمختص. اًمتل أقمٓم٧م جمٚمس اًمقزراء هذه اًمًٚمٓم٦م سمٜم٤مءً 

( ُمـ اًمدؾمتقر ضورة ُمقاوم٘م٦م 70أُم٤م ذم اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًقري٦م، ومٞمًتٗم٤مد ُمـ ٟمص اعم٤مدة )

جمٚمس اًمِمٕم٥م قمغم قم٘مقد آًمتزام اًمتل شمؼمُمٝم٤م اًمدوًم٦م ُمع اًمنميم٤مت أو اعم١مؾم٤ًمت إضمٜمٌٞم٦م، 

ت أو ُم١مؾم٤ًمت همػم أضمٜمٌٞم٦م وهذا يٕمٜمل ـ سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م ـ أٟمف إذا أسمرم قم٘مد آًمتزام ُمع ذيم٤م

 (8وم٢من ُمقاوم٘م٦م اعمجٚمس ٓ شمٙمقن واضم٦ٌم )

 إبرام ظؼد االفتزامب ـ  

إن إمهٞم٦م اخل٤مص٦م ًمٕم٘مد آًمتزام، ىمد ومرو٧م قمغم اإلدارة دائاًم أن شمٜمت٘مل ؿمخّم٤ًم ىم٤مدرًا قمغم 

قمٜمدُم٤م شم٘مدم قمغم  ،آوٓمالع سمٕم٥مء هذه اإلدارة، مم٤م ي٘متيض ُمراقم٤مة ُمٌدأ آقمت٤ٌمر اًمِمخيص

قم٘مد اًمتزام، وُم٘مت٣م ُمٌدأ آقمت٤ٌمر اًمِمخيص ذم طم٤مًم٦م إسمرام قم٘مد آًمتزام أن ختت٤مر اإلدارة إسمرام 

اعمتٕم٤مىمد إومْمؾ ومٜمٞم٤ًم وُم٤مًمٞم٤ًم إلدارة اعمرومؼ حمؾ آًمتزام، وذًمؽ سمٛمؾء طمريتٝم٤م، ُمـ دون أن 

شمٙمقن ُم٘مٞمدة سم٠مـمٍر إضمرائٞم٦م حمددة ُمًٌ٘م٤ًم، يمتٚمؽ اعمحددة إلسمرام قم٘مقد اًمنماء اًمٕم٤مم )إؿمٖم٤مل 

 واًمتقريد واخلدُم٤مت(.

ـٍ ـمقيؾ، إذ أيمد  ويٌدو أن ىمْم٤مء جمٚمس اًمدوًم٦م اًمٗمرٟمز ىمد اؾمت٘مر قمغم هذا اعمٌدأ ُمٜمذ زُم

دوُم٤ًم قمدم اًمتزام اإلدارة سم٤مخلْمقع إلضمراءات اإلسمرام اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن ذم قم٘مقد اًمنماء 

ذم اٟمت٘م٤مء اعمتٕم٤مىمد  اًمٕم٤مم، قمٜمدُم٤م شمؼمم قم٘مقد اًمتزام ُمرومٍؼ قم٤مم، ٟمٔمرًا ًميورة آقمت٤ٌمر اًمِمخيص

ُمـ ضمٝم٦م وًمٕمدم وضمقد أي ٟمصٍّ ىم٤مٟمقين أو شمٜمٔمٞمٛمل جيؼم اإلدارة قمغم إشم٤ٌمع إضمراء حمدد ذم 

 ُمٕمرض إسمراُمٝم٤م هلذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمٕم٘مقد ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

وًمٙمـ إـمالق اًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمإلدارة ذم اٟمت٘م٤مء اعمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م ىمد أدى إمم اٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد، 

٤مسة، شم٘ميض سم٠من شمؼمم قم٘مقد آًمتزام ذم مجٞمع احل٤مٓت سمٜم٤مء قمغم طم٤مًم٦م ًمذًمؽ وم٢من اًمتنميٕم٤مت اعمٕم

ُمـ اًمِمٗم٤مومٞم٦م اإلداري٦م، شمتجغم ذم اإلقمالن اعمًٌؼ، واعمٜم٤موم٦ًم احلرة، يمام هق اًمقوع اًم٤ًمئد ذم 

 (9) 0999ومرٟم٤ًم طم٤مًمٞم٤ًم وُمٜمذ ؾمٜم٦م 
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 احلؼوق واالفتزامات ادتبادفة بغ ادؾتزم واإلدارةج ـ 

 ُمقاضمٝم٦م اعمٚمتزم: ـ  طم٘مقق اإلدارة ذم 

وهذا احلؼ ُمًتٛمد ُمـ ـمٌٞمٕم٦م  طمؼ اًمرىم٤مسم٦م قمغم إٟمِم٤مء وإدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم ُمقوقع آًمتزام، ـ 

اعمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ آًمتزام، وٓ يٛمٙمـ ًمإلدارة أن شمتٜم٤مزل قمٜمف يمٚمف أو سمٕمْمف، إذ يٙمقن ًمٚمًٚمٓم٦م 

ذ مجٞمع اًمنموط اًمقاردة اإلداري٦م أن شمنمف قمغم اعمٚمتزم أصمٜم٤مء إدارشمف ًمٚمٛمرومؼ، وأن دمؼمه قمغم شمٜمٗمٞم

ذم وصمٞم٘م٦م آًمتزام إذا أظمؾ هب٤م، حت٧م ـم٤مئٚم٦م إي٘م٤مع اجلزاءات ذم ُمقاضمٝمتف ؾمقاء ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م سمام 

هل٤م ُمـ صٗم٦م اًمتٜمٗمٞمذ اعم٤ٌمذ، أو سم٤مؾمتّمدار طمٙمؿ ُمـ اًم٘مْم٤مء، يمام أن هل٤م أن شمراىم٥م اإلدارة اعم٤مًمٞم٦م 

هذا احلؼ سمٜمٗمًٝم٤م أو قمـ ـمريؼ ًمٚمٛمرومؼ ُمع يمؾ ُم٤م يًتتٌٕمف ذًمؽ، ومت٤مرس اإلدارة اعم٤مٟمح٦م 

 أضمٝمزة اًمدوًم٦م اإلداري٦م واعم٤مًمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م اعمختّم٦م.

وذًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤ًم ًمٜمٔمري٦م اًمتٕمديؾ  ،ـ طمؼ شمٕمديؾ اًمٜمّمقص اًمالئحٞم٦م سم٤مإلرادة اعمٜمٗمردة عم٤مٟمح آًمتزام

آٟمٗمرادي ًمٚمٕم٘مد سمقضمف قم٤مم، ودم٤موسم٤ًم ُمع اًمٓمٌٞمٕم٦م اخل٤مص٦م اًمتل حتٛمٚمٝم٤م قم٘مقد اًمتٗمقيض قمغم وضمف 

وُمٜمٝم٤م قم٘مد آًمتزام، وم٢من قم٘مد آًمتزام يٙمقن حمٚمف إدارة ُمرومؼ قم٤مم، أي إن اإلدارة  اخلّمقص

شمٜم٘مؾ سمٛمقضم٥م هذا اًمٕم٘مد إمم ُمتٕم٤مىمده٤م إدارة اعمرومؼ ُمـ دون شمٜمٔمٞمٛمف اًمذي يٌ٘مك ُمـ طم٘مقىمٝم٤م 

إصٞمٚم٦م همػم اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتٜم٤مزل سم٤مًمٓمريؼ اًمٕم٘مدي، ومام دام اعمرومؼ اًمٕم٤مم ظم٤موٕم٤ًم ًم٘م٤مقمدة اًمتٖمػم ووم٘م٤ًم 

ف اعمختٚمٗم٦م، وًمإلدارة احلؼ ذم إقم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ أوو٤مع اعمرومؼ يمحؼ أصٞمؾ هل٤م، ومٚمٝم٤م احلؼ أن ًمٚمٔمرو

شمتدظمؾ وشمٕمدل سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة قم٘مد آًمتزام، ذم ؾمٌٞمؾ إقم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ أوو٤مع اعمرومؼ حمؾ اًمٕم٘مد، 

وُمث٤مل ذًمؽ أن شمٓمٚم٥م اجلٝم٦م ُم٤مٟمح٦م آًمتزام ُمـ ص٤مطم٥م اًمتزام ٟم٘مؾ داظمكم أن يٛمد ُمزيدًا ُمـ 

عمٜم٤مـمؼ ضمديدة، أو يزيد قمدد احل٤مومالت اعمًتٕمٛمٚم٦م، أو يٕمدل أوىم٤مت شمًٞمػمه٤م، همػم أٟمف  اخلٓمقط

إذا أحل٘م٧م هذه اًمتٕمديالت همٌٜم٤ًم سم٤معمٚمتزم، سم٠من أظمٚم٧م سم٤مًمتقازن اعم٤مزم ًمٕم٘مد آًمتزام، ومٚمٚمٛمٚمتزم أن 

 يٓم٤مًم٥م سم٤مًمتٕمقيض أو سمٗمًخ اًمٕم٘مد.

إذا ُم٤م شمٌلم هل٤م ًم٥ًٌم أو ٔظمر، أن  ٦م،ـ اؾمؽمداد اعمرومؼ ىمٌؾ هن٤مي٦م اعمدة: ًمٚمًٚمٓم٦م اإلداري٦م اعم٤مٟمح

ـمري٘م٦م آًمتزام مل شمٕمد شمتٗمؼ ُمع اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل أٟمِمئ ٕضمٚمٝم٤م اعمرومؼ، أن شمًؽمد اعمرومؼ ُمـ 

 (01اعمٚمتزم ُمع شمٕمقيض ُم٤م يّمٞمٌف ًم٘م٤مء ذًمؽ ُمـ أضار )

 ـ طم٘مقق اعمٚمتزم ذم ُمقاضمٝم٦م اإلدارة

إذ  ُمـ ظمدُم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ آًمتزام، ـ طمؼ اعمٚمتزم ذم شم٘م٤ميض اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم ُمـ اعمٜمتٗمٕملم

يٙمقن ًمٚمٛمٚمتزم طمؼ اىمتْم٤مء ُم٘م٤مسمؾ ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سمخدُم٤مت اعمرومؼ، وهذا احلؼ هق اًمذي يٕمقل 

قمٚمٞمف اعمٚمتزم ذم شمٕمقيض اًمٜمٗم٘م٤مت اًمتل سومٝم٤م إلٟمِم٤مء اعمرومؼ وآوٓمالع سمٕم٥مء إدارشمف وذم 

٦م، ٕن اعمتٕم٤مىمد ُم٤م يم٤من ؾمٞم٘مدم حت٘مٞمؼ ه٤مُمش اًمرسمح اعمحدد ًمف، وم٢من عمثؾ هذا احلؼ أمهٞم٦م ظم٤مص
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قمغم اًمتٕم٤مىمد ًمقٓ وضمقده، يمام شمٜمٌع أمهٞمتف ُمـ يمقٟمف ُمتٕمٚم٘م٤ًم سم٤مًمٖمػم ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سم٤مخلدُم٤مت اًمتل 

ي٘مدُمٝم٤م اعمرومؼ حمؾ آًمتزام، وم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمرؾمؿ اًمذي ُمـ اعمٗمؽمض أن يت٘م٤مو٤مه اعمٚمتزم ُمـ ىمٌؾ 

ٕملم أُم٤مم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م اًمذي يٕمتؼم أطمد اعمٜمتٗمٕملم ىمد شم١مدي إمم اعم٤ًمس سمٛمٌدأ ُم٤ًمواة اعمٜمتٗم

إؾمس اًمٙمؼمى اًمتل حتٙمؿ ؾمػم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، ًمذًمؽ وم٘مد طمدث ظمالٌف ىمْم٤مئل ووم٘مٝمل طمقل 

شمٙمٞمٞمػ ذط اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم ذم قم٘مد آًمتزام، وُم٤م إذا يم٤من يٕمد ُمـ ىمٌٞمؾ اًمنموط اًمتٕم٤مىمدي٦م 

 ع سم٤مإلرادة اعمٜمٗمردة ًمإلدارة.ويقوع سم٤مشمٗم٤مق إـمراف، أم هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمنموط اًمالئحٞم٦م ويقو

همػم أن جمٚمس اًمدوًم٦م اًمٗمرٟمز ىمد اؾمت٘مر قمغم أن شمٕمريٗم٦م اًمرؾمؿ اًمذي جي٥م شم٘م٤موٞمف ُمـ 

اعمٜمتٗمٕملم ُمـ ظمدُم٤مت اعمرومؼ إٟمام شمٕمد قمٜمٍمًا ُمـ قمٜم٤مس شمٜمٔمٞمؿ اعمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ آًمتزام، وأن 

ـم٤مر قم٘مدي ُم٤م سملم اإلدارة اإلدارة ُم٤مٟمح٦م آًمتزام حتتٗمظ سم٤مًمًٞم٤مدة قمٚمٞمف، وهق ٓ يٙمقن حماًل إل

 اعم٤مٟمح٦م واعمٚمتزم، ًمذًمؽ جي٥م أن حيدد سم٤مًمٓمريؼ آٟمٗمرادي اعمتجًد سم٤مًم٘مرارات اإلداري٦م.

وٟمتٞمج٦م عمقىمػ جمٚمس اًمدوًم٦م هذا، وم٢من اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز ىمد شمقصؾ إمم ىمقاقمد و٤مسمٓم٦م عم٘مدار 

دارة ذم شمٕمريٗم٦م اًمرؾمؿ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم قم٘مد آًمتزام، وأهؿ هذه اًم٘مقاقمد أن شمراقمل اإل

حتديده٤م ُم٠ًمًم٦م اًمتقازن سملم ىمٞمٛمتٝم٤م واًمتٙمٚمٗم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمخدُم٦م اعم١مداة قمـ ـمريؼ اعمرومؼ حمؾ 

آًمتزام، يمام جي٥م ُمراقم٤مة ُمٌدأ ُم٤ًمواة اعمٜمتٗمٕملم أُم٤مم اعمرومؼ اًمٕم٤مم اعمٗمقض قمٜمد شمٓمٌٞمؼ اًمتٕمريٗم٦م 

اعمٌدأ أٟمف جي٥م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم ُمٕمرض قمالىمتٝمؿ سم٤معمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ آًمتزام، وهذا يٕمٜمل ُمـ طمٞم٨م 

شمٓمٌٞمؼ شمٕمريٗم٦م اًمرؾمؿ ذاهت٤م قمغم اعمٜمتٗمٕملم ُمـ ظمدُم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ آًمتزام، وووم٘م٤ًم ًمنموط 

ُمت٤ًموي٦م، ُمع ُمالطمٔم٦م أن ُمٌدأ اعم٤ًمواة ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م اعم٤مًمٞم٦م يٛمٙمـ خم٤مًمٗمتف إذا ٟمص اًم٘م٤مٟمقن قمغم 

 (00ذًمؽ، أو إذا يم٤من ذًمؽ ذم ُمّمٚمح٦م اعمرومؼ )

تزم ُمـ أرسم٤مح ـم٤مئٚم٦م، سمح٤ًٌمن أٟمف هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م حيتٙمر اخلدُم٤مت اًمتل وٟمٔمرًا عم٤م ىمد حي٘م٘مف اعمٚم

ي٘مدُمٝم٤م اعمرومؼ حمؾ آًمتزام، وم٢من سمٕمض اًمتنميٕم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م شمٜمص قمغم طمد أقمغم ٕرسم٤مح اعمٚمتزم 

 0947ًمًٜم٦م  029ٓ جيقز شمٕمديف، وُمـ ىمٌٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

 ذم ُمٍم.

ىمد شمٚمتزم اجلٝم٦م اإلداري٦م ُم٤مٟمح٦م آًمتزام  عمزاي٤م اًمتل ي٘مرره٤م ُم٤مٟمح آًمتزام:ـ  طمؼ احلّمقل قمغم ا

سمت٘مديؿ سمٕمض اعمزاي٤م ًمٚمٛمٚمتزم طمتك يتٛمٙمـ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛمتف، وشمتْمٛمـ وصمٞم٘م٦م آًمتزام هذه 

آًمتزاُم٤مت اًمتل شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ اإلدارة اعم٤مٟمح٦م ذم هذا اعمج٤مل، وُمث٤مل ذًمؽ أن شم٘مدم اإلدارة 

ُمٌٚمٖم٤ًم ُمـ اعم٤مل ذم صقرة ىمرض، أو أن شمْمٛمـ ًمف أرسم٤مح اًم٘مروض اًمتل اعم٤مٟمح٦م ًمٚمٛمٚمتزم 

ي٘مؽموٝم٤م، أو ٓ شمًٛمح جلٝم٦م أظمرى سم٠من شمزاول اًمٜمِم٤مط اًمذي يزاوًمف... إًمخ، وُمـ اعمًّٚمؿ سمف أن 
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مجٞمع اًمنموط اًمتل هل ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ إٟمام شمٕمد ذوـم٤ًم شمٕم٤مىمدي٦م ٓ متٚمؽ اإلدارة اعم٤ًمس هب٤م 

 سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة.

إذا شمرشم٥م قمغم شمدظمؾ اإلدارة ُم٤مٟمح٦م آًمتزام ذم شمٕمديؾ شمٜمٔمٞمؿ اعمرومؼ  ازن اعم٤مزم ًمٚمٛمنموع:ـ اًمتق

حمؾ آًمتزام قمغم اًمٜمحق اعمذيمقر ؾم٤مسم٘م٤ًم ضر ُم٤مزم قمغم اعمٚمتزم، وم٢مٟمف جي٥م قمغم ُم٤مٟمح آًمتزام أن 

تًٚمٞمؿ يٕمقض قمـ إضار اًمتل طم٤مىم٧م سمف سمام يٕمٞمد اًمتقازن اعم٤مزم ًمٚمٕم٘مد إمم ؾمػمشمف إومم، ٕن اًم

سمحؼ اإلدارة دائاًم ذم اًمتدظمؾ ًمتح٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ وراء اًمتٕمديؾ ذم أوو٤مع شمٜمٔمٞمؿ 

 اعمرومؼ حمؾ آًمتزام، جي٥م أٓ ي١مدي إمم إهدار ُمّم٤مًمح اعمٚمتزم اعم٤مًمٞم٦م.

 ـ اكتفاء ظؼد االفتزام 4

ٕؾم٤ٌمٍب  يٜمتٝمل قم٘مد آًمتزام إُم٤م سمّمقرة ـمٌٞمٕمٞم٦م سم٥ًٌم اٟمتٝم٤مء ُمدشمف أو سمّمقرة ُمٌتنة

 خمتٚمٗم٦م:

 افـفاية افطبقعقة فعؼد االفتزامأ ـ 

ُمـ اعمالطمظ أن قم٘مد آًمتزام يٜمتٛمل إمم ـم٤مئٗم٦م اًمٕم٘مقد اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل يٛمثؾ اًمزُمـ ومٞمٝم٤م قمٜمٍمًا 

ضمقهري٤ًم، ًمذًمؽ وم٢من اًمٜمٝم٤مي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٕم٘مد آًمتزام حتؾ سم٤مٟم٘مْم٤مء اًمزُمـ اعمحدد ًمٜمٗم٤مذه، إذ إن 

تزام، وًمٙمـ إذا اٟم٘مْم٧م اعمدة اعمحددة ًمالًمتزام، ومٞمٛمٙمـ اًمتنميٕم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م حترم شم٠مسمٞمد قم٘مقد آًم

دمديده٤م ُمرة أظمرى، وىمد حيتقي قم٘مد آًمتزام أطمٞم٤مٟم٤ًم قمغم ذط يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذط إوًمقي٦م قمٜمد 

اًمتٛمديد، وهق يٕمٜمل أٟمف إذا ُم٤م رأت اإلدارة قمٜمد هن٤مي٦م اًمٕم٘مد إصكم آؾمتٛمرار ذم إدارة اعمرومؼ 

وم٢من اعمٚمتزم اًم٘مديؿ يٗمْمؾ قمٜمد شم٤ًموي اًمنموط  ُمقوقع اًمتٕم٤مىمد قمـ ـمريؼ آًمتزام،

 (02واًمٔمروف ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اعمرؿمحلم اجلدد ًمٚمتٕم٤مىمد )

  افـفاية ادبترسة فعؼد االفتزامب ـ 

ىمد يٜمتٝمل قم٘مد آًمتزام يمام هق احل٤مل ذم ؾم٤مئر اًمٕم٘مقد اإلداري٦م هن٤مي٦م ُمٌتنة ىمٌؾ اعمدة اعمحددة 

ُم٤م اؾمؽمداد اعمرومؼ حمؾ آًمتزام، وإُم٤م إؾم٘م٤مط ٟٓم٘مْم٤مئف، وىمد يٙمقن ؾم٥ٌم هذا آٟمتٝم٤مء إ

 آًمتزام، أو ومًخ اًمٕم٘مد ٕؾم٤ٌمب أظمرى همػم آؾمؽمداد واإلؾم٘م٤مط:

  اشسداد االفتزامج ـ 

وهق إهن٤مء اإلدارة ًمٕم٘مد آًمتزام ىمٌؾ طمٚمقل ُمققمده ُمـ دون ظمٓم٠م ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمٚمتزم ُم٘م٤مسمؾ 

ر إداري طمتك ًمق شمْمٛمـ اًمٕم٘مد ٟمّم٤ًم شمٕمقيْمف شمٕمقيْم٤ًم قم٤مدًٓ، وُمـ صمؿ وم٢من آؾمؽمداد يتؿ سم٘مرا

 قمغم طمؼ اإلدارة ذم اًمٚمجقء إًمٞمف، ومٛمثؾ هذا اًمٜمص يم٤مؿمػ وُمٜمٔمؿ ٓ ُم٘مرر حلؼ ضمديد.

وآؾمؽمداد إُم٤م أن يٙمقن شمٕم٤مىمدي٤ًم، وهق آؾمؽمداد اًمذي يٜمٔمٛمف اًمٕم٘مد وحيدد ذوـمف، وهلذا 

إلدارة ُمراقم٤مهت٤م شمٕمد إضمراءات حت٘مٞمؼ هذا آؾمؽمداد ُمـ اًمنموط اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمتل يتٕملم قمغم ا
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وقمغم اًم٘مْم٤مء اطمؽماُمٝم٤م، وإُم٤م أن يٙمقن هذا آؾمؽمداد همػم شمٕم٤مىمدي ويؽمشم٥م قمٚمٞمف إهن٤مء قم٘مد 

آًمتزام ُمـ دون وضمقد ٟمصٍّ ذم اًمٕم٘مد أو ذم دومؽم اًمنموط، ويٕمد هذا احلؼ ُمـ احل٘مقق اعمًٚمؿ 

قمٜمٝم٤م ذم شمٕمديؾ  هب٤م ًمإلدارة ذم ٟمٓم٤مق قم٘مد آًمتزام اؾمتٜم٤مدًا إمم ؾمٚمٓمتٝم٤م اًمتل ٓ يٛمٙمـ اًمتٜم٤مزل

أريم٤من شمٜمٔمٞمؿ اعمرومؼ اًمٕم٤مم، وىمد يٙمقن آؾمؽمداد ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم إذ يتدظمؾ اعمنمع قمٜمدئٍذ سم٢مصدار 

ىمقاٟملم ظم٤مص٦م يٜمٔمؿ هب٤م اؾمؽمداد سمٕمض اعمراومؼ اعمٝمٛم٦م اًمتل شمدار قمـ ـمريؼ آًمتزام، وظمػم ُمث٤مل 

م ذيم٦م ىمٜم٤مة قمغم آؾمؽمداد اًمتنميٕمل ُم٤م ىم٤مم سمف اعمنمع اعمٍمي طملم أىمدم قمغم إهن٤مء اًمتزا

 .0926ًمًٜم٦م  285اًمًقيس، وذًمؽ سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

  إشؼاط االفتزامد ـ 

وهق ومًخ اًمٕم٘مد قمغم طم٤ًمب اعمٚمتزم ٟمتٞمج٦م خلٓمئف اجلًٞمؿ، وًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م ضمٝم٦م اإلدارة 

اعمتٕم٤مىمدة يم٠مصؾ قم٤مم ـ ويمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ذم اعمقوع اعمٜم٤مؾم٥م ـ متٚمؽ أن شمقىمع اجلزاء قمغم 

ـ دون اًمٚمجقء إمم اًم٘مْم٤مء ُم٘مدُم٤ًم، إٓ أن اًم٘مْم٤مء اإلداري اًمٗمرٟمز ىمد اؾمتثٜمك اعمتٕم٤مىمد سمٜمٗمًٝم٤م ُم

 (09قم٘مقسم٦م إؾم٘م٤مط آًمتزام ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ومجٕمؾ شمقىمٞمٕمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًم٘مْم٤مء )

 ـ ؾسخ ظؼد االفتزامه 

وم٢ممم ضم٤مٟم٥م إؾم٘م٤مط آًمتزام أو اؾمؽمداد اعمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ قم٘مد آًمتزام، ىمد يٜمٗمًخ قم٘مد 

 م ىمٌؾ ُمدشمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ٕؾم٤ٌمب أظمرى خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م:آًمتزا

وهذا اًمذي يتؿ سم٤مشمٗم٤مق سملم اإلدارة وسملم اعمٚمتزم ىمٌؾ هن٤مي٦م ُمدة آًمتزام، وىمد  : افػسخ االتػاؿيـ 

خيتٚمط سمٓمري٘م٦م آؾمؽمداد أٓشمٗم٤مىمل اًمتل ؾمٌؼ اًمتٓمرق إًمٞمٝم٤م، وًمٙمـ إؾمٚمقسملم خمتٚمٗم٤من، وذًمؽ 

هق طمٌؼ أصٞمؾ، ؾمقاء أٟمص قمٚمٞمف ذم اًمٕم٘مد أم مل يٜمص  ٕن طمؼ اإلدارة ذم اؾمؽمداد آًمتزام

قمٚمٞمف، أُم٤م اًمٗمًخ أٓشمٗم٤مىمل، ومٝمق يتؿ قمٜمد شمراٍض يم٤مُمؾ سملم اإلدارة واعمٚمتزم، وسمٛم٘متْم٤مه يتقمم 

اًمٓمروم٤من شم٘مدير اًمتٕمقيض اًمذي يٛمٙمـ أن يًتحؼ ًمٚمٛمٚمتزم، ويمٞمٗمٞم٦م دومٕمف، وشمٚمج٠م اإلدارة قم٤مدة 

 إمم ـمري٘م٦م آؾمؽمداد.إمم هذه اًمٓمري٘م٦م، إذا ىمدرت صٕمقسم٦م آًمتج٤مء 

ذًمؽ يمام هق إُمر ذم طم٤مًم٦م اًم٘مقة اًم٘م٤مهرة، إذا أدت إمم شمدُمػم اعمرومؼ : افػسخ بؼوة افؼاكونـ 

اًمذي يدار قمـ ـمريؼ آًمتزام، أو شمْمٛمـ اًمٕم٘مد ٟمّم٤ًم سم٤مٟم٘مْم٤مء آًمتزام سمقوم٤مة اعمٚمتزم، ويمام ًمق 

يؼ آًمتزام، وقمٜمدئٍذ صدر ىم٤مٟمقن يتْمٛمـ ومًخ قم٘مقد آًمتزام اخل٤مص٦م سمٛمرومٍؼ ُمٕملم يدار سمٓمر

 يٜمص هذا اًم٘م٤مٟمقن قمغم يمٞمٗمٞم٦م شمٕمقيض اعمٚمتزُملم.

  ـ اًمٗمًخ اًم٘مْم٤مئل سمٜم٤مًء قمغم ـمٚم٥م اعمٚمتزم

وم٘مد يٚمج٠م اعمٚمتزم إمم اًم٘مْم٤مء ـم٤مًم٤ًٌم إهن٤مء قم٘مده ىمٌؾ إوان ٕؾم٤ٌمب ُمتٕمددة ُمـ أمهٝم٤م شمٚمؽ 

ا قمّدًم٧م اإلدارة ذم ذوط احل٤مًم٦م اًمتل ختٓملء ومٞمٝم٤م اإلدارة ظمٓم٠ًم ضمًٞماًم ذم شمٜمٗمٞمذ اًمتزاُم٤مهت٤م، أو إذ
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قم٘مد آًمتزام سمام خيؾ سمتقازٟمف آىمتّم٤مدي إظمالًٓ ضمًٞماًم يٗمقق إُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعمٚمتزم آىمتّم٤مدي٦م أو 

اًمٗمٜمٞم٦م، أو يٖمػم ُمـ ضمقهر اًمٕم٘مد سمام جيٕمٚمف سمٛمٜمزًم٦م قم٘مد ضمديد ُم٤م يم٤من اعمٚمتزم ًمٞم٘مٌٚمف ًمق قمرض 

 قمٚمٞمف قمٜمد اًمتٕم٤مىمد أول ُمرة.

  ـ امتقاز ادرؾق افعام ثاكقا

 ـ تعريػه  1

سم٤مؾمتٖمالل ُمرومٍؼ يًٚمؿ إًمٞمف ش قم٤مُم٤ًم أو ظم٤مص٤مً »هق قم٘مٌد شمٙمٚمػ اإلدارة سمٛمقضمٌف ؿمخّم٤ًم آظمر 

سم٢مٟمِم٤مءاشمف اعمٕمدة ُمًٌ٘م٤ًم ُمـ ضم٤مٟم٥م اإلدارة، وذًمؽ ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمٌٚمغ حمدود ُمـ اعم٤مل يدومٕمف 

ًمإلدارة، ومٞمٙمقن اعم٘م٤مسمؾ اًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف هق اًمٗمرق سملم ُم٤م يدومٕمف ًمإلدارة وُم٤م حيّمؾ قمٚمٞمف ُمـ 

 (04اؾمتٖمالل اعمرومؼ قمـ ـمريؼ ضم٤ٌمي٦م رؾمقم ُمـ اعمٜمتٗمٕملم ُمـ ظمدُم٤مت هذا اعمرومؼ )

ويالطمظ أن اًمٗم٘مف اًمٗمرٟمز يٗمرق سملم آًمتزام وآُمتٞم٤مز قمغم أؾم٤مس اإلٟمِم٤مءات إوًمٞم٦م  

ًمٚمٛمرومؼ حمؾ اًمٕم٘مد، ومٗمل قم٘مقد آًمتزام شمٙمقن اإلٟمِم٤مءات إوًمٞم٦م قمغم قم٤مشمؼ اعمٚمتزم، أُم٤م ذم 

٤مطم٥م آُمتٞم٤مز يتًٚمؿ اعمرومؼ ٓؾمتٖمالًمف. وىمد ىم٤مُم٧م اإلدارة سم٢مقمداد قم٘مقد آُمتٞم٤مز، وم٢من ص

إٟمِم٤مءاشمف إوًمٞم٦م، ويٕمد إؾمت٤مذ وم٤مًملم أول ُمـ اؾمتخدم ُمٕمٞم٤مر اإلٟمِم٤مءات إوًمٞم٦م ًمٚمتٗمرىم٦م سملم 

 آًمتزام وآُمتٞم٤مز.

وإو٤موم٦م إمم ذًمؽ، يالطمظ أن اعمٚمتزم يت٘م٤مى اعم٘م٤مسمؾ ُم٤ٌمذة ُمـ اعمٜمتٗمٕملم ُمـ دون أن يدظمؾ 

ىم٦م ُم٤مًمٞم٦م أوًمٞم٦م ُمع اإلدارة، ذم طملم أن ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز يدظمؾ ذم قمالىم٦م ُم٤مًمٞم٦م أوًمٞم٦م ُمع ذم قمال

اإلدارة، إذ يدومع هل٤م ُمٌٚمٖم٤ًم ُمتٗم٘م٤ًم قمٚمٞمف ًم٘م٤مء اؾمتٖمالًمف ًمٚمٛمرومؼ، ُم٘م٤مسمؾ أن يًتٖمؾ اعمرومؼ وي٘مقم 

 (05سمج٤ٌمي٦م رؾمقم ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سمخدُم٤مشمف، ووم٘م٤ًم ًمتٕمريٗم٦م حمدودة ُمًٌ٘م٤ًم )

 اإلدارة، شمؼمُمٝم٤م اًمتل اعمًامة همػم اًمٕم٘مقد ُمـ اإلداري آُمتٞم٤مز قم٘مد و ذم إظمػم يٕمتؼم

 و اخل٤مص سم٤مؾمٛمٝم٤م ُمًامة قم٘مقد ؿمٙمؾ ذم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمٍموم٤مت سم٢مسمرام أظمػمة هذه شم٘مقم طمٞم٨م

 سم٢مسمرام شم٘مقم يمام،اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤مًمّمٗم٘م٤مت يًٛمك ُم٤م سم٢مـم٤مر حيٙمٛمٝم٤م اًمذي اعمٛمٞمزة اًم٘م٤مٟمقين ٟمٔم٤مُمٝم٤م

 قمٜمف صدر ُم٤م إٓ اعمنمع اهتامم و سمٕمٜم٤مي٦م حتظ و ُمًامة همػم أهن٤م إٓ اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م شمٚمٌٞم٦م قم٘مقد

 (06اإلداري ) آُمتٞم٤مز قم٘مد اًمٕم٘مقد هذه سملم ُمـ و ُمتٗمرىم٦م و ظم٤مص٦م ٟمّمقص ذم

 خصائصه.  2

 اقمت٘مدت إذا اًمدوًم٦م إًمٞمٝم٤م شمٚمج٠م ىمد اًمتل اًمٕم٤مُم٦م ومؼااعمر إدارة ـمرق ُمـ ـمري٘م٦م آُمتٞم٤مز يٕمد ـ 

 ُم٤ٌمذة اًمٓمري٘م٦م هذه اإلدارة ختت٤مر ىمد و اعمرومؼ، هذا دارةإل اعمث٤مًمٞم٦م و اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٓمري٘م٦م أهن٤م

 أظمرى ًمٓمري٘م٦م اخلٚمػ جمرد اًمٓمري٘م٦م هذه شمٙمقن ىمد و اجلامقمٞم٦م احل٤مضم٤مت إؿم٤ٌمع شم٘مرير سمٕمد



 م 2012(  ضمقان ٦03م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزءٚمجم             91

 اإلدارة ومت٘مرر ُمٜمٝم٤م اعمتقظم٤مة اًمٜمت٤مئ٩م حت٘مؼ شمٕمد مل أو اعمرضمقة اًمٜمت٤مئ٩م حت٘مؼ مل أهن٤م ًمإلدارة صم٧ٌم

 .آُمتٞم٤مز سمٓمري٘م٦م إظمذ و اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمري٘م٦م هذه قمـ اًمٕمدول

 إؿم٤ٌمع و قم٤مم ُمرومؼ سم٢مدارة اخل٤مص اًم٘م٤مٟمقن أؿمخ٤مص أطمد ُم٤ًممه٦م آُمتٞم٤مز يتْمٛمـ ـ 

 ُمـ قم٤مًمٞم٦م درضم٦م قمغم مج٤مقمٞم٦م طم٤مضم٦م إؿم٤ٌمع دوُم٤م آُمتٞم٤مز حمؾ يٙمقن سمذا و مج٤مقمٞم٦م طم٤مضم٤مت

 ذهه إؿم٤ٌمع ًمْمامن اٟمتٔم٤مم و سم٤مـمراد اعمرومؼ هذا يدار أن جي٥م هلذا إومراد طمٞم٤مة ذم إمهٞم٦م

 .ُمٜمٔمٛم٦م و دائٛم٦م سمّمقرة اجلامقمٞم٦م احل٤مضم٦م

 قمٜمف يٜمٗمل ٓ آُمتٞم٤مز ـمريؼ قمـ قم٤مم ُمرومؼ إدارة اخل٤مص اًم٘م٤مٟمقن أؿمخ٤مص أطمد يتقمم أنـ 

 هذا قمـ ُمًئقًم٦م اًمٕم٤مُم٦م اإلدارة شمٌ٘مك و اًمّمٗم٦م هبذه حمتٗمٔم٤م يٌ٘مك سمؾ اًمٕم٤مم اعمرومؼ صٗم٦م

 اإلدارة إذاف و إدارة حت٧م اعمرومؼ إدارة اعمٚمتزم يتقمم ًمذا طمًٜم٦م إدارة إدارشمف و اعمرومؼ

 .اعمًتٛمرة و اًمدائٛم٦م

إُمقر  ُمـ مه٤م إلدارشمف آُمتٞم٤مز أؾمٚمقب اظمتٞم٤مر و قم٤مُم٤م ُمروم٘م٤م ُمنموع أي اقمت٤ٌمر إن ـ 

  اًم٘مْم٤مء ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمٕم٘م٥م ٓ و اعمختّم٦م اًمًٚمٓم٦م اظمتّم٤مص وٛمـ شمٜمدرج اًمتل اًمت٘مديري٦م

 إٟمام اعمرومؼ قمـ شمٜم٤مزٓ ٓ و أسمدي سمٕم٘مد ًمٞمس ومٝمق حمددة عمدة آُمتٞم٤مز قم٘مد ذم اعمٚمتزم يٚمتزم ـ 

 اعمدة هذه شمتًؿ ُم٤م هم٤مًم٤ٌم و ًمالُمتٞم٤مز اعمٛمٞمزة اًمٕمٜم٤مس أهؿ ُمـ هل و ًمٚمتًٞمػم ـمري٘م٦م جمرد هق

 .اًمٕم٘مد هذا ًمٓمٌٞمٕم٦م ٟمٔمرا  ٟمًٌٞم٤م سم٤مًمٓمقل

 إٟمِم٤مء ٟمٗم٘م٤مت يتقمم إذ اخل٤مص٦م، ٟمٗم٘متف قمغم اعمرومؼ إدارة اعمٚمتزم سمتقزم آُمتٞم٤مز يتٛمٞمز ـ 

 (07ُم٤مًمٞم٤م ) آؾمتثامر هذا خم٤مـمر يتحٛمؾ و اخل٤مص٦م ُمقاًمفأ ُمـ اعمرومؼ وشمِمٖمٞمؾ

 اعمرومؼ هذا ظمدُم٤مت ُمـ اعمٜمتٗمٕمقن يدومع أن اجلقهري٦م آُمتٞم٤مز قمٜم٤مس و ظمّم٤مئص ُمـ ـ 

 قمغم جي٥م سمذا و اعم٤مزم، آؾمتثامر ًم٘م٤مء اعمٚمتزم يٜمتٔمره اًمذي اعم٤مدي اًمٕم٤مئد هق و ٟم٘مدي ُم٘م٤مسمؾ

 آٟمتٗم٤مع ٟمٔمػم ٟم٘مدي ُم٘م٤مسمؾ دومع آُمتٞم٤مز ريؼـم قمـ اعمدارة رومؼ ا امل ظمدُم٤مت ُمـ اعمٜمتٗمٕملم

 .اعمراومؼ هذه ُمـ

 أهؿ ًمٕمٚمف سمؾ اإلداري٦م، ًمٚمٕم٘مقد اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٜمٔم٤مم خيْمع إداري٤م قم٘مدا آُمتٞم٤مز قم٘مد يٕمتؼمـ 

 اعمٝمٛم٦م ُمراوم٘مٝم٤م إلدارة إؾمٚمقب هبذا شم٠مظمذ اًمتل اًمدول ذم إظمص قمغم و اإلداري٦م اًمٕم٘مقد

(08) 

 االمتقاز ظؼد تؽققف. 3

 سم٤مًمتزاُم٤مت شم٘ميض شمٕم٤مىمدي٦م سمٜمقد يتْمٛمـ و اًمتٕم٤مىمدي٦م سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ اُمتٞم٤مز يتٛمٞمز

 ٟمٔمرا اعمٜمٗمردة سم٢مرادهت٤م شمٕمديٚمٝم٤م اإلدارة متٚمؽ سمٜمقد يتْمٛمـ اٟمف إٓ اًمٕم٘مد، ـمرذم سملم ُمت٤ٌمدًم٦م

 ص٤مطم٥م ُمع اًمتٕم٤مُمؾ اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ُٓمتٞم٤مز اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م وشمْمٛمـ ،اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ًمٓمٌٞمٕمتٝم٤م
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 اًمٓمٌع همٞم٤مب و ُم١ًموًمٞمتف و ٟمٗم٘متف قمغم اًمٕم٤مم اعمرومؼ إدارة يتقمم ُمٕمف يمٛمتٕم٤مىمد آُمتٞم٤مز

 (09اًمتٕم٤مىمدي )

 وٛمـ اًمدظمقل يٕمٜمل شمٜمٔمٞمٛمل ُمّمدر ُمـ آُمتٞم٤مز ص٤مطم٥م اًمتزاُم٤مت مجٞمع ٟمِمقء و

 اًمٜم٤مدم٦م اًمثٜم٤مئٞم٦م هذه سمٗمٕمؾ و  .هب٤م اعمٕمٛمقل اًم٘مقاقمد شمٓمٌٞمؼ و اًمٕم٤مم ًمٚمِمخص اإلداري اًمتٜمٔمٞمؿ

 ًمالُمتٞم٤مز، اعم٤مٟمح٦م اإلداري٦م اًمًٚمٓم٦م قمـ ص٤مدرة شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م ىمرارات و اُمتٞم٤مز قم٘مد وضمقد قمـ

 ؾمقف ٟمٔمري٤مت قمدة اإلـم٤مر هذا سمرز و آُمتٞم٤مز قم٘مد ـمٌٞمٕم٦م طمقل وم٘مٝمل ضمدال طمّمؾ

 : اًمت٤مزم اًمٜمحق قمغم إًمٞمٝم٤م ٟمتٓمرق

 االمتقاز ذات ضابع تـظقؿي  ظؼد ـأ 

 ُمـ اٟمٗمرادي قمٛمؾ تٞم٤مزآُم قم٘مد يٕمتؼم سمٛم٘متْم٤مه٤م و إعم٤مٟمٞم٦م، اعمدرؾم٦م ذم اًمرأي هذا يًقد

 حتدده٤م اًمتل ًمٚمنموط ىمٌقًمف سمٕمد ُمٕملم سمٜمِم٤مط اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛمٚمتزم شمرظمص اًمتل اًمًٚمٓم٦م ضم٤مٟم٥م

 ذوط شمٕمديؾ أصمٜم٤مء واؾمٕم٦م ؾمٚمٓم٤مت ًمإلدارة خيقل سمٙمقٟمف آدم٤مه هذا ويتٛمٞمز .اإلدارة

 سمف ي٘مقم اًمذي اًمدور يٜمٙمر و اعمٚمتزم ُمريمز يْمٕمػ اٟمف يمام ىمٞمد، دون إًمٖم٤مئٝم٤م آُمتٞم٤مز،أو

 وُمٝمد اًمٜمٔمري٦م هذه هجر إمم أدى ُم٤م وهذا اعمرومؼ ؾمٌٞمؾ ذم يٌذهل٤م اًمتل ًمٜمٗم٘م٤متوا

 (21)  ُمٙم٤مهن٤م حتتؾ أظمرى ًمٓمٝمقرٟمٔمري٦م

 االمتقاز ذات ضابع تعاؿدي  ـ ظؼدب 

 ًمٞمس اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ اًمتزام أن اًمٗمٙمرة هذه ظمالص٦م و ،ومرٟم٤ًم ذم اًمٗمٙمرة هذه ؾم٤مدت

 قمغم احلّمقل و اًمٕم٤مم اًمدوُملم اللسم٤مطمت ًمٚمٛمٚمتزم اًمًامح يتْمٛمـ اًمٕم٘مقد ُمـ قم٘مد ؾمقى

 اؿمؽماـم٤م هٜم٤مك أن اًمٜمٔمري٦م هذه شم٘مقل ًمـ اًمٓمٌٞمٕمل ومٛمـ سم٤معمرومؼ، اعمٜمتٗمٕملم ُمـ اًمرؾمقم سمٕمض

 .اعمٜمتٗمٕملم ًمّمٚمح شمِمؽمط إٟمام آُمتٞم٤مز ُم٤مٟمح٦م اًمًٚمٓم٦م أن اًمٖمػم،إذ عمّمٚمح٦م

 يم٤ٌمر ومٕمال اٟمت٘مده٤م وىمد اًمٜم٘مد، شمًتحؼ أيْم٤م هل اًمٜمٔمري٦م هذه أن ومٞمف ٓؿمؽ واًمذي

 حمؾ يٙمقن و ''ضمٞمز'' واًمٕمالُم٦م ''دوضمل'' واًمٕمٛمٞمد ''هقريق'' يم٤مًمٕمٛمٞمد اإلداري اًم٘م٤مٟمقن ٤مءوم٘مٝم

 اًمٖمػم،ٕن عمّمٚمح٦م آؿمؽماط سمقاؾمٓم٦م يتحدد أن يٛمٙمـ ٓ اعمٜمتٗمٕملم ُمريمز أن إول آٟمت٘م٤مد

 شمقاومؼ وم٤من أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ سمذواهتؿ، حمدوديـ أؿمخ٤مص٤م اًمٖمػم يٙمقن أن ي٘متيض إُمر

 سمًٞمط ًم٥ًٌم قم٤مدي٤م قم٘مدا قمٜمف يٜمت٩م أن يٛمٙمـ ٓ آُمتٞم٤مز قم٘مد ذم شمراه دىم اًمذي اإلرادشملم

 إُمر هذا ٟمِم٤مـمف شمٜمٔمٞمؿ و اًمٕم٤مم اعمرومؼ شمٜمٔمٞمؿ هق اإلرادشملم ذم اًمتقاومؼ هذا حمؾ أن هق

 دون اًمٕم٤مُم٦م اًمًٚمٓم٦م اظمتّم٤مص٤مت ذم يدظمؾ ٕٟمف اًمتٕم٤مىمدي اًمٜمٓم٤مق قمـ سمٓمٌٞمٕمتف خيرج

 اعم٤ٌمدئ أهؿ ُمـ ُمٌدأ يتج٤مهؾ إٟمام اًمتٕم٤مىمدي٦م ي٦مسم٤مًمٜمٔمر إظمذ وم٤من صم٤مًمث٦م ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ ؾمقاه٤م،

 ذم اًمتٕمديؾ و ًمٚمتٖمٞمػم هل٤م اعمٜمٔمٛم٦م اًم٘مقاقمد ىم٤مسمٚمٞم٦م ُمٌدأ هق و اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ؾمػم ذم إؾم٤مؾمٞم٦م
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 جي٥م شمٕمديؾ أي ٓن ذًمؽ ؾمٌٞمؾ ذم قمثرة طمجر شم٘مػ ؾمقف اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمٜمٔمري٦م و ,وىم٧م يمؾ

 وم٘مد ًمذًمؽ و سم٤مًمٞمًػم ًمٞمس ضر هذا ُمـ اعمرومؼ ومٚمحؼ يقاومؼ ٓ ىمد و اعمٚمتزم قمٚمٞمف يقاومؼ أن

 (21)  أظمرى ومٙمرة إمم اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمٗمٙمرة قمـ قمدل

 االمتقاز ذات ضابع خمتؾط ـ ظؼدج 

 يمقن إمم آُمتٞم٤مز ًمٕم٘مد اعمختٚمٓم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمْمٛمقن و ''دوضمل'' اًمٕمٛمٞمد هب٤م ٟم٤مد اًمٗمٙمرة هذه

 جي٥م اًمتل ارةاإلد ُمّمٚمح٦م ضمٝم٦م ُمـ ُمتٜم٤مىمْمتلم، و ُمتٕم٤مروتلم ُمّمٚمحتلم حي٘مؼ إظمػم هذا

 ُمّمٚمح٦م أظمرى ضمٝم٦م وُمـ اًمٕم٤مُم٦م اعمٜمٗمٕم٦م ًمتح٘مٞمؼ اعمٝمٞم٠م و اعمٕمد اعمرومؼ قمغم ؾمٞمدة شمٙمقن أن

 قم٘مد آُمتٞم٤مز يٙمقن وقمٚمٞمف إؾم٤مد هدومٝمؿ و اخلقاص حمقر هل اًمتل اعم٤مًمٞم٦م اعمٚمتزم

 وىمد .ٓئحٞم٦م ذوط و شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذوط : اًمنموط ُمـ ٟمققملم يتْمٛمـ ظم٤مص٦م ذوـمٌٞمٕم٦م

 آُمتٞم٤مز ًمٕم٘مد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمتؼمير ىمٌقٓ أيمثر شمٕمتؼم و واؾمع دىص اًمٜمٔمري٦م هذه ٓىم٧م

 اجلزائر و ُمٍم و ومرٟم٤ًم :أُمث٤مل اًمدول ُمـ اًمٕمديد هب٤م أظمذت ُم٤م هل و اإلداري

 ُمـ ضمدا ُمٜمت٘مدة ومٙمرة خمتٚمط قمٛمؾ آُمتٞم٤مز قم٘مد اقمت٤ٌمر أن ُمالطمٔمتف يٛمٙمـ ُم٤م اٟمف إٓ

 واًمٕمٜم٤مس ,اًمالئحٞم٦م اًمٕمٜم٤مس احت٤مد وم٘مط يٕمد ٓ وم٤مُٓمتٞم٤مز اجلزائر ذم اًم٤ٌمطمثلم سمٕمض

 اًم٘م٤مٟمقن أدوات و اًمٕم٤مم اًم٘م٤مٟمقن أدوات شمريمٞم٦ٌم أيْم٤م يِمٛمؾ سم٤مت آشمٗم٤مىمٞم٦م واًمٕمٜم٤مس

 اعمختٚمٓم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م قمغم مت٤مُم٤م اعمختٚمٗم٦م اجلزائر ذم آُمتٞم٤مز ـمٌٞمٕم٦م سمقوقح شمؼمز هٜم٤م و ,اخل٤مص 

 (22اعمريم٥م ) اًمٕمٛمؾ و اعمختٚمط اًمٕمٛمؾ سملم ومرق هٜم٤مك أن يمام

   مشاضرة االشتغالل:  ثافثا

هق قم٘مد شمٕمٝمد سمٛمقضمٌف اإلدارة ًمِمخٍص قم٤مم أو ظم٤مص إدارة وشمًٞمػم ُمرومؼ قم٤مم ُمٕملم، 

وسمذًمؽ شمٙمقن شمٚمؽ  ،ُم٘م٤مسمؾ ُمٙم٤موم٠مة ُم٤مًمٞم٦م، حتدد هم٤مًم٤ًٌم قمـ ـمريؼ اًمٜمت٤مئ٩م اعم٤مًمٞم٦م ًمالؾمتٖمالل

ت٤مز ُمـ اًمٓمري٘م٦م ذم ُمريمز وؾمط سملم اإلدارة اعم٤ٌمذة ًمٚمٛمرومؼ وإدارشمف قمـ ـمريؼ آًمتزام، ومٝمل مت

اإلدارة اعم٤ٌمذة سم٠من اًمًٚمٓم٦م ٓ شمتقمم سمٜمٗمًٝم٤م وُمقفمٗمٞمٝم٤م إدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم، سمؾ ي٘مقم سمذًمؽ ومرٌد 

أو ذيم٦م ظم٤مص٦م، وًمٙمٜمٝم٤م شم٘مؽمب ُمـ ـمري٘م٦م اإلدارة اعم٤ٌمذة، ذم أن اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل اًمتل 

 .أو سمٕمْمف      شمتحٛمؾ خم٤مـمر اعمنموع، ومت٘مدم اعم٤مل اًمالزم إلقمداده وإلدارشمف يمٚمف

ًمٙمـ ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ ختتٚمػ قمـ آًمتزام ذم أن اعمٚمتزم ي٘مدم يمام ُمر ذم ُمقوٕمف، رأس اعم٤مل و

اًمالزم إلقمداد اعمنموع وإدارشمف، أُم٤م ذم طم٤مًم٦م ُمِم٤مـمرة آؾمتٖمالل وم٤مٕصؾ أن اعمتٕم٤مىمد ٓ ي٘مدم 

رأس اعم٤مل، وإذا ؿم٤مرك ذم ذًمؽ وم٢مٟمف ي٘مدم ضمزءًا ُمٜمف وم٘مط، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، وم٢من اعم٘م٤مسمؾ اًمذي 

٘م٤مو٤مه اجلٝم٦م اعمتٕم٤مىمدة اًمتل شمتقمم اإلدارة ٓ حتّمٚمف حل٤ًمهب٤م، وًمٙمـ حل٤ًمب اإلدارة، ويتٛمثؾ شمت

اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم اًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف اعمتٕم٤مىمد ذم اعمٙم٤موم٠مة اًمتل شمْمٕمٝم٤م اإلدارة، وهذه اعمٙم٤موم٠مة شمتٙمقن 
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د قم٤مدة ُمـ قمٜمٍميـ: قمٜمٌٍم صم٤مسم٧م ُمْمٛمقن، وهق ٟم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ رأس اعم٤مل اًمذي ىمدُمف اعمتٕم٤مىم

إذا ؿم٤مرك ذم رأس اعم٤مل، وقمٜمٌٍم ُمتٖمػم وهق ُمٙم٤موم٠مة إو٤مومٞم٦م ؾمٜمقي٦م سمٜم٦ًٌم اًمٜمِم٤مط اًمذي يٌذًمف 

 اعمتٕم٤مىمد ذم اإلدارة.

ويالطمظ أٟمف إذا يم٤مٟم٧م اعمٙم٤موم٠مة اًمتل يٜم٤مهل٤م اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد حتدد 

ل اعمرومؼ، وم٢من شمٙمٞمٞمػ اًمٕم٘مد ضمزاوم٤ًم سمٛمٌٚمغ ُم٘مٓمقع، ٓ سمٜم٦ًٌم ُمئقي٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعم٤مًمٞم٦م ٓؾمتٖمال

  :ومتتٙمقن ُمـ قمٜمٍميـ اصمٜملم ،يٜم٘مٚم٥م ويتٖمػم ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف قمٜمدئٍذ شمًٛمٞم٦م ويم٤مًم٦م ُمرومٍؼ قم٤مم

قمٜمٍم صم٤مسم٧م، وهق اعمٌٚمغ اًمذي يت٘م٤مو٤مه اعمقيمؾ إًمٞمف اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمؾ سمٙمٞمٗمٞم٦م ُمًتٛمرة، دون  -

 . إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر ٟمج٤مح أو ومِمؾ اعمرومؼ ذم ٟمِم٤مـمف

٤ٌمرة قمـ ُمٙم٤موم٠مة إو٤مومٞم٦م خيتٚمػ ادم٤مهٝم٤م ذم طم٤مًم٦م ٟمج٤مح اعمرومؼ وحت٘مٞم٘مف قمٜمٍم ُمتٖمػم، وهق قم-

أرسم٤مطم٤م أو ُمقاد أو أقمامل ُمٕمٞمٜم٦م، وشم٘مدر اعمٙم٤موم٠مة قم٤مدة قمغم أؾم٤مس اًمرسمح اًمّم٤مذم أو قمغم أؾم٤مس 

واعمالطمظ أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد ي٘مؽمب ُمـ آُمتٞم٤مز ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ  ،اًمدظمؾ اإلمج٤مزم

در اإلؿم٤مرة إمم أن اًم٘م٤مئؿ هبذا اًمٕمٛمؾ ٓ يٕمد أضمػما ًمدى آؾمتئج٤مر ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، يمام دم

 (23اجلامقم٦م وٓ يتحٛمؾ اخل٤ًمئر اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمٛمرومؼ )

   ظؼد افتزام األصغال افعامةرابعا : 

إن اًمتزام إؿمٖم٤مل اًمٕم٤مُم٦م هق قم٘مٌد شم٘مقم اإلدارة سمٛمقضمٌف سمتٙمٚمٞمػ ؿمخص قم٤مم أو ظم٤مص 

ؿمٖم٤مل ًمزُمـ ُمٕملم أو ُمدٍة حمددة، وذم آظمر سمتٜمٗمٞمذ أؿمٖم٤مل قم٤مُم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اؾمتٖمالل هذه إ

احل٘مٞم٘م٦م أن ظمّمقصٞم٦م اًمتزام إؿمٖم٤مل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم إٟمام شمرشمٌط سمٕمدم وضمقد اعمرومؼ اًمٕم٤مم 

ووضمقد إؿمٖم٤مل اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٕم٘مد إول، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ وم٢من هذه اخلّمقصٞم٦م يٛمٙمـ أن 

ًمتل يٛمٙمـ أن شمقضمد سملم اعمرومؼ شمٓمرح سمّمقر أيمثر شمٜمققم٤ًم، وذًمؽ قمغم أؾم٤مس اقمت٤ٌمر اًمٕمالىم٤مت ا

اًمٕم٤مم وإؿمٖم٤مل اًمٕم٤مُم٦م، وم٤مٕؿمٖم٤مل اًمٕم٤مُم٦م شمٜمجز هم٤مًم٤ًٌم ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ رؾم٤مًم٦م ُمرومٍؼ قم٤مم، يمام أن 

 (24شمٜمٗمٞمذ اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م يًتقضم٥م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من شمٜمٗمٞمذ أؿمٖم٤مٍل قم٤مُم٦م )

 ظؼد إجيار ادرؾق افعامخامسا : 

ٕمٝمد ؿمخص ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم إمم ؿمخص آظمر قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم هق قم٘مد سمٛمقضمٌف ي

صالطمٞم٦م اؾمتٖمالل ُمرومؼ ُمـ اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ُمع شم٘مديؿ اعمٕمدات واعمٜمِمآت إًمٞمف سمحٞم٨م أٟمف يتٙمٚمػ 

واًمٔم٤مهرة اعمٛمٞمزة ًمٕم٘مقد اًمت٠مضمػم أن اعمًتثٛمر يتحٛمؾ يمؾ  ،وم٘مط سمت٠مُملم اؾمتٛمراري٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم

٤مًمت٤مزم يٙمقن طم٤مًمف احل٤مومز ًمت٘مٚمٞمؾ اعمخ٤مـمر اًمتج٤مري٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ شمِمٖمٞمؾ هذه إصقل، وسم

ذًمؽ يٙمقن ُمٚمتزُم٤م سمّمٞم٤مٟم٦م وإصالح   اًمٜمٗم٘م٤مت واعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمقضمقدات، وقمالوة قمغم

إصقل اًمتل يًتخدُمٝم٤م أو أن ي٤ًمهؿ ذم ذًمؽ ـمٌ٘م٤م جلدول زُمٜمل يتٗمؼ قمٚمٞمف، طمٞم٨م يرشمٌط 
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ُمـ  ُم٘م٤مسمؾ اإلجي٤مر اًمذي يرومٕمف اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص قم٤مدة سمح٤مًم٦م اعمقضمقدات واًمدظمؾ اعمتقىمع

اؾمتٖمالهل٤م، وذم ُمثؾ هذه اًمٕم٘مقد، ي٘مقم اعمًتثٛمر سمتٕمٞملم إومراد اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ُمٕمف، سمام ذم ذًمؽ 

 (25إومراد احل٤مًمٞملم ذم اعمرومؼ، ووومؼ ُم٤م يتؿ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف ذم قم٘مد اإلجي٤مر )

وىمد اؾمتٕمٛمؾ هذا إؾمٚمقب ذم قمدد ُمـ اًمدول اًمتل واضمٝم٧م ُمنموقم٤مهت٤م اًمٕم٤مُم٦م صٕمقسم٤مت 

ـ، وم٘مد اؾمتٕمٛمؾ اًمت٠مضمػم ًمٕم٘مقد يمثػمة ذم جم٤مل اًمٍمف اًمّمحل وشمقزيع اعم٤مء ذم ضمذب اعمًتثٛمري

واًمٙمٝمرسم٤مء ذم ومرٟم٤ًم وطمتك ذم اؾم٤ٌمٟمٞم٤م، يمام اؾمتخدم ذم جم٤مٓت أظمرى، ذم اعمقاٟمئ واًمٜم٘مؾ ذم 

 :وُمـ ُمزاي٤م هذه اًمٓمري٘م٦م يٛمٙمـ ذيمر ُم٤م يكم ،اعمدن واًمًٙمؽ احلديدي٦م

 .احلّمقل قمغم دظمؾ دون اًمتٕمرض عمخ٤مـمر اًمًقق-

 .قومػم ٟمٗم٘م٤مت اًمتِمٖمٞمؾ ُمع احلٗم٤مظ قمغم ُمٚمٙمٞم٦م اعمرومؼشم-

  وىمػ اًمدقمؿ واًمتحقيالت هذا اعمرومؼ-

  .ضمدب اعمٝم٤مرات واًمت٘مٜمٞم٤مت اإلداري٦م مم٤م يزيد ُمـ يمٗم٤مءة اؾمتخدام أصقل اعمرومؼ-

أُم٤م ؾمٚمٌٞم٤مت هذه اًمٓمري٘م٦م ومتٙمٛمـ ذم قمدم وضمقد طمقاومز ًمدى اًمنميم٦م اخل٤مص٦م ًمرومع ىمٞمٛم٦م 

ٛمـ هل٤م قم٤مئدا ُمٜم٤مؾم٤ٌم ٓؾمتثامره٤م ظمالل ومؽمة اًمت٠مضمػم، وهٜم٤م إصقل أيمثر ُمـ احلد اًمذي يْم

ووع متٞمٞمز سملم قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم وقم٘مد آُمتٞم٤مز، ذًمؽ أٟمف إذا وٛمـ قم٘مد   أيْم٤م ٓ سمد ُمـ

إجي٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذوـم٤م شمرشمٌط سم٤معم٘م٤مسمؾ اًمذي ؾمٞمدومٕمف اعمًتٗمٞمدون ُمـ اعمرومؼ أو ُمـ 

، ومٝمٜم٤م يتحٛمؾ اعمًت٠مضمر إضار اًمٜم٤ممج٦م قمـ ُمًتح٘م٤مت اإلدارة وؾمتٌ٘مك أىم٤ًمـم٤م رُمزي٦م

اؾمتٖمالل اعمرومؼ ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م يًتخٚمّمف ُمـ اعمٜمتٗمٕملم، اًمٌمء اًمذي شمٚمت٘مل ومٞمف هذه اًمٓمري٘م٦م ُمع 

أؾمٚمقب آُمتٞم٤مز، إذا يم٤مٟم٧م اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م ًمٕم٘مد آؾمتئج٤مر شمٌ٘مك أىمؾ ُمـ ذًمؽ اعمقضمقدة ذم قم٘مد 

رومؼ اًمٕم٤مم يٙمقن ذم طم٤مٓت يمثػمة ٟم٤ممج٤م قمـ قم٘مد يمام شمٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة إمم أن قم٘مد إجي٤مر اعم ،آُمتٞم٤مز

 (26آُمتٞم٤مز )

 ألصل افتارخيي فـظرية تػويض ادرؾق افعامافػرع اخلامس : ا

ىمل شمًٞمػم  شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤ممإن ومرٟم٤ًم يم٤مٟم٧م ؾم٤ٌمىم٦م إمم اقمتامد أؾمٚمقب اًمتدسمػم اعمٗمقض أو    

٤مٟم٧م ؾم٤ٌمىم٦م إمم ووع إـم٤مر ؿمٌف اعمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م، وُمـ سمٞمٜمٝم٤م اعمحٚمٞم٦م ـمٌٕم٤م، يمام أن ومرٟم٤ًم يم

شمنميٕمل سمحٙمؿ هذا اعمج٤مل، ويٕمتؼم اًمٌٕمض أن اًمتدسمػم اعمٗمقض ٓ يِمٙمؾ ؿمٙمال ضمديدا ُمـ 

أؿمٙم٤مل اًمتًٞمػم قمغم اقمت٤ٌمر أن خمتٚمػ اًم٘مقاٟملم احلديث٦م يمتٚمؽ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلدارة اًمؽماسمٞم٦م 

خمتٚمػ  "اًمتًٞمػم اعمٗمقض  "( حت٤مول إدراج ذم إـم٤مر 0992ومؼماير  6ًمٚمجٛمٝمقري٦م )ىم٤مٟمقن 

 اإلٟم٤مسم٦م  ،آؾمتئج٤مر إؿمٙم٤مل اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة ؾمٚمٗم٤م ويتٕمٚمؼ إُمر سم٤مُٓمتٞم٤مز
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ُمٜمذ صمامٟمٞمٜم٤مت  'شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم 'ًم٘مد اؾمتٕمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمنمقملم ذم ومرٟم٤ًم ُمّمٓمٚمح 

وذم هذا  ،اًم٘مرن اعم٤ميض، وذًمؽ سمٕمد شمٞمن ُمِم٤مريم٦م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم شمًٞمػم اعمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م

تدسمػم اعمٗمقض إمم خمتٚمػ اعم٘م٤مرسم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخلّمقصٞم٦م، اًمتل فمٝمرت سمجقار اإلـم٤مر يِمػم اًم

اخل٤مص سم٤مإلدارة  0992ومؼماير  6اًمتًٞمػم اعم٤ٌمذ قمـ ـمريؼ اًمقيم٤مًم٦م، وم٤مًمٜم٘م٤مؿم٤مت طمقل ىم٤مٟمقن 

، داظمؾ 0995ومؼماير  8وىم٤مٟمقن  0999يٜم٤مير  29اًمالُمريمزي٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م، وأيْم٤م طمقل ىم٤مٟمقن 

ؾمٗمرت قمـ ُم٘م٤مرسم٦م خمتٚمٗم٦م ؿمٞمئ٤م ُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٗمٝمقم، سمحٞم٨م سم٘مٞم٧م ىم٦ٌم اًمؼمعم٤من اًمٗمرٟمز، ىمد أ

ذم هذا و  ،قمٛمقُم٤م طمقل آُمتٞم٤مز، اإلجي٤مر، آؾمتٖمالل همػم اعم٤ٌمذ وقم٘مد إدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم

اًمّمدد يم٤من اعمجٚمس اًمدؾمتقري اًمٗمرٟمز ىمد أوٗمك قمٚمٞمٝم٤م صٌٖم٦م دؾمتقري٦م ذم ىمراره 

  : يكم وهل يمام 0996يقًمٞمق  29اًمّم٤مدر ذم  DC380- 96رىمؿ

 ُمٌدأ اؾمتٛمراري٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم-

 ُمٌدأ اعم٤ًمواة أُم٤مم اعمرومؼ اًمٕمٛمقُمل-

 ُمٌدأ احلٞم٤مد-

 (27ُمٌدأ اًمتٌديؾ أو اًمتٖمٞمػم )-

ومؼماير  6أُم٤مم آصٓمالح شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕمٛمقُمل، وم٘مد ٟمص قمٚمٞمف وٕول ُمرة، ىم٤مٟمقن 

ض هذا اًم٘م٤مٟمقن اعمتٕمٚمؼ سم٤مإلدارة اًمالُمريمزي٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م ذم ومّمٚمف اًمت٤مؾمع قمنم. ويٗمق 0992

سمٕمض اًمنموط اإلضمرائٞم٦م ذم إسمرام قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ُمـ ىمٌؾ اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م وُمٜمٝم٤م 

 7، وإن يم٤مٟم٧م دوري٦م وزارة اًمداظمٚمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمّم٤مدرة سمت٤مريخ  [5]ُمٌدأ اًمٕمالٟمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

اعمتٕمٚم٘م٦م سمتدسمػم اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م عمراوم٘مٝم٤م اعمحٚمٞم٦م، واًمتل ضم٤مءت سمٕمد أن أصدر  0987همِم٧م 

جمٚمس اًمدوًم٦م اًمٗمرٟمز رأيف طمقل طم٘مؾ شمٓمٌٞمؼ اًمتدسمػم اعمٗمقض، ىمد حتدصم٧م ىمٌؾ ذًمؽ قمـ 

 اعمرومؼ اًمٕم٤ممُمّمٓمٚمح شمٗمقيض 

هذه اًمٜم٘م٤مؿم٤مت ضمٕمٚم٧م ُمـ اًمتدسمػم اعمٗمقض ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ؿمٙمال شمٜمدرج حتتف جمٛمققم٦م ُمـ 

وسمِمٙمؾ قم٤مم، ومٕم٘مقد  ،إؿمٙم٤مل إظمرى اعمِم٤مهب٦م، وٓ ؾمٞمام قم٘مد آُمتٞم٤مز، وقم٘مد آؾمتئج٤مر

اًمتدسمػم اعمٗمقض جي٥م أن شمراقمل ومٞمٝم٤م صمالصم٦م ُم٘متْمٞم٤مت أؾم٤مؾمٞم٦م يمام ضم٤مء ذم دوري٦م وزارة اًمداظمٚمٞم٦م 

 :اًمٗمرٟمًٞم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤م، وهذه اعم٘متْمٞم٤مت يٛمٙمـ شمٗمّمٞمٚمٝم٤م يم٤مًمت٤مزم

ذوط إسمرام اًمٕم٘مد: ذًمؽ أن قم٘مقد آُمتٞم٤مز أو قم٘مقد آؾمتئج٤مر سم٤مقمت٤ٌمرمه٤م صقرة ُمـ صقر  -

اعمرومؼ اًمٕم٤مم جي٥م أن شمؼمم سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمِمخص اًمذي ؾمٞمتقمم شمدسمػم اعمرومؼ، طمٞم٨م أن ُم٘متْمٞم٤مت 

ؿم٤مرة طمقل ضورة اًم٘مٞم٤مم سمدقمقة إمم اعمٜم٤موم٦ًم، وسم٤مًمت٤مزم ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م هذه اًمدوري٦م ٓ شمٕمٓمل أي٦م إ

 يٛمٜمع ُمـ اًم٘مٞم٤مم هبذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn5
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ُمدة اًمٕم٘مد: ُمدة قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم شمٌ٘مك حمٙمقُم٦م سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مد وأيْم٤م سمحجؿ  -

آؾمتثامرات اًمتل ؾمٞمتٕمٝمد اعمٚمتزم سم٢مٟمج٤مزه٤م، ويمذا إًمزاُمٞم٦م شم٠مُملم اًمتقازن آىمتّم٤مدي واعم٤مزم 

ٚمٕم٘مد، وهٙمذا ومٙمثرة اعمٕم٤ميػم اًمتل جي٥م أن شم٠مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر، قمـ حتد ُمدة اًمٕم٘مد هل اًمتل ًم

 شمؼمر ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف هذه اعم٤مدة

ـمرق اعمراىم٦ٌم: إن ُمراىم٦ٌم شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم شمٕمد قمٜمٍما أؾم٤مؾمٞم٤م ُمـ قمٜم٤مس ٟمج٤مح ؾمػم  -

، ت٘م٤مرير اًمت٘مٜمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦مْم٤م يمؾ اًماعمرومؼ اًمٕم٤مم، واًمتل جي٥م أن شمِمٛمؾ مجٞمع وؾم٤مئؾ آؾمتٖمالل وأي

أُم٤م قمـ ـمريؼ شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕمٛمقُمل، وم٢من اعمنمع اًمٗمرٟمز مل ي٘مؿ سم٢مقمٓم٤مء شمٕمريػ هلذه 

اًمٓمري٘م٦م ذم اًمتدسمػم اًمٕمٛمقُمل، وهلذا وم٘مد شمّمدى وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اإلداري وىمْم٤مة جمٚمس اًمدوًم٦م 

 : هلاًمٗمرٟمز، واعمح٤ميمؿ اإلداري٦م ًمتحديد ُمٙمقٟم٤مشمف واًمتل يٚمخّمٝم٤م ذم أرسمٕم٦م ذوط و

 .جي٥م أن شمتٕم٤مىمد اإلدارة سمِم٠من ُمرومؼ قم٤مم*

 .جي٥م أن يتؿ شمٗمقيض هذا اعمرومؼ اًمٕم٤مم*

 جي٥م أن شم٘مقم اهلٞمئ٦م اعمٗمقض هل٤م سم٤معمِم٤مريم٦م وآؾمتثامر سمّمٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م ذم شمًٞمػم اعمرومؼ اًمٕم٤مم*

ؾمتثامرات اًمتل ي٘مقم اًمتٗمقيض اًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف اعمٗمقض إًمٞمف يتؿ ُمـ ظمالل ٟمت٤مئ٩م آ *

 (28)هب٤م

اعمٜمٓمٚمؼ يتْمح أن اًمتدسمػم اعمٗمقض ذم ومرٟم٤ًم ًمٞمس ًمف ـمريؼ حمدد، وىمد ضم٤مء ًمٞمْمؿ ُمـ هذا 

حتتف جمٛمققم٦م ُمـ إؿمٙم٤مل اًمتدسمػمي٦م إظمرى، ًمٙمـ اًم٘مقل هل أؾمٚمقب اًمتدسمػم اعمٗمقض ُمع 

همػمه ُمـ ـمرق وأؾم٤مًمٞم٥م اًمتًٞمػم إظمرى ومٞمف ٟمٔمر، ذًمؽ أن اًمتدسمػم اعمٗمقض يتٛمٞمز قمـ سم٤مىمل 

وإن يم٤من يٚمت٘مل ُمٕمٝم٤م ذم ٟم٘مط ُمتٕمددة. ومام هل أؾم٤مًمٞم٥م شمًٞمػم  إؾم٤مًمٞم٥م إظمرى ذم أُمقر قمدة

 (29) اعمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمٗمرٟم٤ًم واًمتل شمت٘م٤مرب أو شمتج٤مور ُمع ُمٗمٝمقم اًمتدسمػم اعمٗمقض

 ادطؾب افثاين : بقان األحؽام اخلاصة بتػويضات ادرؾق افعام ظذ ضوء ادرشوم اجلديد

اجلامقمٞم٦م ٕومراد  سم٤محلٞم٤مة وشمتٕمٚمؼ وأهداومٝم٤م ظمّمقصٞمتٝم٤م هل٤م  ي٘مدم اعمرومؼ اًمٕم٤مم ظمدُم٦م قمٛمقُمٞم٦م

 ويمام ٟمققم٤م وشمتٓمقر شمزداد احل٤مضمٞم٤مت هذه أن وسمام طم٤مضمٞم٤مشمف شمٚمٌٞم٦م إمم ُم٤ٌمذة وهتدف  اعمجتٛمع

 شمًٞمػمه ـمرق ذم ٓؾمٞمام اًمٕم٤مم اعمرومؼ شمٓمقر يقايمٌٝم٤م أن ومٞمج٥م اعمدين اًمققمل ٟمٛمق فمؾ ذم ظم٤مص٦م

  .اًم٤ًمئد اًمٜمٔم٤مم ٟمققمٞم٦م ُمع شمتامر واًمتل

يض إدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم إمم أطمد أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ٓ يٕمٜمل ختكم ؿمخص إذا يم٤من شمٗمق

اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم قمـ اعمرومؼ اًمٕم٤مم اعمرشمٌط سمف سمؾ يٌ٘مك ُمًئقٓ قمـ طمًـ إدارشمف و شم٠مُملم اؾمتٛمراري٦م 

شمِمٖمٞمٚمف وم٢من ـمرق شمًٞمػمه ختتٚمػ طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٔم٤مم يمام ختتٚمػ يمذًمؽ طم٥ًم ـمٌٞمٕمتف ذم طمد 

ختتٚمػ قمـ شمًٞمػم اًمٙمٝمرسم٤مء أو اعمٞم٤مه أو طمتك إؾمقاق  اعمدٟمٞم٦م احل٤مًم٦م أو اًمٕمٛمقُمٞم٦م وم٤مًمٜمٔم٤موم٦م  ذاشمف
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 ٟمقع ومٙمؾ و شمٜمقع اعمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م ضمٕمؾ ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمتٜمقع ُمٕمٝم٤م ـمرق شمًٞمػمه٤م  ،اًمٕمٛمقُمٞم٦م

 خلّمقصٞمتٝم٤م ٟمٔمرا اًمدوًم٦م قمٜمٝم٤م شمتخغم أن يٛمٙمـ ٓ ُمراومؼ ومٝمٜم٤مك  ُمٕمٞمٜم٦م شمًٞمػم ـمري٘م٦م شمٜم٤مؾمٌف

ضمزئٞم٤م أو طمتك اًمتخكم قمٜمٝم٤م يمٚمٞم٤م قمـ ـمريؼ  ًمٚمتٗمقيض ىم٤مسمٚم٦م ؼوُمراوم اعمتٛمٞمزة وـمٌٞمٕمتٝم٤م

اخلقصّم٦م اًمٙمٚمٞم٦م أي أن أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص هؿ إىمدر قمغم شمًٞمػمه٤م سم٠ميمثر ومٕم٤مًمٞم٦م هلذا 

  شمٕمددت ـمرق شمًٞمػم اعمرومؼ اًمٕم٤مم

و هيدف أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص إمم حت٘مٞمؼ اإلدارة اًمٗمٕم٤مًم٦م ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م آىمتّم٤مدي٦م ٟمٔمرا 

رهؿ ُمـ اًم٘مٞمقد اإلداري٦م و اعم٤مًمٞم٦م اًمتل شمٙمٌؾ ٟمِم٤مط إؿمخ٤مص اًمٕم٤مُم٦م و اؾمتخداُمٝمؿ إمم حتر

ٕؾم٤مًمٞم٥م ُمرٟم٦م ذم إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمِم٤مط اًمّمٜم٤مقمل و اًمتج٤مري 

ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م آىمتّم٤مدي٦م . ًمذًمؽ وم٢من ُم٤ٌمذة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م و طمتك شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذم 

 اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًم٘مرارات ُمـ آٟمت٘م٤مل يتؿ وسمذًمؽ  ٦م شمٗمٕمٞمؾ دور اًم٘مٓم٤مع اخل٤مصطمد ذاشمف هق حم٤موًم

 صمالصمٞم٦م قمالىم٦م وهل شمٕم٘مٞمدا أيمثر ـمري٘م٦م إمم ًمٚمتحقل(  ُمقاـمـ – إدارة) اعمزدوضم٦م اًمٕمالىم٦م ذات

 هب٤م واًمٕمٛمؾ شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ًمٙمـ ُمقضمقدة اًمٓمري٘م٦م هذه يم٤مٟم٧م ن   ا و(. ُمقاـمـ ،ظمقاص ،إدارة) إسمٕم٤مد

إظمػمة واًمٌح٨م قمغم أيمثر ُمردودي٦م ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم  اًمتحقٓت إـم٤مر ذم آظمر ُمٜمحٜمك أظمذ

 (30وحتًلم اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م )

وسمام أن ًمٚمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م هل٤م ىم٤مٟمقهن٤م اخل٤مص و ٕوضمف اًمتِم٤مسمف و آظمتالف سملم شمٗمقيض 

اعمرومؼ اًمٕم٤مم و اًمّمٗم٘م٦م اًمٕم٤مُم٦م وشمٜم٤مصمر اًم٘مقاٟملم اًمتل حتٙمؿ اعمرومؼ اًمٕم٤مم و قمٚمٞمف ُمـ اًمقاضم٥م ؾمـ 

٤مص٦م سمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم شمتٓمرق شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م)ُمرؾمقم شمٜمٗمٞمذي( يم٤مُمٚم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ظمٟمّمقص 

 :حتتقي يمؾ اجلقاٟم٥م اعمٜمٔمٛم٦م و اعم١مـمرة اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم و اعمتٛمثٚم٦م أؾم٤مؾم٤م ومٞمام يكمو

وضمقب حتديد اعمرومؼ اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمتٗمقيض   :ـ حتديد اعمرومؼ اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمتٗمقيض 0

اعم١مؾم٤ًمت. ٚمدي٦م( و خمتٚمػ اإلدارات اًمٕم٤مُم٦م وجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م )اًمقٓي٦م ـ اًمٌسمٛمداوًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم

اعم١مرخ ذم  011ـ00ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ: 049أُم٤م ومٞمام خيص اًمٌٚمدي٦م ومٝمل اعمراومؼ اعمذيمقرة ذم اعم٤مدة:

 :اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٚمدي٦م و يٛمٙمـ شمقؾمٞمٕمٝم٤م و اصمرائٝم٤م يمام ُم٤م يكم 2100ضمقان22

 ـ اعمٞم٤مه اًمّم٤محل٦م ًمٚمنمب

 اعمٜمزًمٞم٦م و اًمٗمْمالت إظمرىـ اًمٜمٗمٞم٤مت 

 ـ شمًٞمػم ُمرايمز اًمردم اًمت٘مٜمٞم٦م

 ـ صٞم٤مٟم٦م اًمٓمرىم٤مت و اؿم٤مرات اعمرور

 ـ اإلٟم٤مرة اًمٕمٛمقُمٞم٦م

 ـ آؾمقاق اعمٖمٓم٤مة
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 ـ آؾمقاق اجلقاري٦م

 ـ آؾمقاق و اعمقازيـ اًمٕمٛمقُمٞم٦م

 ـ احلْم٤مئر و ُم٤ًمطم٤مت اًمتقىمػ

 ـ اعمح٤مذ

 ـ اًمٜم٘مؾ اجلامقمل

 ـ اًمٜم٘مؾ اعمدرد

 (31ٞم٦م )ـ اعمٓم٤مقمؿ اعمدرؾم

 ـ اعمذاسمح واعم٤ًمًمخ اًمٌٚمدي٦م

 ـ اخلدُم٤مت اجلٜم٤مئزي٦م و هتٞمئ٦م اعم٘م٤مسمر و صٞم٤مٟمتٝم٤م سمام ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مسمر اًمِمٝمداء

 ـ اًمٗمْم٤مءات اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ُٕماليمٝم٤م

 ـ ومْم٤مءات اًمري٤مو٦م و اًمتًٚمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ُٕماليمٝم٤م

 ـ اعم٤ًمطم٤مت اخلياء

 ـ اعمٙمت٤ٌمت اًمٌٚمدي٦م

 ـ اعمت٤مطمػ

 ٚمدي٦مـ اًم٘م٤مقم٤مت و اعمالقم٥م اًمٌ

 ـ اعم٤ًمسمح

 ـ ىم٤مقم٤مت اًمًٞمٜمام و اعمنح

و جي٥م أن يِمٛمؾ هذا آؾمتثٜم٤مء قمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م سمٕمض اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م  :حتديد آؾمتثٜم٤مء ـ  2

 ،ُمّم٤مًمح احل٤مًم٦م اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٌٚمدي٦م :ًمٚمتٗمقيض ًمٓم٤مسمٕمٝم٤م اًمدؾمتقري أو اًمتٜمٔمٞمٛمل أو اًمًٞم٤مدي ُمثؾ

 ع اًمٖم٤مز و اًمٙمٝمرسم٤مءشمقزي ،اًمنمـم٦م ،اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل ،اًم٘مْم٤مء ،احلامي٦م اعمدٟمٞم٦م

ضورة حتديد ُمٚمٙمٞم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذم آشمٗم٤مىمٞم٦م )ًمّم٤مًمح اًمًٚمٓم٦م :حتديد ُمٚمٙمٞم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم ـ 9

 اعمٗمقو٦م(

شمٙمريس إضم٤ٌمري٦م اًمتداول قمغم ُمٌدأ ووع  :ـ ضورة اًمتداول ًمقوع ُمرومؼ قم٤مم ًمٚمتٗمقيض4

 .و ٓ آؾمتثٜم٤مء اعمرومؼ اًمٕم٤مم ًمٚمتٗمقيض ذم اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي دون أن يِمٙمؾ ظمرىم٤م ًمٚم٘مقاٟملم

ُمـ اًميوري ووع دومؽم ذوط   :ووع دومؽم ذوط ٟمٛمقذضمل ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ـ 5

ٟمٛمقذضمل يٚمحؼ سم٤معمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي و يراقمل ُمٌدأ :آؾمتٛمراريـ٦م و اعمًـ٤مواة و ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتٙمٞمػ 

 اًمتٓمــقر و ؿمٙمؾ اًمتٗمقيــض )اُمتٞم٤مز ـ إجي٤مر ـ ويم٤مًمـ٦م حمٗمـزة ـ شمًٞمٞمـر(و

 .ديد ضورة و يمٞمٗمٞم٦م اإلقمالن قمـ اعمٜم٤مىمّم٦م أو اعمزايدة ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤ممحت :اإلقمالن ـ 6
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ًمتٗمقيض ُمرومؼ قم٤مم ُم٤م جي٥م اإلقمالن قمٚمٞمف قمغم أيمؼم ٟمٓم٤مق ذم اعمًتقى اعمحكم أو  :اإلؿمٝمـ٤مر ـ 7

 .اًمقـمٜمل و ذم اجلرائد اًمٞمقُمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م و يمذًمؽ ذم اًمٜمنمة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمٛمتٕم٤مُمؾ اًمٕمٛمقُمل

ضورة شمٜمّمٞم٥م جل٤من ومتح و شم٘مٞمٞمؿ اًمٕمروض ذم اجلامقم٤مت  :و اًمت٘مٞمٞمؿـ جلٜم٦م ومتح اًمٔمروف  8

 :اعمحٚمٞم٦م ظم٤مص٦م سمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم و جي٥م أن شمٙمقن ُمـ ُمٝم٤مُمٝم٤م إؾم٤مؾمٞم٦م ُم٤م يكم

 ا ـ إقمداد ىم٤مئٛم٦م اعمؽمؿمحلم

 ب ـ شم٘مديؿ رأهي٤م ًمٚمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م

ٟم٧م اًمزي٤مدة ذم ج ـ إظمْم٤مع يمؾ ُمنموع ُمٚمحؼ ًمالشمٗم٤مىمٞم٦م ًمٚمرأي اعمًٌؼ هلذه اًمٚمجٜم٦م يمٚمام يم٤م

 (32)   %15اإلمج٤مزم أيمثر ُمـ  اعمٌٚمغ

جي٥م إقمداد اشمٗم٤مىمٞم٦م ٟمٛمقذضمٞم٦م ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم شمٚمحؼ سم٤معمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  :ـ آشمٗم٤مىمٞم٦م 9

سمحٞم٨م شمْمٛمـ قمٜمد شمٜمٗمٞمذه٤م ُمٌدأ: آؾمتٛمراري٦م و اعم٤ًمواة و ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتٙمٞمػ وشمٓمقر اعمرومؼ اًمٕم٤مم 

 ظمؾ)اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ـ اعمٗمقض ًمف(سمحٞم٨م شمٙمقن ُمرضمع ًمٚمٛمتٕم٤مُمؾ اًمٕمٛمقُمل اعمتد

حتديد ُمدد اإلهتالك ذم اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي قمغم ؿمٙمؾ ضمدول  :حتديد ُمدة اإلهتالك ـ 01

شمٙمقن ُمـ اىمؽماح خمتّملم شم٘مٜمٞملم  شمّم٤مقمدي طم٥ًم اًم٘مٞمٛم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمإلٟمٗم٤مق قمغم اعمرومؼ اًمٕم٤مم

 .ُم٤مًمٞملمو

سمت٘مديؿ ذم آظمر يمؾ ؾمٜم٦م  إًمزام اعمٗمقض ًمف ُمٝمام يم٤مٟم٧م صٞمٖم٦م اًمتٕم٤مىمد :اًمت٘مرير اًمًٜمقي ـ 00

 .اًمت٘مرير اًمت٘مٜمل و اًمت٘مرير اعم٤مزم قمـ طمّمٞمٚم٦م شمًٞمػمه إمم اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م

شمرك إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٗم٤موض اعم٤ٌمذ ًمٚمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ذم طم٤مًم٦م ُم٤م اًمٕمروض  :اًمتٗمـ٤موض ـ  02

اعم٘مدُم٦م همػم يم٤مومٞم٦م و همػم ُمروٞم٦م أو ذم طم٤مًم٦م قمدم شم٘مديؿ قمروض سمٕمد اإلقمالن قمـ اعمٜم٤موم٦ًم ومٕمغم 

هذه اعمٗم٤موو٤مت شمًتٓمٞمع اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م اظمتٞم٤مر اعمٗمقض ًمف إٟم٥ًم و إضمدى.وٓ وقء 

 .يتٕمٓمؾ اعمرومؼ اًمٕم٤مم

 :جي٥م أن شمتْمٛمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمنموط و اًمٕمٜم٤مس اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمت٤مًمٞم٦م :آُمتٞم٤مز ـ 09

ٟمِم٤مء ـ يٕمٝمد آُمتٞم٤مز إٓ ذم اًمتٗمقيْم٤مت اًمٓمقيٚم٦م اعمدة اًمتل يّم٤مطمٌٝم٤م إٟمج٤مز أوذاء ُمرشمٌٓم٦م سم٢م

اعمرومؼ اًمٕم٤مم و اؾمتٖمالًمف .و جي٥م أن شمتقومر اًم٘م٤مقمدة اًمثالصمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م: )يٛمقن ـ يٜمجزأو يِمؽمي ـ 

 .اًمٕم٘مديًتٖمؾ( و إٓ شمٖمػم 

ـ ضورة حتديد ٟم٦ًٌم ؾمٜمقي٦م ُمـ قم٤مئدات أشم٤موي اعمًتخدُمل اعمرومؼ اًمٕم٤مم ًمّم٤مًمح اًمًٚمٓم٦م 

  اعمٗمقو٦م

 .ـ حتديد اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٜم٤ممج٦م أصمٜم٤مء اؾمتٖمالل اعمرومؼ
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اعمٗمقض ًمف جي٥م أن يْمٛمـ ذاء أو اٟمج٤مز اًمتجٝمٞمزات اًميوري٦م إلٟمِم٤مء اعمرومؼ اًمٕم٤مم ُمع أو ـ 

 (33سمدون اقم٤مٟم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمًٌ٘م٦م )

قض ًمف اًمذي يتٍمف حل٤ًمسمف اخل٤مص ـ اؾمتٖمالل و صٞم٤مٟم٦م هذا اعمرومؼ اًمٕم٤مم شمقيمؾ امم اعمٗم

 .يت٘م٤مى أضمره ُمـ أشم٤موي ُمًتخدُمل هذا اعمرومؼ اًمٕم٤ممو

ذم حتّمٞمٚمف ًمألشم٤موي ُمـ ُمًتٕمٛمكم اعمرومؼ اًمٕم٤مم أو ُمـ اعمًتٗمٞمديـ ُمـ  ـ أضمر اعمٗمقض ًمف شمتٛمثؾ

 .هذه اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م

 .ـ جي٥م قمغم اعمٗمقض ًمف شم٘مديؿ ؾمٜمقي٤م شم٘مرير ُم٤مزم و شم٘مرير شم٘مٜمل قمـ طمّمٞمٚم٦م شمًٞمػمه

 :جي٥م أن شمتْمٛمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م اإلجي٤مر اًمنموط و اًمٕمٜم٤مس اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمت٤مًمٞم٦م :ـ اإلجيـ٤مر 04

 .ُمـ يٛمقل اٟمِم٤مء و اٟمج٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم ـ اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م هل

ـ شمْمع اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م حت٧م شمٍمف اعمٗمقض ًمف يمؾ اًمتجٝمٞمزات اًميوري٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمرومؼ 

اًمٕمٛمقُمل اًمتل أٟمجزهت٤م ُمًٌ٘م٤م وهق يتٍمف حل٤ًمسمف اخل٤مص وقمغم ُم١ًموًمٞمتف و ُمٙمٚمػ 

ع حت٧م شمٍمومف سم٢مؾمتٖمالل و صٞم٤مٟم٦م اعمرومؼ ويدومع إشم٤موات ؾمٜمقي٦م ًمٚمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ُم٘م٤مسمؾ: اًمقو

اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م ًمف  les droits d'éxclusivitéُمٜمِمآت أو دمٝمٞمزات أو ُم٘م٤مسمؾ طم٘مقق آٟمٗمراد

 .اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م أو سم٥ًٌم ؿمٖمٚمف ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕم٤مم

 .ـ أضمر اعمٗمقض ًمف يٙمقن ُمـ ظمالل حتّمٞمؾ إشم٤موي ُمـ ُمًتٕمٛمكم اعمرومؼ اًمٕم٤مم

 .قمـ طمّمٞمٚم٦م شمًٞمػمهـ جي٥م قمغم اعمٗمقض ًمف شم٘مديؿ ؾمٜمقي٤م شم٘مرير ُم٤مزم و شم٘مرير شم٘مٜمل 

جي٥م أن شمتْمٛمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمزة اًمنموط و اًمٕمٜم٤مس اًمتٕم٤مىمدي٦م  :ـ٤مًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمــزة 05

 :اًمت٤مًمٞم٦م

 .ـ اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م هل ُمـ يٛمقل اٟمِم٤مء و اٟمج٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم

 ـ شمقيمؾ صٞم٤مٟم٦م و اؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم ًمٚمِمخص اعم٤مدي أو اعمٕمٜمقي اخل٤موع ًمٚم٘م٤مٟمقن اخل٤مص أو

 .٤مم و اًمذي يتٍمف حل٤ًمب اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ُم٘م٤مسمؾ شمٚم٘مٞمف أضمراًمٕم

٦م ُمئقي٦م ُمـ رىمؿ ٌـ اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م متقل سمٜمٗمًٝم٤م أضمر هذا اًمِمخص سمقاؾمٓم٦م ُمٜمح٦م حتدد سمٜمً

 .إقمامل شمْم٤مف اًمٞمٝم٤م ُمٜمح٦م اٟمت٤مضمٞم٦م و طمّم٦م ُمـ إرسم٤مح قمٜمد آىمتْم٤مء

٤مًمٞم٦م اًمالزُم٦م ٓؾمتٖمالل ـ حتدد و شمْمع اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م اًمنموط اًمت٘مٜمٞم٦م و آىمتّم٤مدي٦م و اعم

 .اعمرومؼ

ـ حتدد اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م سم٤مٓؿمؽماك ُمع اعمٗمقض ًمف اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل يدومٕمٝم٤م ُمًتٕمٛمٚمق اعمرومؼ 

 .اًمٕم٤مم .وحيّمؾ اعمٗمقض ًمف هذه اًمتٕمريٗم٤مت ًمّم٤مًمح اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م اعمٕمٜمٞم٦م

 :ت٤مًمٞم٦مجي٥م أن شمتْمٛمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمتًٞمٞمــر اًمنموط و اًمٕمٜم٤مس اًمتٕم٤مىمدي٦م اًم :اًمتًٞمٞمـر ـ  06
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 .ـ اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م متقل سمٜمٗمًٝم٤م إٟمِم٤مء و إٟمج٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم

ـ حتدد و شمْمع اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م اًمنموط اًمت٘مٜمٞم٦م و آىمتّم٤مدي٦م و اعم٤مًمٞم٦م اًمالزُم٦م ٓؾمتٖمالل 

 .اعمرومؼ

ـ شمقيمؾ صٞم٤مٟم٦م و اؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم ًمٚمِمخص اعم٤مدي أو اعمٕمٜمقي اخل٤موع ًمٚم٘م٤مٟمقن اخل٤مص أو 

 (34ف حل٤ًمب اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ُم٘م٤مسمؾ شمٚم٘مٞمف أضمر )اًمٕم٤مم و اًمذي يتٍم

ـ اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م شمدومع ُم٤ٌمذة سمٜمٗمًٝم٤م أضمر هذا اًمِمخص سمقاؾمٓم٦م ُمٜمح٦م حتدد سمٜم٦ًٌم ُمئقي٦م ُمـ 

  رىمؿ إقمامل شمْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُمٜمح٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م

ـ حتدد اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م وطمده٤م اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل يدومٕمٝم٤م ُمًتٕمٛمٚمق اعمرومؼ اًمٕم٤مم .وحيّمؾ 

 .اًمتٕمريٗم٤مت ًمّم٤مًمح اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م اعمٕمٜمٞم٦م اعمٗمقض ًمف هذه

 (35ـ جي٥م قمغم اعمٗمقض ًمف شم٘مديؿ ؾمٜمقي٤م شم٘مرير ُم٤مزم و شم٘مرير شم٘مٜمل قمـ طمّمٞمٚم٦م شمًٞمػمه )

 ؿائؿة اهلوامش :

 05اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ  ،اًم٤ٌمب اًمث٤مين : إطمٙم٤مم اعمٓمٌ٘م٦م قمغم شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم ،217راضمع اعم٤مدة  (1)

اعمتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت  2105/  19/  06اعمقاومؼ ل  ٦0496م قم٤مم ذي احلج 2اعم١مرخ ذم  247/ 

 49، ص اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم

https://www.arab-:  آٟمؽمٟمٞم٧م ُمقىمع ،أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم (2)

details.law.php?full=1&nid=164863ency.com/_/،  0ص  

 ل م د ،احل٘مقق ذم اعم٤مؾمؽم ؿمٝم٤مدة ًمٜمٞمؾ  ُمذيمرة ،ًمٚمخقاص اًمٕم٤مم اعمرومؼ شمٗمقيض ،ًمِمٚمؼ رزي٘م٦م : اًمٓم٤مًم٦ٌم (3)

 ،سمًٙمرة ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم و احل٘مقق يمٚمٞم٦م ،إداري ىم٤مٟمقن : ختّمص ،احل٘مقق ىمًؿ

 20، ص 2013 /  2014اجل٤مُمٕمٞم٦م  اًمًٜم٦م

 ل م د ،احل٘مقق ذم اعم٤مؾمؽم ؿمٝم٤مدة ًمٜمٞمؾ  ُمذيمرة ،ًمٚمخقاص اًمٕم٤مم اعمرومؼ شمٗمقيض ،ًمِمٚمؼ رزي٘م٦م : ٤مًم٦ٌماًمٓم (4)

 ،سمًٙمرة ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم و احل٘مقق يمٚمٞم٦م ،إداري ىم٤مٟمقن : ختّمص ،احل٘مقق ىمًؿ

  22 ، ص 2013 /  2014اجل٤مُمٕمٞم٦م  اًمًٜم٦م

https://www.arab-:  ٟمؽمٟمٞم٧مآ ُمقىمع ،أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم (5)

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164863،  2ص 

https://www.arab-: آٟمؽمٟمٞم٧م ُمقىمع ،أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم (6)

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164863،  9ص 

ٕصؾ اًمت٤مرخيل ًمٜمٔمري٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م: ا (7)

http://www.startimes.com/?t=16317146،  4ص 
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اًمت٤مرخيل ًمٜمٔمري٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم،ُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م :  ٕصؾا (8)

http://www.startimes.com/?t=16317146،  4ص 

https://www.arab-:  آٟمؽمٟمٞم٧م ُمقىمع ،أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم (9)

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164863،  4ص 

https://www.arab-آٟمؽمٟمٞم٧م :  ُمقىمع ،أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم (11)

ils.law.php?full=1&nid=164863ency.com/_/deta،  5ص 

https://www.arab-:  آٟمؽمٟمٞم٧م ُمقىمع ،أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم (11)

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164863،  6ص 

https://www.arab-:  آٟمؽمٟمٞم٧م ُمقىمع ،٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤ممأٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري (12)

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164863،  7ص 

https://www.arab-:  آٟمؽمٟمٞم٧م ُمقىمع ،أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم (13)

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164863،  8ص 

اًم٤ٌمب اًمث٤مين : إطمٙم٤مم اعمٓمٌ٘م٦م قمغم شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ آُمتٞم٤مز ُمـ  201راضمع اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة  (14)

 2105/  19/  06اعمقاومؼ ل  0496ذي احلج٦م قم٤مم  2اعم١مرخ ذم  247/  05اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ  ،اًمٕم٤مم

 44ص  ،اعمتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم

ww.arabhttps://w-:  آٟمؽمٟمٞم٧م ُمقىمع ،أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم (15)

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164863،  9ص 

ل م  ،احل٘مقق ذم اعم٤مؾمؽم ؿمٝم٤مدة ًمٜمٞمؾ  ُمذيمرة ،ًمٚمخقاص اًمٕم٤مم اعمرومؼ شمٗمقيض ،ًمِمٚمؼ رزي٘م٦م : اًمٓم٤مًم٦ٌم (16)

، سمًٙمرة ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم و احل٘مقق يمٚمٞم٦م ،إداري ىم٤مٟمقن : ختّمص ،احل٘مقق ىمًؿ د

 54، ص  2013 /  2014اجل٤مُمٕمٞم٦م  اًمًٜم٦م

 اًمقاىمع وحتدي٤مت اًمتحدي٨م ضورة سملم اًمٕم٤مم اعمرومؼ :سمٕمٜمقان ُمذيمرة ،طمًٜم٤مء ىمٚمٞمؾ : اًمٓم٤مًم٦ٌم (17)

 واًمٕمٚمقم احل٘مقق يمٚمٞم٦م ،احل٘مقق ىمًؿ ،إداري ىم٤مٟمقن ختّمص ،احل٘مقق ذم اعم٤مؾمؽم ؿمٝم٤مدة ،اجلديد اًم٘م٤مٟمقين

 85ص  ،2105/  2104:اجل٤مُمٕمٞم٦م  اًمًٜم٦م ،سمًٙمرة ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 اًمقاىمع وحتدي٤مت اًمتحدي٨م ضورة سملم اًمٕم٤مم اعمرومؼ :سمٕمٜمقان ُمذيمرة ،طمًٜم٤مء ىمٚمٞمؾ : اًمٓم٤مًم٦ٌم (18)

 واًمٕمٚمقم احل٘مقق يمٚمٞم٦م ،احل٘مقق ىمًؿ ،إداري ىم٤مٟمقن ختّمص ،احل٘مقق ذم اعم٤مؾمؽم ؿمٝم٤مدة ،اجلديد اًم٘م٤مٟمقين

 86ص  ،2105/  2104:اجل٤مُمٕمٞم٦م  اًمًٜم٦م ،سمًٙمرة ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
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  019              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

 اًمقاىمع وحتدي٤مت اًمتحدي٨م ضورة سملم اًمٕم٤مم اعمرومؼ :سمٕمٜمقان ُمذيمرة ،طمًٜم٤مء ىمٚمٞمؾ : اًمٓم٤مًم٦ٌم (19)

 واًمٕمٚمقم احل٘مقق يمٚمٞم٦م ،احل٘مقق ىمًؿ ،إداري ىم٤مٟمقن ختّمص ،احل٘مقق ذم اعم٤مؾمؽم ؿمٝم٤مدة ،اجلديد اًم٘م٤مٟمقين

 94ص  ،2105/  2104:اجل٤مُمٕمٞم٦م  اًمًٜم٦م ،سمًٙمرة ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 اًمقاىمع وحتدي٤مت اًمتحدي٨م ضورة سملم اًمٕم٤مم اعمرومؼ :ٕمٜمقانسم ُمذيمرة ،طمًٜم٤مء ىمٚمٞمؾ : اًمٓم٤مًم٦ٌم (21)

 واًمٕمٚمقم احل٘مقق يمٚمٞم٦م ،احل٘مقق ىمًؿ ،إداري ىم٤مٟمقن ختّمص ،احل٘مقق ذم اعم٤مؾمؽم ؿمٝم٤مدة ،اجلديد اًم٘م٤مٟمقين

 95ص  ،2105/  2104:اجل٤مُمٕمٞم٦م  اًمًٜم٦م ،سمًٙمرة ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 اًمقاىمع وحتدي٤مت اًمتحدي٨م ضورة سملم ًمٕم٤مما اعمرومؼ :سمٕمٜمقان ُمذيمرة ،طمًٜم٤مء ىمٚمٞمؾ : اًمٓم٤مًم٦ٌم (21)

 واًمٕمٚمقم احل٘مقق يمٚمٞم٦م ،احل٘مقق ىمًؿ ،إداري ىم٤مٟمقن ختّمص ،احل٘مقق ذم اعم٤مؾمؽم ؿمٝم٤مدة ،اجلديد اًم٘م٤مٟمقين

  96ص  ،2105/  2104:اجل٤مُمٕمٞم٦م  اًمًٜم٦م ،سمًٙمرة ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 ُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م : ،ٕصؾ اًمت٤مرخيل ًمٜمٔمري٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مما (22)

http://www.startimes.com/?t=16317146،  6ص 

https://www.arab-:  آٟمؽمٟمٞم٧م ُمقىمع ،أٟمقاع اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم

details.law.php?full=1&nid=164863ency.com/_/،  01ص 

ُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م :  ،ٕصؾ اًمت٤مرخيل ًمٜمٔمري٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مما( 29)

http://www.startimes.com/?t=16317146،  5ص 

اًمث٤مين : إطمٙم٤مم اعمٓمٌ٘م٦م قمغم شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًم٤ٌمب اإلجي٤مر ُمـ  201راضمع اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مدة ( 24)

 2105/  19/  06اعمقاومؼ ل  0496ذي احلج٦م قم٤مم  2اعم١مرخ ذم  247/  05اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ  ،اًمٕم٤مم

 44ص  ،اعمتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم

:  ُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م ،ٕصؾ اًمت٤مرخيل ًمٜمٔمري٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مما( 25)

http://www.startimes.com/?t=16317146،  0ص  

ُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م :  ،ٕصؾ اًمت٤مرخيل ًمٜمٔمري٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مما  (26)

http://www.startimes.com/?t=16317146، 2 ص 

ُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م :  ،ٕصؾ اًمت٤مرخيل ًمٜمٔمري٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم( ا27)

http://www.startimes.com/?t=16317146،  9ص 

فمػ ُمٜمتدي٤مت ُمٚمت٘مك اعمق ،247/05إصمراء اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  ،شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم( 28)

 0،صtopic-dz.com/t58598-http://www.mouwazafُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م :  ،اجلزائرى

ُمٜمتدي٤مت ُمٚمت٘مك اعمقفمػ  ،247/05إصمراء اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  ،شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم( 29)

 2ص ،topic-dz.com/t58598-http://www.mouwazafُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م :  ،اجلزائرى
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ُمٜمتدي٤مت ُمٚمت٘مك اعمقفمػ  ،247/05إصمراء اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  ،شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم( 91)

 9ص ،topic-dz.com/t58598-http://www.mouwazafُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م :  ،اجلزائرى

ُمٜمتدي٤مت ُمٚمت٘مك اعمقفمػ  ،247/05إصمراء اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  ،شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم( 90)

 4ص ،topic-dz.com/t58598-ouwazafhttp://www.mُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م :  ،اجلزائرى

ُمٜمتدي٤مت ُمٚمت٘مك  ،247/05إصمراء اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  ،شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم(  92)

 5ص ،topic-dz.com/t58598-http://www.mouwazafُمقىمع آٟمؽمٟمٞم٧م :  ،اعمقفمػ اجلزائرى

اًمتًٞمػم ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين : إطمٙم٤مم اعمٓمٌ٘م٦م قمغم شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ  201راضمع اًمٗم٘مرة اخل٤مُم٦ًم ُمـ اعم٤مدة ( 99)

 2105/  19/  06اعمقاومؼ ل  0496ذي احلج٦م قم٤مم  2اعم١مرخ ذم  247/  05اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ  ،اًمٕم٤مم

 44ص  ،اعمتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم
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  015              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

 فقات افؼاكوكقة الشتػادة افزوجغ اآل
 خمتؾػي افدياكة من افسـة

 )دراشة حتؾقؾقة دم افؼاكون اجلزائري(
 

 ضافبة دـتوراه - يامـة حواد 

 و افعؾوم افسقاشقةـؾقة احلؼوق 

 اددية –جامعة افدـتور حيي ؾارس 

 

 : مؾخص

ٜمف ُم٤م دام آظمتالف يٕمد اظمتالف اًمديـ ُم٤مٟمع ُمـ ُمقاٟمع اعمػماث، ومٞمٌ٘مك اًمٙم٤مومر ممٜمققم٤م ُم

ّٓ أن اًمنميٕم٦م  ،ُمقضمقدا وُمـ صمّؿ ٓ يٛمٙمـ ًمٚمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م أن يرصم٤م سمٕمْمٝمام اًمٌٕمض . إ

و قمغم  ،متثٚم٧م أمهٝم٤م ذم اًمقصٞم٦م و اهل٦ٌم ،اإلؾمالُمٞم٦م يمٗمٚم٧م هلام ـمرىم٤م أظمرى ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمؽميم٦م

أٟمف مل يٗمرض اًمقصٞم٦م إٓ ،وم٠مضم٤مز اًمقصٞم٦م ُمع اظمتالف اًمديـ،ٟمٗمس اًمٜمٝم٩م ؾم٤مر اعمنمع اجلزائري

ذم طم٤مًم٦م قمدم آيّم٤مء يمام ومٕمؾ اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري . يمام أضم٤مز اهل٦ٌم ُمع اظمتالف اًمديـ، و ًمق 

 أسمرُم٧م ذم ُمرض اعمقت، إٓ أٟمف ىمّٞمد أطمٙم٤مم اهل٦ٌم ذم ُمرض اعمقت سم٠مطمٙم٤مم اًمقصٞم٦م. 

 قت.: اًمزوضملم، اعمػماث، اظمتالف اًمديـ، اًمؽميم٦م، اًمقصٞم٦م، اهل٦ٌم، ُمرض اعمافؽؾامت ادػتاحقة

Abstract : 

The difference of religion is one of the impediments to inheritance, so the 

disbeliever  is not allowed to do so as long as the difference exists, and 

therefore the couple can not inherit each other. However, the Islamic law 

guaranteed them other ways to benefit from the legacy, the most important 

of which is the testament  and the donation , and the same approach 

followed the Algerian legislator, and authorized the commandment with the 

difference of religion, but did not impose the commandment in the case of 

non-advice, as Ibn Hazm Thahiri. He also granted the donation with the 

difference of religion, and if it was concluded in the disease of death, but it 

is the provisions of the donation of death in the provisions of the testament. 

 مؼدمة : 

 أٟمف ذًمؽ ،قمٍم يمؾ ذم -هم٤مًم٤ٌم–ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف طم٤مل اًمٜم٤مس  ،إن اظمتالف اًمديـ أُمر واىمٕمل

 اَّللَُّ ؿَم٤مءَ  َوًَمقْ  »: شمٜمزيٚمف حمٙمؿ ذم شمٕم٤ممم اَّلل وم٘م٤مل ،اًمٌنم سملم إزل ُمٜمذ اإلهلٞم٦م اعمِمٞمئ٦م اىمتْمتف أُمر

ـَ  اىْمَتَتَؾ  َُم٤م ِذي ـْ  اًمَّ ـْ  سَمْٕمِدِهؿْ  ُِم ـَ َوُِمٜمُْٝمْؿ اًْمٌَٞمِّٜمَ  ضَم٤مَءهْتُؿُ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم ـْ آَُم ـِ اظْمَتَٚمُٗمقا وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم
٤مُت َوًَمٙمِ



 م 2012(  ضمقان ٦03م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزءٚمجم             016

َـّ اَّللََّ َيْٗمَٕمُؾ َُم٤م ُيِريدُ 
ـْ يَمَٗمَر َوًَمْق ؿَم٤مَء اَّللَُّ َُم٤م اىْمَتتَُٚمقا َوًَمٙمِ ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ». وىم٤مل أيْم٤م:1شَُم ُهَق اًمَّ

ـٌ َواَّللَُّ سماَِم شَمْٕمَٛمٚمُ  . و اعمراد سم٤مظمتالف اًمديـ ذم اعمػماث هق أن 2شقَن سَمِّمػمٌ وَمِٛمٜمُْٙمْؿ يَم٤مومٌِر َوُِمٜمُْٙمْؿ ُُم١ْمُِم

سم٠من يٙمقن ،يٙمقن ديـ اعمٞم٧م خم٤مًمػ ديـ ُمـ ىم٤مم سمف ؾم٥ٌم اإلرث ُمـ زوضمٞم٦م أو ىمراسم٦م أو همػممه٤م

و ًم٘مد أمجع اًمٕمٚمامء سمقضمف قم٤مم قمغم أن اظمتالف  ،اًمقارث ُمًٚمام و اعمقرث ٟمٍماٟمٞم٤م أو اًمٕمٙمس

ظمتٚمٗمقا ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ ُمثؾ ُم٠ًمًم٦م ُمػماث اعمًٚمؿ ُمـ و ًمٙمٜمٝمؿ ا ،اًمديـ ُم٤مٟمع ُمـ ُمقاٟمع اإلرث

يمام اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن اًمٙم٤مومر ٓ يرث ُمـ شمريم٦م  ،اًمٙم٤مومر و ُمػماث اعمًٚمؿ ُمـ ىمريٌف اعمرشمد

اعمًٚمؿ ؿمٞمئ٤م،إذا يم٤من اًم٥ًٌم اعم٘متيض ًمإلرث هق  اًم٘مراسم٦م أو اًمزوضمٞم٦م و ىمد سم٘مل اًمٙم٤مومر قمغم يمٗمره 

 .ُمٜمٝم٤م  طمتك ىمًٛم٧م اًمؽميم٦م،و أظمذ يمؾ وارث ٟمّمٞمٌف

إٓ أٟمف أطم٤مل إمم ،و قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اعمنمع اجلزائري مل يٜمص ساطم٦م قمغم هذا اعم٤مٟمع       

، و هبذا 3أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمؾ ُم٤م مل يرد ومٞمف ٟمص ذم ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري

إٓ أن اإلؿمٙم٤مل اًمذي يٓمرح :هؾ هٜم٤مك ،وم٤مًمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م ٓ يرصم٤من سمٕمْمٝمام اًمٌٕمض

ًمٞم٤مت مُتَّٙمـ اًمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمؽميم٦م ؟ٓ ؿمؽ أن اًمتنميع اإلؾمالُمل آ

ُمتاميزا قمـ يم٤موم٦م اًمتنميٕم٤مت اًمًاموي٦م و اًمتنميٕم٤مت اًمقوٕمٞم٦م ًمٙمقٟمف ضم٤مء ًمٞم٘مقم ُم٤م هب٤م ُمـ 

و دٟمٞم٤مه،  اقمقضم٤مج و اٟمحراف قمـ اعم٘م٤مصد إؾم٤مؾمٞم٦م حل٤مضم٤مت اإلٟم٤ًمن اًمتل شمّمٚمحف ذم ديٜمف

ديـ اًمرمح٦م و إًمٗم٦م و اًمذي ُمـ أقمٔمؿ ُم٘م٤مصده حتّمٞمؾ  –ٛمٙمـ أن يٙمقن ُمـ هٜم٤م ومال يو

 ُمـ طمرُم٤مهن٤م و جمتٛمٕم٦م يم٤مٟم٧م سمٕمدُم٤م إه شمٗمريؼ ذم ؾم٤ٌٌم يٙمقن أن –اعمّم٤مًمح و دومع اعمٗم٤مؾمد 

 هذه سملم ُمـ ،اًمؽميم٦م ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة آًمٞم٤مت اًمدي٤مٟم٦م خمتٚمٗمل ًمٚمزوضملم يمٗمؾ سمذًمؽ و ،طم٘مقىمٝم٤م

وُمـ هٜم٤م ٟمت٤ًمءل : ُم٤م ُمدى  ،س اًمٜمٝم٩م ؾم٤مر اعمنمع اجلزائريٗمٟم قمغم و ،واهل٦ٌم اًمقصٞم٦م أًمٞم٤مت

 حلؾ و ؟ اًمؽميم٦م ُمـ اًمدي٤مٟم٦م خمتٚمٗمل اًمزوضملم ٓؾمتٗم٤مدة– واًمقصٞم٦م اهل٦ٌم–ٟمج٤مقم٦م هذه أًمٞم٤مت 

 اخلٓم٦م اًمت٤مًمٞم٦م :  ُمتٌٕملم ذم ذًمؽ ،تحٚمٞمكم  اعم٘م٤مرناًم اعمٜمٝم٩م اشمٌٕمٜم٤م اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م هذه
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 مؼدمة

 الشتػادة افزوجغ خمتؾػي افدياكة من افسـة. ادبحث األول: افوصقة ـآفقة ؿاكوكقة

 اعمٓمٚم٥م إول:شمٕمريػ اًمقصٞم٦م، طمٙمٛمٝم٤م و احلٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:إضم٤مزة اًمقصٞم٦م ُمع اظمتالف اًمديـ.

 ادبحث افثاين: اهلبة ـآفقة ؿاكوكقة الشتػادة افزوجغ خمتؾػي افدياكة من افسـة.

 ٝم٤م.اعمٓمٚم٥م إول:شمٕمرف اهل٦ٌم، طمٙمٛمٝم٤م و احلٙمٛم٦م ُمٜم

 . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:إضم٤مزة اًمـٝم٦ٌم ُمع اظمـــتالف اًمديـ

 .خامتة

 ادبحث األول / افوصقة ـآفقة ؿاكوكقة الشتػادة افزوجغ خمتؾػي افدياكة :

ًمٞمس هذا احل٤مل يمقهنؿ  ،إن ُمـ حم٤مؾمـ ذيٕمتٜم٤م أن ذقم٧م ٕهٚمٝم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ديٜم٤م و دٟمٞم٤م

غم إيّم٤مل اًمٜمٗمع اًمذي سمف يّمٚمقن إمم أطمٞم٤مء سمؾ ذقم٧م هلؿ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ سمٕمد ُمقهتؿ طمرص٤م ُمٜمٝم٤م قم

سمؾ هٜم٤مك طمًٜم٤مت  شمرصد و ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م صحٞمٗم٦م اًمٕمٌد شمٓمقى سمٕمد ُمقهتؿ ،أرومع اًمدرضم٤مت

 هذه ذقمتف ُم٤م أقمٔمؿ ُمـ إن و – شمٕم٤ممم و ؾمٌح٤مٟمف –شمٙمت٥م هلؿ سمٕمد ُمقهتؿ و هذا ُمـ ومْمؾ اَّلل  

قم٧م ذًمؽ طمذرت وم٘مد طمث٧م قمٚمٞمٝم٤م و رهم٧ٌم ومٞمٝم٤م و طمٞمٜمام ذ ،اًمنميٕم٦م اًمٖمراء ٕشم٤ٌمقمٝم٤م اًمقصٞم٦م

ومٝمل ىمد شمٙمٗمؾ ًمٚمزوضملم  ،ومٚمٚمقصٞم٦م دوره٤م اًمٗمٕم٤مل ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس،ُمـ اًمٖمٚمق ومٞمٝم٤م و اإلضار هب٤م

سمحٞم٨م يٙمقن ُمـ طمؼ اًمزوج اعمًٚمؿ أن يقيص ًمزوضمتف  ،خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمؽميم٦م

٘مد شمقمم ًميص ًمزوضمٝم٤م اعمًٚمؿ و ٕسمٜم٤مئٝم٤م . ويمام أن ُمـ طمؼ اًمزوضم٦م همػم اعمًٚمٛم٦م أن شمق ،اًمٙمت٤مسمٞم٦م

:  ىم٤مٟمقٟملم ٟمّملم ذم هل٤م ومتٕمرض اًمتٍمف هذا شمٜمٔمٞمؿ– اًمتنميٕم٤مت همرار قمغم–اعمنمع اجلزائري 

و اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، و شمٜم٤موهل٤م  26/19/0975 ذم اًمّم٤مدر 75/59 إُمر ذم إول متثؾ

شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م إمم  775.و أطم٤مًم٧م اعم٤مدة  1( 775/777وٛمـ أؾم٤ٌمب يم٥ًم اعمٚمٙمٞم٦م ) اعمقاد ُمـ 

 19/16/0984اًمّم٤مدر ذم  84/00إطمقال اًمِمخّمٞم٦م.و متثؾ اًمث٤مين ذم اًم٘م٤مٟمقن ىم٤مٟمقن 

و ًم٘مد ٟمٔمٛمٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب اًمراسمع اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتؼمقم٤مت،ذم اًمٗمّمؾ  ،اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري

، و ؾمٜمح٤مول ذم هذا اعمٌح٨م اًمتٕمرض 2 210إمم 098ُم٤مدة ُمـ  08و اًمذي شمْمٛمـ  ،إول ُمٜمف

٤م و احلٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ذم اعمٓمٚم٥م إول. و إمم إضم٤مزة اًمقصٞم٦م ُمع إمم: شمٕمريػ اًمقصٞم٦م، طمٙمٛمٝم

 اظمتالف اًمديـ ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين.

                                                 
، ص :  0975،  78، اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ، اًمٕمدد  0975ؾمٌتٛمؼم  26اعم١مرخ ذم  75/58إُمر رىمؿ  - 1
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 حؽؿفا و احلؽؿة مـفا :،ادطؾب األول/تعريف افوصقة

و اإلٟمّم٤مف، وروح اًمؼم ًم٘مد ٟمٔمٛم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُم٠ًمًم٦م اًمقصٞم٦م مت٤مؿمٞم٤م ُمع اًمٕمدل 

و أوضم٧ٌم ًمٚمقاًمديـ و إىمرسملم ،قاضم٦ٌمومرؾمٛم٧م طمدود اًمقصٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م و اًم ،صٚم٦م اًمرطمؿو

وشمقمم ىمًٛم٦م إُمقال ،و هلذا أًمٖمك اإلؾمالم اًمقصٞم٦م ًمٚمقارث ،ًمٙمـ دون اعم٤ًمس سمح٘مقق اًمقرصم٦م

و هبذا أصٌح٧م اًمقصٞم٦م شمٍمف ذم اًمؽميم٦م ُمْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمد ،و أقمٓمك ًمٙمؾ ذي طمؼ طم٘مف

ردة اًمِمخص  وم٦م اظمتٞم٤مري٦م شمث٧ٌم سم٤مو ُمـ هٜم٤م وم٤مًمقصٞم٦م ظمال ،اًمقوم٤مة و متٚمٞمؽ ظم٤مص ًمٚمقارصملم

و ىمد طمدد اًمِم٤مرع طمدود ًمٚمخالوم٦م آظمتٞم٤مري٦م ذم اًم٘مدر اًمذي دمقز ومٞمف و ذم صٗم٦م  ،اعمقيص ()

...اًمخ، و قمغم وقء ذًمؽ وم٘مد 1و ذم اًم٤ٌمقم٨م قمغم ذًمؽ اخلالوم٦م و ذم اًمنموط اعم٘مؽمٟم٦م ،اعمقص ًمف

ىم٤مرسمف ٕي حيرم ُمـ اعمػماث ُمـ هؿ أىمرب اعم٘مرسملم إمم اعمتقرم يم٠مطمد اًمزوضملم أو اًمقًمديـ أو أ

اًمقصٞم٦م يمآًمٞم٦م ًمٞمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م أىم٤مرب اعمتقرم اعمٛمٜمققمقن ُمـ  ،ومٙمٗمٚم٧م ًمف اًمنميٕم٦م اًمٖمراء ،ُم٤مٟمع يم٤من

و ؾمٜمح٤مول أن ٟمتٕمرض ذم هذا اعمٓمٚم٥م إمم : شمٕمريػ اًمقصٞم٦م ) اًمٗمرع  ،اعمػماث ٓظمتالف اًمديـ

 احلٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ) اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ( .  ،طمٙمٛمٝم٤م ) اًمٗمرع اًمث٤مين ( ،إول (

صمؿ  ،إن سمٞم٤من شمٕمريػ اًمقصٞم٦م يًتٚمزم اًمتٕمرض ًمتٕمريٗمٝم٤م اًمٚمٖمقي : /تعريف افوصقة افػرع األول

 شمٕمريٗمٝم٤م آصٓمالطمل و ذًمؽ ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمنمقمل و اجل٤مٟم٥م اًم٘م٤مٟمقين .

ومػماد هب٤م اًمٕمٝمد إمم  ،شمٓمٚمؼ اًمقصٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م قمغم قمدة ُمٕم٤من افتعريف افؾغوي فؾوصقة : -أوال

و ُمٜمف ىمقًمف  ،2أي قمٝمد إًمٞمف  سم٠مُمر ،سمٙمذا ووص٤مه ي٘م٤مل أوص اًمرضمؾ ،ؿمخص ُم٤م اًم٘مٞم٤مم سمٌمء ُم٤م

ـَ آَُمٜمُقا ؿَمَٝم٤مَدُة سَمْٞمٜمُِٙمْؿ إَِذا طَمَيَ َأطَمَديُمُؿ اعْمَْقُت طِملَم اًْمَقِصٞم٦َِّم اصْمٜم٤َمِن  ِذي ٤َم اًمَّ َذَوا شمٕم٤ممم : ﴿  َي٤م َأهيه

: ؾمقل اَّلل صغم اَّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ر ،، و ُمٜمف احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ3قَمْدٍل ُِمٜمُْٙمْؿ ﴾

ومٞم٘م٤مل  ،يمام شمٓمٚمؼ اًمقصٞم٦م قمغم اعمقص سمف4شاؾمتقصقا سم٤مًمٜم٤ًمء ظمػما وم٢مهنؿ قمٜمديمؿ قمقان »

٤م َأْو  ،5أوصٞم٧م ًمف سمامل إذا ضمٕمٚمتف ًمف ـْ سَمْٕمِد َوِصٞم٦ٍَّم ُيقِصلَم هِبَ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم : ﴿  ُِم
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﴾ ـٍ ، 3، و أرض واصٞم٦م اشمّمؾ ٟم٤ٌمهت٤م2ي٘م٤مل وصؾ اًمٌمء وصٚمف ،.اًمقصٞم٦م سمٛمٕمٜمك اإليّم٤مل1َدْي

 . 4و اًمقص٤مي٦م ) سمٗمتح اًمقاو و يمنه٤م ( ،اًمقص٤مة ،ؿآؾمو

، و ُمٜمف 5و شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل و هق آؾمؿ ،ومتٙمقن اًمقصٞم٦م سمٛمٕمٜمك اعمّمدر و هق آيّم٤مء  

أي  ،ومال ومرق ذم اًمٚمٖم٦م ذم اًمقصٞم٦م و آيّم٤مء ومٙمالمه٤م يتْمٛمـ ُم٤م إذا أوص اًمِمخص سمامًمف ًمٖمػمه

صؾ اًم٘مرسم٦م اًمتل ؾمتٙمقن سمٕمد ُمقشمف سم٤مًم٘مرسم٤مت سمام يم٤من ذم طمٞم٤مشمف، سمٛمٕمٜمك و ،وصؾ ُم٤م سمٕمد ُمقشمف

 اًمتل يم٤مٟم٧م ذم طمٞم٤مشمف .

 . ؾمٜمتٕمرض إمم شمٕمريٗمٝم٤م اًمنمقمل صمؿ اًم٘م٤مٟمقينثاكقا/افتعريف االصطالحي : 

اظمتٚمػ وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمٕمريٗمٝمؿ ًمٚمقصٞم٦م، ومٕمّرومٝم٤م افتعريف افؼظي فؾوصقة :-أ

ت سمٓمريؼ اًمتؼمع ؾمقاء يم٤من اعمقص سمف قمٞمٜم٤م أو متٚمٞمؽ ُمْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمد اعمق» احلٜمٗمٞم٦م قمغم  أهن٤م : 

إذ ٓ يِمٛمؾ اإلؾم٘م٤مـم٤مت يم٤مإلسمراء. و قمّرومٝم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ،، و هذا اًمتٕمريػ همػم ضم٤مُمع6شُمٜمٗمٕم٦م 

و هذا ،7سم٠مهن٤م شمؼمع ُمْم٤مف و ًمق شم٘مديرا عم٤م سمٕمد  اعمقت و ًمٞمس اًمتؼمع سمتدسمػم و ٓ شمٕمٚمٞمؼ قمتؼ

ـ ىمٌٞمؾ اًمقصٞم٦م يم٤مًمٕمٓمٞم٦م  ذم طملم قمرومٝم٤م اًمتٕمريػ يِمتٛمؾ قمغم أٟمقاع ُمـ اًمتٍموم٤مت ٓ يٕمتؼم ُم

ه٦ٌم اًمرضمؾ ُم٤مًمف ًمِمخص آظمر أو إؿمخ٤مص سمٕمد ُمقشمف أو قمتؼ همالُمف » اعم٤مًمٙمٞم٦م قمغم أهن٤م : 

أٟمف ؾم٤موى سملم  ،، و اعمالطمظ قمغم هذا اًمتٕمريػ8شأو مل يٍمح  سمف  ،ؾمقاء سح سمٚمٗمظ  اًمقصٞم٦م

وم٤مهل٦ٌم متٚمٞمؽ  ،تؿ سمٓمريؼ اًمتؼمعو ًمق أن يمال ُمٜمٝم٤م ي ،ُمع أٟمف هٜم٤مك ومروق سمٞمٜمٝمام ،اًمقصٞم٦م و اهل٦ٌم

أُم٤م اًمقصٞم٦م ومتٙمقن سم٤مًمٕملم و سم٤مًمديـ  و سم٤معمٜمٗمٕم٦م . أُم٤م احلٜم٤مسمٚم٦م ومٞمٕمرومقن اًمقصٞم٦م  ،يث٧ٌم ذم احل٤مل

. و اعمالطمظ قمغم هذا اًمتٕمريػ أٟمف 9شاًمتؼمع سمام ي٘مػ ٟمٗمقذه قمغم ظمروضمف ُمـ اًمثٚم٨م » قمغم أهن٤م : 

ام أٟمف ٓ يِمٛمؾ أٟمقاع ُمـ أدظمؾ ذم ُمْمٛمقن اًمقصٞم٦م ُم٤م ٓ يٕمتؼم يمذًمؽ، يم٤مًمٕمٓمٞم٦م، يم

 اًمقص٤مي٤م،يم٤مًمقصٞم٦م سمح٘مقق اًمٕم٤ٌمد أو اًمقصٞم٦م سمت٠مضمٞمؾ ديـ .
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و ذًمؽ ذم اًم٘مًؿ  ،: ٟمٔمؿ اعمنمع اجلزائري اًمقصٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين افتعريف افؼاكوين-ب

طمٞم٨م اقمتؼم اًمقصٞم٦م ؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب يم٥ًم  ،اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ اعمتٕمٚمؼ سمٓمرق ايمت٤ًمب اعمٚمٙمٞم٦م

يني »ن اعمدين اجلزائري : ُمـ اًم٘م٤مٟمق 775و ضم٤مء ذم ٟمص اعم٤مدة  ،( 777ــ 775) اعمقاد،اعمٚمٙمٞم٦م

. و هبذا أطم٤مل 1شاًمِمخّمٞم٦م و اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م  قمغم اًمقصٞم٦م ىم٤مٟمقن إطمقال

ٟمجد أن اعمنمع ٟمٔمؿ أطمٙم٤مُمٝم٤م  ،و سم٤مًمرضمقع إمم هذا إظمػم ،شمٜمٔمٞمؿ أطمٙم٤مُمٝم٤م إمم ىم٤مٟمقن إهة

 اعم٤مدة ذم وقمرومٝم٤م(  210 – 084ب اًمراسمع اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتؼمقم٤مت ) اعمقاد ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًمٙمت٤م

٦م متٚمٞمؽ ُمْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمد اعمقت سمٓمريؼ اًمقصٞم »:  أهن٤م قمغم اجلزائري إهة ىم٤مٟمقن 084

 ،أٟمف خيرج ُمٜمف اًمقصٞم٦م سمٌٞمع أو شم٠مضمػم قملم ًمِمخص ُم٤م ،. و اعمالطمظ  قمغم هذا اًمتٕمريػ2شاًمتؼمع 

اًمقاردة ذم  'سمٓمريؼ اًمتؼمع  'و هذا ُم٤م ئمٝمر ُمـ قم٤ٌمرة  ،سمٕمقضطمٞم٨م يٕمتؼم ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٍمف 

و سم٤مًمت٤مزم ومتٕمريػ اعمنمع اجلزائري همػم ضم٤مُمع ًمٙمؾ أٟمقاع اًمقص٤مي٤م. و سم٤مًمرضمقع  ،اًمتٕمريػ

» ُمـ ُمدوٟم٦م إهة اعمٖمرسمٞم٦م :  0798ٟمجد أن اعمنمع  اعمٖمريب قمرومٝم٤م ذم اعم٤مدة  ،ًمٚم٘مقاٟملم اعم٘م٤مرٟم٦م

و قمرومٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن اعمٍمي قمغم أهن٤م ش. ُم٤مل قم٤مىمده يٚمزم سمٛمقشمف اًمقصٞم٦م قم٘مد يقضم٥م طم٘م٤م ذم صمٚم٨م 

، يمام قمرومٝم٤م اعمنمع اًمٕمراىمل قمغم أهن٤م شمٍمف ذم 3شمٍمف ذم اًمؽميم٦م ُمْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمد اعمقت 

 .4اًمؽميم٦م ُمْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمد اعمقت ُم٘متْم٤مه اًمتٛمٚمٞمؽ سمال قمقض

اًمٕمٌد ُم٤م وم٤مشمف ُمـ  ذقم٧م اًمقصٞم٦م ذم اإلؾمالم يمقؾمٞمٚم٦م يتدارك هب٤مافػرع افثاين/حؽم افوصقة:

ٛمٜمققمقن ُمـ اعمػماث ٕي ؾم٥ٌم قمٛمؾ ظمػم ـمٞمٚم٦م   طمٞم٤مشمف،و ٓؾمتٗم٤مدة أىم٤مرب اعمقرث اعم

 ٟمتٞمج٦م هلذا اًمدور اًمذي شمٚمٕمٌف وم٘مد صمٌت٧م ُمنموقمٞم٦م اًمقصٞم٦م سم٤مًمٙمت٤مب و اًمًٜم٦م و اإلمج٤مع.يم٤من،و

ا اًْمَقِصٞم٦َُّم يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إَِذا طَمَيَ َأطَمَديُمُؿ اعْمَقْ :» :ُمٜمف ىمقاه شمٕم٤ممم  أوال/افؽتاب ُت إِْن شَمَرَك ظَمػْمً

٤م قَمغَم اعْمُتَِّ٘ملَم  ـِ َوإىْمَرسملَِم سم٤ِمعْمَْٕمُروِف طَم٘مًّ ـْ سَمْٕمِد َوِصٞم٦ٍَّم ُيقيِص هِب٤َم َأْو :» .و ىمقًمف شمٕم٤ممم 5شًمِْٚمَقاًمَِدْي ُِم

ـٍ  .و يتْمح ُمـ ظمالل هذه أي٦م أن إٟمّم٦ٌم و اًمًٝم٤مم اعمٗمروو٦م ًمٚمقرصم٦م ٓ شمقزع إٓ سمٕمد 6شَدْي

إٓ أن  ،،و سم٤مًمرهمؿ ُمـ ذيمر اًمقصٞم٦م ىمٌؾ اًمديـ ذم هذه أي٦م7ْم٤مء اًمديـ و شمٜمٗمٞمذ وصٞم٦م اعمٞم٧مىم
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 . 00ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ، أي٦م :  - 6
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إمج٤مع اًمٕمٚمامء ُمـ اًمًٚمػ و اخلٚمػ ىمد وىمع قمغم شم٘مديٛمف قمٚمٞمٝم٤م عم٤م رواه أمحد و اًمؽمُمذي و همػممه٤م 

ىم٣م حمٛمد صغم اَّلل قمٚمٞمف :»ىم٤مل  قمـ ـمريؼ احل٤مرث سمـ قمٌد اَّلل إقمقر قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مل

 .1شؿ أن اًمديـ ىمٌؾ اًمقصٞم٦م و أٟمتؿ شم٘مرؤون اًمقصٞم٦م ىمٌؾ اًمديـ ؾمٚمو

: ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري و ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٛمر ريض اَّلل قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اَّلل صغم  ثاكقا/افسـة

٧م ًمٞمٚمتلم إٓ ووصٞمتف ُمٙمتقسم٦م ُم٤م طمؼ اُمرئ ُمًٚمؿ ًمف رء يقيص ومٞمف يٌٞم:»اَّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ًمٞمٚم٦م ُمٜمذ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اَّلل صغم اَّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ذًمؽ ، ىم٤مل اسمـ قمٛمر : ُم٤م ُمرت قمكمَّ قمٜمده

 .2شإٓ و قمٜمدي وصٞمتل 

و أمجع »:وم٘مد ٟم٘مؾ اسمـ ىمداُمف ذم اعمٖمٜمل، اإلمج٤مع قمغم ضمقاز اًمقصٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل:ثافثا /اإلمجاع

.و سمذًمؽ ومحٙمؿ اًمقصٞم٦م خيتٚمػ ُمـ 3شاًمٕمٚمامء ذم مجٞمع إُمّم٤مر و إقمّم٤مر قمغم ضمقاز اًمقصٞم٦م 

و هل سمذًمؽ شمٕمؽمهي٤م إطمٙم٤مم اخلٛم٦ًم ُمـ  ،٤م سم٤مظمتالف إطمقالطمٞم٨م اًمقصػ اًمنمقمل هل

ومتٙمقن اًمقصٞم٦م واضم٦ٌم إذا ُم٤م شمٕمٚم٘م٧م سمح٘مقق اَّلل  ،وضمقب و ٟمدب و حتريؿ و يمراهٞم٦م و إسم٤مطم٦م

ومح٘مقق اَّلل شمتٛمثؾ ذم اًمٗمرائض و اًمقاضم٤ٌمت و طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد اًمتل شمٙمقن ،شمٕم٤ممم و طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد

 يم٤مٟم٧م شمٚمؽ احل٘مقق ٕن اَّلل ضمٕمؾ ًمإلٟم٤ًمن طم٘م٤م و إٟمام ،حت٧م يده و ٓ يٕمٚمؿ هب٤م أطمد همػمه

و اًمقصٞم٦م اعمٜمدوسم٦م شمٙمقن إذا يم٤من ومٞمٝم٤م  ،ُمٕمٚمقُم٤م ذم ُم٤مًمف يتٍمف ومٞمف ذم طمٞم٤مشمف ًمٞمٜمٗمذ سمٕمد ُمقشمف

و اًمقصٞم٦م اعمحرُم٦م إذا يم٤مٟم٧م سمٛمٕمّمٞم٦م أو يم٤من اًم٤ٌمقم٨م ُمٜمٝم٤م  ،ىمرسم٦م َّلل شمٕم٤ممم يم٤مًمقصٞم٦م ًمٚمٗم٘مراء

و اًمقصٞم٦م اعمٙمروه٦م هل اًمتل شمٙمقن ٕهؾ ،٦مو شمٙمقن طمراُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ًمإلضار سم٤مًمقرصم ،ُمٕمّمٞم٦م

و اًمقصٞم٦م اعم٤ٌمطم٦م و هل اًمتل شمٙمقن ًمٖمػم اعمحت٤مج و طمٙمٛمٝم٤م أٟمف ٓ صمقاب قمغم  ،اًمٗمًؼ و اعمٕم٤ميص

 . 4و ٓ قم٘م٤مب قمغم ُمـ شمريمٝم٤م يم٤مًمقصٞم٦م ًمٖمٜمل ،ُمـ ومٕمٚمٝم٤م

أن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ هق ،إصؾ ذم اًمنميٕم٦م اًمٖمراءافػرع افثافث /احلؽؿة من تؼيع افوصقة :

و ظمروضم٤م قمـ هذا إصؾ ذع اَّلل اًمقصٞم٦م  ،ًمذي يتقمم أُمر اخلالوم٦م ذم ُم٤مل اعمٞم٧م و يٜمٔمٛمٝم٤ما

و ذم طمدود صٗم٦م اعمقص ،وم٠مضم٤مز ًمٚمِمخص أن يًتخٚمػ ُمـ يرى ذم اًم٘مدر اًمذي طمدده اًمِم٤مرع

 ،و ـمٌ٘م٤م ًمٚمنموط اعم٘مؽمٟم٦م هبذا اًمتٍمف،ُمع ُمراقم٤مة اًم٤ٌمقم٨م قمغم شمٚمؽ اخلالوم٦م آظمتٞم٤مري٦م ،ًمف

                                                 
 . 44اعمرضمع ٟمٗمًف ، ص :  - 1

 ( 0249//9( ، رواه ُمًٚمؿ ) 9/086رواه اًمٌخ٤مري )  - 2

  999، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ص : 0997اسمـ ىمداُمف ، اعمٖمٜمل ، اجلزء اًمث٤مُمـ ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ، اًمًٕمقدي٦م ، - 3

زائري )اًمقصٞم٦م و اعمػماث (، اجلزء اًمث٤مين ، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م ، سمٚمح٤مج اًمٕمريب ، اًمقضمٞمز ذم ذح ىم٤مٟمقن إهة اجل- 4

 . 298،  297، دون ـمٌٕم٦م ، ص :  0994اجلزائر ، 
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.شمتٛمثؾ اعمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م ذم حتّمٞمؾ اخلػم 1ُمـ ُمٜمٗمٕم٦م و ُمّمٚمح٦م ظم٤مص٦م و قم٤مُم٦م ذًمؽ عم٤م حت٘م٘مفو

ومنمقمٝم٤م اَّلل متٙمٞمٜم٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُمّمداىم٤م ًم٘مقًمف اَّلل  ،ذم اًمدٟمٞم٤م و ٟمقال اًمثقاب ذم أظمرة

، 2شزي٤مدة ًمٙمؿ ذم أقمامًمٙمؿ،إن اَّلل شمّمدق قمٚمٞمٙمؿ قمٜمد ووم٤مشمٙمؿ سمثٚم٨م أُمقاًمٙمؿ» قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

وؾمد طم٤مضم٦م  ،ء ُمٕمرووم٤م، وصٚم٦م ًمٚمرطمؿ و إىم٤مرب همػم اًمقارصملمعمـ أؾمدى ًمٚمٛمرً وُمٙم٤موم٠مة

و ذًمؽ سمنمط اًمتزام  ،اعمحت٤مضملم،و ختٗمٞمػ اًمٙمرب قمـ اًمْمٕمٗم٤مء و اًم١ٌمؾم٤مء و اعم٤ًميملم

ـٍ :»ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،اعمٕمروف أو اًمٕمدل و دمٜم٥م اإلضار ذم اًمقصٞم٦م ٤م َأْو َدْي ـْ سَمْٕمِد َوِصٞم٦ٍَّم ُيقَص هِبَ ُِم

أُم٤م قمدم ٟمٗم٤مذ  ،اعمٓمٚمقب ىمٍمه٤م قمغم ُم٘مدار صمٚم٨م اًمؽميم٦م اعمحددة  ذقم٤م .و اًمٕمدل3شهَمػْمَ ُُمَْم٤مرّ 

ومٝمق يٛمٜمع اًمت٤ٌمهمض و اًمتح٤مؾمد و ىمٓمٞمٕم٦م  ،اًمقصٞم٦م ًمقارث إٓ سم٢مضم٤مزة اًمقرصم٦م أظمريـ

،و شمتٛمثؾ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم يمقن اًمقصٞم٦م سم٤مب ُمـ أسمقاب اإلٟمٗم٤مق ذم وضمقه اخلػم 4اًمرطمؿ

 ٟمحق–وقمغم أصح٤مب احلؼ ذم اًمتٙم٤مومؾ آضمتامقمل  ،اًمٕم٤مُم٦م  يم٤معم٤ًمضمد، اعمدارس  و اعمٙمت٤ٌمت

و هبذا يم٤مٟم٧م اًمقصٞم٦م ُمـ ىمقاٟملم اًمتٙم٤مومؾ ذم ٟمٔم٤مم -اعمًٜملم و اًمٕمجزة دور ،إيت٤مم دور

 .5اإلؾمالم

 ادطؾب افثاين /إجازة افوصقة مع اختال  افدين :

ٓ ٟمزاع ذم صح٦م وصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٚمٛمًٚمؿ ُمٝمام اظمتٚمٗم٧م دي٤مرمه٤م و ضمٜمًٞمتٝمام، ٕن راسمٓم٦م 

،يمام ٓ يِمؽمط احت٤مد اًمديـ سملم اعمقيص و اعمقص ًمف ًمّمح٦م 6ؾمالم ٓ شمٗمّمٚمٝم٤م طمدود اًمدي٤مراإل

و ًمٖمػم أهؾ  ،و دمقز وصٞم٦م همػم اعمًٚمؿ ٕهؾ ُمٚمتف ،ومتجقز وصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٖمػم  اعمًٚمؿ ،اًمقصٞم٦م

ٕن همػم  ،و اعمًٚمؿ ًمٚمٞمٝمقدي أو اعمًٞمحل و اًمٕمٙمس ،أو اًمٕمٙمس،يم٤مًمٞمٝمقدي ًمٚمٛمًٞمحل ،ُمٚمتف

،و ؾمٜمتٕمرض ذم هذا 7و قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمغم اعمًٚمٛملم ،دار اإلؾمالم هلؿ ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم اعمًٚمٛملم ذم

و إمم اًمقصٞم٦م سملم اعمًٚمؿ و اعمرشمد  ،اعمٓمٚم٥م إمم اًمقصٞم٦م سملم اعمًٚمؿ و همػم اعمًٚمؿ ذم اًمٗمرع إول

 و إمم ُمقىمػ اعمنمع اجلزائري ذم اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م . ،ذم اًمٗمرع اًمث٤مين

 :  ؽر ادسؾمافػرع األول/افوصقة بغ ادسؾم و 

                                                 
 . 99، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ص :  2110حمٛمد يمامل اًمديـ إُم٤مم ،اًمقص٤مي٤م و إوىم٤مومٗمل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ، اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م ، ُمٍم ، - 1

 (. 2719رواه اسمـ ُم٤مضم٦م ) - 2

 . 02. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ، أي٦م - 3

 00، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، ص : 0985وه٦ٌم اًمزطمٞمكم ، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل و أدًمتف ، اجلزء اًمث٤مُمـ داراًمٗمٙمر ، ؾمقري٤م ،  - 4

، اًمٓمٌٕم٦م  2118ُمًٕمقد اهلالزم ،أطمٙم٤مم اًمؽميم٤مت و اعمقاري٨م ذم ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري ، ضمًقر ًمٚمٜمنم و اًمتقزيع ، اجلزائر،  - 5

 . 48ومم ، ص : إ

 . 92، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ، ص :  0982حمٛمد ُمّمٓمٗمك ؿمٚمٌل ، أطمٙم٤مم اًمقص٤مي٤م و إوىم٤مف ، اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م ، ًمٌٜم٤من ، - 6

 . 41،  99وه٦ٌم اًمزطمٞمكم ، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل و أدًمتف ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص : - 7



  009              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

 و شمٜمٓمقي هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم طم٤مًمتلم  :

اشمٗمؼ مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م و اًمت٤مسمٕملم و إئٛم٦م اعمجتٝمديـ قمغم أن أوال/وصقة ادسؾم فغر ادسؾم: 

،ومٚمق يم٤من اًمزوج ُمًٚمام و زوضمتف همػم ُمًٚمٛم٦م و ُم٤مت اًمزوج 1وصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ صحٞمح٦م

إٓ أن ًمٚمزوج ،زوضمٝم٤م يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اعمػماثذًمؽ أن اظمتالف ديٜمٝم٤م قمـ ،وم٢من اًمزوضم٦م ٓ شمرث

و اؾمتدًمقا اًمٗم٘مٝم٤مء ذم إضم٤مزة وصٞم٦م اعمًٚمؿ  ،اعمًٚمؿ أن يقيص ىمٌؾ ُمقشمف ًمزوضمتف ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمؽميم٦م

 ًمٖمػم اعمًٚمؿ سمام يكم : 

ِرضُمقيُمْؿ ُمِ :» ىمقًمف شمٕم٤ممم -0 ْ خُيْ  َومَل
ـِ ي ْ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقيُمْؿ ذِم اًمدِّ ـَ مَل ِذي  اًمَّ

ـِ ـْ ِدَي٤مِريُمْؿ َأْن ٓ َيٜمَْٝم٤ميُمُؿ اَّللَُّ قَم

ٓملَِم  ًِ ٥مه اعْمُْ٘م
ُٓمقا إًَِمٞمِْٝمْؿ إِنَّ اَّللََّ حُيِ ًِ وُهْؿ َوشُمْ٘م  .2ششَمؼَمه

. ىم٤مل حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م قمٓم٤مء 3...شإِٓ َأْن شَمْٗمَٕمُٚمقا إمَِم َأْوًمَِٞم٤مِئُٙمْؿ َُمْٕمُرووًم٤م :»... ىمقًمف شمٕم٤ممم -2

 .4هق وصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٚمٞمٝمقدي أو اًمٜمٍماين ،ىمت٤مدةو

ومرومع ذًمؽ إمم  ،أن صٗمٞم٦م ىم٤مًم٧م ٕخ هل٤م هيقدي : أؾْمٚمؿ شمرصمٜمل:»ُمـ طمدي٨م قمٙمرُم٦م  ُم٤م روي-9

 . 5شوم٠موص٧م ًمف سم٤مًمثٚم٨م ،ىم٤مًمقا أشمٌع ديٜمؽ سم٤مًمدٟمٞم٤م؟ وم٠مسمك أن يًٚمؿ ،ىمقُمف

ُمٜمٝم٤م  ،ُمع اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٗم٘مٝم٤مء اؿمؽمـمقا ًمّمح٦م وصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ سمٕمض اًمنموط

 ٟمقضمزه٤م ومٞمام يكم :  ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق خمتٚمػ ومٞمف ،ُم٤م هق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 .6أٓ شمٙمقن اًمقصٞم٦م ًمٖمػم اعمًٚمؿ سمٛمّمحػ أو قمٌد ُمًٚمؿ ٕٟمف ٓ جيقز هٌتٝمام ًمف و ٓ سمٞمٕمٝم٤م ًمف -أ

أٓ شمٙمقن اًمقصٞم٦م سمٛمٕمّمٞم٦م ومٚمق أوص ُمًٚمؿ سمٌٜم٤مء يمٜمٞم٦ًم ًمٚمٙم٤مومر أو اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل -ب

ْ٘مَقى َوٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اإلصْمِؿ َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتَّ :» .ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 7سم٤مـمٚم٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر

 .8شَواًْمُٕمْدَوانِ 

ومذه٥م احلٜمٗمٞم٦م إمم أن وصٞم٦م اعمًٚمؿ  ،أٓ يٙمقن همػم اعمًٚمؿ طمرسمٞم٤م : و هذا اًمنمط خمتٚمػ ومٞمف -ج

ـَ ىَم٤مشَمُٚمقيُمْؿ ذِم :» و اؾمتدًمقا ذم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،ًمٖمػم احلريب سم٤مـمٚم٦م ِذي ـِ اًمَّ اَم َيٜمَْٝم٤ميُمُؿ اَّللَُّ قَم إِٟمَّ

ُْؿ وَم٠ُموًَمِئَؽ هُ اًم ـْ َيتََقهلَّ ْقُهْؿ َوَُم ـْ ِدَي٤مِريُمْؿ َوفَم٤مَهُروا قَمغَم إظِْمَراضِمُٙمْؿ َأْن شَمَقًمَّ ـِ َوَأظْمَرضُمقيُمْؿ ُِم ي ُؿ دِّ

                                                 
 .591اسمـ ىمداُمف ، اعمٖمٜمل ، اجلزء اًم٤ًمدس ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص : - 1

  18ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م ، أي٦م : - 2

 . 16ؾمقرة إطمزاب ، أي٦م : - 3

 .591اسمـ ىمداُمف ، اعمٖمٜمل ، اجلزء اًم٤ًمدس ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص :  - 4

 (6/280اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) - 5

 .590اسمـ ىمداُمف ، اعمٖمٜمل ، اجلزء اًم٤ًمدس ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص :  - 6

 . 227، ص :   ٦0997م ، اجلزء إول ،رُم٤مدي ًمٚمٜمنم ، اًمًٕمقدي٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، اسمـ اًم٘مٞمؿ ، أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم- 7

 . 12ؾمقرة اعم٤مئدة ، أي٦م : - 8
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إذا ٚمٜم٤م ذم اًمديـ، وهؿ احلرسمٞمقن، و، وم٘مد دًم٧م أي٦م قمغم قمدم ضمقاز اًمؼم سمٛمـ ي٘م٤مشم1شاًمٔم٤َّمعمُِقَن 

يمام اطمتجقا سم٠من ذم ضمقاز اًمقصٞم٦م ُمـ اعمًٚمؿ  ،هلؿيم٤مٟم٧م اًمقصٞم٦م ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمؼم سمؿ شمّمح 

. و قمغم ظمالف ذًمؽ أضم٤مز مجٝمقر  2ًمٚمحريب إقم٤مٟم٦م ًمف و إحل٤مق اًمير سم٤معمًٚمٛملم و هق همػم ضم٤مئز

 ، و اؾمتدًمقا ذم ذًمؽ قمغم ُم٤م يكم :3اًمٗم٘مٝم٤مء وصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ احلريب

ذم قمٝمد -و هل ُمنميم٦م -لسمام روى اًمٌخ٤مري قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر ىم٤مًم٧م : ىمدُم٧م قمغم أُم-0

وم٘مٚم٧م ًمف : و هل راهم٦ٌم أوم٠مصؾ أُمل  ،وم٤مؾمتٗمتٞم٧م رؾمقل اَّلل ،اًمرؾمقل صغم اَّلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ

و ُمٕمٜمك ىمقل راهم٦ٌم : أهن٤م راهم٦ٌم ذم رء شم٠مظمذه ُمـ أؾمامء و هل قمغم  ،صؾ أُمؽ ،؟ىم٤مل : ٟمٕمؿ

اهم٦ٌم ذم اًم٘مرب أو ر،و ىمٞمؾ اعمٕمٜمك أهن٤م راهم٦ٌم ذم ديٜمٝم٤م ،و هلذا اؾمت٠مذٟم٧م أؾمامء أن شمّمٚمٝم٤م ،ذيمٝم٤م

 ،، و ىمد دل احلدي٨م قمغم ذقمٞم٦م اًمؼم سم٤معمخ٤مًمػ ذم اًمديـ و ًمق طمرسمٞم٤م4شُمـ جم٤مورهت٤م و اًمتقدد ُمٜمٝم٤م

 .5و اًمقصٞم٦م ُمـ اًمؼم ومٙم٤مٟم٧م ُمنموقم٦م و ضم٤مئزة ،ٕن أم أؾمامء يم٤مٟم٧م طمرسمٞم٦م

 6ٕهنام ذم ُمٕمٜمك واطمد،سم٠من اهل٦ٌم شمّمح ُمـ اعمًٚمؿ احلريب ومتّمح اًمقصٞم٦م أيْم٤م ُمٜمف و ًمف-2

أُم٤م قمـ أي٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ،هق ُم٤م ذه٥م إمم اجلٛمٝمقر ًم٘مقة أدًمتٝمؿ اًمراضمح.و

ُْؿ »    ومػمد قمٚمٞمٝمؿ سم٠مهن٤م أوم٤مدت اًمٜمٝمل قمـ شمقًمٞم٦م أهؾ احلرب و ُمقاداهتؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم : ـْ َيتََقهلَّ َوَُم

أي٦م قمغم ُمٜمع  ومال دًٓم٦م ذم ،، و مل يتٕمرض ًمٚمٜمٝمل قمـ اًمؼم و اًمتؼمعشوَم٠ُموًَمِئَؽ ُهُؿ اًمٔم٤َّمعمُِقنَ 

 .7اًمقصٞم٦م

ضم٤مزة وصٞم٦م همػم اعمًٚمؿ إمم :ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم إثاكقا/وصقة ؽر ادسؾم فؾؿسؾم

، 8ومٙمذا جيقز اًمتؼمع اعمْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمد اعمقت ،،ٕن اًمتؼمع ضم٤مئز طم٤مل احلٞم٤مة اشمٗم٤مىم٤ماعمًٚمؿ

هبذا مل شمّمح، وذا يم٤مٟم٧م ذم دار احلرب وم٢م،اؿمؽمـمقا ذم ذًمؽ أن شمٙمقن اًمقصٞم٦م ذم دار اإلؾمالمو

                                                 
 . 19ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م ، أي٦م :- 1

حٞم٦م ، سمدران أسمق اًمٕمٞمٜملم سمدران ، اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم و همػم اعمًٚمٛملم ذم اًمتنميٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م و اًمٞمٝمقدي٦م و اعمًٞم- 2

 . 076، دون ـمٌٕم٦م ، ص  0984ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م ، ُمٍم ، 

 .591اسمـ ىمداُمف ، اعمٖمٜمل ، اجلزء اًم٤ًمدس ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص :  - 3

 .  2621أظمرضمف اًمٌخ٤مري ، يمت٤مب اهل٦ٌم ، سم٤مب اهلدي٦م ًمٚمٛمنميملم ، رىمؿ - 4

يٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ،ص:  اعمًٚمٛملم ذم اًمتنماًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم و همػمان أسمق اًمٕمٞمٜملم سمدران ،سمدر - 5

076 

 . 077اعمرضمع ٟمٗمًف ،ص : - 6

 ( .6/592اسمـ ىمداُمف ، اعمٖمٜمل ) - 7

، دون  0990زهدور حمٛمد ، اًمقصٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلزائري و اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب ، اجلزائر ، - 8

 . 72ـمٌٕم٦م ، ص : 
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ومال  ،، يمام يِمؽمط أٓ شمٙمقن اًمقصٞم٦م سمٛمحرم يمام ًمق أوص سمخٛمر أو ظمٜمزير عمًٚمؿ1ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م

 .2شمّمح هذه اًمقصٞم٦م ٕن اعمًٚمؿ ممٜمقع ُمـ متٚمٙمٝم٤م

 افػرع افثاين/افوصقة بغ ادسؾم و ادرتد:

 و شمٜمٓمقي هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم طم٤مًمتلم :

 هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقٓن ::اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أوال/وصقة ادسؾم فؾؿرتد

اًم٘مقل إول : يرى أن اًمقصٞم٦م صحٞمح٦م ٕن اهل٦ٌم صحٞمح٦م و هق ىمقل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م و ىمقل 

 .3قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م

ن ُمٚمٙمف همػم واوح و همػم ُمًت٘مر، اًم٘مقل اًمث٤مين :يرى سم٠من اًمقصٞم٦م ًمٚمٛمرشمد همػم صحٞمح٦م ٕ

وم٢من قم٤مد ،أي٤مم سمردشمف قمـ اإلؾمالم يٙمقن ىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤معمقت احلٙمٛمل ومٞمًتت٤مب صمالصم٦مو

، و ٕن 4و إن رومض اًمٕمقدة ًمإلؾمالم ي٘متؾ و يّمٌح ُمٞمت٤م طم٘مٞم٘م٦م ،ًمإلؾمالم صح٧م شمٍموم٤مشمف

 و هق ىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م و سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م. ،اًمردة شمزيؾ ُمٚمؽ اعم٤مل ومال يّمح ًمف متٚمؽ اعم٤مل اعمقص سمف

مم أن إ – احلٜمٗمٞم٦م و اًمِم٤مومٕمٞم٦م و اعم٤مًمٙمٞم٦م–:ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء  ثاكقا/وصقة ادرتد فؾؿسؾم

وم٢من قم٤مد إمم اإلؾمالم ٟمٗمذت وصٞمتف و إن ىمتؾ أو ُم٤مت  ،وصٞم٦م اعمرشمد ُمقىمقوم٦م إمم أن يت٘مرر أُمره

ذًمؽ أن شمٍموم٤مت اعمرشمد ُمقىمقوم٦م قمغم ُم٤م ي١مول إًمٞمف أُمره وم٢من  ،قمغم ردشمف يم٤مٟم٧م وصٞمتف سم٤مـمٚم٦م

. ُمع اإلؿم٤مرة إمم أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ٟمص 5أؾمٚمؿ ٟمٗمذت و إٓ سمٓمٚم٧م مجٞمع شمٍموم٤مشمف إن أس قمغم ردشمف

خُتػّم سملم اًمتقسم٦م و احلٌس سمؾ  ،ٕن اعمرأة ٓ شم٘متؾ قمٜمده ،غم أن وصٞم٦م اعمرشمدة شم٘مع صحٞمح٦مقم

ووصٞم٦م همػم اعمًٚمؿ ًمٚمٛمًٚمؿ  ،.و سم٤مقمت٤ٌمر أن وصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ 6شمٌ٘مك ُم٤مًمٙم٦م ُٕمقاهل٤مو

ومٛمـ سم٤مب أومم أن شمّمح وصٞم٦م همػم اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ ) يمقصٞم٦م اًمٞمٝمقدي ًمٚمٜمٍماين  ،صحٞمح٦م

 .7و ٓ شمّمح إٓ سمام شمّمح سمف وصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٚمٛمًٚمؿ ،س (أو اًمٕمٙم

 

 

                                                 
 . 499، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ص : 2111اًمديـ اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل،اًمٌداي٦م ذم ذح اهلداي٦م ، اجلزء اًمث٤مًم٨م، دار اًمٙمت٤ٌمًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ًمٌٜم٤من،  سمدر- 1

  ٤:26مت اإلؾمالُمٞم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، صسمدران أسمق اًمٕمٞمٜملم سمدران،اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم وهمػم اعمًٚمٛملم ذم اًمتنميٕم - 2

 .591عمٖمٜمل ، اجلزء اًم٤ًمدس ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص : اسمـ ىمداُمف ، ا - 3

 . 95حمٛمد أسمق زهرة ، ذح ىم٤مٟمقن اًمقصٞم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص : - 4

، اًمٓمٌٕم٦م  09997ًمٌٜم٤من ،  صٌحل اعمحٛمّم٤مين ، اعم٤ٌمدئ اًمنمقمٞم٦م و اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٛمقاري٨م و اًمٜمٗم٘م٤مت و اًمقصٞم٦م ، دار اًمٕمٚمؿ ،- 5

 . 045، ص : اًمث٤مُمٜم٦م

 . 252، 250 ، اًمقضمٞمز ذم ذح ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري ، اجلزء اًمث٤مين ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص : سمٚمح٤مج اًمٕمريب- 6

 . 256، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ص : 0951أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ، ُمًتٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، ُمٓمٌٕم٦م دار اعمٕم٤مرف ، ُمٍم، - 7
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 افػرع افثافث /موؿف ادؼع اجلزائري : 

ٟمص اعمنمع اجلزائري ساطم٦م قمغم إضم٤مزة اًمقصٞم٦م ُمع اظمتالف اًمديـ و ذًمؽ ـمٌ٘م٤م ًمٜمص 

شمّمح اًمقصٞم٦م ُمع اظمتالف :»طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم أٟمف  ،ُمـ ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري 211اعم٤مدة 

،إٓ أن ُم٤م 2ومقصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ و اًمٕمٙمس صحٞمح٦م ذم طمدود اًمثٚم٨م ، و ُمـ هٜم٤م1شاًمديـ

ُمـ  -يالطمظ قمغم هذا اًمٜمص أٟمف ضم٤مء قم٤مُم٤م و ُمٓمٚم٘م٤م ىمٚمؿ يٛمٞمز سملم اًمٙم٤مومر إصكم و اعمرشمد و يم٤من 

غم قمدم صح٦م قم يٜمص سم٠من ذًمؽ و ،اعم٠ًمًم٦م هذه ذم ًمٜم٤م يٗمّمؾ أن اجلزائري اعمنمع قمغم–إضمدر 

ٕن اًمردة شمزيؾ ُمٚمؽ اعم٤مل ومال يّمح ًمف  ،اًمِم٤مومٕمٞم٦م و سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م وصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٚمٛمرشمد يمام

متٚمؽ اعم٤مل اعمقص سمف . أُم٤م سمِم٠من وصٞم٦م اعمرشمد ًمٚمٛمًٚمؿ ومٙم٤من قمٚمٞمف إظمذ سمام ذه٥م إًمٞمف مجٝمقر 

إُم٤م أن يٕمقد ًمإلؾمالم ومتّمح وصٞمتف أو يٜمٗمك ،أي أٟمف وصٞم٦م ُمقىمقوم٦م إمم أن يت٘مرر أُمره،اًمٗم٘مٝم٤مء

 ف.ُمٍما قمغم ردشمف ومتٌٓمؾ وصٞمت

وم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىمد يمٗمٚم٧م ًمٚمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م ـمريؼ آظمر همػم اعمػماث  ،و مم٤ّم ؾمٌؼ

و قمغم هذا اًمٜمٝم٩م ؾم٤مر  ،ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمؽميم٦م ُمـ ظمالل إضم٤مزهت٤م ًمٚمقصٞم٦م ُمع اظمتالف اًمديـ

ٟمت٤ًمءل يمٞمػ  ،إٓ أٟمف و سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمقصٞم٦م اظمتٞم٤مري٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٢مرادة إـمراف ،اعمنمع اجلزائري

 ٙمـ ًمٚمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمؽميم٦م ذم طم٤مًم٦م قمدم آيّم٤مء؟يٛم

اًمقاىمع أٟمف ٓ يقضمد أي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمقصٞم٦م اعمٗمروو٦م ىم٤مٟمقٟم٤م ًمالؾمتٗم٤مدة سمجزء ُمـ 

و هق صٞم٤مهم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ضم٤مء سمف اعمنمع  ،اًمؽميم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء ٟمٔم٤مم اًمتٜمزيؾ أو ُم٤م يٕمرف سم٤مًمقصٞم٦م اًمقاضم٦ٌم

إُمر ُمـ ؾمٚمٓم٦م و سمام يٗمروف قمٚمٞمف اًمقاضم٥م ُمـ سمح٨م ذم ُمّمٚمح٦م اًمٕمريب احلدي٨م عم٤م ًمقزم 

و ًم٘مد ٟمٔمؿ اعمنمع اجلزائري  ،اجلامقم٦م و طمؾ ُمِمٙمالت اًمقاىمع و ذم ُم٘مدُمتٝم٤م ُم٤ًمئؾ إهة

و ًمٕمؾ احلٙمٛم٦م ُمـ شمنميع هذا  ،ق أ ج 072إمم  069أطمٙم٤مم اًمتٜمزيؾ ذم ٟمّمقص اعمقاد ُمـ 

قمداًم٦م و شم٘مًٞمؿ اًمؽميم٦م سملم اًمقرصم٦م شم٘مًٞمام  اًمٜمٔم٤مم هق أن ٟمٔم٤مم اإلؾمالم و هق حيرص قمغم حت٘مٞمؼ

ٓ قمغم مجٕمٝم٤م ذم يد  ،و سمثٝم٤م ذم يمؾ ضمٞمؾ ُمـ إضمٞم٤مل ،قم٤مدٓ ٓ يِمقسمف ضمٜمػ و ٓ يٕمؽميف فمٚمؿ

و ضمٕمٚمٝم٤م أطمد أؾمس  ،واطمدة ومتّمٌح صمروة إُم٦م حمتٙمرة وم٘مد أظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر ُمٕمٞم٤مر احل٤مضم٦م

، ًمذا 3 اعم٤مل أؿمد يم٤من اًمٜمّمٞم٥م أيمؼمسمحٞم٨م يمٚمام يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م إمم ،اًمتٗم٤موؾ ذم شمقزيع اعمػماث

وم٢من اًم٘مقل سمٕمدم اًمتٜمزيؾ ىمد ي١مدي ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم شمٙمديس إُمقال ذم يد واطمدة ُمـ 
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  007              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

 ،روح آٟمت٘م٤ممؾ احل٤مٓت إمم اٟمتِم٤مر  اًمْمٖم٤مئـ وو هق ُم٤م ي١مدي ذم يم ،إىم٤مرب دون أظمريـ

م اًمتٜمزيؾ سمٛمث٤مسم٦م اًمدواء اًمِم٤مذم و ُمـ هٜم٤م ضم٤مء ٟمٔم٤م ،مم٤ّم ي١مدي إمم شمٗمٙمٞمؽ رواسمط إهة اجلزائري٦م

جلراح و آٓم سمٕمض اًمٗمئ٤مت ذم اعمجتٛمع و هق إطمٗم٤مد ممـ شمقذم أصٚمٝمؿ ذم طمٞم٤مة ضمدهؿ أو 

. وُمـ هٜم٤م ٟمت٤ًمءل : أًمٞمس ُمـ 1ومحرُمقا ُمـ ُمػماث ذًمؽ إصؾ ـمٌ٘م٤م ًم٘مقاقمد اعمػماث ،ضمدهتؿ

طمٞم٤مة ضمدهؿ أو إومم أن يْمؿ ٟمٔم٤مم اًمتٜمزيؾ ومئ٦م أهؿ ُمـ إطمٗم٤مد اًمذيـ شمقذم أصٚمٝمؿ ذم 

اًمديـ؟يمٞمػ يٛمٙمـ ٕىمرب اعم٘مرسملم أٓ و هل ومئ٦م اعمٛمٜمققمقن ُمـ اإلرث ٓظمتالف  ،ضمدهتؿ

يم٤مًمقاًمديـ و اًمزوضملم خمتٚمٗمقا اًمدي٤مٟم٦م( قمـ اعمقرث أٓ يًتٗمٞمدوا ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم و يًتٗمٞمد ُمٜمف )

إطمٗم٤مد اًمذيـ شمقذم أصٚمٝمؿ ذم طمٞم٤مة ضمدهؿ أو ضمدهتؿ؟ ظمّمقص٤م و أن واوٕمل هذا اًمٜمٔم٤مم 

و ومرض قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن :»و ىمد ىم٤مل هذا إظمػم  ،ٌقه إمم ُمذه٥م اسمـ طمزم اًمٔم٤مهريٟمً

أو ،يقيص ًم٘مراسمتف اًمذيـ ٓ يرصمقن إُم٤م ًمرق و إُم٤م ًمٙمٗمر و إُم٤م ٕن هٜم٤مك ُمـ حيجٌٝمؿ قمـ اعمػماث

. و اؾمتدل 2شٕهنؿ ٓ يرصمقن ومٞمقص هلؿ سمام ـم٤مسم٧م سمف ٟمٗمًف ٓ طمد ذم ذًمؽ وم٢من مل يٗمٕمؾ أقمٓمقا 

ـِ :» شمٕم٤ممم  ذم ذًمؽ سم٘مقًمف ا اًْمَقِصٞم٦َُّم ًمِْٚمَقاًمَِدْي يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إَِذا طَمَيَ َأطَمَديُمُؿ اعْمَْقُت إِْن شَمَرَك ظَمػْمً

٤م قَمغَم اعْمُتَِّ٘ملَم  .و دًم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم وضمقب اًمقصٞم٦م ًمٚمقاًمديـ و 3شَوإىْمَرسملَِم سم٤ِمعْمَْٕمُروِف طَم٘مًّ

ول آي٦م اعمقاري٨م ذم طمؼ ُمـ يرث و ٟمٗمل طمؼ ُمـ ٓ إٓ أن هذا اًمقضمقب ٟمًخ سمٕمد ٟمز ،إىمرسملم

و هلذا ومٕمغم اعمنمع  ،.وم٤معمالطمظ أن اًمقصٞم٦م اًمقاضم٦ٌم إٟمام هل طمؼ إىم٤مرب اًمذيـ ٓ يرصمقن4يرث

ُمع اإلؿم٤مرة إمم  ،آؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمزيؾ،اجلزائري أن ُيٛمّٙمـ أىم٤مرب اعمتقرم اًمذيـ ٓ يرصمقن

ًمتٜمزيؾ ذم ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري إٟمام ضم٤مء خم٤مًمٗم٤م عم٤م ضم٤مء أن ٟمٔم٤مم اًمقصٞم٦م اًمقاضم٦ٌم أو ُم٤م يٕمرف سم٤م

أي قمغم يمؾ ومرد أن يقيص ٕىم٤مرسمف ،ومٝمذا إظمػم ٟم٤مدى سمقضمقب اًمقصٞم٦م ،سمف اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري

و ذم طم٤مًم٦م قمد ايّم٤مئف شمٜمت٘مؾ ؾمٚمٓم٦م آيّم٤مء ًمقزم إُمر . يمام أن يٙمٞمػ هذا  ،اًمذيـ ٓ يرصمقن

٤مم اًمقصٞم٦م ذم طملم ٟمجد اعمنمع اجلزائري يٙمٞمٗمف قمغم اًمٜمٔم٤مم قمغم أٟمف وصٞم٦م و يٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم

و يم٤من قمٚمٞمف أن يٜمٔمٛمف ذم اًمٗمّمؾ  ،أٟمف ُمػماث ىم٤مٟمقين و ٟمٔمٛمف ذم اًمٙمت٤مب اعمخّمص ًمٚمٛمػماث

 اعمخّمص ًمٚمقصٞم٦م .
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 ادبحث افثاين /اهلبة ـآفقة ؿاكوكقة الشتػادة افزوجغ خمتؾػي افدياكة من ادراث:

صٞم٦م يمآًمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ٓؾمتٗم٤مدة اًمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م شمٓمرىمٜم٤م ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ فمـ إمم اًمق

ومٛمـ طمؼ اعمقيص اعمًٚمؿ أن  ،ومرأيٜم٤م أن اًمقصٞم٦م ُمع اظمتالف اًمديـ وصٞم٦م صحٞمح٦م ،ُمـ اًمؽميم٦م

إو٤موم٦م ـ شمريم٦م زوضمٝم٤م اعمًٚمؿ و اًمٕمٙمس، ويقيص ًمزوضمتف اًمٙمت٤مسمٞم٦م طمتك يتٛمٙمـ ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُم

أٓ ،لم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م أن يًتٗمٞمدوا ُمـ اًمؽميم٦مإمم هذه أًمٞم٦م هٜم٤مك آًمٞم٦م أظمرى يٛمٙمـ ومٞمٝم٤م ًمٚمزوضم

ُمع  ،ذًمؽ أن ًمٚمٛمًٚمؿ و ًمٖمػم اعمًٚمؿ يمذًمؽ أن هي٥م ُم٤م يِم٤مء سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ دي٤مٟمتف ،و هل اهل٦ٌم

و ؾمٜمح٤مول اًمتٕمرض ذم هذا اعمٌح٨م  ،اإلؿم٤مرة إمم أن اهل٦ٌم ذم ُمرض اعمقت هل٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م اخل٤مص٦م

 إمم :

 ٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م .طمٙمٛمٝم٤م و احل ،اعمٓمٚم٥م إول : شمٕمريػ اهل٦ٌم

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:إضمـ٤مزة اـٝم٦ٌم ُمـع اظمتالف اًمـديـ .

 حؽؿفا و احلؽؿة مـفا : ،ادطؾب األول/تعريف اهلبة

وم٢من ،ٕن اهل٦ٌم و اًمّمدىم٦م و اهلدي٦م و اًمٕمٓمٞم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م ،اهل٦ٌم شمِمٛمؾ اهلدي٦م و اًمّمدىم٦م

 ُمٙم٤من اعُمٝمدى إًمٞمف و إن محٚم٧م إمم ،ىمّمد ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م اًمت٘مرب إمم اَّلل سم٢مقمٓم٤مء حمت٤مج ومٝمل صدىم٦م

، و اؾمؿ اًمٕمٓمٞم٦م ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمٕمٝم٤م . و ؾمٜمح٤مول 1و إٓ ومٝمل ه٦ٌم  ،إقمٔم٤مُم٤م ًمف و شمقددا ًمف ومٝمل هدي٦م

و احلٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م  ،طمٙمٛمٝم٤م ) اًمٗمرع اًمث٤مين ( ،ذم هذا اعمٓمٚم٥م اًمتٕمرض إمم شمٕمريٗمٝم٤م ) اًمٗمرع إول (

 ) اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ( .

 : افػرع األول /تعريف اهلبة

صمؿ شمٕمريٗمٝم٤م اصٓمالطم٤م و ذًمؽ ُمـ اجل٤مٟم٥م  ،هل٦ٌم وضم٥م سمٜم٤م شمٕمريٗمٝم٤م ًمٖمقي٤مًمٚمقصقل إمم ُمٕمٜمك ا

 اًمنمقمل و اًم٘م٤مٟمقين.

اهل٦ٌم :  ،:ضم٤مء ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب وه٥م :ذم أؾمامء اَّلل شمٕم٤ممم اًمقه٤مبأوال/افتعريف افؾغوي فؾفبة

أُم٤م ذم ،2وم٢من يمثرت ؾمٛمل ص٤مطمٌٝم٤م وه٤مسم٤م و هق ُمـ أسمٜمٞم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م،اًمٕمٓمٞم٦م اخل٤مًمٞم٦م ُمـ إقمقاض

 ،وه٥م هي٥م وه٤ٌم سمقزن ووع يْمع ووٕم٤م ،وه٥م ًمف ؿمٞمئ٤م ،اًمّمح٤مح سم٤مب ) وه٥م (خمت٤مر 

و يراد سم٤مهل٦ٌم اًمتؼمع و اًمتٗمْمؾ قمغم اًمٖمػم ؾمقاء ،3آهي٤مب ىمٌقل اهل٦ٌم و آؾمتٞمٝم٤مب ؾم١مال اهل٦ٌم

وهل ُم٠مظمقذة أيْم٤م ُمـ ه٧ٌم اًمريح و ُمرت طمٞم٨م أن اًمٌمء اعمقهقب يٛمر  ،يم٤من سمامل أو سمٖمػمه

٠مظمقذة ُمـ آٟمت٤ٌمه ُمـ اًمٜمقم ٕن وم٤مقمؾ اهل٦ٌم يٙمقن ىمد اٟمتٌف وىمٞمؾ هل ُم،ُمـ يد إمم أظمرى
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 . 819:  اسمـ ُمٜمٔمقر ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص- 2
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ْ٘مٜمِل » ىمقًمف شمٕم٤ممم:،.ومم٤ّم ورد ذم اهل٦ٌم  ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ1ًمإلطم٤ًمن َربِّ َه٥ْم زِم طُمْٙماًم َوَأحْلِ

لَم  ٤محِلِ يُمقَر » ، و ىمقًمف شمٕم٤ممم : 2شسم٤ِمًمّمَّ ـْ َيَِم٤مُء اًمذه َ
ـْ َيَِم٤مُء إَِٟم٤مصًم٤م َوهَي٥َُم عمِ َ

 .3شهَي٥َُم عمِ

 :ؾمٜمتٕمرض إمم شمٕمريٗمٝم٤م اًمنمقمل صمؿ اًم٘م٤مٟمقين.ثاكقا/افتعريف االصطالحي

ومٝمدومٝم٤م اإلطم٤ًمن إمم  ،:شمٕمد اهل٦ٌم ُمـ إُمقر اعمًتجدة ديٜمٞم٤م و أظمالىمٞم٤مافتعريف افؼظي فؾفبة-أ

وُمٜمٝم٤م أيْم٤م اًمتٝم٤مدي سملم  ،اًمٜم٤مس سم٤مُٕمقال ظمّمقص٤م سمٓمريؼ اًمتّمدق قمغم اًمٗم٘مراء و اعمٕمقزيـ

و ًم٘مد وردت قمدة شمٕم٤مريػ ًمٚمٝم٦ٌم ذم  ، ذًمؽ اًمتح٤مسم٥م و اًمتٕم٤مـمػإهؾ و إطم٤ٌمب عم٤م ذم

 ٟمقرد أمهٝم٤م ومٞمام يكم: ،اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝم٤م شمٗمٞمد سم٠مهن٤م متٚمٞمؽ اًمٕملم ذم احل٤مل ُمـ همػم قمقض

شمٕمريػ اهل٦ٌم قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م : اهل٦ٌم متٚمٞمؽ اًمٕملم سمال ذط اًمٕمقض ذم احل٤مل و ُمٕمٜمك ذًمؽ أن -0

جيقز ًمف أن هي٥م ًمٖمػمه ُمـ همػم أن ي٠مظمذ ُمٜمف قمقض اًمِمخص اًمذي يٛمٚمؽ قمٞمٜم٤م ُمٚمٙم٤م صحٞمح٤م 

ذم احل٤مل أو اعمًت٘مٌؾ و ذًمؽ أصمٜم٤مء طمٞم٤مشمف و هذا ٓ يٛمٜمع اعم٤مًمؽ ُمـ أن يِمؽمط اًمٕمقض ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م 

 .4هي٥م ُمـ ُم٤مًمف

و هذا يٕمٜمل أن شمتٚمٞمؽ سمٕملم أوديـ سمال قمقض :»شمٕمريػ اهل٦ٌم قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م : قمّرومٝم٤م سم٠مهن٤م -2

 .5ومٝمل متثؾ اهلدي٦م و اًمّمدىم٦م ،ٜمٗمٕم٦م سمال قمقض يٕمتؼم هٌفمتٚمٞمؽ اًمٕملم أو اًمديـ أو اعم

ُم٘مّمقد سمف  ،متٚمٞمؽ ذات ُمـ همػم قمقض:»شمٕمريػ اهل٦ٌم قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م:قمّرومٝم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م قمغم أهن٤م -9

. يمام قمرومٝم٤م سم٠مهن٤م متٚمٞمؽ ُمـ ًمف اًمتؼمع ذاشم٤م سمٜم٘مؾ شمؼمقم٤م سمال قمقض ٕهؾ 6شوضمف ُمـ أقمٓمٞم٧م ًمف 

و اعم٘مّمقد  ،متٚمٞمؽ اًمذات أو متٚمٞمؽ اعمٜم٤مومع "ٛمٚمٞمؽ سمت "و ي٘مّمد     ،سمّمٞمٖم٦م أو ُم٤م يدل قمٚمٞمف

ظمرج ُمٜمف متٚمٞمؽ  "ذاشم٤م  "هق احلر اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ همػم اعمحجقر قمٚمٞمف و ىمقهلؿ  "سمٛمـ ًمف اًمتؼمع "

و  ،إظمراج متٚمٞمؽ اًمذات سمٕمقض يم٤مًمٌٞمع "سمال قمقض  "و ي٘مّمد  ،اعمٜم٤مومع يم٤مإلضم٤مرة و اًمقىمػ

 . 7هل اإلجي٤مب و اًم٘مٌقل " سم٤مًمّمٞمٖم٦م "و اعم٘مّمقد  ،اعم٧ًم طمؼ "إهؾ  "ي٘مّمد 
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 . 89ؾمقرة اًمِمٕمراء ، أي٦م : - 2

 . 49ؾمقرة اًمِمقرى ، أي٦م : - 3

سمـ أمحد شم٘مٞم٦م ، دراؾم٦م قمـ اهل٦ٌم ذم ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري سملم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م و اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن ، ديقان حمٛمد - 4

 . 07، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ص :  2119اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م ، اجلزائر ، 

 . 06اعمرضمع ٟمٗمًف ، ص : - 5

، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  2110تف ، اجلزء اًمراسمع ، ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من ، ًمٌٜم٤من ، اًمّم٤مدق قمٌد اًمرمح٤من اًمٖمرسم٤مين ، ُمدوٟم٦م اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل و أدًم- 6

 . 247ص : 

 2114طمًـ حمٛمد سمقدي ، ُمقاٟمع اًمرضمقع ذم اهل٦ٌم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل و اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل ، دار اجل٤مُمٕم٦م احلديث٦م ، اإلؾمٙمٜمدري٦م، - 7

 . 22، 20،دون ـمٌٕم٦م ، ص : 
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 ،شمٕمريػ اهل٦ٌم قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م :اهل٦ٌم متٚمٞمؽ ضم٤مئز اًمتٍمف ُم٤مٓ ُمٕمٚمقُم٤م أو جمٝمقٓ شمٕمذر قمٚمٛمف-4

ض سمام يٕمد ه٦ٌم قمروم٤م ُمـ ًمٗمظ ه٦ٌم همػم واضم٥م ذم احلٞم٤مة سمال قمق ،ُمقضمقدا ُم٘مدورا قمغم شمًٚمٞمٛمف

، سمامل يم٤مًمٙمالب و اعم٤مل إلظمراج ُم٤م ًمٞمس،.ومٙمٚمٛم٦م متٚمٞمؽ إلظمراج اًمٕم٤مري٦م1متٚمٞمؽ وٟمحقمه٤مو

و ذم احلٞم٤مة  ،و همػم اًمقاضم٥م إلظمراج اًمديقن و اًمٜمٗم٘م٤مت ،اعم٘مدور قمغم شمًٚمٞمٛمف إلظمراج احلٛمؾو

 و سمال قمقض  إلظمراج قم٘مقد اعمٕم٤موو٦م.  ،إلظمراج اًمقصٞم٦م

و شمٙمقن ،ٟمًتخٚمص سم٠من اهل٦ٌم هل متٚمٞمؽ ًمذات أو قمٞمٜم٤م سمال قمقض ،و ُمـ اًمتٕم٤مريػ اًم٤ًمسم٘م٦م

 ًمف . طم٤مل طمٞم٤مة يمؾ ُمـ اًمقاه٥م و اعمقهقب

ُمـ ىم٤مٟمقن إهة  212قمّرومٝم٤م اعمنمع اجلزائري ذم اعم٤مدة افتعريف افؼاكوين فؾفبة :-ب

،و اعمالطمظ قمغم هذا اًمتٕمريػ أٟمف مل حيدد اعم٘مّمقد 2شاهل٦ٌم متٚمٞمؽ سمال قمقض»اجلزائري قمغم أن : 

ؾ و ذم همٞم٤مب هذا اًمتٗمّمٞمؾ يٛمٙمـ مح ،ُمـ اًمتٛمٚمٞمؽ هؾ هق متٚمٞمؽ اعم٤مل أم اعمٜم٤مومع أم أؿمٞم٤مء حمددة

رىم٦ٌم و ُمٜمٗمٕم٦م أو طمتك طم٘م٤م ؿمخّمٞم٤م و هذا ُم٤م شمْمٛمٜمتف  اًمٚمٗمظ قمغم ُمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم ًمٞمِمٛمؾ متٚمٞمؽ اعم٤مل

جيقز ًمٚمقاه٥م أن هي٥م يمؾ ممتٚمٙم٤مشمف أو ضمزاءا :»ُمـ ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري سمٜمّمٝم٤م  215اعم٤مدة 

يمر . يمام يالطمظ سم٠من هذا اًمتٕمريػ همػم ُم٤مٟمع طمٞم٨م مل يذ3شُمٜمف قمٞمٜم٤م أو ُمٜمٗمٕم٦م أو ديٜم٤م ًمدى اًمٖمػم

يمام مل يذيمر قمٜمٍم احلٞم٤مة  ًمذا  ،سمّمٗم٦م سحي٦م قمٜمٍم ٟمٞم٦م اًمتؼمع اًمذي هق قمٜمٍم ضمقهري ذم اهل٦ٌم

 ،يٛمٙمـ أن شمدرج وٛمـ هذا اًمتٕمريػ يم٤مًمقصٞم٦م ،ٟمجد  هٜم٤مك سمٕمض اًمتٍموم٤مت هل ًمٞم٧ًم هب٦ٌم

ًمذا يم٤من قمغم اعمنمع أن يذيمر قم٤ٌمرة طم٤مل طمٞم٤مة  ،ومٝمل متٚمٞمؽ سمال قمقض ُمْم٤مف عم٤م سمٕمد اعمقت

 .4ظمقل اًمقصٞم٦م ذم ُمٗمٝمقم اهل٦ٌماًمقاه٥م يٛمٜمع د

 

 : افػرع افثاين/حؽم اهلبة

 و صمٌت٧م ذقمٞمتٝم٤م سم٤مًمٙمت٤مب و اًمًٜم٦م و اإلمج٤مع. ،اهل٦ٌم ُمنموقم٦م ُمٜمدوب إًمٞمٝم٤م

٤م وَمُٙمُٚمقُه َهٜمِٞمًئ٤م َُمِريًئ٤م :» : ىمقًمف شمٕم٤ممم أوال/افؽتاب ًً  ُِمٜمُْف َٟمْٗم
ٍ
ء ـْ َرْ ـَ ًَمُٙمْؿ قَم ٌْ

.و ىمقًمف 5شوَم٢مِْن ـمِ

٤مِئٚمِلَم َوذِم َوآشَمك اعمَْ :» شمٕم٤ممم  ًَّ ٌِٞمِؾ َواًم ًَّ ـَ اًم لَم َواسْم
٤ميمِ ًَ ٌِِّف َذِوي اًْمُ٘مْرسَمك َواًْمَٞمَت٤مَُمك َواعمَْ ٤مَل قَمغَم طُم

ىَم٤مِب   .1شاًمرِّ

                                                 
 . 298، دون ـمٌٕم٦م ، ص :  0982، اجلزء اًمراسمع ، قم٤ممل اًمٙمت٥م ، ُمٍم ،  اًمٌٝمقيت ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس ، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع- 1

 . 929اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري ، اعمذيمقر ؾم٤مسم٘م٤م ، ص : 84/00ىم٤مٟمقن - 2

 . 929اعمّمدر ٟمٗمًف ، ص : - 3

 . 21حمٛمد سمـ أمحد شم٘مٞمف ، دراؾم٦م ذم اهل٦ٌم ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص : - 4

 . 14ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ، أي٦م : - 5
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ٓ ». و ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمًالم:2شهت٤مدوا حت٤مسمقا :»ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمًالم ثاكقا/افسـة :

اًمٕم٤مئد ذم هٌتف يم٤مًمٙمٚم٥م ي٘ملء :»و ىمقًمف أيْم٤م  ،3شحت٘مرن ضم٤مرة أن هتدي جل٤مرهت٤م و ًمق ومرؾمـ ؿم٤مة 

 4شصمؿ يٕمقد ذم ىمٞمئف 

َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ » اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم اؾمتح٤ٌمب اهل٦ٌم ُمّمداىم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ثافثا/اإلمجاع:

 .6. و هل ًمألىم٤مرب أومْمؾ ٕن ومٞمٝم٤م صٚم٦م ًمٚمرطمؿ5شَواًمتَّْ٘مَقى َوٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اإلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ 

 افػرع افثافث /احلؽؿة من تؼيع اهلبة :

ومٛمـ  ،ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُم٘م٤مصد و هم٤مي٤مت ذم احل٨م قمغم أقمامل اًمتؼمقم٤مت و اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م

اعمحت٤مضملم يم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ و اعمرى اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م ؾمد احل٤مضمٞم٤مت ؾمقاء ًمٚمٗم٘مراء أو همػمهؿ ُمـ 

امل اًمتؼمع قمالج عمرض إٟم٤مٟمٞم٦م ذم و ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م أقم ،اعمٜم٘مٓمٕم٦م هبؿ اًمًٌٞمؾ ...اًمخو

وم٘مد ورد ذم اًمٗم٘مف ،و يم٤مُمؾ أومراد اعمجتٛمع ،اعمجتٛمع و شم٘مقي٦م صالت اعمح٦ٌم سملم إىم٤مرب

ٚمػ أٟمقاع اًمتؼمقم٤مت شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس اإلؾمالُمل أن احلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقمٞم٦م اهل٦ٌم و اًمّمدىم٦م و خمت

ؾ اًمّمدىم٦م ـمٛمٕم٤م ذم و ىمد شمٙمقن اهل٦ٌم قمغم ؾمٌٞم ،7شمٓمٝمػمه٤م ُمـ داء اًمٌخؾ و اؾمتجالب اعمح٦ٌمو

ُمع اإلؿم٤مرة إمم أن اهل٦ٌم سملم  ،و هل ه٦ٌم ٓزُم٦م ٓ جيقز اًمرضمقع ومٞمٝم٤م ،صمقاب اَّلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

و ٓ جيقز اًمرضمقع ومٞمٝم٤م ُمّمداىم٤م ًم٘مقًمف صغم اَّلل قمٚمٞمف  ،اًمزوضملم اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م صٚم٦م اًمرطمؿ

 .8شإذا يم٤مٟم٧م اهل٦ٌم ًمذي رطمؿ حمرم مل يرضمع ومٞمٝم٤م:»وؾمٚمؿ 

 اهلبة مع اختال  افدين :ادطؾب افثاين / إجازة 

ومْمال قمـ ؾم٤مئر اًمتؼمقم٤مت  ،أهمٚم٥م اًمتنميٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٔمٛم٧م أطمٙم٤مم اهل٦ٌم ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين

أُم٤م  ،اًمقىمػ و اًمقصٞم٦م يم٤مًمتنميع اعمٍمي و اًمًقري و إردين و اًمٕمراىمل و اًمٙمقيتل قمدا

طمجتٝمؿ ذم و ،اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري و اًمتقٟمز و اًمٞمٛمٜمل ومٜمٔمٛمقا أطمٙم٤مُمٝم٤م ذم إطمقال اًمِمخّمٞم٦م

ذًمؽ احلرص اًمِمديد قمغم أن شمًتٛمد أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمٌٕم٤م ًمٙمؾ ُمقوققم٤مت 

                                                                                                                            
 . 077ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، أي٦م : - 1

 . 052، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ص :  0991اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ، اًمتٚمخٞمص اخلٌػم ، اجلزء اًمث٤مًم٨م ، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم ، دون سمٚمد اًمٜمنم ، - 2

 . 059اعمرضمع ٟمٗمًف ، ص : - 3
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ظم٤مًمد ؾمامطمل ، اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٕم٘مقد اًمتؼمقم٤مت دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ، سمح٨م ُم٘مدم ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ذم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ، يمٚمٞم٦م - 7

 . 69، ص : 2109/  2102احل٘مقق ، ضم٤مُمٕم٦م أيب سمٙمر سمٚم٘م٤ميد ، شمٚمٛم٤ًمن ، 

 . 059اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ، اًمتٚمخٞمص اخلٌػم ، اجلزء اًمث٤مًم٨م ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص : - 8
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. و يمذًمؽ ًمتٕمٚم٘مٝم٤م  1ىم٤مٟمقن إهة ُمـ زواج و ـمالق و ٟم٥ًم و ُمػماث ووصٞم٦م ووىمػ

ومٞمؽمك شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م ًم٘مقاقمد اًمٗم٘مف  ،ٕن ؾمٌٌٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م يم٥ًم رو٤م اَّلل و صمقاسمف،سم٤مجل٤مٟم٥م اًمديٜمل

. و يؽمشم٥م 2ٛم٧م هذه اًمٕم٘مقد و اًمتل أوم٤مو٧م ذم شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م و شمٗمّمٞمؾ ضمزئٞم٤مهت٤ماإلؾمالُمل اًمتل ٟمٔم

قمغم شمٜمٔمٞمؿ أطمٙم٤مم اهل٦ٌم ذم ىم٤مٟمقن إهة و اقمت٤ٌمره٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ إطمقال اًمِمخّمٞم٦م أن قم٘مد 

أو يم٤من اعم٤مل  ،اهل٦ٌم إذا يم٤من سمف قمٜمٍما أضمٜمٌٞم٤م سم٠من يم٤من اًمقاه٥م و اعمقهقب ًمف خمتٚمٗملم ذم اجلٜمًٞم٦م

و هذا ُم٤م أيمده  ،وم٢مٟمف ؾمٞمخْمع ًم٘م٤مٟمقن ضمٜمًٞم٦م اًمقاه٥م،دوًم٦م اًمقاه٥م اعمقهقب ذم دوًم٦م همػم

ويني :»دين اجلزائري، طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم أٟمفُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعم 06/12اعمنمع اجلزائري ذم اعم٤مدة 

 .3شقمغم اهل٦ٌم و اًمقىمػ ىم٤مٟمقن ضمٜمًٞم٦م اًمقاه٥م أو اًمقاىمػ وىم٧م إضمرائٝمام

شمٜمٕم٘مد اهل٦ٌم :»ق أ ج  216اعم٤مدة ومتٜمص ،وًمٕمؾ ُم٤م يٛمٞمز أطمٙم٤مم اهل٦ٌم هق أهن٤م شم٠مظمذ ؿمٙمؾ قم٘مد

. ومٛمـ ظمالل هذه اعم٤مدة و  4شوشمتؿ سم٤محلٞم٤مزة و ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم ىم٤مٟمقن اًمتقصمٞمؼ  ،سم٤مإلجي٤مب و اًم٘مٌقل

مم٤ّم جيٕمٚمٝم٤م يم٤ًمئر  ،يتٌلم ًمٜم٤م أن اهل٦ٌم قم٘مد شمٜمٕم٘مد سم٤مإلجي٤مب و اًم٘مٌقل ،اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمر 212اعم٤مدة 

ظمالل ُمْمٛمقن اعم٤مدشملم شمؼمز ًمٜم٤م ُم٘مقُم٤مت قم٘مد و يمذا ُمـ  ،اًمٕم٘مقد شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م

هذا ٓ يتؿ إٓ ٓ سمدا ومٞمف ُمـ  إجي٤مب و ىمٌقل، وإذ  ،و ذًمؽ سم٠من اهل٦ٌم قم٘مد ُم٤م سملم إطمٞم٤مء ،اهل٦ٌم

سملم إطمٞم٤مء ومٝمق يِمٛمؾ اًمتٛمٚمٞمؽ ذم احل٤مل و اًمتٛمٚمٞمؽ ذم اعمًت٘مٌؾ ذم طمٞم٤مة يمؾ ُمـ اًمقاه٥م و 

ذم ُم٤مًمف سم٠من يٜم٘مؾ ضمزءا ُمـ ُم٤مًمف أو يمٚمف سمال  و سمٛمقضم٥م هذا اًمٕم٘مد يتٍمف اًمقاه٥م ،اعمقهقب ًمف

 ،و اهمتٜم٤مء ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمقهقب ًمف ،و سمٜم٤مءا قمٚمٞمف يؽمشم٥م قمغم اًمقاه٥م اومت٘م٤مر ُمـ ضم٤مٟمٌف ،ُم٘م٤مسمؾ

. و قمٚمٞمف وم٢مرادة أطمد 5سم٥ًٌم جم٤مٟمٞم٦م اًمتٍمف و اٟمٕمدام اًمتٕمقيض اًمذي يؼمز اعم٘مقم اًمث٤مًم٨م 

ذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا أراد  ،ف ٓ يٕمتد سم٤معم٤مٟمع اًمديٜملإٓ أٟم ،اًمزوضملم أو إسمٜم٤مء شمٚمٕم٥م دورا ُمٝمام ذم اهل٦ٌم

و ًمذًمؽ وم٢من ًمٚمٝم٦ٌم دورا ُمٝمام ًمٚمتخٗمٞمػ ُمـ  ،أطمدهؿ أن هي٥م ًممظمر ضمزءا ُمـ اًمؽميم٦م أو يمٚمٝم٤م

ومال يِمؽمط أن يٙمقن اًمقاه٥م و  ،اعم٤مٟمع اًمديٜمل اًمٜم٤مشم٩م قمـ سمٕمض احل٤مٓت  ذم اًمزواج اعمختٚمط

 اعمًٚمؿ و إًمٞمف  وم٤مهل٦ٌم شمٙمقن ُمـ همػم ،اعمقهقب ًمف ُمتحديـ ذم اًمديـ

                                                 
 . 52حمٛمد سمـ أمحد شم٘مٞمف ، دراؾم٦م قمغم اهل٦ٌم ،  اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص : - 1

 . 67ظم٤مًمد ؾمامطمل ، اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٕم٘مقد اًمتؼمقم٤مت دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص :  - 2

اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ، اًمٕمدد  75/58، اعمٕمدل و اعمتٛمؿ ًمألُمر 2115يقٟمٞمق  21عم١مرخ ذم ا 15/01اًم٘م٤مٟمقن - 3

 . 09، ص : 44
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أمه٤م سمٛمٜمزًم٦م ،و ذم هذا اًمِم٠من ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ :أرأي٧م إذا وه٥م اعمًٚمؿ ًمٚمٛمنمك ه٦ٌم

.و قمٚمٞمف وم٤مًمزوج اعمًٚمؿ يٛمٙمـ أن هي٥م ًمزوضمتف همػم اعمًٚمٛم٦م 1...شاعمًٚمٛملم سم٤مهل٦ٌم؟ ىم٤مل : ٟمٕمؿ 

 هت٥م أن –ضمٜمٌٞم٦م أ أو ضمزائري٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء –يمام أن ًمٚمزوضم٦م همػم اعمًٚمٛم٦م  ،ضمزء ُمـ اًمؽميم٦م

 شمِم٤مء ُم٤م أسمٜم٤مءه٤م يمذًمؽ هت٥م أن إظمػمة هلذه جيقز أٟمف يمام ،اًمؽميم٦م ُمـ شمِم٤مء ُم٤م اعمًٚمؿ ًمزوضمٝم٤م

 اعمًٚمٛم٦م همػم أُمٝمؿ هيٌقا أن ًمألسمٜم٤مء جيقز يمام ،اًمديـ ذم آسم٤مئٝمؿ يتٌٕمقن أسمٜم٤مءه٤م ٕن،اًمؽميم٦م ُمـ

 . شمريمتٝمؿ ُمـ ضمزءا

أن اهل٦ٌم شمٍمف ،اًمؽميم٦م و شمتٛمٞمز اهل٦ٌم يمآًمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ٓؾمتٗم٤مدة اًمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م ُمـ

و ذم اهل٦ٌم يّمح ًمإلٟم٤ًمن أن هي٥م مجٞمع  ،طم٤مل احلٞم٤مة و اًمقصٞم٦م شمٍمف ُمْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمد اعمقت

يمام أٟمف  ،ممتٚمٙم٤مشمف سمخالف اًمقصٞم٦م ومال يّمح أن يقيص سم٠ميمثر ُمـ صمٚم٨م اًمؽميم٦م إٓ سم٢مضم٤مزة اًمقرصم٦م

٦م ومال يٛمٙمـ اًمرضمقع أُم٤م قم٘مد اهلٌ،ذم اًمقصٞم٦م يّمح ًمٚمٛمقيص اًمرضمقع ومٞمٝم٤م ُم٤مدام قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة

 .2ومٞمف إٓ ذم إطمقال اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مٟمقٟم٤م

طم٤مًم٦م ختٚمؾ إرادة  ،وُمـ اًمٕمقارض اًمتل حتقل دون مت٤مم اهل٦ٌم سم٤مًمّمٗم٦م اًمتل شمؿ إسمراُمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م

ومتٍمف اعمريض ٓ يتؿ قمغم ٟمٗمس اًمّمقرة اًمتل أسمرُم٧م  ،اًمقاه٥م اعمرض اعمٗميض إمم اًمقوم٤مة

و ٓ شمٙمقن شمٌٕم٤م ًمذًمؽ ضم٤مئزة قمغم  ،3قم ُم٘م٤مم اًمقصٞم٦مٓؾمٞمام إذا مت٧م ًمقارث سمحٞم٨م شم٘م ،قمٚمٞمٝم٤م

.أُّم٤م  5ق أ ج 214ـمٌ٘م٤م عم٤م ضم٤مءت سمف اعم٤مدة ،4اإلـمالق ُم٤م ي١مدي إمم قمدم ٟمٗم٤مذه٤م ُم٤م مل جيزه٤م اًمقرصم٦م

وم٢من اهل٦ٌم شمٜم٘مٚم٥م وصٞم٦م ُمتك ،إذا شمٍمف اعمريض أصمٜم٤مء ُمرض ُمقشمف هب٦ٌم يمؾ ُم٤مًمف ًمٖمػم وارث
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قان ضم 06، سمت٤مريخ  097995اٟمٔمر اًم٘مرار اًمّم٤مدر قمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ، همروم٦م إطمقال اًمِمخّمٞم٦م و اعمقاري٨م ، ُمٚمػ رىمؿ - 3

، اعمجٚم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م شُمـ اعم٘مرر ىم٤مٟمقٟم٤م أن اهل٦ٌم ذم ُمرض اعمقت و إُمراض و احل٤مٓت اعمخٞمٗم٦م شمٕمتؼم وصٞم٦م :»، و اًمذي ضم٤مء ومٞمف  0998

 . 250،ص :  0998، قمدد ظم٤مص 

اهل٦ٌم ختْمع ٕطمٙم٤مم ُمـ اعم٘مرر ىم٤مٟمقٟم٤م أن :»ق أ ج ، و ضمًدشمف اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم ىمرار هل٤م ضم٤مء ومٞمف  089و هذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة - 4

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م و ُمتك شمٌلم ذم ىمْمٞم٦م احل٤مل ،أن اهل٦ٌم ُمقوقع اًمٜمزاع أىم٤مُمٝم٤م اًمزوج ًمزوضمتف ذايمرا سم٠مٟمف ذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا وضمد سمٕمد 

ووم٤مشمف ورصم٦م آظمرون و ذقمٞمقن حتدد اهل٦ٌم طم٥ًم اًم٘م٤مٟمقن وهق ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م ذم ؿمٙمؾ وصٞم٦م ُمْم٤موم٦م إمم ُم٤م سمٕمد اعمقت ، ذم طملم أن 

ٓ شمًٛمح سم٤مًمقصٞم٦م ًمٚمقارث و اعمٓمٕمقن وده٤م هل وارصم٦م  ٓ طمؼ هل٤م ذم اًمقصٞم٦م، و قمٚمٞمف وم٢من اعمًٙمـ ُمقوقع اًمٜمزاع يٕمتؼم ُمـ اًمنميٕم٦م 

اٟمٔمر اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ، همروم٦م إطمقال اًمِمخّمٞم٦م و اعمقاري٨م ، اًمّم٤مدر ش.خمٚمٗم٤مت اهل٤مًمؽ و يقرث قمٜمف طم٥ًم اًمٗمريْم٦م اًمنمقمٞم٦م 

 .  277، قمدد ظم٤مص ، ص :  2110،  079724، ُمٚمػ رىمؿ  09/19/0998سمت٤مريخ 

اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن  84/00اٟمٔمر اًم٘م٤مٟمقن ش.اهل٦ٌم ذم ُمرض اعمقت و احل٤مٓت اعمخٞمٗم٦م شمٕمتؼم وصٞم٦م:»ق أ ج قمغم أٟمف  214ٟمّم٧م اعم٤مدة  - 5
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. و شمٌٕم٤م ًمذًمؽ يٙمقن ًمٚمٛمقهقب ًمف 1ُمرض اعمقت أصم٧ٌم اًمقرصم٦م سم٠من اًمتٍمف يم٤من طم٘مٞم٘م٦م أصمٜم٤مء

و يٚمزم سمرد صمٚمثل حمؾ اهل٦ٌم ًمٚمقرصم٦م أصح٤مب احلؼ ومٞمٝم٤م ُم٤م مل جيزه٤م  ،احلؼ ذم صمٚم٨م حمؾ اهل٦ٌم وم٘مط

و هق ُم٤م ضمًدشمف اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم  ،ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري 214إقمامٓ ًمٜمص اعم٤مدة ،اًمقرصم٦م

و ُمـ صمؿ وم٢من اًم٘مْم٤مء  ،٦م ذم ُمرض اعمقت شمٕمتؼم وصٞم٦مُمـ اعم٘مرر ىم٤مٟمقٟم٤م أن اهلٌ:»ىمرار هل٤م ضم٤مء ومٞمف 

.أُّم٤م إذا مل يتؿ اًمتٍمف ذم ُمرض ُمقت اًمقاه٥م وم٢من 2شسمخالف هذا اعمٌدأ يٕمد خم٤مًمٗم٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن

و ًمٕمدم ُم٤ًمؾمٝم٤م سم٤مًمٜمٔم٤مم  ،اهل٦ٌم شمٙمقن صحٞمح٦م خلروضمٝم٤م قمـ ٟمٓم٤مق اًمتح٤ميؾ قمغم ىمقاقمد اإلرث

 اًمٕم٤مم.

ٗمل اًمدي٤مٟم٦م سم٢مسمرام اهل٦ٌم إٓ سمٕمد أن أطمس سمٛمرض وم٢مذا مل ي٘مؿ أطمد اًمزوضملم خمتٚم ،و مم٤ّم ؾمٌؼ

و ًمذًمؽ ىم٤مم سم٢مسمرام قم٘مد  ،أو أٟمف مل يٕمٚمؿ سمحرُم٤من زوضمف ُمـ اعمػماث إذا مل هي٥م ًمف ؿمٞمئ٤م ،اعمقت

ومٞمٛمٙمـ ًمٚمزوج اعمًٚمؿ أن هي٥م  ،وم٤ٌمقمت٤ٌمر أن اهل٦ٌم ذم ُمرض اعمقت شمّمح ًمٖمػم وارث وم٘مط ،اهل٦ٌم

 اعمًٚمٛم٦م أن هت٥م زوضمٝم٤م اعمًٚمؿ زوضم٦م همػميمام يٛمٙمـ ًمٚم ،زوضمتف همػم اعمًٚمٛم٦م ذم ُمرض ُمقشمف

همػم أن هذه اهل٦ٌم ُم٘مٞمدة ذم طمدود  ،ٕهنؿ يٕمتؼمون همػم ورصم٦م ًمقضمقد اعم٤مٟمع اًمديٜمل،أوٓده٤مو

أو وه٧ٌم اًمزوضم٦م همػم  ،ومٚمق وه٥م اًمزوج اعمًٚمؿ زوضمتف همػم اعمًٚمٛم٦م أو اًمٕمٙمس ،اًمثٚم٨م وم٘مط

أُّم٤م آؾمتٗم٤مدة ُمـ سم٤مىمل  ،د اًمثٚم٨مومال شمّمح هذه اهل٦ٌم إٓ ذم طمدو ،اعمًٚمٛم٦م يمؾ اًمؽميم٦م ٕوٓده٤م

 اًمؽميم٦م ومٝمق ُمتقىمػ قمغم إضم٤مزة اًمقرصم٦م .

 خامتة : 

ومقوٕم٧م ًمٙمؾ ُم٠ًمًم٦م  ،ٓ ؿمؽ أن ذيٕمتٜم٤م اًمٖمراء ىمد شمٜم٤موًم٧م يمؾ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

سمؾ اشمًٕم٧م ًمتًتققم٥م مجٞمع اًمٕمالىم٤مت  ،طمٙمام يٜم٤مؾمٌٝم٤م ومٚمؿ شم٘متٍم قمغم سمٞم٤من اًمٕم٘م٤مئد و اًمٕم٤ٌمدات

ؾمقاء شمٕمٚمؼ إُمر سم٤مًمٌٞمقع أو ،و سملم اعمًٚمٛملم و همػم اعمًٚمٛملم ،ُمع سمٕمضسملم اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ 

و سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمؽميم٦م ُمـ أهؿ  ،إطمٙم٤مم اجلٜم٤مئٞم٦م أو اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م أو إطمقال اًمِمخّمٞم٦م

وم٤مإلرث يدور وضمقدا و قمدُم٤م ُمع ،إذا ٓ يٛمٙمـ وضمقد ُمػماث دون وضمد شمريم٦م،أريم٤من اإلرث

ٟمٔمرا ًمقضمقد  ،خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م ٓ يًتح٘م٤م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمؽميم٦مو إذا يم٤من اًمزوضملم  ،وضمقد اًمؽميم٦م

 دومع و اعمح٤مصؾ حتّمٞمؾ ُم٘م٤مصده٤م أقمٔمؿ يمقن –وم٢من ذيٕمتٜم٤م اًمًٛمح٤مء  ،اعم٤مٟمع اًمديٜمل

                                                 
احلٙمؿ » ، ضم٤مء ذم ُمٜمٓمقىمف: 05/01/2119ريخ ، سمت٤م 4541و هذا ُم٤م ىمْم٧م سمف حمٙمٛم٦م احلراش ، اًم٘مًؿ اعمدين،  ُمٚمػ رىمؿ  - 1

ُمـ ق أ ج و ضمٕمؾ ٟمّمٞم٥م اعمدقمك قمٚمٞمٝمام ذم طمدود صمٚم٨م اهل٦ٌم و شمقىمٞمػ اًم٤ٌمىمل قمغم إضم٤مزة  214سم٤مقمت٤ٌمر اهل٦ٌم وصٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٜمص اعم٤مدة 

 .99ٟم٘مال قمـ ظم٤مًمد ؾمامطمل ، شمداظمؾ قم٘مقد اًمتؼمع و اعمقاري٨م ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، ص : ش. اًمقرصم٦م 

، اعمجٚم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م  06/19/0999، اًم٘مرار اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  209910ٚمٞم٤م ، همروم٦م إطمقال اًمِمخّمٞم٦م ، ُمٚمػ رىمؿ .اعمحٙمٛم٦م اًمٕم- 2

  . 287، ص :  2110، قمدد ظم٤مص ، 



  025              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

 شمٗمريؼ إه سمٕمدُم٤م ذم ؾم٤ٌٌم أو،اعمػماث طمؼ ُمـ احلرُم٤من ذم ؾم٤ٌٌم شمٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ -اعمٗم٤مؾمد

ت متّٙمـ اًمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م وم٘مد يمٗمٚم٧م آًمٞم٤م ،يم٤مٟم٧م جمتٛمٕم٦م و طمرُم٤مهن٤م ُمـ طم٘مقىمٝم٤م

و قمغم ٟمٗمس اًمٜمٝم٩م ؾم٤مر اعمنمع  ،آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمؽميم٦م، و ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمقصٞم٦م و اهل٦ٌم

 : اًمت٤مًمٞم٦م ًمٚمٜمت٤مئ٩م–ُمـ ظمالل دراؾمتٜم٤م -اجلزائري . وًم٘مد شمقصٚمٜم٤م 

ذًمؽ أٟمف ًمٞمس  ،يٛمٙمـ ًمٚمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمؽميم٦م سمٓمريؼ اًمقصٞم٦م-10

ًمٙمـ ًمٞمس ومٞمام ًمٞمس ًمف ،ومقصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمًٚمؿ صحٞمح٦م ،يـ أصمر قمغم اًمقصٞم٦مٓظمتالف اًمد

و يمذًمؽ وصٞم٦م همػم اعمًٚمؿ ًمٚمٛمًٚمؿ صحٞمح٦م سمنمط أٓ شمٙمقن ذم  ،قمالىم٦م سم٤مإلؾمالم يم٤معمّم٤مطمػ

إٓ أن هذا ،ق أ ج 211و هذا ُم٤م أيمده اعمنمع اجلزائري ذم اعم٤مدة  ،ُمٕمّمٞم٦م يم٤مخلٛمر و اخلٜمزير

 ٚمؿ يٗمّمؾ ذم وصٞم٦م اعمًٚمؿ  ًمٚمٛمرشمد و اًمٕمٙمس .اًمٜمص ضم٤مء قم٤مُم٤م و ُمٓمٚم٘م٤م وم

ومٚمٞمس هٜم٤مك أي ؿمٙمؾ ُمـ  ،ذم طم٤مًم٦م قمدم إيّم٤مء أطمد اًمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م ًممظمر-12

 072إمم 069سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمتٜمزيؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعمقاد ) ،أؿمٙم٤مل اًمقصٞم٦م اعمٗمروو٦م ىم٤مٟمقٟم٤م

و يم٤من قمغم  ،دهؿ أو ضمدهتؿإٓ أن هذا إظمػم خيص إطمٗم٤مد اًمذيـ ُم٤مت ُمقرصمٝمؿ ذم طمٞم٤مة ضم،(

 ُمـ اعمٛمٜمققمقن ومئ٦م –أو ُم٤م يٕمرف سم٤مًمقصٞم٦م اًمقاضم٦ٌم  -اعمنمع اجلزائري أن يًتٝمدف اًمتٜمزيؾ

 . اًمٔم٤مهري طمزم اسمـ سمف ضم٤مء يمام اًمدي٤مٟم٦م خمتٚمٗمل يم٤مًمزوضملم اإلرث

ذًمؽ أن ًمٞمس  ،يمام يٛمٙمـ ًمٚمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمؽميم٦م قمـ ـمريؼ اهل٦ٌم-19

و ٟمٔمرا ٕمهٞم٦م هذه إظمػمة ذم احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م و ُمدى شم٠مصمػمه٤م  ،يـ أصمر قمغم اهل٦ٌمٓظمتالف اًمد

ًمذا طمرص٧م اًمنميٕم٦م  ،قمغم اًمرواسمط اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م قمٛمال ُمـ أقمامل اًمؼم و اإلطم٤ًمن

و ُمـ سمٕمده٤م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري قمغم شمٜمٔمٞمؿ قم٘مد اهل٦ٌم ٟمٔمرا عم٤م  ،اإلؾمالُمٞم٦م

 آصم٤مر. شمٜمتجف ُمـ

٤مره٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ إطمقال اًمِمخّمٞم٦م وٟمت٩م قمـ ذًمؽ اقمتٌ ،شمٜمٔمٞمؿ اهل٦ٌم ذم ىم٤مٟمقن إهة-14

 إذ ختٚمٚمٝم٤م قمٜمٍم أضمٜمٌل .،ُمـ صمؿ يٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مٟمقن ضمٜمًٞم٦م اًمقاه٥مو

ُمـ أن يؼمم هٌتف و ًمق -أطمد اًمزوضملم خمتٚمٗمل اًمدي٤مٟم٦م  -ًمٞمس ذم اًم٘م٤مٟمقن ُم٤م يٛمٜمع اًمقاه٥م -15

يمام هق وارد وٛمـ ٟمص اعم٤مدة  ،ٞمف ُم٤م ي٘مٞمده٤م سم٠مطمٙم٤مم اًمقصٞم٦مو ًمٙمـ وم ،يم٤من أصمٜم٤مء ُمرض ُمقشمف

 وُأيمدت اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم ُمٌدأ ىمْم٤مئل ه٤مم همػم خمتٚمػ ومٞمف ،و سمف قمٛمؾ اًم٘مْم٤مء ،ق أ ج 214

 افتوصقات :

 ُمـ ظمالل اًمٜمت٤مئ٩م اعمتقصؾ إًمٞمٝم٤م يٛمٙمـ اىمؽماح اًمتقصٞم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م : 

قم٤مُم٤م و ُمٓمٚم٘م٤م و مل يٛمٞمز سملم وصٞم٦م اعمًٚمؿ ق أ ج يمقٟمف ضم٤مء  211ضورة شمٕمديؾ ٟمص اعم٤مدة -10

 ووصٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٚمٛمرشمد و اًمٕمٙمس . ،ًمٚمٙم٤مومر إصكم
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ضورة شمٕمديؾ أطمٙم٤مم اًمتٜمزيؾ اًمقاردة ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع ُمـ يمت٤مب اعمقاري٨م، و ذًمؽ -12

سم٢مدراج ومئ٦م اعمٛمٜمققمقن ُمـ اإلرث ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ أطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم، إو٤موم٦م إمم ٟم٘مؾ أطمٙم٤مُمف 

 ًمٚمقصٞم٦م، سم٤مقمت٤ٌمره وصٞم٦م ٓ ُمػماث .ًمٚمٗمّمؾ اعمخّمص 

ضورة حتديد ُمذه٥م وم٘مٝمل ُمٕملم ًمٚمرضمقع إًمٞمف ذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد ٟمص ذم ىم٤مٟمقن -19

ذًمؽ أن شمٜم٤مول اعمنمع اجلزائري ٕطمٙم٤مم اهل٦ٌم و اًمقصٞم٦م ذم  ،إهة اجلزائري سمحٙمؿ اعم٠ًمًم٦م

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م و إطم٤مًم٦م أطمٙم٤مم ُم٤م مل يٜمص قمٚمٞمف إمم ُم٤ٌمدئ  ،ُمقاد ُمٕمدودة ُمـ ىم٤مٟمقن إهة

 ُيَّمّٕم٥م اعمٝمٛم٦م قمغم اًم٘مْم٤مء. ،دون حتديد ُمذه٥م وم٘مٝمل ُمٕملم
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 تػويض ادرؾق افعام ـتؼـقة جديدة دم
 افتؼيع اجلزائري

 
 شؾقامن شفام

 ـؾقة احلؼوق و افعؾوم افسقاشقة

 جامعة اددية

 

 

 مؾخص:

ؼ اًمٕم٤مُم٦م، ر ؾمٞم٤مؾم٦م حتدي٨م اعمراومًم٘مد سم٤مت ُمّمٓمٚمح شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم يًتخدم ذم إـم٤م  

ٟمٔمرا ًمٚمٕمٜم٤مس اعمنموـم٦م ًم٘مٞم٤مم شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعم٤ٌمدئ اًمتل خيْمع ًمف، سم٤مت و

 شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم يِمٙمؾ ومئ٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م هل٤م ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقين اخل٤مص. 

٤م و سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن قم٘مقد آُمتٞم٤مز شمٕمد إصؾ اًمت٤مرخيل ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذم اجلزائر، إٓ أهن

اًمذي يمرس اعمنمع  247-05قمروم٧م ُمٕم٤مجل٦م ىمٓم٤مقمٞم٦م، إمم طملم صدور اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ 

 ُمـ ظمالًمف إـم٤مرا ىم٤مٟمقٟمٞم٤م قم٤مُم٤م و ُمقطمدا يٜمٔمؿ شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم.

 : شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، قم٘مد آُمتٞم٤مز.افؽؾامت ادػتاحقة

Résumé : 

Le terme délégation de service public est devenu utilisé dans le cadre de 

la modernisation de la politique des services publics, et compte tenu des 

Critères qui identifient la délégation de service public, en plus des principes 

qui lui est soumis, est devenu une catégorie juridique indépendant a son 

propre droit. 

Bien que les contrats de concession est l'origine historique du délégation 

de service public en Algérie, mais il est connu comme organisation 

sectoriel, jusqu'à la publication du décret présidentiel n° 15-247 qui a 

consacré le législateur, à partir duquel, un cadre juridique général pour la 

délégation de service public. 
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 مؼدمة 

ًم٘مد ؿمٙمٚم٧م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م و احل٤مضم٤مت آضمتامقمٞم٦م ؾم٤ٌٌم ًمتدظمؾ اًمدوًم٦م ذم اعمج٤مل 

٤م أدت إمم آىمتّم٤مدي و اطمتٙم٤مره٤م عمٝمٛم٦م اًمٜمٝمقض سم٤معمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، إٓ أن هذه إزُم٤مت ٟمٗمًٝم

ختكم اًمدوًم٦م قمـ ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م آطمتٙم٤مري٦م، و شمقضمٝمٝم٤م ٟمحق اًمنمايم٦م ُمع اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم إدارة 

 اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، و ذًمؽ قمـ ـمريؼ قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم.

إن ومٙمرة شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ًمٞم٧ًم سم٤محلديث٦م ذم اًمتنميع اجلزائري، إٟمام شمٕمقد ذم إصؾ إمم 

٦م و اًمذي اؾمتٕمٛمؾ ُمٜمذ آؾمت٘مالل، و اًمذي ٓ يزال اًمٜمٛمقذج إيمثر قم٘مد اُمتٞم٤مز اعمراومؼ اًمٕم٤مُم

 شمٕمٌػما قمـ شم٘مٜمٞم٦م شمٗمقيض اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ذم اجلزائر.

و سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن قم٘مد آُمتٞم٤مز يٕمد إطمدى اًمّمقر إؾم٤مؾمٞم٦م ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذم 

قد ذم إـم٤مر ىم٤مٟمقين اجلزائر، إٓ أٟمف مل يتؿ اًمتقصؾ إمم اقمتامد ؾمٞم٤مؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م و ُمٜمٔمٛم٦م هلذه اًمٕم٘م

 ُمتٙم٤مُمؾ إٓ ُمـ وىم٧م ىمري٥م.

وم٢مزاء آٟمت٘م٤مدات اًمتل راوم٘م٧م دمرسم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مٓم٤مقمل ذم شمٜمٗمٞمذ اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ظمالل 

قم٘مقد آُمتٞم٤مز، و يمذا اًمتجرسم٦م اًمتل ايمتًٌتٝم٤م اجلزائر ذم جم٤مل ُمٜمح قم٘مقد آُمتٞم٤مز، أدت إمم 

ذم اجلزائر قمغم همرار اًمدول إظمرى  اًمتٗمٙمػم ذم ووع إـم٤مر ىم٤مٟمقين ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم

 يمٗمرٟم٤ًم و شمقٟمس و اعمٖمرب.

 257-05و ذم هذا اًمّمدد، شمدظمؾ اعمنمع اجلزائري و ىم٤مم سم٢مصدار اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

و اًمذي شمْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ٕول ُمرة ُمٜمذ آؾمت٘مالل، ومٙمٞمػ يم٤مٟم٧م 

؟ و يمٞمػ 247-05ىمٌؾ صدور اعمرؾمقم رىمؿ  اًمتجرسم٦م اجلزائري٦م ذم جم٤مل شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم

قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم؟ و هؾ شم٘مٜمٞم٦م شمٗمقيض  247-05قم٤مًم٩م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ 

 اعمراومؼ اًمٕم٤مم يمٗمٞمٚم٦م ًمٚمٜمٝمقض سم٤معمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م؟.

ًمذًمؽ ؾمٞمتؿ شم٘مًٞمؿ هذا اعمقوقع إمم ُمٌحثلم، يتٜم٤مول اعمٌح٨م إول ُم٤مهٞم٦م شمٗمقيض اعمرومؼ 

 ين ومًٞمٕم٤مًم٩م أٟمقاع قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم.اًمٕم٤مم، أُم٤م اعمٌح٨م اًمث٤م

 ماهقة تػويض ادرؾق افعام  :ادبحث األول

ًمٖمرض اًمقىمقف قمغم ُم٤مهٞم٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق ُمـ ظمالل هذا اعمٌح٨م إمم 

شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذم اًمتنميع اجلزائري )اعمٓمٚم٥م إول(، و يمذا ُمٗمٝمقم شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم 

 ٤مين(.)اعمٓمٚم٥م اًمث
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 ادطؾب األول: تػويض ادرؾق افعام ـتؼـقة ؿديؿة، مستجدة دم افتؼيع اجلزائري

يِمٙمؾ اُمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم اًمّمقرة إؾم٤مؾمٞم٦م ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذم اجلزائر، و سم٤مًمرهمؿ ُمـ 

شمزايد قمدد اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ًمالُمتٞم٤مز، إٓ أن هذه إظمػمة متٞمزت سم٤مًم٘مٓم٤مقمٞم٦م، ومٚمؿ 

هل٤م شمٜمٔمٞمام شمنميٕمٞم٤م ؾمقى ُمـ وىم٧م ىمري٥م ُم٘م٤مرٟم٦م سمٙمؾ ُمـ اعمٖمرب و شمقٟمس، و ذًمؽ  شمٕمرف

يتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م  و اًمذي 247-05سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ 

 شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم.و

 افػرع األول: ظؼد االمتقاز ـلؿدم ضريؼة فتػويض ادرؾق افعام دم اجلزائر

ومؼ اًمٕم٤مم هق أؾمٚمقب وًمٞمد ًمأليديقًمقضمٞم٦م اًمٚمٞمٌػماًمٞم٦م، إٓ أٟمف قمرف سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اُمتٞم٤مز اعمر

شمٓمٌٞم٘م٤م ذم اجلزائر ُمـ آؾمت٘مالل إمم يقُمٜم٤م هذا، و ًمٙمـ سمٜم٥ًم ُمتٗم٤موشم٦م سملم خمتٚمػ اعمراطمؾ اًمتل 

و آىمتّم٤مدي٦م اًمتل    ُمر هب٤م اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اجلزائري و اًمذي شم٠مصمر سمٛمختٚمػ إٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م 

 [1]ُمرت هب٤م اجلزائر.

ومٚم٘مد اؾمتٕمٛمؾ قم٘مد آُمتٞم٤مز ُمٜمذ آؾمت٘مالل، طمٞم٨م شمؿ شمٙمريًف سمّمٗم٦م سحي٦م ذم ىم٤مٟمقن 

و ُمـ ـمرف ىم٤مٟمقن  [2]ُمٜمف،  220ٓؾمٞمام اعم٤مدة  24-67اًمٌٚمدي٦م اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م إُمر رىمؿ 

ُمٜمف. 096ٓؾمٞمام اعم٤مدة  98-69اًمقٓي٦م اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م إُمر 
 
[3] 

ٝم٦م ٤مُم٦م قمالىم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م سملم اًمدوًم٦م ُمـ ضميمام اؾمتٕمٛمؾ آُمتٞم٤مز ظم٤مص٦م سمٕمد آؾمت٘مالل إلىم

اًمذي يتٕمٚمؼ  59-67اعمرؾمقم رىمؿ ٟمذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل،  [4]اًمٌٚمدي٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى،و

و اعمرؾمقم  [5]سم٤مُٓمتٞم٤مز اعمٛمٜمقح ًمٚمٌٚمدي٤مت ٓؾمتٖمالل اعمحالت اًمتج٤مري٦م ًمٚمٕمرض اًمًٜمٞمامئل،

ٕمامل أو اًمٓم٤مسمع و اًمذي يتْمٛمـ ُمٜمح اُمتٞم٤مز اعمح٤مل اًمتج٤مري٦م ذات آؾمت 067-67رىمؿ 

اعمتْمٛمـ ُمٜمح اًمدوًم٦م  06-68و يمذا اعمرؾمقم رىمؿ  [6]اًمًٞم٤مطمل ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م ًمٚمٌٚمدي٤مت،

 [7]ًمٚمٌٚمدي٤مت قمـ ـمريؼ آُمتٞم٤مز طمؼ اؾمتٖمالل سمٕمض اعمٜمِمآت اًمري٤موٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م.

صمؿ دظمؾ هذا إؾمٚمقب ذم شم٘مٝم٘مر و ُمـ سملم إؾم٤ٌمب اًمتل أدت إمم ذًمؽ، آؾمتٌدال 

ًمٚمٛم٘م٤موٓت اًمٕمٛمقُمٞم٦م سم٤معم٘م٤موٓت آؿمؽمايمٞم٦م، و ىمد دام هذا اًمت٘مٝم٘مر إمم هم٤مي٦م هن٤مي٦م اًمتدرجيل 

 [8]اًمثامٟمٞمٜم٤مت. 

صمؿ قم٤مد اعمنمع اجلزائري إلطمٞم٤مء أؾمٚمقب آُمتٞم٤مز شمدرجيٞم٤م ُمع سمداي٦م اًمثامٟمٞمٜم٤مت، ُمـ ظمالل 

صمؿ صدرت ٟمّمقص ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أظمرى شمٜمٔمؿ  [9]اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اعمٞم٤مه  07-89اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

٤مز ظم٤مص٦م ُمع سمداي٦م اًمتًٕمٞمٜم٤مت، ٟمذيمر ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ىم٤مٟمقن اًمٌٚمدي٦م و ىم٤مٟمقن اًمقٓي٦م ًمًٜم٦م آُمتٞم

 [11]و يمذا ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م. [10]،0991
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ؾمٜم٦م ُمٝمٛم٦م ذم إقم٤مدة آقمت٤ٌمر ًمالُمتٞم٤مز ذم اجلزائر ُمـ ظمالل صدور قمدة  0994و شمٕمتؼم ؾمٜم٦م 

اعمتٕمٚمؼ  40-94ذي رىمؿ ٟمّمقص ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أقمٓم٧م إوًمقي٦م ًمف، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞم

و اعمرؾمقم [12]سمتٕمريػ ُمٞم٤مه احلامُم٤مت اعمٕمدٟمٞم٦م و شمٜمٔمٞمؿ مح٤ميتٝم٤م و اؾمتٕمامهل٤م و اؾمتٖمالهل٤م،

 922-94و يمذا اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  [13]اعمتٕمٚمؼ سم٤معمٜم٤مـمؼ احلرة، 921-94اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

٤مر شمرىمٞم٦م اعمتٕمٚمؼ سمٛمٜمح اُمتٞم٤مز أرايض إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم ُمٜم٤مـمؼ ظم٤مص٦م ذم إـم

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُمتٞم٤مز اعمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م  94.9/842و يمذا اًمتٕمٚمٞمٛم٦م اًمقزاري٦م رىمؿ  [14]آؾمتثامر،

 [15]اعمحٚمٞم٦م و شم٠مضمػمه٤م.

صمؿ شمقامم صدور اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل شمْمٛمٜم٧م آُمتٞم٤مز، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي 

 918-96تٜمٗمٞمذي رىمؿ و اعمرؾمقم اًم [16]يٜمٔمؿ اؾمتٖمالل اعمقارد اعمرضم٤مٟمٞم٦م، 929-95رىمؿ 

و اًمذي حيدد اًم٘مقاقمد  16-98و اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  [17]يتٕمٚمؼ سمٛمٜمح اُمتٞم٤مزات اًمٓمرق اًمنيٕم٦م،

و اًمذي حيدد  407-14و اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ [18]اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمػمان اعمدين،

 اًمنموط اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُمتٞم٤مز إٟمج٤مز اعمٜمِمآت اًم٘م٤مقمدي٦م ٓؾمت٘م٤ٌمل و ُمٕم٤مُمٚم٦م اعم٤ًمومريـ و / أو

اعمحدد ًمٙمٞمٗمٞم٤مت ُمٜمح اُمتٞم٤مزات شمقزيع  004-18و اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ [19]شمًٞمػمه٤م،

اًمذي حيدد ذوط ُمٜمح آُمتٞم٤مز  57-18و اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ   [20]اًمٙمٝمرسم٤مء و اًمٖم٤مز،

 [21]ٓؾمتٖمالل ظمدُم٤مت اًمٜم٘مؾ اًمٌحري و يمٞمٗمٞم٤مشمف.

ٞمؿ اًم٘مٓم٤مقمل، ومٛمٕمٔمؿ اًمٜمّمقص ُم٤م يٛمٙمـ ىمقًمف، هق أن اعمنمع ىمد اقمتٛمد قمغم أؾمٚمقب اًمتٜمٔم     

اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل ٟمّم٧م قمغم اُمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم صدرت ًمتٕم٤مًم٩م ُمقوققم٤مت ضمزئٞم٦م، ومٝمل شمٗمت٘مر 

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُمتٞم٤مز اعمراومؼ  9.94/842ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م اًمِم٤مُمٚم٦م عمقوقع آُمتٞم٤مز، ُم٤م قمدا اًمتٕمٚمٞمٛم٦م رىمؿ 

 اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م و شم٠مضمػمه٤م.

اًمذي اشمٌٕمف اعمنمع اجلزائري ؾمٚمٌٞم٤مت قمديدة، يٛمٙمـ و ىمد أظمذت قمغم اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مٓم٤مقمل      

 حتديده٤م ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:

اىمتّم٤مر سمٕمض اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمغم اًمٜمص قمغم قم٘مد آُمتٞم٤مز دون اًمتٓمرق ًمٚمٛم٤ًمئؾ  -

 اعمتٕمٚم٘م٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م ُمٜمحٝم٤م و ُمت٤مسمٕمتٝم٤م و شمٜمٗمٞمذه٤م.

أـمراف قم٘مد ؾمٙمقت اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمـ حتديد احل٘مقق و اًمقاضم٤ٌمت اعمت٤ٌمدًم٦م سملم  -

 آُمتٞم٤مز.

 قمدم اًمٜمص قمغم اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م و إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل يتٕملم اطمؽماُمٝم٤م قمٜمد ُمٜمح قم٘مقد آُمتٞم٤مز. -

 247-15افػرع افثاين: صدور ادرشوم افرئاد رؿم 
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سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن قم٘مقد آُمتٞم٤مز شمٕمد إصؾ اًمت٤مرخيل عمِم٤مريم٦م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم إدارة اعمراومؼ 

أن هذه اًمٕم٘مقد مل شمٕمرف هل٤م شمٜمٔمٞمام شمنميٕمٞم٤م ؾمقى ُمـ وىم٧م ىمري٥م، و ذًمؽ  اًمٕم٤مُم٦م ذم اجلزائر، إٓ

يتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م  و اًمذي 247-05سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ 

 [22]شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم.و

، شمْمٛمـ أرسمع ُمقاد شمٜم٤موًم٧م 247-05طمٞم٨م شمْمٛمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ 

ذم وم٘مرهت٤م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ٟمٗمس  217ض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، و ًم٘مد أطم٤مًم٧م اعم٤مدة إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م ًمتٗمقي

اعمرؾمقم يمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم هذا اًم٤ٌمب سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم شمٜمٗمٞمذي، إٓ أن هذا إظمػم مل 

 يّمدر سمٕمد.

و اعمالطمظ أن شمٜمٔمٞمؿ شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ضم٤مء ُمتّمال ُمع اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م، و ًمٕمؾ 

ض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ًمٜمٗمس آضمراءات اخل٤مص٦م سم٤مًمّمٗم٘م٤مت ؾم٥ٌم ذًمؽ يٕمقد إلظمْم٤مع قم٘مقد شمٗمقي

، 247-05م رىمؿ ذم وم٘مرهت٤م إومم ُمـ اعمرؾمق 219اًمٕمٛمقُمٞم٦م، و هذا ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمص اعم٤مدة 

ختْمع اشمٗم٤مىمٞم٤مت شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، إلسمراُمٝم٤م إمم اعم٤ٌمدئ اعمٜمّمقص  "اًمتل ٟمّم٧م سم٠من: و

 ."ُمـ هذا اعمرؾمقم  5قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

ًمـْمامن ٟمجــ٤مقمـ٦م اًمٓمـٚمـ٤ٌمت  "اخل٤مُم٦ًم، ٟمجد سم٠مهن٤م شمٜمص قمغم أٟمف:دة و سم٤مًمرضمقع ًمٚمام

يـج٥م أن شمــراقمك ذم اًمّمٗمـ٘م٤مت  اًمٕمٛمقُمـٞمـ٦م وآؾمـتـٕمامل احلــًـ ًمــٚمامل اًمٕم٤مم،

ــ٤ًمواة  ذم ُمــٕم٤مُمـٚمــ٦م عماًمـٕمٛمـقُمـٞمـ٦م ُمـٌـ٤مدئ طمــريـ٦م اًمقصـقل ًمٚمـٓمٚمـ٤ٌمت اًمـٕمٛمـقُمٞم٦م و ا

 ."وٛمـ اطمؽمام أطمٙم٤مم هذا اعمرؾمقم  ،اعمرؿمحلم وؿمــٗم٤مومــٞمـ٦م اإلضمراءات

قمغم أن وضمقب ظمْمقع اعمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ قم٘مد  219يمام و ىمد ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة 

اًمتٗمقيض، إمم اعم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ ؾمػم اعمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م، و قمغم إظمص ُمٌدأ 

 يمذا ُمٌدأ شمٙمٞمػ اعمرومؼ اًمٕم٤مم  آؾمتٛمراري٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم، و ُمٌدأ اعم٤ًمواة أُم٤مم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، و

 مػفوم تػويض ادرؾق افعام :ادطؾب افثاين

سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن ومٙمرة شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ًمٞم٧ًم سمحديث٦م اًمٕمٝمد، إٓ أن اًمٗم٘مف و آضمتٝم٤مد ُم٤م 

 زآ ذم ـمقر سمٚمقرة هذا اعمٗمٝمقم و حتديد إؾمس اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م.

ٞمتؿ اًمتٓمرق ُمـ ظمالل هذا اعمٓمٚم٥م إمم و سمٖمرض اإلطم٤مـم٦م سمٛمٗمٝمقم شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ؾم

شمٕمريػ شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم )اًمٗمرع إول(، يمام ؾمٞمتؿ شمٜم٤مول اًمنموط اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م 

 شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم )اًمٗمرع اًمث٤مين(.
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 افػرع األول: تعريف تػويض ادرؾق افعام

ُم٤مٟمٕم٤م ًمف، سمام أن ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم صقرا ُمتٕمددة، ومٛمـ اًمّمٕم٥م إجي٤مد شمٕمريٗم٤م ضم٤مُمٕم٤م 

ًمذًمؽ شمٕمددت اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل ىمدُم٧م سمّمدد، ًمذا ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق إمم يمؾ ُمـ اًمتٕمريػ اًمٗم٘مٝمل 

 )أوٓ( و اًمتٕمريػ اًمتنميٕمل )صم٤مٟمٞم٤م( ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم.

 أوال: افتعريف افػؼفي فتػويض ادرؾق افعام

ٕؾمت٤مذ ًم٘مد شمٕمددت اًمتٕم٤مريػ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ىمٞمٚم٧م سمّمدد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، طمٞم٨م قمرومف ا

Chapus  :قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم هل قم٘مقد ُمقوققمٝم٤م شمٙمٚمٞمػ اعمتٕم٤مىمد ُمع  "قمغم أٟمف

 ."أو يمٚمٞم٦م       اإلدارة، ُمٝمٛم٦م شمٜمٗمٞمذ ُمرومؼ قم٤مم إداري او اىمتّم٤مدي سمّمقرة ضمزئٞم٦م 

«  Les contrat de délégation de services public sont les contrats ayant pour 

objet de confier au cocontractant de l’administration, la charge d’assurer en 

tout ou en partie l’exécution d’un service public qui peut être aussi bien 

administratif qu’industriel et commercial ».[23]   

٤مم، ووم٘م٤م ُمٜمح عم١مؾم٦ًم أو ُمنموع ُم٤م ُمٝمٛم٦م حت٘مٞمؼ ُمرومؼ قم "سم٘مقًمف:  Delvolvéو قمرومف إؾمت٤مذ 

 ."ًمّمٞمغ ُمـ اًمٕم٤مئدات يتؿ اًمتقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م و شمٙمقن خمتٚمٗم٦م قمـ اًمثٛمـ 

 «L’attribution à une entreprise d’une mission plus ou moins étendue de 

service public avec des formules de rémunération appropriée mais distinctes 

normalement d’un prix ». [24] 

يمؾ قمٛمؾ ىم٤مٟمقين   "ف اًمديمتقر وًمٞمد طمٞمدر ضم٤مسمر شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم قمغم أٟمف: و ًم٘مد قمر

شمٕمٝمد سمٛمقضمٌف مج٤مقم٦م قم٤مُم٦م وٛمـ اظمتّم٤مص٤مهت٤م و ُم١ًموًمٞم٤مهت٤م، ًمِمخص آظمر إدارة و اؾمتثامر 

و عمدة حمددة و حت٧م رىم٤مسمتٝم٤م،  ُمرومؼ قم٤مم سمّمقرة يمٚمٞم٦م أو ضمزئٞم٦م ُمع أو سمدون سمٜم٤مء عمٜمِمآت قم٤مُم٦م 

 ٤مه٤م ووم٘م٤م ًمٚمٜمت٤مئ٩م اعم٤مًمٞم٦م ًمالؾمتثامر، و ًمٚم٘مقاقمد اًمتل شمرقمكذًمؽ ُم٘م٤مسمؾ قم٤مئدات يت٘م٤موو

 [25]."اًمتٗمقيض

يٕمٜمل شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، أن شمٕمٝمد اًمدوًم٦م  "سم٠مٟمف:  مروان حمي افدين افؼطبيمام قمرومف اًمديمتقر 

أو أطمد أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم، إدارة و اؾمتٖمالل ُمرومؼ قم٤مم، إمم ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي 

  [26]."اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص  هم٤مًم٤ٌم ُم٤م يٙمقن ُمـ أؿمخ٤مص

 ثاكقا: افتعريف افتؼيعي فتػويض ادرؾق افعام

إن اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل ىمدُمٝم٤م اًمٗم٘مف، مل شمّمؾ إمم حتديد واوح عمٕم٤ممل شم٘مٜمٞم٦م اًمتٗمقيض ؾمقاء ُمـ 

طمٞم٨م اعمْمٛمقن أو ُمـ طمٞم٨م اعمدى، وم٢مزاء اجلدل اًمذي أطم٤مط سمٗمٙمرة شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم دومع 

و جمٚمس اًمدوًم٦م ُمـ ضمٝم٦م، و أومٙم٤مر  و اضمتٝم٤مدات اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م اعمنمع اًمٗمرٟمز ُمدقمقُم٤م سمآراء
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اًمٗم٘مف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، إمم شمٕمريػ هذه اًمت٘مٜمٞم٦م، واوٕم٤م سمذًمؽ هن٤مي٦م ًمتج٤مذسم٤مت اُمتدت ًمًٜملم 

  [27]قمدة.

ومٚم٘مد أورد اعمنمع اًمٗمرٟمز شمٕمريٗم٤م حمددا ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، سمٛمقضم٥م اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ُمـ 

 Murcef، اعمًٛمك سم٘م٤مٟمقن 2110ديًٛمؼم  00ّم٤مدر ذم اًم 2110-0068اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

اعمتٕمٚمؼ سم٤مإلضمراءات اعمًتٕمجٚم٦م ًمإلصالح ذات اًمٓم٤مسمع آىمتّم٤مدي و اعم٤مزم، و اًمتل قمروم٧م و

ص ُمٕمٜمقي قم٤مم ًمٚمٖمػم )اعمٗمقض ًمف( قم٘مد يٕمٝمد ُمـ ظمالًمف ؿمخ "شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم سم٠مٟمف: 

حٞم٨م شمٙمقن اًمٕم٤مئدات ُمتّمٚم٦م ؾمقاء يم٤من قم٤مُم٤م أم ظم٤مص٤م حت٘مٞمؼ ُمرومؼ قم٤مم هق ُم١ًمول قمٜمف، سمو

سمّمقرة ضمقهري٦م سمٜمت٤مئ٩م اؾمتثامر اعمرومؼ، و اعمٗمقض ًمف ىمد يٙمقن ُمٙمٚمٗم٤م سمٌٜم٤مء ُمٜمِمآت أو سم٤ميمت٤ًمب 

 [28]."أُمقال ٓزُم٦م ًمٚمٛمرومؼ

و ًم٘مد اٟمت٘مد اًمٕمديد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتٕمريػ اًمذي أورده اعمنمع اًمٗمرٟمز ًمتٗمقيض اعمرومؼ 

 عمٗمٝمقم ُمرن و ُمٓم٤مـمـ، ٕن ذم ذًمؽ شم٘مٞمٞمد اًمٕم٤مم، قمغم أؾم٤مس أٟمف ُمـ اخلٓم٠م ووع حتديد ىم٤مٟمقين

ًمدور آضمتٝم٤مد ذم اسمتٙم٤مر ىمقاقمد ضمديدة ذم طم٘مؾ هذه اًمت٘مٜمٞم٦م، ومٖمٞم٤مب شمٕمريػ هل٤م أومْمؾ ُمـ 

  [29]شمٕمريٗمٝم٤م سمِمٙمؾ ٟم٤مىمص.

 45-51يمام و ىمد قمرف اعمنمع اعمٖمريب شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ذم اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ      

قم٘مد يٗمقض سمٛمقضمٌف ؿمخص  "ض ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم: اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتدسمػم اعمٗمق

ُمٕمٜمقي قم٤مم ظم٤موع ًمٚم٘م٤مٟمقن يًٛمك اعمٗمقض عمدة حمدودة، شمدسمػم ُمرومؼ قم٤مم يتقمم ُم١ًموًمٞمتف إمم 

ؿمخص ُمٕمٜمقي ظم٤موع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أو ظم٤مص يًٛمك اعمٗمقض إًمٞمف، خيقل طمؼ حتّمٞمؾ أضمرة 

 و مه٤م ُمٕم٤م.ُمـ اعمرشمٗم٘ملم أو حت٘مٞمؼ أرسم٤مح ُمـ اًمتدسمػم اعمذيمقر أ

يٛمٙمـ أن يتٕمٚمؼ اًمتدسمػم اعمٗمقض يمذًمؽ سم٢مٟمج٤مز أو شمدسمػم ُمٜمِمآت قمٛمقُمٞم٦م أو مه٤م ُمٕم٤م شم٤ًمهؿ 

 [30]."ذم ُمزاوًم٦م ٟمِم٤مط اعمرومؼ اًمٕم٤مم اعمٗمقض 

و اًمذي يتْمٛمـ  247-05أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمنمع اجلزائري، وم٘مد شمٓمرق اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ 

ُمٜمف إمم شمٕمريػ شمٗمقيض  217م، ذم اعم٤مدة و شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤م  شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م

يٛمٙمـ ًمٚمِمخص اعمٕمٜمقي اخل٤موع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم اعم١ًمول  "اعمرومؼ اًمٕم٤مم، طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم أٟمف: 

قمـ ُمرومؼ قم٤مم، أن ي٘مقم سمتٗمقيض شمًٞمػمه إمم ُمٗمقض ًمف، و ذًمؽ ُم٤ممل يقضمد طمٙمؿ شمنميٕمل 

 ؼ اًمٕم٤مم.و يتؿ اًمتٙمٗمؾ سم٠مضمر اعمٗمقض ًمف، سمّمٗم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ اؾمتٖمالل اعمروم خم٤مًمػ

و شم٘مقم اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م اًمتل شمتٍمف حل٤ًمب ؿمخص ُمٕمٜمقي ظم٤موع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم سمتٗمقيض 

 شمًٞمػم اعمرومؼ اًمٕم٤مم سمٛمقضم٥م اشمٗم٤مىمٞم٦م.
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و هبذه اًمّمٗم٦م، يٛمٙمـ اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م أن شمٕمٝمد ًمٚمٛمٗمقض ًمف إٟمج٤مز ُمٜمِمآت أو اىمتٜم٤مء ممتٚمٙم٤مت 

 ."ضوري٦م ًمًػم قمٛمؾ اعمرومؼ اًمٕم٤مم 

 ادرؾق افعامافػرع افثاين: أشس تػويض 

يالطمظ ُمـ ظمالل اًمتٕم٤مريػ اًم٤ًمسم٘م٦م، أهن٤م شمتٗمؼ قمغم أن شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم يِمؽمط ًمتح٘م٘مف 

 شمقومر جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس،و قمٜمد ختٚمٗمٝم٤م ٓ ٟمٙمقن أُم٤مم شمٗمقيض ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم.

و شمتٛمثؾ هذه اًمٕمٜم٤مس ذم وضمقد ُمرومؼ قم٤مم )أوٓ(، و وضمقد ؿمخص ُمٕمٜمقي قم٤مم )صم٤مٟمٞم٤م(، و أن 

ٕم٘مد اؾمتٖمالل ُمرومؼ قم٤مم )صم٤مًمث٤م(، و أن يرشمٌط اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم ًمٚمٛمٗمقض ًمف سمٜمت٤مئ٩م يٙمقن ُمقوقع اًم

 اؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم )صم٤مًمث٤م(. 

 أوال: وجود مرؾق ظام

يٕمد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم أطمد ـمرق إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، و سم٤مًمت٤مزم ي٘متيض وضمقد ُمرومؼ قم٤مم 

ٜمِم٤مط ُمقوقع اًمٕم٘مد ُمروم٘م٤م قم٤مُم٤م، يِمٙمؾ ُمقوقع قم٘مد اًمتٗمقيض، طمٞم٨م أٟمف ذم طم٤مل مل يِمٙمؾ اًم

  [31]ومال ٟمٙمقن سمّمدد قم٘مد شمٗمقيض ُمرومؼ قم٤مم.

و يٕمتؼم اعمرومؼ اًمٕم٤مم ُمـ أيمثر اعمٗم٤مهٞمؿ همٛمقو٤م و شمٓمقرا ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، ومحتك أن ٓ 

يقضمد شمٕمريػ ُمقطمد ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم، وم٤مإلطمج٤مم قمـ إقمٓم٤مء شمٕمريػ ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم، يٕمقد إمم 

اًمتٌدل و اًمتل ختتٚمػ ذم اًمزُم٤من ؼ اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتٓمقر و اقمت٤ٌمرات شمتٕمٚمؼ سمٌٞمئ٦م اعمروم

  [32]اعمٙم٤من.و

ومٚمؿ يٜمتف اًمٗم٘مف إمم رأي ُمقطمد سمِم٠من ُمٗمٝمقم اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ومٕمرومف اًمٌٕمض سم٠مٟمف ٟمِم٤مط شم٤ٌمذه 

اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م إلؿم٤ٌمع طم٤مضم٦م ذات ٟمٗمع قم٤مم، و هذا هق اعمٕمٜمك اعم٤مدي ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم، طمٞم٨م يريمز 

سمف اعمرومؼ حت٘مٞم٘م٤م ًمٚمٜمٗمع اًمٕم٤مم، و يٕمرومف اًمٌٕمض أظمر سم٠مٟمف ُمٜمٔمٛم٦م أو هٞمئ٦م قمغم اًمٕمٛمؾ اًمذي ي٘مقم 

قم٤مُم٦م شمٕمٛمؾ سم٤مٟمتٔم٤مم و اـمراد قمغم شمزويد اجلٛمٝمقر سم٤محل٤مضم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، و هذا هق اعمٕمٜمك اًمٕمْمقي 

 [33]ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم.

و سم٤مًمرهمؿ ُمـ وضمقد آدم٤مهلم اًم٤ًمسم٘ملم ًمتحديد ُمدًمقل اعمرومؼ اًمٕم٤مم يمٛمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر 

إلداري، وم٢من آدم٤مه اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٗم٘مف و اًم٘مْم٤مء اإلداريلم يذه٥م إمم اجلٛمع سملم اًمٜمِم٤مط ا

  [34]اعمٕمٞم٤مريـ اًم٤ًمسم٘ملم ًمتٕمريػ اعمرومؼ اًمٕم٤مم.

و شمِمٙمؾ اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل و اًمتج٤مري اجلزء إيمؼم ُمـ اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م 

راومؼ شم٤ًمهؿ سمّمقرة يمٚمٞم٦م أو ُمقوقع اًمتٗمقيض، قمغم اقمت٤ٌمر أن اًمٓمٌٞمٕم٦م آىمتّم٤مدي٦م هلذه اعم

ضمزئٞم٦م ذم متقيؾ اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمًتٗمٞمديـ ُمـ ظمدُم٤مهت٤م، يمام يٛمٙمـ شمٓمٌٞمؼ شم٘مٜمٞم٦م شمٗمقيض 

 [35]اعمرومؼ اًمٕم٤مم قمغم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري.
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 ثافثا: وجود صخص معـوي ظام

م، يٙمقن ُم١ًموٓ إن شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ٓ يٛمٙمـ أن يٛمٜمح إٓ ُمـ ىمٌؾ ؿمخص ُمٕمٜمقي قم٤م

قمـ إدارشمف و شمٜمٔمٞمٛمف و طمتك أطمٞم٤مٟم٤م قمـ إٟمِم٤مئف، و قمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ ٕؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص 

ُمٜمح شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ٕن هذا اعمٜمح يدظمؾ ذم آظمتّم٤مص احلٍمي ٕؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن 

  [36]اًمٕم٤مم، اًمٜم٤مسمع أصال ُمـ اُمتٞم٤مزات اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م.

 ثافثا: اشتغالل مرؾق ظام

ًم٘مٞم٤مم شمٗمقيض ُمرومؼ قم٤مم أن يٙمقن ُمقوقع اًمٕم٘مد اؾمتٖمالل ُمرومؼ قم٤مم، أي إدارة  يِمؽمط     

اعمرومؼ و شمِمٖمٞمٚمف ووم٘م٤م ًمٚمٖم٤مي٦م ُمـ إٟمِم٤مئف، و حت٧م إذاف و رىم٤مسم٦م اًمًٚمٓم٦م ُم٤مٟمح٦م اًمتٗمقيض، 

طمٞم٨م يتقمم ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض شمِمٖمٞمؾ اعمرومؼ اًمٕم٤مم و اؾمتٖمالًمف، ُمتحٛمال اعمخ٤مـمر اعمؽمشم٦ٌم قمغم 

طم٥م اًمتٗمقيض اؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم قمغم ٟمٗم٘متف، و سم٤مًمت٤مزم يٚم٘مك قمغم ذًمؽ، يمام جي٥م أن يتقمم ص٤م

قم٤مشم٘مف متقيؾ قمٛمٚمٞم٤مت اًمتِمٖمٞمؾ، و ذم سمٕمض قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم يتحٛمؾ أقم٤ٌمء إىم٤مُم٦م 

 [37]اعمرومؼ اًمٕم٤مم.

 رابعا: ارتباط ادؼابل ادايل بـتائج االشتغالل

ف سم٢مدارة اعمرومؼ و اؾمتٖمالًمف، ًمٞمٓ يٙمٗمل ًمتح٘مؼ شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم أن يٕمٝمد ًمٚمٛمٗمقض إ

إٟمام جي٥م أن يتح٘مؼ ُمٕمف ذط آظمر و هق أن يرشمٌط اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم اًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف اعمٗمقض ًمف و

 [38]سمٜمت٤مئ٩م آؾمتٖمالل.

طمٞم٨م يِمٙمؾ ارشم٤ٌمط اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم سمٜمت٤مئ٩م آؾمتثامر ُمٕمٞم٤مرا ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم قم٘مد شمٗمقيض اعمرومؼ 

٘مقد يتخذ اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم اًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف اعمتٕم٤مىمد اًمٕم٤مم و اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ومٗمل هذه اًمٕم

ؿمٙمؾ صمٛمٜم٤م حمددا، سمحٞم٨م يتؿ حتديد هذا اًمثٛمـ ذم وقء شمٙمٚمٗم٦م إقمامل اعمٜمٗمذة، و هذا سمخالف 

قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم اًمتل يتؿ حتديد اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم ذم وقء ٟمت٤مئ٩م آؾمتٖمالل و ًمٞمس ذم 

 [39]اًمٕم٤مم.صقرة شمٙمٚمٗم٦م إقمامل اًمتل يتٓمٚمٌٝم٤م اعمرومؼ 

قمغم هذا  247-05ذم وم٘مرهت٤م إومم ُمـ اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ  217و ًم٘مد أيمدت اعم٤مدة 

و يتؿ اًمتٙمٗمؾ سم٠مضمر اعمٗمقض ًمف، سمّمٗم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م، ُمـ اؾمتٖمالل  "اًمنمط، طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم أٟمف: 

  "اعمرومؼ اًمٕم٤مم 

ومٙمرة ًمٞم٧ًم و إن ارشم٤ٌمط اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم سمٜمت٤مئ٩م آؾمتٖمالل ذم قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم   

سم٤محلديث٦م، إذ أن اًمٌداي٦م إومم هلذه اًمٗمٙمرة ٟمِم٠مت ذم رطم٤مب ىمْم٤مء جمٚمس اًمدوًم٦م اًمٗمرٟمز 

اعمتٕمٚمؼ سمٕمقد اُمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم، طمٞم٨م يم٤من جمٚمس اًمدوًم٦م يرسمط سملم طمّمقل اعمتٕم٤مىمد قمغم 

ضمٕم٤مٓت ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سم٤معمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ آُمتٞم٤مز و قم٘مد آُمتٞم٤مز، وم٘مد قمد جمٚمس اًمدوًم٦م 
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أن اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم ذم آُمتٞم٤مز ٓ شم١مُمٜمف  0969ديًٛمؼم قم٤مم  00ٗمرٟمز ذم طمٙمٛمف اًمّم٤مدر ذم اًم

  [40]اجلامقم٦م اعمتٕم٤مىمدة، و إذا أُمٜمتف ًمٚمٛمتٕم٤مىمد ومٚمـ يٙمقن هٜم٤مك اُمتٞم٤مز ُمرومؼ قم٤مم.

إٓ أن هذا اًمتّمقر اًمت٘مٚمٞمدي ُٓمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم اًم٘م٤مئؿ قمغم طمٍم وضمقده قمغم ضمٕم٤مٓت 

ٕملم سمخدُم٤مت اعمرومؼ مل يدم ـمقيال، ومٚم٘مد اقمتؼم اًمٕمٚمؿ و آضمتٝم٤مد أٟمف إذا يًتقومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜمتٗم

يم٤مٟم٧م اجلٕم٤مٓت شمِمٙمؾ ُمٞمزة اُمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم، وم٢من ذًمؽ جي٥م أن ٓ يٜمًح٥م قمغم شمٗمقيض 

اعمرومؼ اًمٕم٤مم، و اًمذي يْمؿ يمٗمئ٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م أؾم٤مًمٞم٥م و ـمرق قمدة ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اُمتٞم٤مز اعمرومؼ 

٤مم جي٥م أن ٓ يتؿ رسمٓمف سمٜمقع ُمٕملم ُمـ اًمٕم٤مئدات ٓ ؾمٞمام اجلٕم٤مٓت، اًمٕم٤مم، ومتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم

سمؾ قمغم اًمٕمٙمس يٛمٙمـ أن يتّمؾ سمٕم٤مئدات ذات ُمّم٤مدر خمتٚمٗم٦م، ذط أن شمٙمقن مجٞمٕمٝم٤م ُمتّمٚم٦م 

  [41]سمٜمت٤مئ٩م آؾمتٖمالل.

 أكواع ظؼود تػويض ادرؾق افعام :ادبحث افثاين

ٗمقض ًمف ذم إٟمِم٤مء اعمرومؼ اًمٕم٤مم ٦م اعمشمتٕمدد أٟمقاع قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم قمغم وومؼ ُم٤ًممه

اؾمتٖمالًمف، و طمجؿ اعمخ٤مـمر اًمتل يتحٛمٚمٝم٤م، اًمرىم٤مسم٦م اًمتل مت٤مرؾمٝم٤م اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م، ًمذا ومٗمٙمرة و

 اًمتٗمقيض ٓ شمٙمقن سمدرضم٦م واطمدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم.

ٟمٞم٦م قمغم أن ذم وم٘مرهت٤م إومم و اًمث٤م 247-05ُمـ اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ  201و ًم٘مد ٟمّم٧م اعم٤مدة 

شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ي٠مظمذ طم٥ًم ُمًتقى اًمتٗمقيض و اخلٓمر اًمذي يتحٛمٚمف اعمٗمقض ًمف و رىم٤مسم٦م 

اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م، ؿمٙمؾ آُمتٞم٤مز أو اإلجي٤مر أو اًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمزة أو اًمتًٞمػم، يمام يٛمٙمـ أن ي٠مظمذ 

ٕؿمٙم٤مل شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، أؿمٙم٤مٓ أظمرى حتدد قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ، و سم٤مًمت٤مزم وم٤معمنمع طمدد ا

 اًمتل يتخذه٤م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم.

و قمٚمٞمف ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق إمم يمؾ ُمـ قم٘مد آُمتٞم٤مز و قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم )اعمٓمٚم٥م إول(، يمام 

 ؾمٞمتؿ شمٜم٤مول اإلدارة سم٤مًمنمايم٦م و قم٘مد إدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم )اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين(. 

 جيار ادرؾق افعامظؼد االمتقاز و ظؼد إ :ادطؾب األول

يٕمد يمؾ ُمـ قم٘مد آُمتٞم٤مز و قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم ُمـ أسمرز صقر شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ًمذا 

ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق ُمـ ظمالل هذا اعمٓمٚم٥م إمم قم٘مد آُمتٞم٤مز )اًمٗمرع إول(، صمؿ ؾمٞمتؿ شمٜم٤مول قم٘مد 

 إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم ) اًمٗمرع اًمث٤مين(.
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 Concessionافػرع األول: ظؼد االمتقاز 

يِمٙمؾ قم٘مد آُمتٞم٤مز أطمد اًمّمقر اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمتٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، يمام أٟمف يٕمد ُمـ أىمدم 

 اًمٓمرق ذم إذاك أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ذم إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م.

ُمٌدئٞم٤م، إن قم٘مد آُمتٞم٤مز قمٜمد فمٝمقره شم٤مرخيٞم٤م، هق أؾمٚمقب ي٘مقم سمٜم٘مؾ شمًٞمػم ٟمِم٤مط قمٛمقُمل 

ُمرطمٚم٦م اًمدوًم٦م احل٤مرؾم٦م أو اًمدوًم٦م اًمٚمٞمٌػماًمٞم٦م ذم إمم هٞمئ٤مت ظم٤مص٦م، سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م اإلدارة ذم 

اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، ٓ شمتدظمؾ ذم اًمٜمِم٤مـم٤مت ذات اًمٓم٤مسمع اًمّمٜم٤مقمل و اًمتج٤مري، وم٢مذا يم٤مٟم٧م 

هٜم٤مك ضورة ًمٚم٘مٞم٤مم هبذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمِم٤مط، وم٢من اإلدارة شم٘مقم سمف و ًمٙمـ سمّمٗم٦م همػم ُم٤ٌمذة، 

ظم٤مص٦م قمـ ـمريؼ إسمرام قم٘مد ُمٕمٝم٤م،  سمحٞم٨م يٛمٜمح شمًٞمػم و اؾمتٖمالل هذه اعمراومؼ إمم أؿمخ٤مص

  [42]يًٛمك هذا اًمٕم٘مد سمٕم٘مد آُمتٞم٤مز.و

و ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق ُمـ ظمالل هذا اًمٗمرع إمم شمٕمريػ قم٘مد آُمتٞم٤مز )أوٓ(، يمام ؾمٞمتؿ شمٜم٤مول اًمٓمٌٞمٕم٦م 

 اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز )صم٤مٟمٞم٤م(.

 أوال: تعريف ظؼد االمتقاز

ٔمرة إمم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، ومت٘مٚمٞمدي٤م يم٤من قم٘مد ًم٘مد شمٓمقر شمٕمريػ اُمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم، سم٤مظمتالف اًمٜم

آُمتٞم٤مز يِمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م ظم٤مص٦م إلدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م و اًمتج٤مري٦م، و ُمـ ىمٌؾ ؿمخص 

 ظم٤مص، و هٙمذا ضم٤مءت اًمتٕم٤مريػ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمتقاوم٘م٦م ُمع هذه اًمٜمٔمرة.

 -زم قم٘مد إداري يتقمم اعمٚمت "طمٞم٨م قمرف اًمٕمٛمٞمد ؾمٚمٞمامن حمٛمد اًمٓماموي قم٘مد آُمتٞم٤مز سم٠مٟمف: 

سمٛم٘متْم٤مه و قمغم ُم١ًموًمٞمتف إدارة ُمرومؼ قم٤مم اىمتّم٤مدي و اؾمتٖمالًمف ُم٘م٤مسمؾ رؾمقم  -ومردا أو ذيم٦م 

يت٘م٤مو٤مه٤م ُمـ اعمٜمتٗمٕملم ُمع ظمْمققمف ًمٚم٘مقاقمد إؾم٤مؾمٞم٦م ًمًػم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، ومْمال قمـ 

  [43] "اًمنموط اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م اإلدارة قم٘مد آُمتٞم٤مز 

قم٘مد إداري يتؿ سمٛم٘متْم٤مه إؾمٜم٤مد إدارة  "أٟمف: يمام و ىمد قمرومف اًمديمتقر قمٌد اًمٖمٜمل سمًٞمقين قمغم 

اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ؾمقاء يم٤من ومردا  أطمد اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م آىمتّم٤مدي٦م، إمم ؿمخص ُمـ أؿمخ٤مص

ذيم٦م، عمدة حمددة ًمتح٘مٞمؼ اًمٖمرض اًمذي أٟمِمئ اعمرومؼ ُمـ أضمٚمف، قمغم ُم١ًموًمٞمتف و سمقاؾمٓم٦م أو

  [44]." أُمقاًمف و قمامًمف، ُم٘م٤مسمؾ حتّمٞمؾ رؾمقم ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سمخدُم٤مت اعمرومؼ

إٓ أن قم٘مد آُمتٞم٤مز سمٛمٕمٜم٤مه اًمت٘مٚمٞمدي ىمد شمٓمقر سمتٓمقر اًمٜمٔمرة إمم اعمرومؼ اًمٕم٤مم، و ومٙمرة حت٘مٞمؼ 

 اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم، وم٠مصٌح ًمالُمتٞم٤مز ُمٕمٜمك أوؾمع و سم٤مت يٕمرف يم٤مًمت٤مزم:

اُمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم هق اًمٕم٘مد اًمذي سمٛمقضمٌف  "وم٘مد قمرومف اًمديمتقر وًمٞمد طمٞمدر ضم٤مسمر سم٘مقًمف: 

طم٘مٞم٘مل أو ُمٕمٜمقي هق ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص،  شمٙمٚمػ مج٤مقم٦م قم٤مُم٦م ؿمخص

سم٢مدارة و اؾمتثامر ُمرومؼ قم٤مم قمغم طم٤ًمسمف و ُم١ًموًمٞمتف، سمقاؾمٓم٦م قمامًمف و أُمقاًمف و حت٧م رىم٤مسم٦م 
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اإلدارة عمدة حمدودة و ـمقيٚم٦م ٟمًٌٞم٤م، ًم٘م٤مء أضمر يتٛمثؾ سمرؾمقم يت٘م٤مو٤مه٤م ُمـ ُمٜمتٗمٕمل اعمرومؼ اًمٕم٤مم، 

 [45]."رأو حتدده اًمٜمت٤مئ٩م اعم٤مًمٞم٦م ًمالؾمتثام

قم٘مد أو اشمٗم٤مق شمٙمٚمػ اإلدارة اعم٤مٟمح٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م  "و قمرومف اًمديمتقر ٟم٤مس ًم٤ٌمد قمغم أٟمف: 

أو اًمقٓي٦م أو اًمٌٚمدي٦م سمٛمقضمٌف ؿمخّم٤م ـمٌٞمٕمٞم٤م )ومرد( أو ؿمخّم٤م ُمٕمٜمقي٤م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمٛمقُمل 

ل اؾمتٖمال( يًٛمك ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، سمتًٞمػم و)سمٚمدي٦م ُمثال( أو ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص )ذيم٦م ُمثال

ُمرومؼ قمٛمقُمل عمدة حمددة، و ي٘مقم ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز سم٢مدارة هذا اعمرومؼ ُمًتخدُم٤م قمامًمف و أُمقاًمف 

و ُمتحٛمال اعم١ًموًمٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ ذًمؽ، و ذم ُم٘م٤مسمؾ اًم٘مٞم٤مم هبذه اخلدُم٦م أي شمًٞمػم اعمرومؼ 

اًمٕمٛمقُمل، يت٘م٤مى ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مزم حيدد ذم اًمٕم٘مد، يدومٕمف اعمٜمتٗمٕملم سمخدُم٤مت 

."اعمرومؼ 
 
[46]  

شمٕمٝمد اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م  "سم٠مٟمف:  247-05ُمـ اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ  201يمام قمرومتف اعم٤مدة 

ىم٤مُم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم و اؾمتٖمالًمف، ًمٚمٛمٗمقض ًمف إُم٤م إٟمج٤مز ُمٜمِمآت أو اىمتٜم٤مء ممتٚمٙم٤مت ضوري٦م إل

 إُم٤م شمٕمٝمد ًمف وم٘مط سم٤مؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم.و

يت٘م٤مى تف، حت٧م رىم٤مسم٦م اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م، ويًتٖمؾ اعمٗمقض ًمف اعمرومؼ اًمٕم٤مم سم٤مؾمٛمف و قمغم ُم١ًموًمٞم

 قمـ ذًمؽ أشم٤موى ُمـ ُمًتخدُمل اعمرومؼ اًمٕم٤مم.

 ."يٛمقل اعمٗمقض ًمف آٟمج٤مز و اىمتٜم٤مء اعمٛمتٚمٙم٤مت و اؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم سمٜمٗمًف  

ومٛمـ ظمالل هذه اًمتٕم٤مريػ، يالطمظ سم٠مٟمف ىمد حلؼ سمتٕمريػ قم٘مد آُمتٞم٤مز قمدة شمٓمقرات ؿمٛمٚم٧م 

 ضمقاٟم٥م ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م:

قم٘مد آُمتٞم٤مز ىم٤مسا قمغم أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص، وم٘مد أصٌح ُمـ اعمٛمٙمـ ُمٜمح مل يٕمد  -

 آُمتٞم٤مز ٕؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم.

إذا يم٤مٟم٧م اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م آىمتّم٤مدي٦م هل اًمتل شمدار ذم إصؾ قمـ ـمريؼ قم٘مد آُمتٞم٤مز، وم٘مد  -

 فمٝمرت إُمٙم٤مٟمٞم٦م إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م اإلداري٦م أيْم٤م قمـ ـمريؼ آُمتٞم٤مز.

ٞم٦م اىمتّم٤مر قم٘مد آُمتٞم٤مز قمغم اؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم دون إىم٤مُم٦م اعمٜمِمآت اًمالزُم٦م هلذا اُمٙم٤مٟم -

 إظمػم.

ًم٘مد أصٌح٧م اًمٕم٤مئدات اعم٤مًمٞم٦م ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز همػم ُم٘متٍمة قمغم جمرد أشم٤موى يًتقومٞمٝم٤م ُمـ  -

اعمٜمتٗمٕملم سمخدُم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ آُمتٞم٤مز، سمؾ أصٌح يتّمقر ُم٤ًمقمدة ُم٤مًمٞم٦م ُمـ ـمرف 

 ٟمح٦م آُمتٞم٤مز. اًمًٚمٓم٦م ُم٤م

 [47]و سمِمٙمؾ قم٤مم يتًؿ قم٘مد آُمتٞم٤مز سم٤مًمًامت و اخلّم٤مئص اًمت٤مًمٞم٦م:

 أٟمف قم٘مد ـمقيؾ إُمد حيت٤مج شمٜمٗمٞمذه ومؽمة ـمقيٚم٦م ىمد شمزيد قمـ مخًلم قم٤مُم٤م. -
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 شمتٛمتع اًمًٚمٓم٦م ُم٤مٟمح٦م آُمتٞم٤مز سمًٚمٓم٦م شم٘مديري٦م واؾمٕم٦م ذم إسمراُمف. -

ٞمٝم٤م ُمـ اعمٜمتٗمٕملم ُمـ ظمدُم٤مت اعمرومؼ يتحدد اعم٘م٤مسمؾ ذم قم٘مد آُمتٞم٤مز هم٤مًم٤ٌم سمرؾمقم يتؿ شم٘م٤مو -

 اًمٕم٤مم.

 ثاكقا: افطبقعة افؼاكوكقة فعؼد االمتقاز 

 [48]ًم٘مد اظمتٚمٗم٧م أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم حتديد اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز: 

وم٘مد ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أن قم٘مد آُمتٞم٤مز هق وًمٞمد أُمر اٟمٗمرادي شمّمدره اًمًٚمٓم٦م ُم٤مٟمح٦م  -

و يروخ ًمف ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز اظمتٞم٤مرا ًم٘مٌقًمف ذوط قم٘مد  ي٦م آُمرة،آُمتٞم٤مز سمام هل٤م ُمـ وٓ

آُمتٞم٤مز، و هذا اًمرأي و إن يم٤من حيتٗمظ ًمإلدارة سمح٘مٝم٤م ذم اًمتدظمؾ ًمٚمتٕمديؾ ذم ىمقاقمد قم٘مد 

آُمتٞم٤مز و إًمٖم٤مئف دون احل٤مضم٦م ًمرو٤مء اًمٓمرف أظمر، إٓ أٟمف يٖم٤مزم ذم إهمٗم٤مل ٟمّمٞم٥م اعمٚمتزم ذم 

 مم زقمزقم٦م ُمريمزه. إسمرام اًمٕم٘مد، ُمٖم٤مٓة ىمد شم١مدي إ

و ذه٥م رأي آظمر، إمم اقمت٤ٌمر قم٘مد آُمتٞم٤مز قم٘مدا ُمـ قم٘مقد اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، خيْمع عم٤م ختْمع ًمف  -

هذه اًمٕم٘مقد ُمـ ىمقاقمد، و ًمٙمـ ىمد شمٌلم ظمٓم٠م هذا اًمرأي ٕن إظمذ سمف قمغم إـمالىمف، حيقل دون 

 شمدظمؾ اإلدارة ذم شمٕمديؾ ذوط قم٘مد آُمتٞم٤مز سمٛمجرد إىمراره٤م.

ٕمٛمٞمد دوضمل ٟمٔمري٦م اًمٕمٛمؾ اعمختٚمط، و هذه اًمٜمٔمري٦م هل إيمثر ىمٌقٓ ذم وىمتٜم٤م و ًم٘مد ص٤مغ اًم -

احل٤مزم ًمتؼمير اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز، و ُم١مدى هذه اًمٜمٔمري٦م أن قم٘مد آُمتٞم٤مز هق قمٛمؾ 

 ىم٤مٟمقين ُمريم٥م حيتقي قمغم ٟمققملم ُمـ اًمٜمّمقص، ٟمّمقص شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م و ٟمّمقص شمٕم٤مىمدي٦م.

تل شمتٕمٚمؼ سم٘مقاقمد و شمٜمٔمٞمؿ اعمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ آُمتٞم٤مز و شمًٞمػمه، وم٤مًمٜمّمقص اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م، هل اًم     

و هل اًمتل شمقوح يمٞمٗمٞم٦م أداء اخلدُم٦م ًمٚمٛمٜمتٗمٕملم، و متٚمؽ اًمًٚمٓم٦م ُم٤مٟمح٦م آُمتٞم٤مز شمٕمديٚمٝم٤م ذم أي 

وىم٧م ووم٘م٤م حل٤مضم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم ُمقوقع آُمتٞم٤مز، أُم٤م اًمٜمّمقص اًمتٕم٤مىمدي٦م، ومٝمل اًمتل شمتٕمٚمؼ 

٤مز، و شمٜمٔمؿ اًمٕمالىم٦م سملم ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز و اًمًٚمٓم٦م ُم٤مٟمح٦م سم٤محل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم

 [49]آُمتٞم٤مز، طمٞم٨م ختْمع إلرادة اًمٓمروملم و حتٙمٛمٝم٤م ىم٤مقمدة أن اًمٕم٘مد ذيٕم٦م اعمتٕم٤مىمديـ.

 Affermageافػرع افثاين: ظؼد إجيار ادرؾق افعام 

اُمتٞم٤مز ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق إمم شمٕمريػ قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم، و ظمّم٤مئّمف، صمؿ إمم متٞمٞمزه قمـ قم٘مد 

 اعمرومؼ اًمٕم٤مم.

 أوال: تعريف ظؼد إجيار ادرؾق افعام:  

يٕمرف قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم، قمغم أٟمف اشمٗم٤مق يٙمٚمػ سمٛمقضمٌف ؿمخص قمٛمقُمل ؿمخص آظمر 

يًٛمك اعمًت٠مضمر، اؾمتٖمالل ُمرومؼ قمٛمقُمل عمدة ُمٕمٞمٜم٦م، ُمع شم٘مديؿ إًمٞمف اعمٜمِمآت و إضمٝمزة، 

٤م قمامًمف و أُمقاًمف، و ذم ُم٘م٤مسمؾ شمًٞمػم اعمرومؼ وي٘مقم اعمًت٠مضمر سمتًٞمػم و اؾمتٖمالل اعمرومؼ ُمًتخدُم
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اًمٕمٛمقُمل، يت٘م٤مى اعمًت٠مضمر ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مزم حيدد ذم اًمٕم٘مد يدومٕمف اعمٜمتٗمٕملم ُمـ اعمرومؼ ذم ؿمٙمؾ 

إشم٤موة، قمغم أن يدومع اعمًت٠مضمر ُم٤ًممه٦م ُم٤مًمٞم٦م ًمٚمِمخص اًمٕمٛمقُمل ٓؾمؽمضم٤مع ُمّم٤مريػ اعمٜمِمآت 

 [50]و إضمٝمزة إصٚمٞم٦م.

 "قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم قمغم أٟمف:  247-05قم اًمرئ٤مد رىمؿ ُمـ اعمرؾم 201و ىمد قمروم٧م اعم٤مدة 

شمٕمٝمد اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ًمٚمٛمٗمقض ًمف سمتًٞمػم ُمرومؼ قم٤مم و صٞم٤مٟمتف، ُم٘م٤مسمؾ إشم٤موة ؾمٜمقي٦م يدومٕمٝم٤م هل٤م. 

متقل اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م سمٜمٗمًٝم٤م إىم٤مُم٦م ، و يتٍمف اعمٗمقض ًمف، طمٞمٜمئذ، حل٤ًمسمف و قمغم ُم١ًموًمٞمتف

 ."ًمف ُمـ ظمالل حتّمٞمؾ إشم٤موى ُمـ ُمًتٕمٛمكم اعمرومؼ اًمٕم٤مم اعمرومؼ اًمٕم٤مم. و يدومع أضمر اعمٗمقض 

 ثاكقا: خصائص ظؼد إجيار ادرؾق افعام

ُمـ ظمالل شمٕمريػ قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم، يتٌلم أن هٜم٤مك صمالصم٦م قمٜم٤مس متٞمز قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ 

 اًمٕم٤مم و اًمتل شمتٛمثؾ ذم:

ُم٤مٟمح٦م اًمتٗمقيض حتٛمؾ شمتقمم اًمًٚمٓم٦م ( حتؿل افشخص افعام كػؼات إؿامة ادرؾق افعام: 1

ٟمٗم٘م٤مت إىم٤مُم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم أو إىم٤مُم٦م اعمٜمِمآت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٕم٤مئدة ًمف، سمحٞم٨م يًٚمؿ اًمِمخص اًمٕم٤مم 

 [51] .اعمرومؼ إمم ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض ضم٤مهز ًمٚمتِمٖمٞمؾ، و يتقمم هذا إظمػم إدارشمف و اؾمتٖمالًمف

اًمٕم٤مم سمدومع ُم٘م٤مسمؾ يٚمتزم ُمًت٠مضمر اعمرومؼ ( تلدية جزء من ادؼابل ادايل إػ افسؾطة ادػوضة: 2

ُم٤مزم ًمٚمًٚمٓم٦م ُم٤مٟمح٦م اًمتٗمقيض، إذ ي٘مقم اعمًت٠مضمر سمتحّمٞمؾ ُم٘م٤مسمؾ ُمـ اعمٜمتٗمٕملم ٟمتٞمج٦م اؾمتٖمالل 

اعمرومؼ، و يٚمتزم سم٠من يٕمٓمل ًمٚمًٚمٓم٦م ُم٤مٟمح٦م اًمتٗمقيض ضمزء ُمـ اًمٕم٤مئدات اًمتل طمّمٚمٝم٤م ُمـ 

سمت٘مديٛمٝم٤م  اعمٜمتٗمٕملم، و شمٌدو هذه اًمٜمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م، ـم٤معم٤م أن اإلدارة شم٤ًمهؿ ذم قمٛمٚمٞم٦م آؾمتثامر

  [52]ُمٜمِمآت اعمرومؼ اًمٕم٤مم حمؾ قم٘مد اإلجي٤مر و اًمذي شمٙمٌد اًمِمخص اًمٕم٤مم ٟمٗم٘م٤مت إىم٤مُمتٝم٤م.

سم٤مقمت٤ٌمر أن آؾمتثامرات اًمتل شمٙمرس ذم قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم  مدة ظؼد إجيار ادرؾق افعام: (3

ُم٦م ُمتقاوٕم٦م و ُم٘متٍمة قمغم ٟمٗم٘م٤مت اًمتِمٖمٞمؾ و صٞم٤مٟم٦م اعمٜمِمآت اًمٕم٤مُم٦م، دون حتٛمؾ ٟمٗم٘م٤مت إىم٤م

اعمرومؼ، ًمذا ومٛمدة قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم شمٙمقن ىمّمػمة، و ٓ شمتج٤موز ُمدشمف قم٤مدة اصمٜمل قمنم قم٤مُم٤م 

  [53]و ذم سمٕمض احل٤مٓت شمٙمقن أىمؾ.

 ثافثا: متققز ظؼد إجيار ادرؾق افعام ظن ظؼد االمتقاز

 سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن قم٘مد آُمتٞم٤مز ي٘مرب ضمدا قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم سمحٙمؿ أن يمالمه٤م يتٗم٘م٤من ذم

يمقهنام وضمف ُمـ أوضمف شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، يمام أن اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم ًمٙمؾ ُمـ ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز 

واعمًت٠مضمر يٙمقن سمتحّمٞمؾ أشم٤موى ُمـ اعمٜمتٗمٕملم، و ًمٙمـ ُمع ذًمؽ شمقضمد اظمتالوم٤مت سملم قم٘مد 

 اُمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم و قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم و اًمتل شمتٛمثؾ ذم:
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رومؼ اًمٕم٤مم هل اًمتل شمتحٛمؾ ٟمٗم٘م٤مت إىم٤مُم٦م اعمٜمِمآت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ذم قم٘مد إجي٤مر اعم -

ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم، طمٞم٨م ي٘متٍم دور ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض سم٢مدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم، قمغم قمٙمس قم٘مد 

 آُمتٞم٤مز اًمذي ىمد يٜمص قمغم إىم٤مُم٦م اعمٜمِمآت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم.

 ن ـمقيٚم٦م ٟمًٌٞم٤م.ُمدة قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم شمٙمقن أىمٍم ُمـ ُمدة قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتل شمٙمق -

يٚمتزم اعمٗمقض ًمف ذم قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم سمدومع ضمزء ُمـ اعم٘م٤مسمؾ ُمـ طمّمٞمٚم٦م ُم٤م شم٘م٤مو٤مه ُمـ  -

ٚمتزم إقم٤ٌمء و اًمٜمٗم٘م٤مت مجٞمٕمٝم٤م اعمٜمتٗمٕملم ًمٚمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م، سمخالف قم٘مد آُمتٞم٤مز إذ يتحٛمؾ اعم

ٞمتّمقر أن ي٘مقم سم٤مًمت٤مزم حيؼ ًمف احلّمقل قمغم مجٞمع قمقائد اؾمتٖمالل اعمرومؼ، و ًمٙمـ ُمع ذًمؽ ومو

 اعمٚمتزم سمدومع ُم٘م٤مسمؾ ًمٚمجٝم٦م اإلداري٦م اعمتٕم٤مىمدة.

 افوـافة ادحػزة و افتسقر  :ادطؾب افثاين

سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمؾ ُمـ قم٘مد آُمتٞم٤مز و قم٘مد إجي٤مر اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ٟمص اعمنمع ُمـ ظمالل اعمرؾمقم 

حٗمزة قمغم ٟمققملم آظمريـ ُمـ قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، و مه٤م اًمقيم٤مًم٦م اعم 247-05رىمؿ 

 )اًمٗمرع إول(، و اًمتًٞمػم )اًمٗمرع اًمث٤مين(

 Régie Intéresséeافػرع األول: افوـافة ادحػزة 

ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق إمم يمؾ ُمـ شمٕمريػ اًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمزة )أوٓ(، صمؿ ؾمٞمتؿ اًمتٕمرض إمم ظمّم٤مئّمٝم٤م 

 )صم٤مٟمٞم٤م(. 

 أوال: تعريف افوـافة ادحػزة

٦م أو اإلدارة همػم اعم٤ٌمذة، هق اًمٕم٘مد اًمذي اًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمزة أو ُم٤م يٕمرف سمٕم٘مد اإلدارة سم٤مًمنمايم

، إدارة و اؾمتٖمالل ُمرومؼ Régisseurيٕمٝمد ومٞمف اًمِمخص اًمٕم٤مم إمم ؿمخص آظمر يًٛمك ويمٞمال 

قم٤مم، حل٤ًمب اًمِمخص اًمٕم٤مم ُم٤مٟمح اًمتٗمقيض، ُم٘م٤مسمؾ أضمرة حمددة ذم اًمٕم٘مد يدومٕمٝم٤م اًمِمخص 

ٕم٤مم، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟم٦ًٌم اًمٕم٤مم ُم٤مٟمح اًمتٗمقيض، و اًمتل شمٙمقن ُمرشمٌٓم٦م سمٜمت٤مئ٩م اؾمتٖمالل اعمرومؼ اًم

ُمـ أرسم٤مح اؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم هبدف شمِمجٞمع اعمٗمقض ًمف قمغم زي٤مدة وم٤مقمٚمٞم٦م اعمرومؼ أو زي٤مدة 

رسمحٞمتف، و سم٤مًمت٤مزم ومٛمٕمدل إضمر اًمذي يت٘م٤مو٤مه اًمقيمٞمؾ ٓ يٙمقن صم٤مسمت٤م سمؾ ُمتحريم٤م، شمتٗم٤موت 

 [54]ىمٞمٛمتف سم٤مٓؾمتٜم٤مد ًمٚمٜمت٤مئ٩م اعمح٘م٘م٦م ُمـ إدارة اعمرومؼ.

شمٕمـٝمد  "اًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمزة، سم٠مهن٤م:  247-05ُمـ اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ  ٤217مدة و ًم٘مد قمروم٧م اعم

ويــ٘مـقم ـرومؼ اًمــٕمـ٤مم.عمٗمقوـ٦م ًمٚمـٛمٗمقض ًمف سمـتًـٞمٞمـر أو سمـتـًـٞمػم وصٞم٤مٟمــ٦م اعماًمـًٚمـٓم٦م ا

ٗمقوـ٦م اًمتل متـقل سمٜمـٗمًٝمـ٤م عمـرومؼ اًمٕم٤مم حلًـ٤مب اًمـًٚمٓمـ٦م اعمـٗمقض ًمـف سمـ٤مؾمـتـٖمالل اعما

 ٕمـ٤مم وحتتٗمظ سم٢مدارشمف.رومؼ اًمعمإىم٤مُمـ٦م ا
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ٗمقو٦م سمـقاؾمٓمـ٦م ُمـٜمـح٦م حتـدد سمـٜمـًـ٦ٌم عمٗمقض ًمف ُم٤ٌمذة ُمـ اًمًٚمٓم٦م اعمويدومع أضمر ا

 .قمٜمـد آىمتْم٤مء شمْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُمٜمح٦م إٟمـت٤مضمـٞم٦م وطمّم٦م ُمـ إرسم٤مح،، ُمـئقي٦م ُمـ رىمـؿ إقمامل

اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل يدومٕمٝم٤م ، ٗمقض ًمفعمسمـ٤مٓؿمتـراك ُمع ا، ـٗمـقو٦مًمحتـدد اًمًـٚمـٓم٦م ا

 ."ٕمٜمٞم٦م عمٗمقو٦م اعمٗمقض ًمف اًمتٕمريٗم٤مت حل٤ًمب اًمًٚمٓم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم. و حيّّمؾ اعمٛمٚمقا اُمًتٕم

 ثاكقا: خصائص افوـافة ادحػزة

[55]شمتٛمٞمز اًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمزة سم٤مخلّم٤مئص أشمٞم٦م:
 

 

: طمٞم٨م يتقمم ُم٤مٟمح اًمتٗمقيض إىم٤مُم٦م ُمٜمِمآت حتؿل افشخص افعام كػؼات إؿامة ادرؾق افعام( 0

ي٦م اًمٕم٘مد يًٚمٛمف إمم ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض اًمذي ي٘مقم سم٠مقمامل اًمّمٞم٤مٟم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم، و قمٜمد سمدا

 اًمٕم٤مدي٦م ًمٚمٛمرومؼ ُمقوقع اًمتٗمقيض.

ومال ي٘مقم ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض سم٢مدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم ( إدارة ادرؾق افعام حلساب افشخص افعام: 2

حل٤ًمسمف، و إٟمام حل٤ًمب اًمِمخص اًمٕم٤مم، يمام يتقمم ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض حتّمٞمؾ إشم٤موى ُمـ 

 ـ اعمرومؼ حمؾ اًمتٗمقيض، و ي٘مقم سمتحقيٚمٝم٤م إمم اًمِمخص اًمٕم٤مم ُم٤مٟمح اًمتٗمقيض.اعمًتٗمٞمديـ ُم

: طمٞم٨م يتٙمقن اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم اًمذي حيّمؾ ادؼابل ادايل افذي يتحصل ظؾقه صاحب افتػويض( 9

قمٚمٞمف ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض ُمـ ضمزء صم٤مسم٧م حيدد ذم اًمٕم٘مد، و ضمزء ُمتحرك يرشمٌط سمٜمت٤مئ٩م اؾمتٖمالل 

طم٤مومزا أُم٤مم ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض يدومٕمف إمم حتًلم ـمرق اؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم، و اًمذي يٕمتؼم 

 اعمرومؼ اًمٕم٤مم و حتًلم اٟمت٤مضمٞمتف. 

ٓ شمتج٤موز ُمدة اًمٕم٘مد اخلٛمس ؾمٜمقات، قمغم اقمت٤ٌمر أن ُم٤مٟمح  ( مدة ظؼد اإلدارة بافؼاـة:4

اًمتٗمقيض هق ُمـ يتقمم إىم٤مُم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ذم طملم يتحٛمؾ ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض ٟمٗم٘م٤مت اًمتِمٖمٞمؾ 

 وم٘مط. 

 Géranceافثاين: افتسقر  افػرع

ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق ًمتٕمريػ قم٘مد اًمتًٞمػم )أوٓ(، صمؿ متٞمٞمزه قمـ اًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمزة ٟمٔمرا ًمٚمت٘م٤مرب 

 سملم اًمٕم٘مديـ )صم٤مٟمٞم٤م( 

 أوال: تعريف ظؼد افتسقر

قم٘مد اًمتًٞمػم أو ُم٤م يٕمرف سمٕم٘مد إدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم أو ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف أطمٞم٤مٟم٤م سمٕم٘مد شمِمٖمٞمؾ و صٞم٤مٟم٦م 

اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص قم٥مء شمِمٖمٞمؾ اعمرومؼ قم٘مد شمٕمٝمد ضمٝم٦م اإلدارة سمٛم٘متْم٤مه إمم  اعمرومؼ اًمٕم٤مم، هق

صٞم٤مٟمتف ًمٗمؽمة ُمـ اًمزُمـ، و ـمٌ٘م٤م ًمٚمقاىمع اًمٕمٛمكم اعمًت٘مر ذم هذا اخلّمقص شمؽماوح ُمدة هذا و

 اًمٕم٘مد سملم صمالصم٦م و مخ٦ًم أقمقام، و ئمٝمر ومٞمف اًمِمخص اعمٙمٚمػ سم٤مإلدارة يمقيمٞمؾ يٕمٛمؾ سم٤مؾمؿ

ئدات يت٘م٤مو٤مه٤م سمّمقرة ضمزاومٞم٦م و صم٤مسمت٦م، و ىمد ي٘مؽمن أطمٞم٤مٟم٤م حل٤ًمب اجلامقم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ُم٘م٤مسمؾ قم٤مو
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سمحقاومز شمتٕمٚمؼ سمٜمت٤مئ٩م آؾمتٖمالل، ًمذا يٛمٙمـ أن خيتٚمػ اعم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم اجلزاذم ُمـ ومؽمة 

 [56]ٕظمرى.

شمٕمٝمـد اًمـًـٚمٓمـ٦م  "سمتٕمريػ قم٘مد اًمتًٞمػم، طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم أٟمف:  217يمذًمؽ ىم٤مُم٧م اعم٤مدة 

ٗمـقض ًمف عميًتٖمؾ او رومؼ اًمٕم٤مم.عمسمتـًٞمـػم وصـٞم٤مٟم٦م ا ـػم أوـًـٞمـتٗمـقض ًمف سمـٗمـقوـ٦م ًمٚمٛمعما

 رومؼ اًمٕم٤مم وحتتٗمظ سم٢مدارشمف.عمـٗمقوـ٦م اًمـتل متقل سمٜمٗمًٝم٤م اعمـرومؼ اًمـٕم٤مم حلـ٤ًمب اًمـًٚمٓم٦م اعما

ٗمـقوـ٦م سمـقاؾمـٓمـ٦م ُمــٜمـحــ٦م حتـدد عمٗمـقض ًمف ُمـ٤ٌمذة ُمــ اًمـًـٚمٓم٦م اعمويـدومـع أضمـر ا

 ٝم٤م ُمٜمح٦م إٟمت٤مضمٞم٦م.شمْم٤مف إًمٞم سمٜمًـ٦ٌم ُمـئقي٦م ُمـ رىمؿ إقمامل،

ـرومؼ اًمـٕم٤مم عما ُمًتٕمٛمٚمقــٗمقوـ٦م اًمـتٕمريـٗمـ٤مت اًمـتل يــدومـٕمٝمـ٤م عمحتـدد اًمـًـٚمٓمـ٦م ا

ٗمـقوـ٦م شمـٕمـقض ذًمؽ عموم٢من اًمـًـٚمـٓمـ٦م ا، وحتـتـٗمظ سم٤مٕرسمـ٤مح. و ذم طم٤مًم٦م اًمـٕمجـز

ـٗمـقض ًمف اًمـتٕمريـٗم٤مت حل٤ًمب عمًمٚمٛمـًـٞمـر اًمذي يـتـ٘مـ٤مى أضمـرا ضمـزاومـٞم٤م. ويـحّّمؾ ا

 ."ٕمٜمٞم٦م عمٗمقو٦م اعم٦م ااًمًٚمٓم

 ثاكقا: متققز ظؼد افتسقر ظن افوـافة ادحػزة

ُمـ ظمالل شمٕمريػ قم٘مد اًمتًٞمػم، يتْمح اًمتِم٤مسمف اًمٙمٌػم سمٞمٜمف و سملم اًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمزة، سمحٞم٨م أن 

يمال اًمٕم٘مديـ يتقمم ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض إدارة و اؾمتٖمالل اعمرومؼ و يمذا حتّمٞمؾ اًمتٕمريٗم٤مت ُمـ 

ُم٤مٟمح اًمتٗمقيض، ُم٘م٤مسمؾ أضمر حيدد ذم اًمٕم٘مد و يدومع ُمـ اعمًتٗمٞمديـ حل٤ًمب اًمِمخص اًمٕم٤مم 

ـمرف اًمِمخص اًمٕم٤مم، يمام يتِم٤مهب٤من ذم يمقن أن اًمِمخص اًمٕم٤مم هق اًمذي يتقمم إىم٤مُم٦م اعمٜمِمآت 

إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم، سمحٞم٨م ي٘متٍم دور ص٤مطم٥م اًمتٗمقيض قمغم اًم٘مٞم٤مم سمتًٞمػم اعمرومؼ اًمٕم٤مم 

ٚمٛمرومؼ اًمٕم٤مم، يمام يِمؽميم٤من ذم ُمدة اًمٕم٘مد، و أو سم٤مًمتًٞمػم و اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل اًمّمٞم٤مٟم٦م اًميوري٦م ًم

 اًمتل شمٙمقن ىمّمػمة ومٝمل ٓ شمتج٤موز اخلٛمس ؾمٜمقات.  

ًمٙمـ يٛمٞمز اًمٗم٘مٝم٤مء قم٘مد اًمتًٞمػم قمـ اًمقيم٤مًم٦م اعمحٗمزة، هق أن اًم٘م٤مئؿ سم٤مإلدارة ذم احل٤مًم٦م إومم 

ذم يت٘م٤مى ُمٌٚمٖم٤م صم٤مسمت٤م دون أي٦م إو٤موم٤مت أو قمالوات، إٓ إذا ٟمص اًمٕم٘مد قمغم ظمالف ذًمؽ، سمٞمٜمام 

 [57]احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هٜم٤مك طمتام ُمٌٚمغ إو٤مذم يت٘م٤مو٤مه اعمتٕم٤مىمد.

 اخلامتة:

ًم٘مد قمرف اًمتنميع اجلزائري شمٓمٌٞم٘م٤م واؾمٕم٤م ًمٕم٘مقد آُمتٞم٤مز ظم٤مص٦م ُمع سمداي٦م اًمثامٟمٞمٜم٤مت إمم 

يقُمٜم٤م هذا، همػم أن اًمتجرسم٦م اجلزائري٦م ذم جم٤مل ُمٜمح قم٘مقد آُمتٞم٤مز ًمٞم٧ًم ُمٗمرطم٦م، و يٕمقد اًم٥ًٌم 

قد إلـم٤مر ىم٤مٟمقين ُمٜمٔمؿ ًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٜمح قم٘مقد آُمتٞم٤مز ُمـ ضمٝم٦م، و همٞم٤مب رىم٤مسم٦م ذم ذًمؽ إمم قمدم وضم

 ومٕم٤مًم٦م مت٤مرؾمٝم٤م اًمًٚمٓم٦م اعم٤مٟمح٦م ًمٚمتٗمقيض ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.
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إُمر اًمذي دومع سم٤معمنمع اجلزائري إمم إصدار شمٜمٔمٞمؿ ىم٤مٟمقين ُمقطمد ًمٕم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ 

ًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م يتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ ا و اًمذي 247-05اًمٕم٤مم سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 

 شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم.و

ومؼ اًمٕم٤مم ذم اجلزائر، ومٚم٘مد ٟمٔمؿ هذا إظمػم ٕول ُمرة ُمٜمذ آؾمت٘مالل قم٘مقد شمٗمقيض اعمر

سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمف ضم٤مء ُمتّمال سم٤مًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م، و آظمتّم٤مر اًمِمديد و ُم٤م يٕمؽميف ُمـ ٟم٘مص و

ن اعمنمع يم٤من دىمٞم٘م٤م ذم وم٢م طمٞم٨م اىمتٍم قمغم شمٕمريػ شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم و شمٌٞملم أؿمٙم٤مًمف،

يمام أٟمف يٕمتؼم ظمٓمقة إجي٤مسمٞم٦م ًمتقطمٞمد اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اًمذي ختْمع ًمف قم٘مقد  اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل ىمدُمٝم٤م

 .   شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم،

يمام أن جلقء اعمنمع اجلزائري ًمٕم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، يٕمد احلؾ إُمثؾ و إٟمجع ذم 

ظمالل شمرؿمٞمد اعم٤مل اًمٕم٤مم قمـ ـمريؼ اًمٚمجقء  فمؾ إزُم٦م اًمتل شمٕمرومٝم٤م اجلزائر، و هذا ُمـ

ٕؾم٤مًمٞم٥م و ـمرق ضمديدة ًمٚمتٛمقيؾ اًمٕمٛمقُمل، و اعمتٛمثٚم٦م أؾم٤مؾم٤م ذم إذاك اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص 

 يمٓمرف ومٕم٤مل ذم اًمتٜمٛمٞم٦م و آؾمتثامر اًمٕمٛمقُمل.

قمغم اقمت٤ٌمر أن شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ي١مدي إمم ٟم٘مؾ أقم٤ٌمء و خم٤مـمر إدارة اعمرومؼ اًمٕم٤مم، ُمـ 

٤مُم٦م إمم قم٤مشمؼ اعمٗمقض ًمف، و سم٤مًمت٤مزم اًمًامح ًمٚمجامقم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مٟٓمٍماف إمم قم٤مشمؼ اجلامقم٦م اًمٕم

 وفم٤مئٗمٝم٤م إظمرى.

ُمـ أضمؾ رومع يمٗم٤مءة شمِمٖمٞمؾ اعمرومؼ يمام أن اجلامقم٦م اًمٕم٤مُم٦م شمٚمج٠م ًمٕم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، 

صٞم٤مٟمتف، و يمذا آؾمتٗم٤مدة ُمـ يمٗم٤مءة اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص، ومت٘مٜمٞم٦م شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم ٓ شمٕمٜمل و

اجلامقم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمـ ُمراوم٘مٝم٤م و اًمتل شمٙمقن ذم إصؾ هل اعم١ًموًم٦م قمـ إٟمِم٤مئٝم٤م و شمًٞمػمه٤م،  شمٜم٤مزل

 سمؾ هل٤م ؾمٚمٓم٦م اًمرىم٤مسم٦م و اًمتقضمٞمف ـمقال ومؽمة شمٜمٗمٞمذ قم٘مد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم.

 اهلوامش:
ص ، 2101( ٟم٤مس ًم٤ٌمد، اًمقضمٞمز ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، دار اعمجدد ًمٚمٜمنم و اًمتقزيع، ؾمٜم٦م 0

222 . 

 اًمٌٚمدي، اًم٘م٤مٟمقن يتْمٛمـ ،0967 ؾمٜم٦م يٜم٤مير 08 اعمقاومؼ 0986 قم٤مم ؿمقال 7 ذم اعم١مرخ 24-67 رىمؿ ( إُمر2

 0410 قم٤مم رُمْم٤من 2 ذم اعم١مرخ 19-80 رىمؿ اًم٘م٤مٟمقن سمٛمقضم٥م اعمتٛمؿ و اعمٕمدل   ،16 اًمٕمدد اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م

 .27 قمدد اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ،0980 ؾمٜم٦م يقًمٞمق 4 اعمقاومؼ

 ىم٤مٟمقن يتْمٛمـ ،0969 ؾمٜم٦م ُم٤مي 22 اعمقاومؼ 0989 قم٤مم إول رسمٞمع 7 ذم اعم١مرخ 98-69 رىمؿ ( إُمر9

 اًمث٤مين رسمٞمع 9 ذم اعم١مرخ 12-80 رىمؿ اًم٘م٤مٟمقن سمٛمقضم٥م اعمتٛمؿ و    اعمٕمدل ،44 اًمٕمدد اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمقٓي٦م،

 .17 قمدد اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ،0980 ؾمٜم٦م ومؼماير 04 اعمقاومؼ 0410 قم٤مم
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، اجلزائر، ٦مديقان اعمٓمٌققم٤مت اجلزائريشمرمج٦م قمرب ص٤مصٞمال، حم٤مضات ذم اعم١مؾم٤ًمت اإلداري٦م، ( أمحد حمٞمق، 4

 . 440ص ، 0996ؾمٜم٦م 

 سم٤مُٓمتٞم٤مز يتٕمٚمؼ ،0967 ؾمٜم٦م ُم٤مرس 07 اعمقاومؼ 0976 قم٤مم احلج٦م ذي 6 ذم اعم١مرخ 59-67 رىمؿ ( اعمرؾمقم5

 .26 جلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمددا اًمًٜمٞمامئل، ًمٚمٕمرض اًمتج٤مري٦م اعمحالت ٓؾمتٖمالل ًمٚمٌٚمدي٤مت اعمٛمٜمقح

 يتْمٛمـ ،0967 ؾمٜم٦م همِم٧م 24 اعمقاومؼ 0987 قم٤مم إومم مج٤مدى 08 ذم اعم١مرخ 067-67 رىمؿ ( اعمرؾمقم6

اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م  ًمٚمٌٚمدي٤مت، اًمدوًم٦م ـمرف ُمـ اًمًٞم٤مطمل اًمٓم٤مسمع أو آؾمتٕمامل ذات اًمتج٤مري٦م اعمح٤مل اُمتٞم٤مز ُمٜمح

  .75 قمدد

 ُمٜمح اعمتْمٛمـ ،0968 ؾمٜم٦م ضم٤مٟمٗمل 29 اعمقاومؼ 0987 قم٤مم لؿمقا 29 ذم اعم١مرخ 06-68 رىمؿ اعمرؾمقم (7

اجلريدة  ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م، ذم اًمقاىمٕم٦م اًمري٤موٞم٦م اعمٜمِمآت سمٕمض اؾمتٖمالل طمؼ آُمتٞم٤مز ـمريؼ قمـ ًمٚمٌٚمدي٤مت اًمدوًم٦م

 . 18 قمدد اًمرؾمٛمٞم٦م 

 .  229( ٟم٤مس ًم٤ٌمد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 8

 اعمٞم٤مه، ىم٤مٟمقن يتْمٛمـ ،0989 ؾمٜم٦م يقًمٞمق 06 اعمقاومؼ 0419 قم٤مم ؿمقال 19 ذم ُم١مرخ 07-89 رىمؿ ( اًم٘م٤مٟمقن9

 .91 قمدد اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م

، يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٚمدي٦م، 0991أومريؾ ؾمٜم٦م  7اعمقاومؼ  0401رُمْم٤من قم٤مم  08اعم١مرخ ذم  18-91اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ ( 01

 .05اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 

سم٤مًمقٓي٦م، ، يتٕمٚمؼ 0991أومريؾ ؾمٜم٦م  7اعمقاومؼ  0401رُمْم٤من قم٤مم  08اعم١مرخ ذم  19-91اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ و 

 .05اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

 يتْمٛمـ ،0991 ؾمٜم٦م ديًٛمؼم أول اعمقاومؼ 0400 قم٤مم إومم مج٤مدى 04 ذم اعم١مرخ 91-91 رىمؿ ( اًم٘م٤مٟمقن00

 ١07مّرخ ذم اعم 04-18تٛمؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ اعمٕمدل و ، اعم52 قمدد اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م، إُمالك ىم٤مٟمقن

 . 44، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 2118ٜم٦م يقًمٞمق ؾم 21اعمقاومؼ   0429رضم٥م قم٤مم 

، يتْمٛمـ 0994يٜم٤مير ؾمٜم٦م  29اعمقاومؼ  0404ؿمٕم٤ٌمن قم٤مم  07اعم١مرخ ذم  40-94( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 02

 . 17شمٕمريػ ُمٞم٤مه احلامُم٤مت اعمٕمدٟمٞم٦م و شمٜمٔمٞمؿ مح٤ميتٝم٤م و اؾمتٕمامهل٤م و اؾمتٖمالهل٤م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 

أيمتقسمر ؾمٜم٦م  07اعمقاومؼ  0405مج٤مدى إومم قم٤مم  ١02مرخ ذم اعم 921-94( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 09

 . 67، يتٕمٚمؼ سم٤معمٜم٤مـمؼ احلرة، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 0994

أيمتقسمر ؾمٜم٦م  07اعمقاومؼ  0994مج٤مدى إومم قم٤مم  02اعم١مرخ ذم  922-94( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 04

ـمؼ ظم٤مص٦م ذم إـم٤مر شمرىمٞم٦م آؾمتثامر، اجلريدة ، يتٕمٚمؼ سمٛمٜمح اُمتٞم٤مز أرايض إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم ُمٜم٤م0994

 . 67اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 
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 و اًمداظمٚمٞم٦م وزير قمـ اًمّم٤مدرة شم٠مضمػمه٤م، و اًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمراومؼ سم٤مُمتٞم٤مز اعمتٕمٚم٘م٦م 94.9/842 رىمؿ ( اًمتٕمٚمٞمٛم٦م05

 اًمقٓة اًم٤ًمدة إمم اعمقضمٝم٦م ذيػ، ُمزي٤من اًمرمح٤من قمٌد اإلداري آصالح و اًمٌٞمئ٦م و اعمحٚمٞم٦م اجلامقم٤مت

 اعم١مرظم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م، اعمٜمدوسمٞم٤مت رؤؾم٤مء و اًمٌٚمدي٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمج٤مًمس رؤؾم٤مء و اًمدوائر رؤؾم٤مء اًم٤ًمدة ُمع ٤ملسم٤مٓشمّم

 .0994 ؾمٌتٛمؼم 7 ذم

أيمتقسمر ؾمٜم٦م  20اعمقاومؼ  0406مج٤مدى إومم قم٤مم  26اعم١مرخ ذم  929-95( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 06

 . ٦69م قمدد ، يٜمٔمؿ اؾمتٖمالل اعمقارد اعمرضم٤مٟمٞم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم0995

ؾمٌتٛمؼم ؾمٜم٦م  08اعمقاومؼ  0407مج٤مدى إومم قم٤مم  5اعم١مرخ ذم  918-96( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 17

 . 55، يتٕمٚمؼ سمٛمٜمح اُمتٞم٤مزات اًمٓمرق اًمنيٕم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 0996

 قاقمداًم٘م حيدد ،0998 ؾمٜم٦م يقٟمٞمق 27 اعمقاومؼ 0409 قم٤مم إول رسمٞمع 9 ذم اعم١مرخ 16-98 رىمؿ ( اًم٘م٤مٟمقن08

 01 ذم اعم١مرخ 15-2111 رىمؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن اعمتٛمؿ و اعمٕمدل ،48 قمدد ر ج اعمدين، سم٤مًمٓمػمان اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٕم٤مُم٦م

 اعم١مرخ 01-19 رىمؿ سم٤مُٕمر و ،75 اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد ،2111 ؾمٜم٦م ديًٛمؼم 6 اعمقاومؼ 0420 قم٤مم رُمْم٤من

 رىمؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن و ،48 رؾمٛمٞم٦م قمدداجلريدة اًم ،2119 ؾمٜم٦م همِم٧م 09 اعمقاومؼ 0424 قم٤مم اًمث٤مٟمٞم٦م مج٤مدى 04 ذم

 سم٤مًم٘م٤مٟمقن و ،14 اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد ،2118 ؾمٜم٦م يٜم٤مير 29 اعمقاومؼ 0429 قم٤مم حمرم 05 ذم اعم١مرخ 18-12

 .40 اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد ،2105 ؾمٜم٦م يقًمٞمق 05 اعمقاومؼ 0496 قم٤مم رُمْم٤من 28 ذم اعم١مرخ 04-05 رىمؿ

، 2114ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  21اعمقاومؼ  0425ذي اًم٘مٕمدة قم٤مم  8اعم١مرخ ذم  407-14( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 09

حيدد اًمنموط اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُمتٞم٤مز إٟمج٤مز اعمٜمِمآت اًم٘م٤مقمدي٦م ٓؾمت٘م٤ٌمل و ُمٕم٤مُمٚم٦م اعم٤ًمومريـ قمؼم اًمٓمرىم٤مت و/ أو 

 . 82شمًٞمػمه٤م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 

، حيدد 2118ومريؾ ؾمٜم٦م أ 9اعمقاومؼ  0429رسمٞمع اًمث٤مين قم٤مم  9اعم١مرخ ذم  004-18( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 21

ط اعمتٕمٚمؼ سمح٘مقق ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز يمٞمٗمٞم٤مت ُمٜمح اُمتٞم٤مزات شمقزيع اًمٙمٝمرسم٤مء و اًمٖم٤مز و ؾمحٌٝم٤م و دومؽم اًمنمو

 . 21واضم٤ٌمشمف، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد و

، حيدد 2118ومؼماير ؾمٜم٦م  09اعمقاومؼ  0429صٗمر قم٤مم  6اعم١مرخ ذم  57-18( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 20

 . 19ٖمالل ظمدُم٤مت اًمٜم٘مؾ اًمٌحري و يمٞمٗمٞم٤مشمف، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد ذوط ُمٜمح اُمتٞم٤مز اؾمت

، 2105ؾمٌتٛمؼم ؾمٜم٦م  06اعمقاومؼ  0496ذي احلج٦م قم٤مم  2اعم١مرخ ذم  247-05( اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ 22

 . 51يتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 

23) R. Chapus, le droit administratif général, Tome 1, 15 e Montchrestien, Paris, 

1996, P 516.  

24)P. Delvolvé, le droit administratif, Dalloz, collection  connaissance du droit, 

1994, P 39.  
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 احلٚمٌل ُمٜمِمقرات ُم٘م٤مرٟم٦م، دراؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ اؾمتثامر و إدارة ذم اًمتٗمقيض ضم٤مسمر، طمٞمدر وًمٞمد( 25

 . 65ص (،2119 ؾمٜم٦م سمػموت، إومم، اًمٓمٌٕم٦م حل٘مقىمٞم٦م،ا

 احل٘مقىمٞم٦م، احلٚمٌل ُمٜمِمقرات ُم٘م٤مرٟم٦م، دراؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ظمّمخّم٦م ـمرق اًم٘مٓم٥م، اًمديـ حمل ( ُمروان26

 . 495،ص 2119 ؾمٜم٦م سمػموت، إومم، اًمٓمٌٕم٦م

 . 69( وًمٞمد طمٞمدر ضم٤مسمر، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 27

 .80ص ،2104عمرومؼ اًمٕم٤مم،دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة، آؾمٙمٜمدري٦م، ؾمٜم٦م ( أسمق سمٙمر أمحد قمثامن،قم٘مقد شمٗمقيض ا28

 .64( وًمٞمد طمٞمدر ضم٤مسمر، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 29

 ، اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اًمتدسمػم اعمٗمقض ًمٚمٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م. 2116ومٞمٗمري  04اعم١مرخ ذم  45-51( اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 91

 . 442( ُمروان حمل اًمديـ اًم٘مٓم٥م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 90

 .092-090 ص اًم٤ًمسمؼ، اعمرضمع ضم٤مسمر، رطمٞمد وًمٞمد (92

( حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد أسمق زيد، ُمٜم٤مومع اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م و طمتٛمٞم٦م اؾمتداُمتٝم٤م، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 99

 .94-99 ، ص2115اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م 

قمامن، ؾمٜم٦م ٦م إومم، ( ٟمقاف يمٜمٕم٤من، اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، اًمٙمت٤مب إول، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم و اًمتقزيع، اًمٓمٌٕم94

  909، ص 2118

 .444ـ اًم٘مٓم٥م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص ( ُمروان حمل اًمدي95

 .66( وًمٞمد طمٞمدر ضم٤مسمر، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 96

  448( ُمروان حمل اًمديـ اًم٘مٓم٥م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 97

98) Rachid Zouaimia, la délégation conventionnelle de service public au profit de 

personne privées, revu Idara, N° 1, 2011, P 16.  

 . 95( أسمق سمٙمر أمحد قمثامن، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 99

( ضمقرج ومقدال، سمٞم٤مر دًمٗمقًمٗمٞمف، اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، شمرمج٦م ُمٜمّمقر اًم٘م٤ميض، اجلزء اًمث٤مين، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 41

 .574زيع، سمػموت، ص اعم١مؾم٦ًم اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت و اًمٜمنم و اًمتق

 . 016ر، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص ( وًمٞمد طمٞمدر ضم٤مسم40

42) B. Rahal, la concession de service public en droit Algérien, revu Idara, 

N° 01, 1994, P  7  

 . 016( حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٓماموي، ص 49

، 2119( قمٌد اًمٖمٜمل سمًٞمقين قمٌد اَّلل، اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اإلداري، ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف، آؾمٙمٜمدري٦م، ؾمٜم٦م 44

 . 446 ص
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( وًمٞمد طمٞمدر ضم٤مسمر، ـمرق إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م و اخلّمخّم٦م، ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م 45

 . 09، ص 2119اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمػموت، ؾمٜم٦م 

 . 220-221( ٟم٤مس ًم٤ٌمد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 46

تقزيع، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، قمامن، ؾمٜم٦م ( حمٛمد مج٤مل اًمذٟمٞم٤ٌمت، اًمقضمٞمز ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم و اًم47

 . 258، ص 2100

، اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م ( حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٓماموي، اًمقضمٞمز ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب48

 .942-940، ص 0992

( ُمٗمت٤مح ظمٚمٞمٗم٦م قمٌد احلٛمٞمد، محد حمٛمد محد اًمِمٚمامين، اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، دار اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، 49

 . 41، ص 2118ؾمٙمٜمدري٦م، ؾمٜم٦م آ

 . 226-225( ٟم٤مس ًم٤ٌمد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 51

 . 455( ُمروان حمل اًمديـ اًم٘مٓم٥م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 50

 . 002( أسمق سمٙمر أمحد قمثامن، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 52

 .456-٤ً455مسمؼ، ص ( ُمروان حمل اًمديـ اًم٘مٓم٥م، اعمرضمع اًم59

إومم،  اًمٙمت٤مب إول، ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م ( ومقزت ومرطم٤مت، اًم٘م٤مٟمقن اإلداري اًمٕم٤مم،54

  297، ص 2114سمػموت، ؾمٜم٦م 

 .  959-458 ( ُمروان حمل اًمديـ اًم٘مٓم٥م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 55

( مح٤مدة قمٌد اًمرازق مح٤مدة، اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٕم٘مد اُمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم، دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة، آؾمٙمٜمدري٦م، 56

  81، ص 2102ؾمٜم٦م 

57)Rachid Zouaimia, opcit, P 18-19.  

 ؿائؿة ادراجع:

 أوال: ادراجع بافؾغة افعربقة:

 أ/ افؽتب:

 .2104أسمق سمٙمر أمحد قمثامن، قم٘مقد شمٗمقيض اعمرومؼ اًمٕم٤مم، دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة، آؾمٙمٜمدري٦م، ؾمٜم٦م ( 0

، اجلزائر، ٦م٤مت اجلزائريديقان اعمٓمٌققمشمرمج٦م قمرب ص٤مصٞمال، أمحد حمٞمق، حم٤مضات ذم اعم١مؾم٤ًمت اإلداري٦م، ( 2

 . 0996ؾمٜم٦م 

( ضمقرج ومقدال، سمٞم٤مر دًمٗمقًمٗمٞمف، اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، شمرمج٦م ُمٜمّمقر اًم٘م٤ميض، اجلزء اًمث٤مين، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 9

 اعم١مؾم٦ًم اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت و اًمٜمنم و اًمتقزيع، سمػموت.
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جل٤مُمٕم٦م اجلديدة، آؾمٙمٜمدري٦م، ؾمٜم٦م ( مح٤مدة قمٌد اًمرازق مح٤مدة، اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٕم٘مد اُمتٞم٤مز اعمرومؼ اًمٕم٤مم، دار ا4

2102. 

  2119( قمٌد اًمٖمٜمل سمًٞمقين قمٌد اَّلل، اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اإلداري، ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف، آؾمٙمٜمدري٦م، ؾمٜم٦م 5

ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ومقزت ومرطم٤مت، اًم٘م٤مٟمقن اإلداري اًمٕم٤مم، اًمٙمت٤مب إول، ( 6

 .2114سمػموت، ؾمٜم٦م 

٤مل اًمذٟمٞم٤ٌمت، اًمقضمٞمز ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم و اًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، قمامن، ؾمٜم٦م حمٛمد مج( 7

2100. 

حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٓماموي، اًمقضمٞمز ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م ( 8

0992. 

  .2100دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م  ( حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٓماموي، إؾمس اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕم٘مقد اإلداري٦م،9

حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد أسمق زيد، ُمٜم٤مومع اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م و طمتٛمٞم٦م اؾمتداُمتٝم٤م، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ( 01

 .2115اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م 

ُمٗمت٤مح ظمٚمٞمٗم٦م قمٌد احلٛمٞمد، محد حمٛمد محد اًمِمٚمامين، اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، دار اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، ( 00

 .2118ؾمٙمٜمدري٦م، ؾمٜم٦م آ

ُمروان حمل اًمديـ اًم٘مٓم٥م، ـمرق ظمّمخّم٦م اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م، ( 02

 .2119اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمػموت، ؾمٜم٦م 

ٟم٤مس ًم٤ٌمد، اًمقضمٞمز ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، دار اعمجدد ًمٚمٜمنم و اًمتقزيع، اجلزائر، ؾمٜم٦م ( 09

2101. 

قمامن، ؾمٜم٦م  ،دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم و اًمتقزيعاًمٓمٌٕم٦م إومم، يمٜمٕم٤من، اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، اًمٙمت٤مب إول،  ٟمقاف( 04

2118. 

( وًمٞمد طمٞمدر ضم٤مسمر، ـمرق إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م و اخلّمخّم٦م، ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م 05

 .2119اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمػموت، ؾمٜم٦م 

إدارة و اؾمتثامر اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، ُمٜمِمقرات احلٚمٌل  ( وًمٞمد طمٞمدر ضم٤مسمر، اًمتٗمقيض ذم06

 .2119احل٘مقىمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمػموت، ؾمٜم٦م 

 ب/ افـصوص افؼاكوكقة: 

، يتْمٛمـ ىم٤مٟمقن 0989يقًمٞمق ؾمٜم٦م  06اعمقاومؼ  0419ؿمقال قم٤مم  19ُم١مرخ ذم  07-89اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ ( 07

 .91اعمٞم٤مه، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 
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، يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٚمدي٦م، 0991أومريؾ ؾمٜم٦م  7اعمقاومؼ  0401رُمْم٤من قم٤مم  08اعم١مرخ ذم  18-91رىمؿ اًم٘م٤مٟمقن ( 08

 . 05اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 

، يتٕمٚمؼ سم٤مًمقٓي٦م، 0991أومريؾ ؾمٜم٦م  7اعمقاومؼ  0401رُمْم٤من قم٤مم  08اعم١مرخ ذم  19-91( اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 09

 . 05اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

، يتْمٛمـ 0991اعمقاومؼ أول ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  0400مج٤مدى إومم قم٤مم  04اعم١مرخ ذم  91-91( اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 21

 .52ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 

، حيدد اًم٘مقاقمد 0998يقٟمٞمق ؾمٜم٦م  27اعمقاومؼ  0409رسمٞمع إول قم٤مم  9اعم١مرخ ذم  16-98اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ ( 20

 01اعم١مرخ ذم  15-2111عمتٛمؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ ، اعمٕمدل و ا48اًمٕم٤مُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمػمان اعمدين، ج ر قمدد 

 01-19، و سم٤مُٕمر رىمؿ 75، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 2111ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  6اعمقاومؼ  0420رُمْم٤من قم٤مم 

، 48، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 2119همِم٧م ؾمٜم٦م  09اعمقاومؼ  0424مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مم  04اعم١مرخ ذم 

، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 2118يٜم٤مير ؾمٜم٦م  29اعمقاومؼ  0429حمرم قم٤مم  05اعم١مرخ ذم  12-18سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ و

، اجلريدة 2105يقًمٞمق ؾمٜم٦م  05اعمقاومؼ  0496رُمْم٤من قم٤مم  28اعم١مرخ ذم  04-05، و سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 14

 .40اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

، يتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن 0967يٜم٤مير ؾمٜم٦م  08اعمقاومؼ  0986ؿمقال قم٤مم  7اعم١مرخ ذم  24-67( إُمر رىمؿ 22

رُمْم٤من قم٤مم  2اعم١مرخ ذم  19-80، اعمٕمدل و اعمتٛمؿ سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 16جلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد اًمٌٚمدي، ا

 .27، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 0980يقًمٞمق ؾمٜم٦م  4اعمقاومؼ  0410

، يتْمٛمـ ىم٤مٟمقن 0969ُم٤مي ؾمٜم٦م  22اعمقاومؼ  0989رسمٞمع إول قم٤مم  7اعم١مرخ ذم  98-69( إُمر رىمؿ 29

رسمٞمع اًمث٤مين  9اعم١مرخ ذم  12-80، اعمٕمدل و اعمتٛمؿ سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 44اًمٕمدد اًمقٓي٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م 

 .17، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 0980ومؼماير ؾمٜم٦م  04اعمقاومؼ  0410قم٤مم 

، يتٕمٚمؼ 0967ُم٤مرس ؾمٜم٦م  07اعمقاومؼ  0976ذي احلج٦م قم٤مم  6اعم١مرخ ذم  59-67( اعمرؾمقم رىمؿ 24

 .26عمحالت اًمتج٤مري٦م ًمٚمٕمرض اًمًٜمٞمامئل، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد سم٤مُٓمتٞم٤مز اعمٛمٜمقح ًمٚمٌٚمدي٤مت ٓؾمتٖمالل ا

، يتْمٛمـ 0967همِم٧م ؾمٜم٦م  24اعمقاومؼ  0987مج٤مدى إومم قم٤مم  08اعم١مرخ ذم  067-67( اعمرؾمقم رىمؿ 25

ُمٜمح اُمتٞم٤مز اعمح٤مل اًمتج٤مري٦م ذات آؾمتٕمامل أو اًمٓم٤مسمع اًمًٞم٤مطمل ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م ًمٚمٌٚمدي٤مت، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م 

  .75قمدد 

، اعمتْمٛمـ ُمٜمح 0968ضم٤مٟمٗمل ؾمٜم٦م  29اعمقاومؼ  0987ؿمقال قم٤مم  29اعم١مرخ ذم  06-68( اعمرؾمقم رىمؿ 26

 .18اًمدوًم٦م ًمٚمٌٚمدي٤مت قمـ ـمريؼ آُمتٞم٤مز طمؼ اؾمتٖمالل سمٕمض اعمٜمِمآت اًمري٤موٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م، ج ر قمدد 

، 2105ٌتٛمؼم ؾمٜم٦م ؾم 06اعمقاومؼ  0496ذي احلج٦م قم٤مم  2اعم١مرخ ذم  247-05اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ ( 27

 . 51يتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شمٗمقيْم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 
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، يتْمٛمـ 0994يٜم٤مير ؾمٜم٦م  29اعمقاومؼ  0404ؿمٕم٤ٌمن قم٤مم  07اعم١مرخ ذم  40-94( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 28

 . 17، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد شمٕمريػ ُمٞم٤مه احلامُم٤مت اعمٕمدٟمٞم٦م و شمٜمٔمٞمؿ مح٤ميتٝم٤م و اؾمتٕمامهل٤م و اؾمتٖمالهل٤م

أيمتقسمر ؾمٜم٦م  07اعمقاومؼ  0405مج٤مدى إومم قم٤مم  02اعم١مرخ ذم  921-94( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 29

 . 67، يتٕمٚمؼ سم٤معمٜم٤مـمؼ احلرة، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 0994

٦م أيمتقسمر ؾمٜم 07اعمقاومؼ  0994مج٤مدى إومم قم٤مم  02اعم١مرخ ذم  922-94( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 91

، يتٕمٚمؼ سمٛمٜمح اُمتٞم٤مز أرايض إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم ُمٜم٤مـمؼ ظم٤مص٦م ذم إـم٤مر شمرىمٞم٦م آؾمتثامر، اجلريدة 0994

 . 67اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

أيمتقسمر ؾمٜم٦م  20اعمقاومؼ  0406مج٤مدى إومم قم٤مم  26اعم١مرخ ذم  929-95( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 90

 . 69اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد  ، يٜمٔمؿ اؾمتٖمالل اعمقارد اعمرضم٤مٟمٞم٦م، اجلريدة0995

ؾمٌتٛمؼم ؾمٜم٦م  08اعمقاومؼ  0407مج٤مدى إومم قم٤مم  5اعم١مرخ ذم  918-96( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 92

 . 55، يتٕمٚمؼ سمٛمٜمح اُمتٞم٤مزات اًمٓمرق اًمنيٕم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 0996

، 2114ؾمٜم٦م  ديًٛمؼم 21اعمقاومؼ  0425ذي اًم٘مٕمدة قم٤مم  8اعم١مرخ ذم  407-14( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 99

حيدد اًمنموط اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُمتٞم٤مز إٟمج٤مز اعمٜمِمآت اًم٘م٤مقمدي٦م ٓؾمت٘م٤ٌمل و ُمٕم٤مُمٚم٦م اعم٤ًمومريـ قمؼم اًمٓمرىم٤مت و/ أو 

 . 82شمًٞمػمه٤م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

، حيدد 2118ومؼماير ؾمٜم٦م  09اعمقاومؼ  0429صٗمر قم٤مم  6اعم١مرخ ذم  57-18( اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ 94

 . 19ل ظمدُم٤مت اًمٜم٘مؾ اًمٌحري و يمٞمٗمٞم٤مشمف، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد ذوط ُمٜمح اُمتٞم٤مز اؾمتٖمال

، حيدد 2118أومريؾ ؾمٜم٦م  9اعمقاومؼ  0429رسمٞمع اًمث٤مين قم٤مم  9اعم١مرخ ذم  004-18اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ ( 95

يمٞمٗمٞم٤مت ُمٜمح اُمتٞم٤مزات شمقزيع اًمٙمٝمرسم٤مء و اًمٖم٤مز و ؾمحٌٝم٤م و دومؽم اًمنموط اعمتٕمٚمؼ سمح٘مقق ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز و 

 .21ف، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد واضم٤ٌمشم

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُمتٞم٤مز اعمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م و شم٠مضمػمه٤م، اًمّم٤مدرة قمـ وزير اًمداظمٚمٞم٦م و  94.9/842( اًمتٕمٚمٞمٛم٦م رىمؿ 96

اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م و اًمٌٞمئ٦م و آصالح اإلداري قمٌد اًمرمح٤من ُمزي٤من ذيػ، اعمقضمٝم٦م إمم اًم٤ًمدة اًمقٓة 

رؤؾم٤مء اعمج٤مًمس اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٌٚمدي٦م و رؤؾم٤مء اعمٜمدوسمٞم٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م، اعم١مرظم٦م سم٤مٓشمّم٤مل ُمع اًم٤ًمدة رؤؾم٤مء اًمدوائر و 

 .0994ؾمٌتٛمؼم  7ذم 
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B/ Les revues : 



 م 2012(  ضمقان ٦03م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزءٚمجم             052

99) B. Rahal, la concession de service public en droit Algérien, Revu Idara, N° 01, 
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41) Rachid Zouaimia, la délégation conventionnelle de service public au profit de 

personne privées, Revu Idara, N° 1, 2011.  
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 مدى تػعقل احلؼوق افسقاشقة فؾؿرأة من خالل كظام
 افؽوتا دم افتؼيع اجلزائري 

 
 ظع بؾغامل

 افدـتوراه شعقد محدين اجلزائرضافب مدرشة 

 ؿاكون ظام )ختصص دوفة وممشسات ظؿومقة(

 

 مؾخص

ًم٘مد طمٔمٞم٧م اعمرأة سم٢مهتامم سم٤مًمغ ُمـ ـمرف اًمٕمديد ُمـ اإلشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م اًمتل ٟمّم٧م قمغم 

ٞمؼ ُمٌدأ اعم٤ًمواة سملم اًمرضمؾ واعمرأة، سمام ذم ذًمؽ حت٘مٞمؼ ُمٌدأ اعم٤ًمواة ذم جم٤مل ضورة حت٘م

 اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م.

قمغم إرادة اًمدوًم٦م  2118وشمٜمٗمٞمذا هلذه اإلًمتزاُم٤مت اًمدوًمٞم٦م أيمد اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمًٜم٦م 

 اجلزائري٦م ذم اًمٕمٛمؾ قمغم شمرىمٞم٦م احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة، واًمذي أؾمتتٌع سم٘م٤مٟمقن قمْمقي حيدد

شمقؾمٞمع طمٔمقظ ُمِم٤مريمتٝم٤م ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم حمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو وـمٜمٞم٦م قمـ ـمريؼ ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م 

اًمذي قمٛمؾ وًمق ٟمًٌٞم٤م قمغم إقم٤مدة اإلقمت٤ٌمر عمٙم٤مٟم٦م اعمرأة ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم رهمؿ اًمٕم٘م٤ٌمت اًمتل 

ٓزُمتٝم٤م ًمٗمؽمة ُمـ اًمزُمـ. واًمذي دظمؾ طمٞمز اًمتٜمٗمٞمذ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اإلٟمتخ٤مسم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م واعمحٚمٞم٦م 

 .2102ٜم٦م ًمً

 : اإلٟمتخ٤مب، اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم، حت٘مٞمؼ اعم٤ًمواة، ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م.افؽؾامت افدافة

Résumé 

La femme a reçu beaucoup d’attention  et l'intérêt de nombreux accords 

internationaux qui stipulent la nécessité de réaliser le principe de l'égalité 

entre les hommes et les femmes, y compris la réalisation du principe de 

l'égalité dans la participation politique. 

Pour mettre en œuvre ces obligations internationales ont affirmé 

l'amendement constitutionnel pour l'année 2008 sur la volonté de l'Etat 

algérien à travailler pour mettre à niveau les droits politiques des femmes, 

qui ont entraîné la loi organique détermine a élargir leurs chance 

departicipation à des conseils élus locaux ont été ou national par le système 

de quotas, , qui  travailler relativement à la remise en état de la situation du 

statue des femmes dans les conseils élu en dépit des obstacles périodique 

qui  est entré en vigueur sur les élections législatives et locales en 2012. 
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Mots clés: élection, les conseils élus, la réalisation de l'égalité, des systèmes 

de quotas. 

 مؼدمة:

شمِمٙمؾ ىمْمٞم٦م اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م وىمْمٞم٦م متٙمٞمٜمٝم٤م ومتثٞمٚمٝم٤م ذم ُمقاىمع 

صٜمع اًم٘مرار ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م واطمد ُمـ أهؿ اًم٘مْم٤مي٤م، اًمتل شمثػم اجلدل وحتٔمك 

سم٤مإلهتامم قمغم اعمًتقيلم اًمدوزم واًمقـمٜمل، وئمٝمر ذًمؽ أيمثر ظمّمقص٤م ُمع شمٓمقر طمريم٦م طم٘مقق 

إرشم٤ٌمط هذه اعمِم٤مريم٦م سمٛمًتقى ديٛم٘مراـمٞم٦م إٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وُمًتقى شمٓمقر  اإلٟم٤ًمن و

اجلامقم٤مت، ٕن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م شمٕمٜمل ُمِم٤مريم٦م يمؾ أومراد إُم٦م ذم شمًٞمػم ؿم١مون اًمٕم٤مُم٦م دون متٞمٞمز 

سملم اًمرضمؾ واعمرأة، ومٕمٜمٍم اعمقاـمٜم٦م ُمرشمٌط سمحؼ اعمقاـمـ ذم اإلٟمتخ٤مب يمام هق ُمرشمٌط سمحؼ اعمرأة 

)ًمٚمٛمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌمواًمرضمؾ ذم اًمؽمؿمح 
0
). 

وهلذا وم٘مد طمٔمٞم٧م اعمرأة سم٢مهتامم سم٤مًمغ ُمـ ـمرف ُمٜمٔمٛم٦م إُمؿ اعمتحدة اًمتل ضمٕمٚم٧م ُمـ 

اعم٤ًمواة سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء هدوم٤م ٕٟمِمٓمتٝم٤م ذم جم٤مل طم٘مقق اإلٟم٤ًمن، وم٤مقمتٛمدت ًمذًمؽ قمدة 

ٛمٕم٤مت إشمٗم٤مىمٞم٤مت ظم٤مص٦م سم٤محل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة، وُمع ذًمؽ ٓشمزال اعمرأة ذم اًمٙمثػم ُمـ اعمجت

شمٕم٤مين ُمـ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤ٌمت واًمٕمقائؼ متٜمٕمٝم٤م ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وٓؾمٞمام ذم 

اجلزائر، مم٤م ٟمجؿ قمٜمف حمدودي٦م طمْمقره٤م ومتثٞمٚمٝم٤م ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م سمخالف 

اًمرضمؾ، هلذا وضم٥م ُمٜم٤م اًمٌح٨م قمـ اعمٕمٞم٘م٤مت اعم١مدي٦م ًمذًمؽ ويمذا اًمٌح٨م ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م قمـ 

أًمٞم٤مت اعمتٌٕم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م اجلزائري٦م ًمتج٤موزه٤م، واإلٟمت٘م٤مل ُمـ اعم٤ًمواة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمًٌؾ و

 اًمِمٙمٚمٞم٦م إمم اعم٤ًمواة اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م، وُمـ شمٙم٤مومئ اًمٗمرص إمم شمٙم٤مومئ اًمٜمت٤مئ٩م.

ومٌٜم٤مءا قمغم ذًمؽ، وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمح٤مول ُمـ ظمالل هذه اًمقرىم٦م اًمٌحثٞم٦م، شمٌٞم٤من اإلـم٤مر اًم٘م٤مٟمقين 

صمؿ ٟمًتٕمرض سمٕمد ذًمؽ اعمٕمٞم٘م٤مت اًمتل حتد  ،أواليم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة اًمدوزم واًمقـمٜمل ًمٚمٛمِم٤مر

إمم ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م يمآًمٞم٦م ًمتٗمٕمٞمؾ إداء  ثافثاصمؿ ٟمتٕمرض ثاكقا،  ُمـ ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 اًمًٞم٤مد ًمٚمٛمرأة 

 أوال : اإلضار افؼاكوين افدويل فؾحؼوق افسقاشقة فؾؿرأة  

ٞم٦م ًمٚمٛمرأة، اإلىمرار سم٠مهن٤م شمتٛمتع سم٤معمقاـمٜم٦م اًمت٤مُم٦م سمٙمؾ ُمـ أومم ُم٘مدُم٤مت اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾم

ُمٔم٤مهره٤م وأن شمّمٌغ ُمِم٤مريمتٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٛمجٛمققم٦م ُمـ إـمر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل متٜمح اعم٤ًمواة 

اًمت٤مُم٦م أُم٤مم اًم٘م٤مٟمقن سمدون أي متٞمٞمز، ومٕمغم هذا إؾم٤مس ٟمٕم٤مًم٩م ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات اإلـم٤مر 

 ٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م.اًم٘م٤مٟمقين اًمدوزم واًمقـمٜمل ًمتٙمريس اعمِم٤مريم
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 مـظومة اإلتػاؿقات افدوفقة دم جمال تؽريس ادشارـة افسقاشقة فؾؿرأة -1

ؾمٜمح٤مول ُمـ ظمالل هذه اًمٜم٘مٓم٦م دراؾم٦م احل٘مقق اًمتل شمتٛمتع هب٤م اعمرأة ذم اعمج٤مل اًمًٞم٤مد، 

ًمٞم٦م ظمّمقص٤م ذم اعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمحاميتٝم٤م سمِمٙمؾ ظم٤مص، وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٜم٘م٤مط اًمت٤م

 أمهٝم٤م:

  1952اإلتػاؿقة ادتعؾؼة باحلؼوق افسقاشقة فؾؿرأة فعام  -أ

شمٕمتؼم هذه اإلشمٗم٤مىمٞم٦م أومم اعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م اًمتل شمٕم٤مًم٩م ُمِم٤ميمؾ اعمرأة ظمّمقص٤م، سمحٞم٨م 

شمٕمتٛمد ذم ذًمؽ قمغم ٟمٓم٤مق قم٤معمل، سمحٞم٨م ٟمجد ٕول ُمرة ومٞمٝم٤م يٓمٌؼ قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم ُمٌدأ 

ذم أطمٙم٤مم ُمٞمث٤مق إُمؿ اعمتحدة واإلقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقن  اعم٤ًمواة سملم اًمرضمؾ واعمرأة اًمقارد

)اإلٟم٤ًمن
2
)، ُمـ ظمالل دسم٤مضم٦م هذه اإلشمٗم٤مىمٞم٦م(

9
). 

وىمد شمؿ إقمتامده٤م ُمـ ىمٌؾ اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة سمٕمد قمروٝم٤م واًمتقىمٞمع قمٚمٞمٝم٤م  

، ودظمٚم٧م طمٞمز اًمٜمٗم٤مذ ذم 21/02/0952(، اعم١مرخ ذم 7-)د 641سمٛمقضم٥م ىمراره٤م رىمؿ 

17/17/0954(
4
)2114وىمد ص٤مدىم٧م قمٚمٞمٝم٤م اجلزائر ؾمٜم٦م  6، ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم اعم٤مدة (

5
) . 

وهتدف هذه اإلشمٗم٤مىمٞم٦م إمم مح٤مي٦م احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة، يمح٘مٝم٤م ذم اًمتّمقي٧م ذم مجٞمع 

)اإلٟمتخ٤مسم٤مت سمنموط ُمت٤ًموي٦م سمٞمٜمٝمـ وسملم اًمرضم٤مل دون أي متٞمٞمز
6
، يمام أضم٤مزت يمذًمؽ اإلشمٗم٤مىمٞم٦م (

ذم أن شمٜمتخ٥م ذم يمؾ ُم٤م شمٜمِمئف ىمقاٟملم اًمدوًم٦م ُمـ هٞمئ٤مت إٟمتخ٤مسمٞم٦م  ذم ُم٤مدهت٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمرأة احلؼ

قم٤مُم٦م وذًمؽ أؾمقة سم٤مًمرضمؾ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم طم٘مٝم٤م ذم ؿمٖمؾ اعمٜم٤مص٥م اًمٕم٤مُم٦م ومم٤مرؾم٦م يم٤موم٦م 

)اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٜمِمئٝم٤م ىمقاٟملم اًمدوًم٦م قمغم ىمدم اعم٤ًمواة ُمع اًمرضمؾ
7
) . 

عم٤ًمواة سملم اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل ذم وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ ٟمجد أن اإلشمٗم٤مىمٞم٦م ومٕمال ىمد يمرؾم٧م ُمٌدأ ا

اعمج٤مل اًمًٞم٤مد، يمح٘مٝم٤م ذم اإلٟمتخ٤مب واًمتّمقي٧م وذم شمقزم اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م داظمؾ اًمدوًم٦م 

ؾمقاءا ذم اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م أو اًمتٜمٗمٞمذي٦م أو اًم٘مْم٤مئٞم٦م، ويمذا طم٘مٝم٤م ذم اعمِم٤مريم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م إخت٤مذ 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة وذًمؽ  اًم٘مرار وشمٕمزيز اًمًٞم٤مؾم٤مت وهمػمه٤م ُمـ احل٘مقق اعمرشمٌٓم٦م سم٤معمِم٤مريم٦م

)إطمؽماُم٤م حل٘مقق اإلٟم٤ًمن
8
)  . 

 إظالن افؼضاء ظذ افتؿققز ضد ادرأة -ب

ًم٘مد شمؿ اعمقاوم٘م٦م قمغم هذا اإلقمالن ُمـ ىمٌؾ اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة ذم ضمٚمًتٝم٤م 

)(22-)د  269سم٤مإلمج٤مع سمٛمقضم٥م ىمراره٤م رىمؿ  17/00/0977اعمٜمٕم٘مدة سمت٤مريخ 
9
). 

ٛمجٛمققم٦م ُمـ اعمقاد شمٕمٛمؾ قمغم اًمٌح٨م سمِم٠من اعم٤ًمواة سملم اًمرضمؾ وىمد ضم٤مء هذا اإلقمالن سم

واعمرأة ذم مجٞمع احل٘مقق، واًمذي ٟمص ُمـ ظمالًمف قمغم ضورة اًمٕمٛمؾ سم٢مزاًم٦م يمؾ أؿمٙم٤مل اًمتٛمٞمٞمز 

سملم اًمرضمؾ واعمرأة، سمحٞم٨م ؿمدد قمغم أمهٞم٦م إقمٓم٤مء ًمٚمٛمرأة طم٘مقىمٝم٤م اًمتل وردت ذم اإلشمٗم٤مىمٞم٦م 
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ذ مجٞمع اًمتداسمػم اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمتل شمٙمٗمؾ ًمٚمٛمرأة قمغم ىمدم اًم٤ًمسم٘م٦م، يمام أوىمع قمغم قم٤مشمؼ اًمدول إخت٤م

)اعم٤ًمواة ُمع اًمرضمؾ ودون أي متٞمٞمز
01
سم٤مإلو٤موم٦م إمم ووع ُمٌدأ شم٤ًموي طم٘مقق اًمرضمؾ واعمرأة  ،(

ُمقوع اًمتٜمٗمٞمذ ذم مجٞمع اًمدول ووم٘م٤م عم٤ٌمدئ ُمٞمث٤مق إُمؿ اعمتحدة واإلقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقق 

)اإلٟم٤ًمن
00
) . 

 ء ظذ ـاؾة أصؽال افتؿققز ضد افـساء. اإلتػاؿقة اخلاصة بافؼضا -ج

وهذه اإلشمٗم٤مىمٞم٦م إقمتٛمدهت٤م اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة وقمروتٝم٤م ًمٚمتقىمٞمع واًمتّمديؼ 

واًمتل دظمٚم٧م طمٞمز اًمٜمٗم٤مذ ذم  08/02/0979اعم١مرخ ذم  94/071سم٘مراره٤م  واإلٟمٔمامم،

19/19/0980(
02
 ، وىمد صدرت هذه اإلشمٗم٤مىمٞم٦م يمٛمح٤موًم٦م عمٕم٤مجل٦م أؿمٙم٤مل وٕمػ ؾمٚمٓم٦م(

)اعمرأة ذم اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد
09
) . 

وىمد متٞمزت هذه اإلشمٗم٤مىمٞم٦م سم٢مقمت٤ٌمره٤م اًمقصمٞم٘م٦م اًمدوًمٞم٦م اًمتل شمتٜم٤مول سمّمقرة أؾم٤مؾمٞم٦م، طم٘مقق 

اعمرأة وطمري٤مهت٤م ُمـ ومٙمرة ضمقهري٦م أٓ وهل اعم٤ًمواة وقمدم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم 

٤م إومم اًمتٛمٞمٞمز ود سمحٞم٨م قمروم٧م ذم ُم٤مدهت اًمتٛمتع سم٤محل٘مقق واحلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن،

اعمرأة،  أي شمٗمرىم٦م أو إؾمتٌٕم٤مد أو شم٘مٞمٞمد يتؿ قمغم أؾم٤مس اجلٜمس، ويٙمقن ُمـ أصم٤مره اًمٜمٞمؾ ُمـ 

اإلقمؽماف ًمٚمٛمرأة سم٤معم٤ًمواة ُمع اًمرضمؾ ذم يم٤موم٦م احل٘مقق واحلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعمٞم٤مديـ 

ٟمتٝم٤ميم٤م عمٌدأ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م، يمام أهن٤م شمِمػم إمم أن اًمتٛمٞمٞمز ود اعمرأة يِمٙمؾ إ

اعم٤ًمواة ذم احل٘مقق وإطمؽمام يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن وقم٘م٦ٌم أُم٤مم ُمِم٤مريم٦م اعمرأة قمغم اعم٤ًمواة ُمع اًمرضمؾ 

 ذم شمًٞمػم ؿم١مون اًمٌالد اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م واإلضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م. 

 ُمٜمٝم٤م قمغم اًمتقازم:  19و 12وُمـ أهؿ ُم٤م شمْمٛمٜمتف هذه اإلشمٗم٤مىمٞم٦م شمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمامدة 

راف مجٞمع أؿمٙم٤مل اًمتٛمٞمٞمز ود اعمرأة وشمقاومؼ قمغم أن شمٜمتٝم٩م سمٙمؾ شمِمج٥م اًمدول إـم -

 اًمقؾم٤مئؾ وسمدون إسمٓم٤مء ؾمٞم٤مؾم٦م اًم٘مْم٤مء قمغم اًمتٛمٞمٞمز ود اعمرأة.

شمتخذ اًمدول إـمراف مجٞمع اًمتداسمػم اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًمتٛمٞمٞمز ود اعمرأة ذم احلٞم٤مة  -

 اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌٚمد.

ِم٤مر إًمٞمٝم٤م أقماله، سم٠مهن٤م اعم٤مدة اًمتل يمرؾم٧م ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م وقمٚمٞمف يٛمٙمـ إقمت٤ٌمر اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م اعم 

)قمغم صٕمٞمد اًمٜمّمقص اًمرؾمٛمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م طمتك وًمق مل شمًتٕمٛمؾ هذا اعمّمٓمٚمح
04
. وسمذًمؽ يٙمقن (

اعمجتٛمع اًمدوزم ىمد إٟمت٘مؾ ُمـ ُمرطمٚم٦م اعم٤ًمواة اًمٜمٔمري٦م سملم اجلٜمًلم يمٝمدف إمم ُمرطمٚم٦م اعم٤ًمواة 

 .يمقؾمٞمٚم٦م



  057              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

رـة افسقاشقة فؾؿرأة بصػة خاصة دم افتؼيع اإلضار افؼاكوين افوضـي فؾؿشا -2

 اجلزائري 

إن إٟمْمقاء اًمتنميٕم٤مت اجلزائري٦م حت٧م ًمقاء اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمدوزم مل يٖمٜمٞمٝم٤م قمـ 

ؾمـ ٟمّمقصٝم٤م، سمٓم٤مسمع حيٛمؾ سمّمٛم٦م أقمراف اًمٌٞمئ٦م اعمحٚمٞم٦م، ٓؾمٞمام اًم٘مقاقمد اًمتل شمٜمٔمؿ سمٕمض 

 اعم٤ًمئؾ اعمحٚمٞم٦م وٟمخص سم٤مًمذيمر ُمٜمٝم٤م: 

 سصح فإلكتخاب دون أي متققز بغ اجلـسحق اف -أ

ًم٘مد ظمّمّم٧م اًمٜمّمقص اًمدؾم٤مشمػم اجلزائري٦م اعمتٕم٤مىم٦ٌم، ُمٙم٤مٟم٦م ه٤مُم٦م حلؼ اًمتّمقي٧م 

واًمؽمؿمح ًمٕمْمقي٦م اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، إذ حيؼ ًمٙمؾ ُمقاـمـ مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمؽمؿمح ـم٤معم٤م 

٤ٌمدئ اًمتل ٟمص شمقومرت اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م عم٤ٌمذة هذا احلؼ، ًمٙمـ دون اخلروج قمـ اًمْمقاسمط واعم

)قمٚمٞمٝم٤م اًمدؾمتقر
05
). 

)0969وسم٤مًمرضمقع إمم اًمدؾمتقر
06
، ٟمجد أن اعم١مؾمس اًمدؾمتقري مل يٜمص قمغم طمؼ (

ُمٜمف واًمتل ٟمّم٧م قمغم أن  27اعمقاـمـ ذم اًمؽمؿمح سمّمٗم٦م سحي٦م، سم٢مؾمتثٜم٤مء ُم٤م شمٜم٤موًمتف اعم٤مدة

ًمتحرير اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمِمٕم٥م اًمذي يامرؾمٝم٤م ممثٚمٞمف ذم اجلٛمٕمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م، شمرؿمحٝمؿ ضمٌٝم٦م ا"

، همػم أٟمف ُمـ ظمالل اإلـمالع اعمٜمًجؿ ًمٜمّمقص اًمدؾمتقر يتٌلم ًمٜم٤م قمدم وضمقد أي "اًمقـمٜمل...

)0976متٞمٞمز سملم اًمرضمؾ واعمرأة سمِم٠من احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، إٓ أٟمف سم٤مًمرضمقع إمم دؾمتقر 
07
وٓؾمٞمام  (

قٟمٞم٦م ُمٜمف، ٟمجده٤م ىمد يمٗمٚم٧م طمؼ اعمقاـمـ ذم اإلٟمتخ٤مب، ذم طم٤مًم٦م شمقاومره اًمنموط اًم٘م٤مٟم 58اعم٤مدة 

، واًمذي يٗمٝمؿ ُمـ ظمالًمف أن "مواضن"اًمقاضم٦ٌم ذم اإلٟمتخ٤مب، ُمـ ظمالل إؾمتٕمامًمف ُمّمٓمٚمح 

يٙمقن رضمال أو إُمرأة دون متٞمٞمز سمٜم٤مءا قمغم روح اًمدؾمتقر، وٟمٗمس اًمِمٞمئ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمدؾمتقر 

0989(
08
 ُمٜمف.  47ذم ُم٤مدشمف  (

)0996ُمـ دؾمتقر  62وٟمٗمس إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمامدة 
09
٧م ، أيـ ٟمجده٤م ىمد سطم٧م ويمٗمٚم(

 ًمٚمٛمرأة طم٘مٝم٤م ذم اإلٟمتخ٤مب ذم طم٤مًم٦م شمقاومره٤م قمغم اًمنموط اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمقاضم٦ٌم ذم اإلٟمتخ٤مب.

)اعمتٕمٚمؼ سم٤مإلٟمتخ٤مب 06/01وأُم٤م سم٤مًمرضمقع إمم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ 
21
، وظمّمقص٤م (

ُمٜمف اًمتل ضم٤مءت سمٜمٔم٤مم اًمقيم٤مًم٦م ذم اإلٟمتخ٤مب. وطمتك ٓ حيج٥م اًمّمقت اإلٟمتخ٤ميب  59اعم٤مدة 

يؼ إطمالل حمٚمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمرضمؾ وُمـ دون أي إقمت٤ٌمر ًمِمخّمٞمتٝم٤م ًمٚمٛمرأة سمٛمقضمٌٝم٤م قمـ ـمر

حمددة ًمٚمح٤مٓت اًمتل يتؿ ًمٚمجقء ومٞمٝم٤م  59اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وًمٙمٞم٤مهن٤م اعمٛمٞمز واعمًت٘مؾ، ضم٤مءت اعم٤مدة 

ًمٜمٔم٤مم اًمقيم٤مًم٦م وهل ذم أهمٚمٌٝم٤م طم٤مٓت ُمؼمرة ًمٚمجقء ًمٜمٔم٤مم اًمقيم٤مًم٦م، وهذا ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٗمًح 

ن مت٤مرس ىمراره٤م اًمًٞم٤مد وشمٕمؼم قمـ ظمٞم٤مره٤م دون أي وؾمٞمط اعمج٤مل ًمٚمٛمرأة أص٤مًم٦م قمـ ٟمٗمًٝم٤م سم٠م

)أو متثٞمؾ طمتك وًمق شمٕمٚمؼ إُمر سم٠مىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م وهق زوضمٝم٤م
20
) . 
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 ذم ٟمّم٧م ىمد ٟمجده٤م واًمتل ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن، 92سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ ٟمجد ٟمص اعم٤مدة 

 اًمِمٕمٌل ٚمساعمج ًمإلٟمتخ٤مسم٤مت اعمؽمؿمح ذم شمقومره٤م جي٥م اًمتل اًمنموط، ُمـ جمٛمققم٦م قمغم ومحقاه٤م

 :يكم ُم٤م اًمقـمٜمل اًمِمٕمٌل اعمجٚمس إمم اعمؽمؿمح ذم يِمؽمط" اًمت٤مًمٞم٦م اًمٕم٤ٌمرت وومؼ اًمقـمٜمل

ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، ويٙمقن  19أن يًتقذم اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة  -

 ."ُمًجال ذم اًمدائرة اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م اًمتل يؽمؿمح ومٞمٝم٤م ...

ًمٞمٝم٤م أقماله، ٟمجده٤م خت٤مـم٥م اعمؽمؿمح اعمِم٤مر إ 92وُم٤م يٛمٙمـ ُمالطمٔمتف سمِم٠من ٟمص اعم٤مدة 

)سمٛمّمٓمٚمح قم٤مم رضمال يم٤من أم إُمرأة دون حتديد اجلٜمس
22
، يمام حيٞمٚمٜم٤م يمذًمؽ ُمْمٛمقن ٟمص اعم٤مدة (

ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن، واًمتل سمدوره٤م شمِمؽمط ذم اًمٜم٤مظم٥م ذط اًمًـ  19إمم ٟمص اعم٤مدة  92

ي٦م سمٚمغ ُمـ يٕمد ٟم٤مظم٤ٌم يمؾ ضمزائري وضمزائر "واًمتٛمتع سم٤محل٘مقق اعمدٟمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٜمّمٝم٤م 

 ."ؾمٜم٦م... 08اًمٕمٛمر

وقمٚمٞمف وم٢من اإلطم٤مًم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هذه شمٗمٞمد ذم خم٤مـمٌتٝم٤م ذم شمقومر ذوط اعمؽمؿمح ذم يمؾ 

ضمزائري وضمزائري٦م دون متٞمٞمز قمغم أؾم٤مس اجلٜمس، سمؾ شم١ميمد قمغم اعم٤ًمواة ذم مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمؽمؿمح 

 ًمٚمٛمرأة واًمرضمؾ.

 مبدأ ادساواة بغ افرجل وادرأة  -ب

، اعمٌدأ اًمدؾمتقري إؾم٤مد اًمذي شمًٜمد إًمٞمف، مجٞمع احل٘مقق يٕمتؼم ُمٌدأ اعم٤ًمواة

واحلري٤مت ذم اًمقىم٧م احل٤مض، واًمذي يتّمدر مجٞمع إقمالٟم٤مت احل٘مقق اًمٕم٤معمٞم٦م واعمقاصمٞمؼ 

اًمدؾمتقري٦م، سمحٞم٨م ٓ ي٘متٍم هدف إىمرار ُمٌدأ اعم٤ًمواة قمغم إزاًم٦م يمؾ ُمٔم٤مهر اًمتٛمٞمٞمز سملم 

يـ ...وإٟمام هيدف إمم حت٘مٞمؼ متتع يمؾ إومراد إومراد قمغم أؾم٤مس اجلٜمس أو اًمٕمرق أو اًمٚمٖم٦م، اًمد

)سم٤محل٘مقق واحلري٤مت قمغم ىمدم اعم٤ًمواة
29
). 

، ٟمجده ىمد ٟمص ساطم٦م قمغم ُمٌدأ اعم٤ًمواة ذم احل٘مقق 0969وم٤ٌمًمرضمقع إمم دؾمتقر 

ُمٜمف، وٟمٗمس اًمِمٞمئ سم٤مًمٜم٦ًٌم  02واًمقاضم٤ٌمت سملم اجلٜمًلم )اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء(، وذًمؽ ذم اعم٤مدة 

ُمٜمف ىمد يمٗمٚم٧م اعم٤ًمواة سملم  99اإلؿمؽمايمل، أيـ ٟمجد اعم٤مدة  ذات اًمتقضمف 0976ًمدؾمتقر 

اعمقاـمٜملم ذم احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت وسطم٧م سم٢مًمٖم٤مء يمؾ متٞمٞمز ىم٤مئؿ قمغم أؾم٤مس اجلٜمس، وأُم٤م اعم٤مدة 

ضم٤مءت أيمثر شمٗمّمٞمؾ هلذا اعمٌدأ طمٞم٨م ورد  40أيمدت ُمٌدأ اعم٤ًمواة أُم٤مم اًم٘م٤مٟمقن، وأُم٤م اعم٤مدة 41

اًمٕم٘م٤ٌمت ذات اًمٓم٤مسمع اإلىمتّم٤مدي أو اإلضمتامقمل أو اًمث٘م٤مذم اًمتل  ومٞمٝم٤م أن اًمدوًم٦م شمتٕمٝمد سم٢مزاًم٦م يمؾ

حتد ُمـ ُمٌدأ اعم٤ًمواة سملم اعمقاـمٜملم، وشمٕمقق إزده٤مر اإلٟم٤ًمن وحتقل دون اعمِم٤مريم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٙمؾ 

اعمقاـمٜملم ذم اًمتٜمٔمٞمؿ اًمًٞم٤مد واإلىمتّم٤مدي واإلضمتامقمل واًمث٘م٤مذم ًمٚمدوًم٦م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعم٤مدة 
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ل يمرؾم٧م ُمٌدأ اعم٤ًمواة سملم اجلٜمًلم ذم اإلًمتح٤مق سم٤مًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ٟمٗمس اًمدؾمتقر اًمت 44

 ذم اًمدوًم٦م.

قمـ ؾم٤مسم٘مف، ذم إىمراره عمٌدأ اعم٤ًمواة أُم٤مم اًم٘م٤مٟمقن دون  0989يمام مل يٌتٕمد يمذًمؽ دؾمتقر

ُمٜمف. ووٛمـ ٟمٗمس  28أي إقمت٤ٌمر آظمر ُمـ سمٞمٜمٝم٤م إقمت٤ٌمر اجلٜمس، وهق ُم٤م شم٠ميمد ومٕمال ذم ٟمص اعم٤مدة 

ُمـ ٟمٗمس اًمدؾمتقر قمغم ُم٤ًمواة مجٞمع اعمقاـمٜملم ذم اعمِم٤مريم٦م ذم احلٞم٤مة  91اًمًٞم٤مق، ٟمّم٧م اعم٤مدة 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م و اإلضمتامقمٞم٦م و اإلىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وأن اًمدوًم٦م شمتٕمٝمد سم٢مزاًم٦م يمؾ اًمٕم٘م٤ٌمت اًمتل حتقل 

ُمـ ٟمٗمس اًمدؾمتقر  أيْم٤م ُمٌدأ  48دون حت٘مٞمؼ هذه اعم٤ًمواة. ووٛمـ ٟمٗمس اًمتقضمف يمٗمٚم٧م اعم٤مدة 

 سمقفم٤مئػ اًمدوًم٦م. اعم٤ًمواة ذم اإلًمتح٤مق

اعمٕمدل واعمتٛمؿ، ٟمجده هق أظمر أيمد يمذًمؽ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع  0996وأُم٤م قمـ دؾمتقر 

)قمغم ُمٌدأ اعم٤ًمواة سملم مجٞمع اعمقاـمٜملم وسمّمقرة ُمٓمٚم٘م٦م
24
ُمٜمف ُمقوح٤م  92، سمحٞم٨م ضم٤مء ذم اعم٤مدة (

٤مء ُمِمددا ذم ومٞمٝم٤م ُمٌدأ اعم٤ًمواة سملم اعمقاـمٜملم دون أي إقمت٤ٌمر آظمر ُمـ سمٞمٜمٝم٤م إقمت٤ٌمر اجلٜمس، يمام ضم

ذًمؽ قمغم أن اعم١مؾم٤ًمت شمًتٝمدف وامن ُم٤ًمواة يمؾ اعمقاـمٜملم واعمقاـمٜم٤مت ذم احل٘مقق 

واًمقاضم٤ٌمت سمام جي٥م ُمٕمف إزاًم٦م يمؾ اًمٕم٘م٤ٌمت اًمتل حتقل دون ُمِم٤مريم٦م اجلٛمٞمع ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

)واإلضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واإلىمتّم٤مدي
25
ُمـ ٟمٗمس  98. وذم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق إقمؽموم٧م يمذًمؽ اعم٤مدة (

ؾمتقر سم٠من احل٘مقق واحلري٤مت ُمٕمؽمف هب٤م ًمٙمؾ ُمقاـمـ، وهل شمِمٙمؾ شمراصم٤م ُمِمؽميم٤م سملم اًمد

اجلزائريلم واجلزائري٤مت، سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٙمريس ُمٌدأ اعم٤ًمواة ذم اإلًمتح٤مق سم٤مًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م 

ُمـ اًمدؾمتقر وهمػمه٤م ُمـ احل٘مقق اعمٙمرس  69دون أي متٞمٞمز سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 

 دؾمتقري٤م.  

قمغم يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ، يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف رهمؿ اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل ٓ حتدث متٞمٞمزا  وسمٜم٤مءا

سملم اًمرضمؾ واعمرأة ذم شم٘مٚمد اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م واًمؽمؿمح ًمإلٟمتخ٤مسم٤مت ًمإلًمتح٤مق سم٤معمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم 

أن وزن اعمرأة قمغم ُمًتقى اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم  إال أكـا كالحظرهمؿ اًمْمامٟم٤مت اًمتل وومرهت٤م، 

عمحٚمٞم٦م يمٛمٜمتخ٦ٌم ٓ يقازيف وزهن٤م يمٛمرؿمح٦م، هذا ُم٤م يث٧ٌم ًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م أن اعمرأة اًمقـمٜمٞم٦م وطمتك ا

ًمٞم٧ًم أيمثر ُمـ جمرد واضمٝم٦م أو ديٙمقر يٕمٙمس أمهٞمتٝم٤م أو وزهن٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدد ذم 

)اإلٟمتخ٤مب
26
 ، سمحٞم٨م سم٘مل قمدده٤م ضمد وئٞمؾ.(

وم٢مذا أظمذٟم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُمٕمٓمٞم٤مت اإلٟمتخ٤مسم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م ذم اجلزائر، ٟمجد قمدد 

ًمٜم٤ًمء اعمٛمثٚملم ذم اًمؼمعم٤من اجلزائري، ضمد وئٞمؾ وم٠مقمغم ٟم٦ًٌم متثٞمؾ ٟمًقي ذم اًمؼمعم٤من اجلزائري، ا

، سمحٞم٨م ووح٧م اًم٘مقائؿ اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ٕقمْم٤مء اًمؼمعم٤من سم٠من 1.75%وأىمٚمٝم٤م %01وصٚم٧م إمم 

إُمرأة ُمثٚم٧م ٟم٤ًمء اجلزائر ذم ىم٦ٌم اًمؼمعم٤من )اًمٖمروم٦م اًمًٗمغم( قمؼم ُمراطمٚمف اعمختٚمٗم٦م ُمـ  024هٜم٤مك 
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)2100إمم هم٤مي٦م  0962
27
)، ومٝمل ٟم٦ًٌم شمٕمد وئٞمٚم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمتقاضمده٤م ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت إظمرى(

28
) ،

 وهذا راضمع ًمٕمدة قمقاُمؾ.

 ادحور افثاين: ادعقؼات افتي تؼف أمام مشارـة ادرأة دم احلقاة افسقاشقة 

إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة شمتحٛمؾ ىمًٓم٤م ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م ذم وٕمػ ُمِم٤مريمتٝم٤م ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم 

م ُم٤ٌمٓهت٤م سم٤مًمِم٠من اًمًٞم٤مد.، وم٢من هٜم٤مك أيْم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ إظمرى اًمتل ٟمتٞمج٦م قمد

شمتحٛمٚمٝم٤م اًمدوًم٦م واعمجتٛمع، وشمًٝمؿ ذم شمٗمٌم هذه اًمٔم٤مهرة ُمـ ىمٌٞمؾ شمٕمروٝم٤م ًمٚمٕمٜمػ سمجٛمٞمع 

ُمٔم٤مهره...يمام أن إطمزاب ٓ شمتٞمح هل٤م ومرص٤م يم٤مومٞم٦م ًمتٕمزيز ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم احل٘مؾ اًمًٞم٤مد سمِمٙمؾ 

ف اخلّمقص، ومٗمل هذا اًمّمدد أمجع اًمٕمديد ُمـ اعمختّملم سم٠من هٜم٤مك قم٤مم وذم اًمتٛمثٞمؾ قمغم وضم

جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕمٞم٘م٤مت شم٘مػ أُم٤مم ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وقمدم شمقاضمده٤م سم٤محلد 

 اًمٕم٤مدل واعمٓمٚمقب واعم١مصمر ذم ُمقاىمع صٜمع اًم٘مرار، وُمـ هذه اعمٕمٞم٘م٤مت ذيمروا ُمٜمٝم٤م: 

دة اًمرواؾم٥م اإلضمتامقمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ختّمٞمّمٝم٤م إٟمتِم٤مر اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٕم٤مدي٦م ًمٕمٛمؾ اعمرأة وؾمٞم٤م -

سم٤مًمقفمٞمٗم٦م اإلضمتامقمٞم٦م، ُمع إقمت٤ٌمر أن أي ُمزي٩م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمقفمٞمٗم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م يٛمس سمٗمٕم٤مًمٞم٦م 

)وفمٞمٗمتٝم٤م إصٚمٞم٦م، وهٙمذا ٓ يٛمٞمؾ اًمٜم٤مظمٌقن رضم٤مٓ وٟم٤ًمءا إمم اًمتّمقي٧م ًمٗم٤مئدة اًمٜم٤ًمء
29
). 

ؽمك اًمًٞم٤مد، وإىمتّم٤مر ٟمِم٤مـم٤مهت٤م قمغم وٕمػ اعم١مؾم٤ًمت اًمٜم٤ًمئٞم٦م ذم شمقضمٞمف اعمرأة ٟمحق اعمٕم -

)اًم٘مْم٤مي٤م اًمتٜمٛمقي٦م وٟم٘مص اًمتٙمتؾ اًمٜم٤ًمئل ًمدقمؿ اعمرأة اعمرؿمح٦م
91
). 

قمدم شم٘مٌؾ اعمجتٛمع ًمٕمٛمؾ اعمرأة ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وطمٍم ٟمِم٤مـمٝم٤م ذم أدوار ٟمٛمٓمٞم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م، وهٜم٤م  -

اًمرضم٤مل ئمٝمر أصمر اًمزائػ اًمذي يؽمسمك قمٚمٞمف أومراد اعمجتٛمع رضم٤مٓ وٟم٤ًمءا، ومتٕمت٘مد اًمٜم٤ًمء أن 

 أىمدر ُمٜمٝمـ قمغم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد وهٜم٤مك إطمّم٤مئٞم٤مت شم١ميمد هذا إُمر.

شمٕم٤مين اعمرأة ُمـ إقمت٤ٌمره٤م ُمقاـمٜم٤م ُمـ اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م طم٘مقىمٝم٤م، وذًمؽ ٟمتٞمج٦م ًمٚمٜمٔم٤مم  -

 إسمقي اًمذيمقري اًمذي يًقد إهة واعمجتٛمع، وومٞمف يٙمقن ًمٚمذيمر طمؼ اًمتًٚمط واًم٘مٛمع.

اعمرأة ًمّمٞم٤مهم٦م سمراُم٩م إٟمتخ٤مسمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٜمٗمٞمذ وسمٕمٞمدة قمـ ٟم٘مص اخلؼمة واعمٕمٚمقُم٦م ًمدى  -

 اًمِمٕم٤مرات واًمققمقد.

شمٜمقع اعم١ًموًمٞم٦م سملم اًمٕم٤مئٚم٦م واًمٕمٛمؾ سم٠مٟمقاقمف، وقمغم رأؾمف اًمٜمِم٤مط اًمًٞم٤مد، وٟمدرة  -

 اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت ًمدى اعمرأة ًمٚمتقومٞمؼ سملم هذه اعم١ًموًمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م.

 ضمٝمؾ اعمرأة سم٢مدارة احلٛمالت اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م اعمتخّمّم٦م. -

ٟم٘مص ُم٤م يتقومر ًمٚمٛمرأة ُمـ دقمؿ ُم٤مزم خلقض اإلٟمتخ٤مسم٤مت، وشمٗمْمٞمؾ إهة شمرؿمٞمح اًمرضم٤مل  -

إقمت٘م٤مدا ُمٜمٝم٤م أن اًمرضمؾ أىمدر قمغم شم٘مديؿ اًمقؾم٤مـم٤مت ظم٤مص٦م ُمـ أضمؾ اًمتقفمٞمػ وشم٘مديؿ 

 اخلدُم٤مت ًمٚمٛمقاـمٜملم.  
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ٟمتٞمج٦م هلذه إؾم٤ٌمب وهمػمه٤م يم٤مٟم٧م ؾم٤ٌٌم ُم٤ٌمذا ذم هتٛمٞمش اعمرأة ؾمٞم٤مؾمٞم٤م وطم٤مًم٦م دون 

تبـي ٤ًمواة اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمرضمؾ، مم٤م دومع سم٤مًمٕمديد ُمـ اًمدول ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اجلزائر إمم حت٘مٞمؼ اعم

ًمتحًلم اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة قمـ كظام احلصص)كظام افؽوتا( ـتدبر مرحع طردم 

ـمريؼ ختّمٞمص هل٤م ُم٘م٤مقمد ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم وامٟم٤م حلد أدٟمك ًمٚمتٛمثٞمؾ وًمٞمس طمد أىمَم، 

عمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة واًمذي هقم٤من ُم٤م شمزايد اإلىم٤ٌمل قمٚمٞمف ذم فمؾ وهذا سمٖمرض حتًلم ا

اًمتٓمقرات اهل٤مئٚم٦م اًمتل ؿمٝمدهت٤م اًم٤ًمطم٦م اًمدوًمٞم٦م قمغم ُمًتقى شمٕمزيز طم٘مقق اإلٟم٤ًمن، وإىمرار 

اعمامرؾم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ويمذا شمقومػم ومرص ًمٕمدد ُمـ اًمٗمئ٤مت إىمؾ طمٔم٤م داظمؾ اعمجتٛمٕم٤مت 

طم٘مقق هذه اًمٗمئ٦م ًمٚمقصقل إمم احل٘مؾ اًمًٞم٤مد،  وظمّمقص٤م اًمٜم٤ًمء، وهذا ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف يْمٛمـ

وهذا ُم٤م يٕمد ٟمققم٤م ُمـ اًمتدظمؾ اإلجي٤ميب ًمٚمتٕمجٞمؾ سم٤معم٤ًمواة واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمرضمؾ 

 واعمرأة.

 ادحور افثافث: كظام افؽوتا آفقة فتػعقل األداء افسقاد فؾؿرأة 

اعمٜمتخ٦ٌم ؾمقاءا اًمؼمعم٤من ٟمٔمرا عمحدودي٦م اًمتٛمثٞمؾ اًمٜم٤ًمئل ذم اجلزائر قمغم ُمًتقى اعمج٤مًمس 

أو اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م اعمٜمتخ٦ٌم، واًمذي يٕمٙمس ٟم٘مص اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة، رهمؿ إقمؽماف 

 اًمدؾمتقر واًم٘مقاٟملم ذات اًمّمٚم٦م سم٤محل٘مقق واحلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م، سم٤معم٤ًمواة سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمرضمؾ.

رأة ًمًٜم٦م ُمـ إشمٗم٤مىمٞم٦م اًم٘مْم٤مء قمغم أؿمٙم٤مل اًمتٛمٞمٞمز ود اعم 17وشمٓمٌٞم٘م٤م عم٘متْمٞم٤مت اعم٤مدة 

ُمـ ٟمٗمس اإلشمٗم٤مىمٞم٦م وهمػمه٤م، ُمـ اإلشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م  14اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤م، ويمذا اعم٤مدة  0979

اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر، سم٤مدرت اجلزائر سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اإلصالطم٤مت شمٗمرض شمٗمٕمٞمؾ اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

ُمـ شمٙم٤مومئ ًمٚمٛمرأة، واإلٟمت٘م٤مل ُمـ اعم٤ًمواة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م إمم اعم٤ًمواة اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م، و

)اًمٗمرص إمم شمٙم٤مومئ اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ ظمالل ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م
90
). 

 أوال: تعريف كظام افؽوتا: 

ًمٙمل يتؿ اًمتٕمرض إمم شمٕمريػ ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م، وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م حتديد اعمٕمٜمل اًمٚمٖمقي ًمف، صمؿ 

اًمتٕمرض إمم اًمتٕمريػ اًمٗم٘مٝمل ًمٜمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م. وأظمػما اًمتٕمرض ًمٚمتٕمريػ اًمتنميٕمل ًمف، وهذا ومٞمام 

 يكم:
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 :"ـوتا"ديد ادعـى افؾغوي دصطؾح حت -1

، "quot " ٓشمٞمٜمل إصؾ، وهق ُمِمتؼ ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م "يمقشم٤م"يٕمد ُمّمٓمٚمح 

 قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، la rousseواًمتل شمٕمٜمل طمّم٦م أو ٟمّمٞم٥م، وشمٕمٜمل يمٚمٛم٦م يمقشم٤م ذم ىم٤مُمقس

pourcentage أي ٟم٦ًٌم، واًمتل شمٕمٜمل اًمٗمرىم٦م أو اًمٗمئ٦م(
92
، وأُم٤م يمٚمٛم٦م يمقشم٤م ذم اًم٘م٤مُمقس (

اًمًٞم٤مد شمٕمٜمل قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل  سم٠مهن٤م طمّم٦م إٟمتخ٤مسمٞم٦م، وشمًتٕمٛمؾ يمذًمؽ قم٤ٌمرة اًمٙمقشم٤م اًمٜم٤ًمئٞم٦م 

  اًمتل شمٗمٞمد متثٞمؾ ومئ٦م اًمٜم٤ًمء ذم اهلٞمئ٤مت اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م.

 افتعريف افػؼفي فـظام افؽوتا: -2

ًم٘مد وردت قمدة شمٕم٤مريػ ًمٜمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م، إٓ أٟمٜم٤م ٟمٙمتٗمل سمذيمر شمٕمريػ ؿم٤مُمؾ ًمف، اًمذي 

ٟمٔم٤مم إٟمتخ٤ميب خيّمص ذم ىم٤مٟمقن اإلٟمتخ٤مسم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أضمؾ وامن  "سم٠مٟمفقمرف ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م 

طم٘مقق إىمٚمٞم٤مت ًمٚمقصقل إمم اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وهق ٟمقع ُمـ اًمتدظمؾ اإلجي٤ميب ًمٚمتٕمجٞمؾ 

سم٤معم٤ًمواة واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم ومئ٤مت اعمجتٛمع اعمختٚمٗم٦م وظمّمقص٤م اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمرضمؾ 

)"واعمرأة
99
)  

ًمٜم٤ًمئٞم٦م اًمذي يٕمد ٟمٛمط ُمـ أٟمامط هذا اًمٜمٔم٤مم، وم٘مد قمرومف اًمٗم٘مف وأُم٤م قمـ ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م ا

ختّمٞمص طمد أدٟمك ُمـ اعم٘م٤مقمد اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م أو ُم٘م٤مقمد اًمًٚمٓم٤مت اعمحٚمٞم٦م أو ُم٘م٤مقمد ذم "اًم٘م٤مٟمقين سم٠مٟمف 

اهلٞمئ٤مت اإلداري٦م واًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٜم٤ًمء ُمـ أضمؾ حتًلم ُمِم٤مريمتٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وإدارة ؿم١مون سمٚمده٤م 

إخت٤مذ اًم٘مرار وحتٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م، وذم قمٛمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مء  وىمْم٤مي٤مه٤م ومهقُمٝم٤م وإذايمٝم٤م ذم

)"واًمتٜمٛمٞم٦م
94
). 

 افتعريف افتؼيعي فـظام افؽوتا: -3

وم٤ٌمًمرضمع إمم خمتٚمػ اًمتنميٕم٤مت اًمدول ٟمجد أهمٚمٌٝم٤م مل شمٕمرف ًمٜم٤م ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م، سمؾ    

ٟمجده٤م ىمد أؿم٤مرت إمم شمٓمٌٞم٘م٤مشمف، ؾمقاءا سمّمٗم٦م سحي٦م أو وٛمٜمٞم٦م. وهذا ُم٤م ضمًده ومٕمال دؾمتقر 

 95ُمٙمرر واعم٤مدة  90، ذم ُم٤مدشمف 2106و 2118سمٕمد اًمتٕمديؾ اًمّم٤مدر ؾمٜم٦م  0996زائر ًمًٜم٦م اجل

شمٕمٛمؾ اًمدوًم٦م قمغم شمرىمٞم٦م احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة  "قمغم اًمتقازم، واًمتل ٟمجده٤م شمٜمص قمغم أٟمف 

)"سمتقؾمٞمع طمٔمقظ متثٞمٚمٝم٤م ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم. 
95
واًمتل ٟمجده٤م دمًد ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م سمّمٗم٦م ،(

)02/19 سمٕمد صدور اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ سحي٦م، وٓؾمٞمام
96
). 

 ثاكقا: موؿف ادؼع اجلزائري من كظام افؽوتا: 

إن يمثػم ُمـ ىمقاٟملم دول اًمٕم٤ممل، شمٜمتٝم٩م أؾمٚمقسم٤م يِمجع قمغم ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم احلٞم٤مة 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ُمع إظمتالف اًمٓمرق اعمتٌٕم٦م ًمْمامن ذًمؽ، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م حتجز ٟم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمٛمثٚملم 

ٜم٤ًمء، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٜمص قمغم أن شمؽمؿمح ٟم٦ًٌم ُمـ اًمٜم٤ًمء ًمإلٟمتخ٤مسم٤مت اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م دون اعمٜمتخٌلم ًمٚم
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اإلًمتٗم٤مت إمم وامن ومقزهـ أو قمدم ومقزهـ سم٤معم٘م٤مقمد اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٜمص قمغم أن شمتْمٛمـ 

ىمقائؿ اًمؽمؿمح ٟم٦ًٌم ُمـ اًمٜم٤ًمء ُمع ضورة احلٗم٤مظ قمغم ٟمٗمس اًمٜم٦ًٌم ُمـ اًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد 

)يمؾ ىم٤مئٛم٦م إٟمتخ٤مسمٞم٦م اعم٘م٤مقمد اًمتل وم٤مزت هب٤م
97
). 

وىمد شمٌٜمك اعمنمع اجلزائري إؾمٚمقب إظمػم، ظمّمقص٤م سمٕمد اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري 

ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  12ُمٙمرر سمٛمقضم٥م اعم٤مدة  90اًمذي أو٤مف اعم٤مدة  2106و 2118إظمػم ؾمٜم٦م 

تعؿل افدوفة ظذ ترؿقة احلؼوق  "ُمٜمف قمغم اًمتقازم، واًمتل شمٜمص قمغم أٟمف 95، واعم٤مدة 18/09

قاشقة فؾؿرأة بتوشقع حظوظ متثقؾفا دم ادجافس ادـتخبة، ظذ أن حيدد ؿاكون ظضوي افس

، وهق ُم٤م ؿمٙمؾ ىمٗمزة ٟمققمٞم٦م ذم جم٤مل احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة "ـقػقات تطبقق هذه ادادة

اجلزائري٦م. وإرشمٞم٤مح ًمدى إطمزاب واجلٛمٕمٞم٤مت اًمٜمًقي٦م واعمٝمتٛملم سم٤مًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 

وه احلؾ إٟم٥ًم طم٤مًمٞم٤م ذم فمؾ اًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م سم٤معمرأة واعمٕمٞم٘م٦م وسمح٘مقق اإلٟم٤ًمن. وإقمتؼم

 عمامرؾم٦م طم٘مقىمٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م.

همػم أن اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي اعمتٕمٚمؼ سمتقؾمٞمع طمٔمقظ متثٞمؾ اعمرأة ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم،  

 ؾمٜمقات. 19اًمذي وقمدت سمف اعم٤مدة اًم٤ًمًمػ ذيمره٤م مل يّمدر إٓ سمٕمد ُميض 

اعمتٕمٚمؼ  2101قمـ إحت٤مد اًمؼمعم٤من اًمدوزم ًمًٜم٦م وذم ظمْمؿ هذا اًمت٠مظمػم، صدر شم٘مرير 

سمؽمشمٞم٥م اًمدول سمٜم٤مءا قمغم ٟم٦ًٌم اًمتٛمثٞمؾ اًمٜمًقي ذم اًمؼمعم٤من، اًمذي إطمتٚم٧م ومٞمف اجلزائر اعمرشم٦ٌم 

 -ٟم٦ًٌم ضمد وئٞمٚم٦م - %17.17دوًم٦م ؿمٛمٚمٝم٤م اًمؽمشمٞم٥م، سمٜم٦ًٌم شم٘مدر سمـ 081ُمـ أصؾ  002

قمالن قمـ شمنميع ضمديد، واًمتل يم٤مٟم٧م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل قمجٚم٧م سمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م إمم اإل

)01/15/2102يتٕمٚمؼ سمؽمىمٞم٦م احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة ىمٌؾ اإلؾمتح٘م٤مىم٤مت اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م 
98
) ،

، ًمدراؾم٦م 2100وهق اإلقمالن اًمذي دمًد ومٕمال ُمـ ظمالل إضمتامع جمٚمس اًمقزراء ذم ٟمقومٛمؼم

س واعمقاوم٘م٦م قمغم ُمنموع اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي اعمحدد إلضمراءات شمقؾمٞمع متثٞمؾ اًمٜم٤ًمء ذم اعمج٤مًم

)اعمٜمتخ٦ٌم
99
، وهق اعمنموع اًمذي صدر ومٕمال ومٞمام سمٕمد ذم صٞمٖم٦م ىم٤مٟمقن قمْمقي حمدد ًمٙمٞمٗمٞم٤مت (

)شمقؾمٞمع طمٔمقظ متثٞمؾ اعمرأة ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم
41
. واًمذي ص٤مدق قمٚمٞمف اعمجٚمس اًمِمٕمٌل (

 . 2100ٟمقومٛمؼم 24. وص٤مدق قمٚمٞمف جمٚمس إُم٦م سمت٤مريخ 2100ٟمقومٛمؼم 19اًمقـمٜمل سمت٤مريخ 

ا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، ٟمجده ىمد طمدد ذم يمؾ ىم٤مئٛم٦م شمرؿمٞمح٤مت وسم٤مًمرضمقع إمم ومحقى هذ

طمرة أو ُم٘مدُم٦م ُمـ ـمرف طمزب أو قمدة أطمزاب ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٟم٦ًٌم متثٞمؾ اعمرأة، واًمتل ٟمجده٤م شمرشمٌط 

سمٕمدد اعم٘م٤مقمد اعمتٜم٤مومس قمٚمٞمٝم٤م، واًمتل إظمتٚمٗم٧م سم٢مظمتالف اعمجٚمس اعمٜمتخ٥م طم٥ًم اًمٙمٞمٗمٞم٤مت 

 اًمت٤مًمٞم٦م: 
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 إلكتخاب أظضاء ادجؾس افشعبي افوضـي كسبة متثقل ادرأة دم ؿوائم افسصح -1

جي٥م أن ٓ شم٘مؾ ٟم٦ًٌم متثٞمؾ اًمٜم٤ًمء ذم ىمقائؿ اًمؽمؿمح إلٟمتخ٤مب أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمِمٕمٌل 

 اًمقـمٜمل قمـ: 

 ُم٘م٤مقمد. 14قمٜمدُم٤م يٙمقن قمدد اعم٘م٤مقمد ي٤ًموي  %21ٟم٦ًٌم  -

 ُم٘م٤مقمد. 15قمٜمدُم٤م يٙمقن قمدد اعم٘م٤مقمد ي٤ًموي أو يٗمقق  %91ٟم٦ًٌم  -

 ُم٘مٕمدا. 04د اعم٘م٤مقمد ي٤ًموي أو يٗمقق قمٜمدُم٤م يٙمقن قمد %95ٟم٦ًٌم  -

 ُم٘مٕمدا. 92قمٜمدُم٤م يٙمقن قمدد اعم٘م٤مقمد ي٤ًموي أو يٗمقق  %41ٟم٦ًٌم  -

)سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٘م٤مقمد اجل٤مًمٞم٦م اجلزائري٦م اعم٘مٞمٛم٦م سم٤مخل٤مرج %51ٟم٦ًٌم  -
40
). 

 كسبة متثقل ادرأة دم ؿوائم افسصح إلكتخاب أظضاء ادجافس افشعبقة افوالئقة -2

اًمٜم٤ًمء ذم ىمقائؿ اًمؽمؿمح إلٟمتخ٤مب أقمْم٤مء اعمج٤مًمس اًمِمٕمٌٞم٦م  جي٥م أٓ ي٘مؾ ٟم٦ًٌم ُمِم٤مريم٦م

 اًمقٓئٞم٦م قمـ :

 ُم٘مٕمدا. 74و  49و  99و  95قمٜمدُم٤م يٙمقن قمدد اعم٘م٤مقمد  %91ٟم٦ًٌم  -

)ُم٘مٕمدا 55و  50قمٜمدُم٤م يؽماوح قمدد اعم٘م٤مقمد سملم  %95ٟم٦ًٌم  -
42
) . 

 بؾديةكسبة متثقل ادرأة دم ؿوائم افسصح إلكتخاب أظضاء ادجافس افشعبقة اف -3

جي٥م أٓ ي٘مؾ ٟم٦ًٌم ُمِم٤مريم٦م اًمٜم٤ًمء ذم ىمقائؿ اًمؽمؿمح إلٟمتخ٤مب أقمْم٤مء اعمج٤مًمس اًمِمٕمٌٞم٦م 

ذم اًمٌٚمدي٤مت اعمقضمقدة سمٛم٘مرات اًمدوائر وسم٤مًمٌٚمدي٤مت اًمتل يزيد قمدد  %91اًمٌٚمدي٦م قمـ ٟم٦ًٌم 

)ٟمًٛم٦م 21.111ؾمٙم٤مهن٤م قمـ 
49
). 

إطمزاب  وًمْمامن آًمٞم٦م شمٓمٌٞمؼ ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م وومؼ اًمٜم٥ًم اعمحددة أقماله، وقمدم شمالقم٥م

، قمغم قمدة 02/19اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘مقائؿ احلرة سمِم٠مهن٤م، ٟمص اعمنمع ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي 

 وامٟم٤مت، وهل: 

جي٥م أن يٌلم اًمتٍميح سم٤مًمؽمؿمح اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي ًمإلٟمتخ٤مسم٤مت  -

 اًم٤ًمًمػ اًمذيمر. 02/19ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي  14قمغم ضمٜمس اعمؽمؿمح ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 

ُمـ ٟمٗمس  12اًمؽمؿمٞمح٤مت سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ٕطمٙم٤مم اعم٤مدة  ضورة رومض ىم٤مئٛم٦م -

 اًم٘م٤مٟمقن، اعمحددة ًمٜم٥ًم ُمِم٤مريم٦م اًمٜم٤ًمء ذم ىمقائؿ اًمؽمؿمح إلٟمتخ٤مب أقمْم٤مء اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم.

ضورة إؾمتخالف اعمؽمؿمح أو اعمٜمتخ٥م سمٛمؽمؿمح أو ُمٜمتخ٥م ُمـ ٟمٗمس اجلٜمس، وهذا  -

٥ًم اعم٘مررة ىم٤مٟمقٟم٤م ًمٚمٜم٤ًمء وٛمـ ىمقائؿ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يقومر ذم طمد ذاشمف وامٟم٦م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اًمٜم

 اًمؽمؿمح أو وٛمـ ُم٘م٤مقمد اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم.
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وًمتٗمٕمٞمؾ ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم، وحتٗمٞمز أيمثر ٕطمزاب  

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمغم ُمٜمح اعمزيد ُمـ اًمٗمرص ًمٚمٜم٤ًمء، وقمدت اًمدوًم٦م سمٛم٤ًمقمدة ُم٤مًمٞم٦م ظم٤مص٦م ًمألطمزاب 

ؿمح٤مشمف اعمٜمتخ٤ٌمت ذم اعمج٤مًمس اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٌٚمدي٦م واًمقٓئٞم٦م وذم اًمؼمعم٤من اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، سمح٥ًم قمدد ُمر

 ُمـ ذات اًم٘م٤مٟمقن. 17ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 

وسمٜم٤مءا قمغم ُم٤م ؾمٌؼ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من ىم٤مٟمقٟمٜم٤م إؾم٤مد ىمد أقمٓمك ًمٚمٛمرأة اجلزائري٦م ُمٗمت٤مح 

هذا احل٤مض واعمًت٘مٌؾ، ًمتٕمزيز ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت وٓؾمٞمام ذم اعمج٤مل اًمًٞم٤مد، و

ًمٞمس ًمٙمقهن٤م إُمرأة ومح٥ًم سمؾ عم٤موٞمٝم٤م اعمنمف أصمٜم٤مء يمٗم٤مح اًمتحرير، وعم٤م متٞمزت سمف ٟمخ٥م اًمٜم٤ًمء 

)ُمـ يمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م ذم اًم٘مٓم٤مقملم اًمٕم٤مم واخل٤مص
44
). 

 01وومٕمال ًم٘مد يمِمٗم٧م ٟمت٤مئ٩م اإلٟمتخ٤مسم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، اًمتل ضمرت يقم 

ػ اًمذيمر، )أي ومؽمة هي٤من ٟمٔم٤مم اًم٤ًمًم 02/19، ومؽمة هي٤من اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي 2102ُم٤مي 

 045اًمٙمقشم٤م( إمم إرشمٗم٤مع ُمٕمتؼم ذم قمدد اًمٜم٤ًمء ذم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل، طمٞم٨م سمٚمغ قمددهـ 

اًمذيـ يْمٛمٝمؿ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل   -%91أي ُم٤م يٕم٤مدل ٟم٦ًٌم  -ٟم٤مئ٤ٌم 462إُمرأة ُمـ إمج٤مزم 

٦م حت٘مؼ ىمٗمزة اًمقـمٜمل، وهق ُم٤م ي٘م٤مرب صمٚم٨م أقمْم٤مء اعمجٚمس، إُمر اًمذي ضمٕمؾ اعمرأة اجلزائري

)ٟمققمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمديٛم٘مراـمٞم٤مت قمري٘م٦م
45
. وُمـ صمؿ أصٌح٧م اجلزائر ُمٜمذ اإلٟمتخ٤مسم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م (

)دوًمٞم٤م 26حتتؾ اعمرشم٦ٌم إومم قمرسمٞم٤م و 2102ُم٤مي 01اعمٜمٔمٛم٦م يقم 
46
، ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مإلٟمتخ٤مسم٤مت (

٤مدل إُمرأة، أي ُم٤م يٕم 90، اًمتل مل يتٕمدى ومٞمٝم٤م قمدد اًمٜم٤ًمء اعمٜمتخ٤ٌمت 2117اًمتنميٕمٞم٦م ًمًٜم٦م 

)قم٤معمٞم٤م 006وىمد إطمتٚم٧م اجلزائر ومٞمٝم٤م اعمرشم٦ٌم  %17.17ٟم٦ًٌم 
47
ذم متثٞمؾ اًمٕمٜمٍم اًمٜمًقي  (

 سم٤مًمؼمعم٤من.

 خامتة

وُمـ يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ٟمّمؾ إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمتجًٞمد اًمٗمٕمكم ًمٚمجٝمقد اًمٙمٌػمة اًمتل ؾمٕم٧م اجلزائر 

ىمٞم٤مت إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م، ُمـ أضمؾ شمرىمٞم٦م احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة ُمـ ظمالل إٟمْمامُمٝم٤م عمختٚمػ اإلشمٗم٤م

اًمدوًمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل شمرُمل إمم شمرىمٞم٦م احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة، واًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٗمٞمذ ُم٤م ورد ذم 

ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ُمـ ظمالل شمٕمديؾ ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م، وشمٌٜمل سمّمٗم٦م سحي٦م ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م اًمٜم٤ًمئٞم٦م ذم 

ٞم٤مة اإلٟمتخ٤مسم٤مت سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، رهمؿ اعمٕمٞم٘م٤مت اعمقوققمٞم٦م واًمذاشمٞم٦م اًمتل شم٘مػ أُم٤مم ُمِم٤مريمتٝم٤م ذم احل

، 2102ُم٤مي  01اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وهذا ُم٤م أيمدشمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل اإلٟمتخ٤مسم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م إومم ًمـ 

 أي شمٓمٌٞمؼ ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م. 02/19سمٕمد شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي 

وقمٚمٞمف وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمرأة اجلزائري٦م ىمد شمًٚمٛم٧م ُمٗمت٤مح احل٤مض واعمًت٘مٌؾ ًمتٕمزيز ُمٙم٤مٟمتٝم٤م 

ؾ اًمًٞم٤مد وم٢مٟمف جي٥م أن ٓ يٙمقن ذًمؽ هدوم٤م ذم طمد ُمـ ظمالل آًمٞم٦م ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م ًمدظمقل احل٘م
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ذاشمف، ومٝمق جمرد ُمدظمؾ أو ُمّمٕمد ًمإلرشم٘م٤مء، وُم٤م سم٘مل قمغم اعمرأة اجلزائري٦م إٓ أن شمدومع ٟم٥ًم 

اًمتٛمثٞمؾ ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م إمم إُم٤مم، قمـ ـمريؼ إسمراز ىمدراهت٤م ذم مم٤مرؾم٦م ُمٝم٤مُمٝم٤م 

أن شمًتٕمٛمؾ يمؾ إدوات واهلٞم٤ميمؾ ذم إطمزاب  اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م قمغم ىمدم اعم٤ًمواة ُمع اًمرضمؾ، قمغم

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمرؾمٛمٞم٦م ُمـ أضمؾ سمٚمقغ أهداومٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وومرض ذاهت٤م، طمتك حت٤مومظ 

قمغم صم٘م٦م اًمٜم٤مظمٌلم اًمتل ُمٜمحقه٤م هل٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أول إؾمتح٘م٤مق إٟمتخ٤ميب يٕمرف شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مٟمقن 

تخ٦ٌم، قمٚمام أن هذا اًم٘م٤مٟمقن اعمتٕمٚمؼ سمتقؾمٞمع طمٔمقظ متثٞمٚمٝم٤م ذم اعمج٤مًمس اعمٜم 02/19اًمٕمْمقي 

 يٌ٘مك إضمراءا ُمرطمٚمٞم٤م ًمتح٘مٞمؼ اعم٤ًمواة اعمٗم٘مقدة سملم اًمرضمؾ واعمرأة ذم اعمجتٛمع اجلزائري. 

زي٤مدة قمغم ذًمؽ شمقيص اًمدراؾم٦م، ُمـ ظمالل دمرسم٦م اعمرأة ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م 

 وهمػمه٤م ُمـ اعمٜم٤مص٥م إمم:

اًمتل شمٙمرس اًمتٗمرىم٦م واًمتٛمٞمٞمز سملم  شمققمٞم٦م اعمجتٛمع سميورة ٟمٌذ اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد -

اًمرضمؾ واعمرأة، وهل ُمقاري٨م إضمتامقمٞم٦م شمتٜم٤مىمض ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م ُمع اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م، اًمتل شمتٞمح 

 ًمٚمٛمرأة اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد.

شمٓمقير اًمث٘م٤موم٦م اًم٤ًمئدة ذم اعمجتٛمع، سمام يقصؾ إمم اإلقمؽماف سم٠من اعمرأة ذيؽ رئٞمز  -

 ره٤م.ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م سمٙم٤موم٦م حم٤مو

ُمراضمٕم٦م اًم٘مقاٟملم اًمتل متٞمز سملم اًمرضمؾ واعمرأة واًمتٜمًٞمؼ سملم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م ذم إًمٖم٤مء  -

 أو شمٕمديؾ هذه اًم٘مقاٟملم.

اًمؽميمٞمز قمغم شمٓمقير دور اإلقمالم إدم٤مه ىمْم٤مي٤م اعمرأة، ٕن اإلقمالم ًمف دور ه٤مم ذم شمٖمٞمػم  -

 ًمًٞم٤مؾمٞم٦م.اًمّمقرة اًمًٚمٌٞم٦م اًم٤ًمئدة ذم اعمجتٛمع قمـ ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم احلٞم٤مة ا

ضورة ووع ىم٤مٟمقن إٟمتخ٤ميب، يًٝمؾ إيّم٤مل اعمرأة إمم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم سمٕمٞمدا قمـ  -

 ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م. 

جي٥م شمِمجٞمع اعمرأة اًمتل متٚمؽ اًمٙمٗم٤مءات اًمالزُم٦م، ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٙمؾ  -

همٌـ سمٗمٕم٤مًمٞم٦م. قمغم إقمت٤ٌمر أن اجلزائر متٚمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤ًمء هلؿ يمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م، ًمٙمـ ٓ ير

 سم٤معمِم٤مريم٦م ذم احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م. 

 اهلوامش

أٟمٔمر: ُمنايت ؾمٚمٞمٛم٦م، اعمرأة اجلزائري٦م وطمؼ اًمؽمؿمح ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم سملم اإلقمؽماف اًم٘م٤مٟمقين وحمدودي٦م . 1

 .091، ص 2102اعمِم٤مريم٦م، جمٚم٦م اعمٗمٙمر اًمّم٤مدرة قمـ ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد ظمٞمي سمًٙمرة، اًمٕمدد اًمث٤مُمـ، ٟمقومٛمؼم 

 ،اعمجٚمد إول، اًمقصم٤مئؼ اًمٕم٤معمٞم٦م ،ٞمقين، اًمقصم٤مئؼ اًمدوًمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م سمح٘مقق اإلٟم٤ًمنأٟمٔمر : حمٛمد ذيػ سمً.2

 . 499، ص2119اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار اًمنموق، اًم٘م٤مهرة، 
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رهم٦ٌم ُمٜمٝم٤م ذم إقمامل ُمٌدأ شم٤ًموي اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم احل٘مقق اًمقاردة ذم ُمٞمث٤مق إُمؿ  "ُمـ ظمالل قم٤ٌمرة .3

 ."اعمتحدة ...

طم٘مقق اعمرأة ) يتْمٛمـ أًمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م اعمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ـمرف اجلزائر سمخّمقص  أٟمٔمر: ُمقًمقد ديدان،.4

 .2) اجلزائر(، ص       اًمٌٞمْم٤مء دار –اعمرأة(، دار سمٚم٘مٞمس ًمٚمٜمنم 

اعم١مرظم٦م  26، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 09/14/2114اعم١مرخ ذم  14/026سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ.5

 .25/14/2114ذم 

  ُمـ اإلشمٗم٤مىمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة.ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة إومم.6

  ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة اًمث٤مًمث٦م، ٟمٗمس اعمرضمع..7

طم٤ًمين ظم٤مًمد، مح٤مي٦م احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمرأة ذم اًمتنميع اجلزائري، جمٚم٦م اعمجٚمس اًمدؾمتقري، اًمٕمدد :  أٟمٔمر.8

  .51، ص 2109، 12

 .496أٟمٔمر: حمٛمد ذيػ سمًٞمقين، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص .9

ٞمام ذم احل٘مقق اًمت٤مًمٞم٦م : طم٘مٝم٤م ذم اًمتّمقي٧م ذم مجٞمع اإلٟمتخ٤مسم٤مت وذم شمرؿمٞمح ٟمٗمًٝم٤م جلٛمٞمع اهلٞمئ٤مت وٓؾم.12

اعمٜمٌث٘م٦م قمـ اإلٟمتخ٤مسم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، وطم٘مٝم٤م ذم اًمتّمقي٧م ذم مجٞمع اإلؾمتٗمت٤مءات اًمٕم٤مُم٦م، وطم٘مٝم٤م ذم شم٘مٚمد اعمٜم٤مص٥م 

ُمـ هذا  14. ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة اًمٕم٤مُم٦م وُم٤ٌمذة مجٞمع اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م، وشمٙمٗمؾ هذه احل٘مقق قمـ ـمريؼ اًمتنميع 

 اإلقمالن. 

 .قمغم اًمتٛمٞمٞمز ود اعمرأة ُمـ إقمالن اًم٘مْم٤مء 00ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة .11

. وىمد ص٤مدىم٧م قمٚمٞمٝم٤م اجلزائر وًمٙمـ سمتحٗمظ 441أٟمٔمر: حمٛمد ذيػ سمًٞمقين، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص.12

اعم١مرظم٦م ذم  19، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م رىمؿ 01/10/0996اعم١مرخ ذم  96/19سمٛمقضم٥م إُمر رىمؿ 

. وُم٤م دم٥م اإلؿم٤مرة إًمٞمف هٜم٤م أن هٜم٤مك سمٕمض اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م مل شمٜمٔمؿ إمم هذه اإلشمٗم٤مىمٞم٦م، سمحٙمؿ 04/10/0996

خم٤مًمٗم٦م سمٕمض ُمقاده٤م وُمْمٛمقهن٤م  ًمٌٜمقد  اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م قمرو٧م ًمٚمٕمديد ُمـ اإلٟمت٘م٤مدات. أٟمٔمر 

ىم٤مٟمقن اإلٟمتخ٤مسم٤مت وىم٤مٟمقن  "زائري ذم هذا اًمِم٠من قمامر سمقوٞم٤مف، طم٘مقق اعمرأة ذم اعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م واًمتنميع اجل

 . 00، ص2105أيمتقسمر  ،96، جمٚم٦م اًمٗم٘مف واًم٘م٤مٟمقن، اًمّم٤مدرة قمـ اعمٖمرب، اًمٕمدد "إهة ٟمٛمقذضم٤م

ُم٤مدة شمْمٛمٜم٧م اًمتداسمػم اًمقاضم٥م إقمتامده٤م دوًمٞم٤م ًمتح٘مٞمؼ اعم٤ًمواة سملم اًمرضمؾ  91واًمتل سمدوره٤م إطمتقت قمغم .13

ٜمٝم٤م، يمام شمْمٛمٜم٧م هذه اإلشمٗم٤مىمٞم٦م أيْم٤م ُمقاد شمٚمزم اًمدول اعمّم٤مدىم٦م واعمرأة ذم مجٞمع اعمج٤مٓت وٓؾمٞمام اًم٤ًمؾمٞم٦م ُم

  قمٚمٞمٝم٤م سمٕمدم اًمٚمجقء ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء وإمم إطمداث ُم٤ًمواة طم٘مٞم٘مٞم٦م.

  .01أٟمٔمر: قمامر سمقوٞم٤مف اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص.14

ت اًمٕم٤مُم٦م، وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف أٟمٔمر: ؿمح٤مشم٦م أسمق زيد، ُمٌدأ اعم٤ًمواة ذم اًمدؾم٤مشمػم اًمٕمرسمٞم٦م، ذم دائرة احل٘مقق واًمقاضم٤ٌم.15

 .200اًم٘مْم٤مئٞم٦م، ص 
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 .01/01/0969، اعم١مرظم٦م ذم 64، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد01/01/0969اعم١مرخ ذم .16

، اعم١مرظم٦م 94، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد22/00/0976، اعم١مرخ ذم 76/98اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م إُمر رىمؿ .17

 .24/00/0976ذم 

، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م 29/12/0989اعم١مرخ ذم ، 89/08اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ .18

 .10/19/0989، اعم١مرظم٦م ذم 19اًمٕمدد

اعمٕمدل سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  17/02/0996، اعم١مرخ ذم 96/498اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد .19

)واًمذي 06/00/2118، اعم١مرظم٦م ذم 69، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد05/00/2118، اعم١مرخ ذم 18/09

 06/10٘مقق ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ضمديدة عمّمٚمح٦م اعمرأة اجلزائري٦م(. ويمذا سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ سمدوره شمْمٛمـ دؾمؽمة طم

 .17/19/2106، اعم١مرظم٦م ذم 04، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد2106ُم٤مرس 16اعم١مرخ ذم 

، اعمتٕمٚمؼ سمٜمٔم٤مم آٟمتخ٤مسم٤مت، اجلريدة 2106همِم٧م25، اعم١مرخ ذم 06/01أٟمٔمر: اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ .22

 . 2106همِم٧م 28رظم٦م ذم ، اعم١م51اًمرؾمٛمٞم٦م، اًمٕمدد 

ذم ُم٤مشمف  0989همِم٧م 17اعم١مرخ ذم  89/09سمخالف اًمقوع اًمذي يم٤من ؾم٤مئدا ذم ىم٤مٟمقن اإلٟمتخ٤مسم٤مت ًمًٜم٦م.21

، واًمتل يم٤مٟم٧م دمٞمز سمّمٗم٦م إؾمتثٜم٤مئٞم٦م ًمٌٕمض 0990أومريؾ 12اعم١مرخ ذم  90/16ُمٜمف ىمٌؾ شمٕمديٚمف سم٘م٤مٟمقن  51

وهق ُم٤م ؾم٤مهؿ قمٛمٚمٞم٤م وًمق ًمٗمؽمة ىمّمػمة ذم أومراد إهة مم٤مرؾم٦م طم٘مٝمؿ ذم اًمتّمقي٧م سم٤مًمتقيمٞمؾ سمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ، 

طمج٥م اًمّمقت اإلٟمتخ٤ميب ًمٚمٛمرأة وطمؾ حمٚمٝم٤م اًمرضمؾ سمتٗمقيض ىم٤مٟمقين قمٜمقاٟمف اًمقيم٤مًم٦م. وهق ُم٤م أدى إمم وٕمػ 

ُمِم٤مريمتٝم٤م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م وذم زُمـ اًمتٕمددي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أو احلزسمٞم٦م. ًمتٗمّمٞمؾ أيمثر ذم هذا اًمِم٠من أٟمٔمر: 

وُم٤م  25، ص2118خ٤مسم٤مت ذم ٟمٔم٤مم اًمتٕمددي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م قمٜم٤مسم٦م، ٟم٤مضمل قمٌد اًمٜمقر، دمرسم٦م اإلٟمت

 سمٕمده٤م. 

 . 096أٟمٔمر: ُمنايت ؾمٚمٞمٛم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص .22

 .094ٟمٗمس اعمرضمع، ص .23

24
.
 Amine Khaled Hartani, femmes et reprèsentation politique en Algèrie,REVUE 

ALGERIENNE des sciences juridiques Economiques et politiques,VolumeXLI, N° 

3,2003. 

اعم١مرخ ذم  10-06اعمٕمدل واعمتٛمؿ. وآظمر شمٕمديؾ يم٤من سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن  0996ُمـ دؾمتقر  94ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة .25

 .2106ُم٤مرس17، اعم١مرظم٦م ذم 04، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد2106ُم٤مرس16

يمرة ُم٤مضمًتػم ذم إـم٤مر ُمدرؾم٦م اًمديمتقراه، يمٚمٞم٦م أٟمٔمر: ُمٜم٤مل يدر، ُمٌدأ اًمتٛمثٞمؾ قمغم اعمًتقى اعمحكم، ُمذ.26

  .81، ص 2105 -2104، اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م 0احل٘مقق، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر

أٟمٔمر: ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م ذم اجلزائر، إضمح٤مف أم إٟمّم٤مف ذم طمؼ اعمرأة، ُم٘م٤مل ُمٜمِمقر سمٛمجٚم٦م جمٚمس إُم٦م، اًمٕمدد .27

  .49، ص 2102، اجلزائر، ومٞمٗمري 51
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 28.Amine Khaled Hartani, la repèsentation des femmes dans les institutions 

politiques au MAGHREB,REVUE ALGERIENNE des Sciences Juridiques 

Economiques et politiques,N°3,2011,p 72.  

، ُمذيمرة 2102أٟمٔمر: ضمدو ٟمقال، اًمتحْمػم ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م آٟمتخ٤مسمٞم٦م، قمغم وقء ىم٤مٟمقن آٟمتخ٤مسم٤مت اجلديد .29

إـم٤مر ُمدرؾم٦م اًمديمتقراه، ختّمص اًمدوًم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م، يمٚمٞم٦م احل٘مقق سمـ قمٙمٜمقن، ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مضمًتػم ذم 

 . 012، ص2109 -2102، اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م 10اجلزائر

 .019أٟمٔمر: دراؾم٤مت سمرعم٤مٟمٞم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م، ص .32

 .95ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م ذم اجلزائر، إضمح٤مف أم إٟمّم٤مف ذم طمؼ اعمرأة، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص :أٟمٔمر.31

ر ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م يمقشم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اعمقىمع اإلًمٙمؽموين ًم٘م٤مُمقسأٟمٔم.32
 
La rousse    

http//www.
 
La rousse.fr/dictionnaires/francais/quote-part_quotes-

parts/65802 

أٟمٔمر: حمٛمد يمٜمقش اًمنمقم٦م، وٟمرُملم يقؾمػ همقاٟمٛم٦م، اًمٙمقشم٤م اًمٜم٤ًمئٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اإلٟمتخ٤ميب إردين ُمـ .33

  .669إرسمد، إردن، ص  2100(، 0/اًمٕمدد)ج27رأة إردٟمٞم٦م، جمٚم٦م أسمح٤مث اًمػمُمقك، اعمجٚمد وضمٝم٦م ٟمٔمر اعم

أٟمٔمر: ٟمٕمٞمٛم٦م ؾمٛمٞمٜم٦م، دور اعمرأة اعمٖم٤مرسمٞم٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سم٠مٟمٔمٛم٦م احلٙمؿ ) ٟمامذج: .34

ًمٞم٦م، ختّمص إدارة اجلامقم٤مت اجلزائر، شمقٟمس، اعمٖمرب(، ُمذيمرة ُم٤مضمًتػم ذم اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمدو

-2101اعمحٚمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م ىم٤مصدي ُمرسم٤مح ورىمٚم٦م، اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م 

  ، ص ط.2100

، وهذا سمٕمد 0996ُمٙمرر ُمـ دؾمتقر اجلٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م ًمًٜم٦م  90أٟمٔمر: اعم٤مدة .35

 . 2118شمٕمديؾ 

اعمحدد ًمٙمٞمٗمٞم٤مت شمقؾمٞمع طمٔمقظ متثٞمؾ  2102/ 02/10اعم١مرخ ذم  02/19ًمٕمْمقي رىمؿ اًم٘م٤مٟمقن ا :أٟمٔمر.36

 . 04/10/2102اعم١مرظم٦م ذم  ،اعمرأة ذم اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م، اًمٕمدد إول

أٟمٔمر: ؾمٝم٤مم قم٤ٌمد، وامٟم٤مت وآًمٞم٤مت مح٤مي٦م طمؼ اًمؽمؿمح ذم اعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م واعمٜمٔمقُم٦م اًمتنميٕمٞم٦م .37

يمرة ُم٤مضمًتػم ذم احل٘مقق، ختّمص ىم٤مٟمقن دؾمتقري، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائري٦م، ُمذ

  000، ص 2100-2101احل٤مج خلي سم٤مشمٜم٦م، اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م 

، إقمالن ُم٤ٌمدرة اإلصالطم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، جمٚم٦م اًمٗمٙمر 2100أومريؾ  05أٟمٔمر: قمامر سمقوٞم٤مف، ظمٓم٤مب .38

  .22، ص 2100، ٟمقومٛمؼم28اًمٕمدد  اًمؼمعم٤مين اًمّم٤مدرة قمـ جمٚمس إُم٦م، اجلزائر،

  .000أٟمٔمر: ؾمٝم٤مم قم٤ٌمد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص .39

، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. قمٚمام أن هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي شمؿ قمروف قمغم 02/19اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ  :أٟمٔمر .42

اعمجٚمس اًمدؾمتقري، أراء وىمرارات أٟمٔمر:  دزيد من افتػاصقلاعمجٚمس اًمدؾمتقري عمراىم٦ٌم ُمدى دؾمتقريتف، 
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، ص 2109(، اًمديقان اًمقـمٜمل ًمألؿمٖم٤مل اًمؽمسمقي٦م، اجلزائر، 2102-0989اعمجٚمس اًمدؾمتقري اجلزائري )

  .281 -274ص 

 .، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ02/19ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي  12.أٟمٔمر: اعم٤مدة 41

 ٟمٗمس اعمرضمع. 12.أٟمٔمر : اعم٤مدة 42

 ٟمٗمس اعمرضمع. 12أٟمٔمر : اعم٤مدة .43

اًمقـمٜمل حمد اًمٕمريب وًمد ظمٚمٞمٗم٦م، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اإلطمتٗم٤مل سم٤مًمٞمقم اًمٕم٤معمل  أٟمٔمر: يمٚمٛم٦م رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل.44

، جمٚم٦م اًمٜم٤مئ٥م، اًمّم٤مدرة قمـ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل، اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م، 15/19/2109ًمٚمٛمرأة، يقم اًمثالصم٤مء 

  .96، ص 2109أوت 

ذم  ُم٘م٤مل طمقل شمقؾمٞمع طمٔمقظ ُمِم٤مريم٦م اعمرأة اجلزائري٦م أٟمٔمر: قمامر قم٤ٌمس، وسمـ ـمٞمٗمقر ٟمٍم اًمديـ،.45

جمٚم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت آضمتامقمٞم٦م  اعمج٤مًمس اعمٜمتخ٦ٌم أو حت٘مٞمؼ اعم٤ًمواة قمـ ـمريؼ اًمتٛمٞمٞمز اإلجي٤ميب،

 .91، ص 2109، ضمقان 01واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، اًمّم٤مدرة قمـ ضم٤مُمٕم٦م سمًٙمرة،  اًمٕمدد 

 -قان، اجلزائر، ضم52أٟمٔمر: اًمتٛمثٞمؾ اًمٜمًقي ذم اًمٖمروم٦م اًمًٗمغم، ُم٘م٤مل ُمٜمِمقر سمٛمجٚم٦م جمٚمس إُم٦م، اًمٕمدد .46

  .95، ص 2102ضمقيٚمٞم٦م، 

 .99أٟمٔمر: : ٟمٔم٤مم اًمٙمقشم٤م ذم اجلزائر، إضمح٤مف أم إٟمّم٤مف ذم طمؼ اعمرأة، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص .47
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 افؼايض اإلداري دم افرؿابة ظذ اختصاصاتكطاق 
 افترصؾات اإلدارية 

 
 أ. جػايل أشامة

 أشتاذ ممؿت بجامعة تبسة

 باحث دـتوراه ظؾوم. ؿاكون ظام

 ادؾخص: 

ىم٤م ُمـ ومٙمرة أّن اًم٘م٤ميض اإلداري هق طم٤مُمل احل٘مقق واحلرّي٤مت إؾم٤مؾمّٞم٦م، وم٢مّن اًمّرىم٤مسم٦م إٟمٓمال

اًمّتل يامرؾمٝم٤م هذا إظمػم قمغم ٟمِم٤مط اإلدارة مل شمٕمّد شمٚمؽ اًمّرىم٤مسم٦م اًمّت٘مٚمٞمدي٦م اًمّتل شمًتٌٕمد ُمـ 

اظمتّم٤مصٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمتٍّموم٤مت اإلدارّي٦م، سمؾ أصٌح٧م شمِمٛمؾ يمّؾ أٟمقاع اًمٕمٛمؾ اإلداري سمام 

ذًمؽ اًمتٍّموم٤مت اعمحّمٜم٦م سمٛم٘مت٣م اًمٜمّّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمّٞم٦م، سمؾ طمتك اًم٘مرارات اًمّتٜمٔمٞمٛمٞم٦م وم٘مد ذم 

أصٌح٧م قمرو٦م ًمٚمّرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمـ ـمريؼ اًمدومع سمٕمدم ُمنموقمّٞمتٝم٤م، زد قمغم ذًمؽ، وم٢من 

اإلظمتّم٤مص٤مت اًمرىم٤مسمٞم٦م ًمٚم٘م٤ميض اإلداري إُمتّدت أيْم٤م إمم ومحص ُمدى ُمالئٛم٦م اًمتٍّموم٤مت 

وىم٧م ىمري٥م ظمٓمقـم٤م محراء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘م٤ميض اإلداري، ومٔمٝمرت سمذًمؽ  اإلداري٦م، اًمتّل يم٤مٟم٧م إمم

 اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل دمٞمز وشمؼمر اًمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمإلدارة.

 .اًمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، احلرّي٤مت إؾم٤مؾمّٞم٦م، احل٘مقق ،اًم٘م٤ميض اإلداري :افؽؾامت ادػتاحقة

 Résumé: 

Partant de l'idée que le juge administratif est le protecteur des 

droits et des libertés fondamentales, le contrôle exercé par ce dernier sur 

l'activité de gestion de ces contrôles conventionnels qui sont exclus de la 

compétence beaucoup d'actions administratives ne sont plus, il est devenu 

toutes sortes de tâches administratives, y compris inclure des actions fortes 

dans les textes juridiques et même les décisions réglementaires sont 

devenues sensibles à un contrôle judiciaire par le moyen de la légitimité, par 

ailleurs, juge administratif les spécialités de surveillance a également étendu 

pour examiner la pertinence des mesures administratives, qui étaient jusqu'à 

récemment des lignes rouges pour le juge administratif, est apparu tant de 

théories juridictions qui permettent et justifient le contrôle judiciaire sur le 

pouvoir discrétionnaire de l'autorité de gestion. 
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 مؼدمة:

ـٚمٓم٤مت اًمٕم٤مُّمـ٦م  ًّ ٓ يٙمػ اإلقمالن ذم اًمّدؾمتقر واًمّتنميع قمـ وضمقد طمدود شمٗمرض قمـغم اًم

ٗمٝم٤م، سمؾ يتٕملّم وامن اطمؽمام شمٚمؽ احلدود سمقؾم٤مئؾ ومّٕم٤مًم٦م، طمٞم٨م أّٟمف طمّتك ذم اًمٔمروف  ًّ ومتٜمع شمٕم

 واًمتجرسم٦م أصمٌتـ٧م 1اإلؾمتثٜم٤مئٞم٦م ٓ جيقز شمٕمٚمٞمؼ اًمْمامٟم٤مت اًماّلزُم٦م حلامي٦م سمٕمض احل٘مقق إؾم٤مؾمٞم٦م

أّن أومْمؾ وؾمٞمٚم٦م شمًٛمح سم٢مظمْم٤مع اًمٙم٤موّم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن طمّٙم٤مُم٤م وحمٙمقُملم هل اًمّرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، ومٝمذه 

إظمػمة شمقصػ سم٠مهّن٤م أيمثر أٟمقاع اًمرىم٤مسم٦م وامٟم٤م حل٘مقق إومراد، عم٤م يٗمؽمض ذم اًم٘مْم٤مء ُمـ طمٞمدة 

 .2وٟمزاه٦م وُمٕمروم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن

ثر سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م شمتٛمتع سمـف اإلدارة إن ضورة اًمّرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم إقمامل اإلداري٦م شمزداد أيم

ُمـ صالطمٞم٤مت ذم اخت٤مذ اًمّتداسمػم اًمتل شمراه٤م ضوري٦م، وىمّقة ضمؼمّيـ٦م شمٙمٗمـؾ هلـ٤م شمٜمٗمٞمـذ ىمراراهتـ٤م 

ـ٤مُمل 3وأواُمره٤م سمـ٤مًمّٓمريؼ اعمٌـ٤مذ ودون طم٤مضمـ٦م إمم اًمّٚمجـقء اعمًـٌؼ ًمٚم٘مْمـ٤مء ًّ ، ومٛمريمزهـ٤م اًم

ود اًمّتل ٓ جي٥م قمغم إومـراد شمٕمـّدهي٤م واعمتٛمّٞمز، ي١مّهٚمٝم٤م عمامرؾم٦م ؾمٚمٓمتٝم٤م اًمّت٘مديري٦م ذم ووع احلد

طمّتك أصمٜم٤مء مم٤مرؾمتٝمؿ حل٘مقىمٝمؿ وطمري٤مهتؿ اعمٙمٗمقًم٦م دؾمتقري٤م، ُمتًّٚمح٦م ذم ذًمؽ سم٤مإلُمتٞم٤مزات اًمتل 

حتقزه٤م، إو٤موم٦م إمم أمهٞم٦م وظمٓمقرة وضم٤ًمُم٦م اعم١ًموًمٞم٤مت اًمتل شمتحّٛمٚمٝمـ٤م، ظم٤مّصـ٦م ذم إزُمـ٤مت 

ٞم٤مرهـ٤م ًمإلضمـراءات واًمتـداسمػم اًمالزُمـ٦م ، مم٤ّم يؼمر ؾمٚمٓم٦م اعمالئٛم٦م ذم اظمت4واًمٔمروف همػم اًمٕم٤مدي٦م

سم٠من شمتٕمـّدى قمـغم طم٘مـقق إومـراد  -ُم٤م مل ختْمع ًمٚمّرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م-ًمذًمؽ، وهذا ىمد يًٛمح هل٤م 

 ومتّس سمحّري٤مهتؿ.

ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ، يتْمح أن اًم٘م٤ميض اإلداري سمّمٗمتف طم٤مُمٞم٤م ًمٚمح٘مقق واحلري٤مت وُمـ صمٛم٦م 

ن ٟمٓم٤مق رىم٤مسمتف قمغم اًمتٍموم٤مت اإلداري٦م و٤مُمٜم٤م ًمتٙمريس اعمنموقمٞم٦م وإظمْم٤مع اًمدوًم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن، وم٢م

ٓ يتقىمػ قمٜمد ومحص ُمنموقمٞم٦م شمٚمؽ اًمتٍموم٤مت )ُمٓمٚم٥م أول(، سمؾ أن هذه اًمّرىم٤مسم٦م متتد ًمتٓم٤مل 

 طمّتك ُمٜم٤مـمؼ احلّم٤مٟم٦م ذم هذه اًمتٍّموم٤مت )ُمٓمٚم٥م صم٤مين(.

 

                                                 
سمقسمِمػم حمٜمد أُم٘مران، قمـ إٟمتٗم٤مء اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اجلزائر، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه دوًم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م،  -1

 .081، ص 2116ًمقد ُمٕمٛمري، شمٞمزي وزو ضم٤مُمٕم٦م ُمق

اًم٘مْم٤مء اإلداري، شمٜم٤مزع اإلظمتّم٤مص، دار   طمًلم قمثامن حمٛمد قمثامن، ىم٤مٟمقن اًم٘مْم٤مء اإلداري، ُمٌدأ اعمنموقمٞم٦م، إظمتّم٤مص -2

 .71، ص 2119اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة ًمٚمٜمنم، اإلؾمٙمٜمدري٦م 

ري٦م شمّمدر قمـ إحت٤مد احل٘مقىمٞملم اجلزائريلم، اًمٕمدد ؿمٞمٝمقب ُمًٕمقد، إُمتٞم٤مزات اإلدارة أُم٤مم اًم٘مْم٤مء، اًمٗمٙمر اًم٘م٤مٟمقين، جمٚم٦م دو -3

 .97، ص  0987اًمراسمع 

 .070، ص 2117ذسمٞمح ُمٞمٚمقد، اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت ذم اًمتجرسم٦م اًمدؾمتقري٦م  اجلزائري٦م، دار اهلدى، قملم ُمٚمٞمٚم٦م، اجلزائر  -4
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 رؿابة افؼايض اإلداري ظذ مؼوظقة افعؿل اإلداري:  -ادطؾب األول

؛ إذ يٗمـؽمض أّن 1إلداري٦م شمتٛمّتع سم٘مريٜم٦م اًمّمـّح٦م واعمنمـوقمٞم٦مإذا يم٤من إصؾ أن اًم٘مرارات ا

ّٓ أن ّهذه اًم٘مريٜم٦م شمٌ٘مك ىم٤مسمٚمـ٦م  اًم٘مرار اإلداري يّمدر صحٞمح٤م وُمنموقم٤م وظم٤مل ُمـ يمؾ قمٞم٥م، إ

ّٓ ُمـ ـمرف اًم٘م٤ميض اإلداري ذم ضمؾ احل٤مٓت.2إلصم٤ٌمت اًمٕمٙمس  ، وهذا اإلصم٤ٌمت ٓ يٙمقن إ

ذم مح٤مي٦م احل٘مقق واحلّري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م جلٛمٞمـع  ُمـ أضمؾ أداء اًم٘م٤ميض اإلداري ًمدوره اعمتٛمّثؾ

واًم٘مـقاٟملم اعمختٚمٗمـ٦م ؿمـٛمقل شمٍّمـوم٤مت اإلدارة سم٤مًمّرىم٤مسمـ٦م  3إومراد وـٛمٜم٧م أطمٙمـ٤مم اًمّدؾمـتقر

، وهق ُم٤م يٗمتح سم٤مب اًم٘مْم٤مء واؾمٕم٤م أُم٤مم يمـّؾ ُمتّيـر ًمٚمٓمٕمــ ذم أي 4اًم٘مْم٤مئٞم٦م سمّمٗم٦م طمٍمي٦م

 شمٍّمف يّمدر قمٜمٝم٤م.

إي٤م ُمـ اًمتٍموم٤مت اإلداري٦م ُمـ رىم٤مسمـ٦م اًم٘مـ٤ميض يؽمشم٥م قمغم اًمتًٚمٞمؿ هبذا اًم٘مقل قمدم إومالت 

اإلداري )ومرع أول(، وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ وم٢من ه٤مشمف اًمرىم٤مسم٦م ٓ شمٜمحٍم ذم اًمرىم٤مسمـ٦م قمـغم اًم٘مـرارات 

 اإلداري٦م اًمٗمردي٦م وم٘مط، سمؾ متتد أيْم٤م إمم اًم٘مرارات اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م وًمٙمـ سم٠مىمؾ طمّدة )ومرع صم٤مين(.

 ؾات اإلدارية:صؿول رؿابة افؼايض اإلداري فؽل افترص -افػرع األول

ُمٕمٚمٜم٤م قمـ طمؼ إومراد ذم اًمٓمٕمـ اًم٘مْم٤مئل ود ّاًم٘مرارات اًمّّم٤مدرة قمـ  0996صدر دؾمتقر 

، ؾمقاء متثٚم٧م ذم اإلدارات اعمريمزي٦م أو اعمحّٚمٞم٦م أو اعمراومـؼ اًمٕمٛمقُمٞمـ٦م 5خمتٚمػ إضمٝمزة اإلداري٦م

مل يٕمتٛمـد ُمـ٤م  قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م، قمٚمام أّن هذا اًمدؾمتقر وقمغم همرار يمّؾ اًمدؾم٤مشمػم اًم٤ًمسم٘م٦م ًمف،

ٞم٤مدة، مم٤م يٕمٜمل أّٟمف سم٢مُمٙم٤من إومراد اًمّٓمٕمـ اًم٘مْمـ٤مئل ذم يمـّؾ قمٛمـؾ ُمــ أقمـامل  ًّ ؾمٛمل سم٠مقمامل اًم

 .6اإلدارة، أّيام يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕمتف أو اجلٝم٦م اًمتل أصدرشمف

                                                 
1- Sofia POPESCU, Dana APOSTOL, Le contentieux administratif en tant qu'instrument 

de protection du citoyen, R.I.D.C., Vol. 45, N°2, Avril-juin 1993, p 362. 

أسمق اعمجد حمٛمد أذف قمٌد اًمٗمت٤مح، ُمقىمػ ىم٤ميض اإلًمٖم٤مء ُمـ ؾمٚمٓم٦م اإلدارة ذم شمًٌٞم٥م اًم٘مرارات اإلداري٦م، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، دار  -2

 .525، ص 2115اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دون سمٚمد ٟمنم، 

اًمدؾمتقر هق اًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد اًمذي يْمٛمـ احل٘مقق "شمٜمص قمغم أن:  2106ىمٌؾ شمٕمديؾ  0996ؾمتقر سمٕمد أن يم٤مٟم٧م دي٤ٌمضم٦م د -3

شمؿ طمذف هذا اعم٘مٓمع ُمـ اًمدي٤ٌمضم٦م سمٛمقضم٥م ذاك اًمتٕمديؾ، وهق ُم٤م يِمٙمؾ ٟمققم٤م ُمـ اًمؽماضمع ذم احلامي٦م  "واحلري٤مت اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م

 اًمدؾمتقري٦م ًمٚمح٘مقق واحلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م.

4- Michel ROUSSET, Olivier ROUSSET, Droit administratif, tomeII, Le contentieux 

administratif, 2ème éd., P.U.G., 2004, p 10.   

، اعمتْمٛمـ ٟمص 0996ديًٛمؼم  17اعم١مرخ ذم  498-96، اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اًمرئ٤مد رىمؿ 0996ُمـ دؾمتقر  060أٟمٔمر اعم٤مدة  -5

 ، اعمٕمدل واعمتٛمؿ.0996ديًٛمؼم  8، ص٤مدر سمت٤مريخ 76، ج ر قمدد 0996ٛمؼم ٟمقوم 28شمٕمديؾ اًمدؾمتقر، اعمّم٤مدق قمٚمٞمف ىمل اؾمتٗمت٤مء 
سمقوٞم٤مف قمامر، دقمقى اإلًمٖم٤مء ذم ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م واإلداري٦م، دراؾم٦م شمنميٕم٦م ىمْم٤مئٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ، دار ضمًقر ًمٚمنم واًمتقزيع،  -6

 .200، ص 2119اجلزائر، اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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ذم ٟمٗمس اإلدّم٤مه ؾم٤مرت ضمؾ اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمتل مل حتّمـ أي قّمٛمؾ إداري وّد اًمّرىم٤مسم٦م 

سمِمٙمؾ ٓ يدع ُمـ ؿمّؽ ذم ؿمـٛمقل رىم٤مسمـ٦م اًم٘مـ٤ميض اإلداري  اًم٘مْم٤مئٞم٦م، طمٞم٨م وردت صٞم٤مهمتٝم٤م

خيتص جمٚمس اًمدوًم٦م يمدرضم٦م أومم وأظمػمة سم٤مًمٗمّمؾ ذم دقمـ٤موى "ًمٙمّؾ إقمامل اإلداري٦م، طمٞم٨م 

اإلًمٖم٤مء واًمتٗمًػم وشم٘مدير اعمنموقمّٞم٦م  ذم اًم٘مرارات اإلداري٦م اًمّّمـ٤مدرة قمــ اًمًـٚمٓم٤مت اإلداريـ٦م 

اعمحـ٤ميمؿ "ويمـذًمؽ ومـ٢مّن  ،1"ت اعمٝمٜمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م...اعمريمزي٦م واهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واعمٜمٔمام

اإلداري٦م هـل ضمٝمـ٦م اًمقٓيـ٦م اًمٕم٤مُمـ٦م ذم اعمٜم٤مزقمـ٤مت اإلداريـ٦م. ختـتص سم٤مًمٗمّمـؾ سمحٙمـؿ ىم٤مسمـؾ 

ًمإلؾمتئٜم٤مف ذم مجٞمع اًم٘مْم٤مي٤م، اًمتل شمٙمقن اًمّدوًم٦م أو اًمقٓيـ٦م أو اًمٌٚمديـ٦م أو إطمـدى اعم١مؾمًـ٤مت 

 . 2"اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذات اًمّمٌٖم٦م اإلداري٦م ـمروم٤م ومٞمٝم٤م

ذيمره، يتٌلم أّن اًم٘م٤ميض اإلداري هق ص٤مطم٥م اًمقٓيـ٦م اًمٕم٤مُّمـ٦م ذم اعمٜم٤مزقمـ٤مت اًمتـل مم٤م ؾمٌؼ 

شمٙمقن اإلدارة أو أطمد هٞمئ٤مهت٤م ـمروم٤م ومٞمٝمـ٤م، ؾمـقاء يمـ٤من حمـؾ اًمّرىم٤مسمـ٦م اًم٘مْمـ٤مئٞم٦م ىمـرارا ومرديـ٤م أم 

ّٓ ُم٤م ٟمص اعمنمع ساطمـ٦م قمـغم قمـدم اإلظمتّمـ٤مص  3شمٜمٔمٞمٛمٞم٤م ومال خيرج ُمـ ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصف إ

 .4سمف

يٜمص اعمنّمع قمغم حتّمـلم سمٕمـض اًم٘مـرارات اإلداريـ٦م وـد اًمٓمٕمــ ُمع ذًمؽ، ومحّتك طملم 

ٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م اًمتل شمتٛمّتع هب٤م اإلدارة، ومـ٢مّن اًم٘مْمـ٤مء ي٘مٌـؾ  5اًم٘مْم٤مئل ًّ سمٖمرض شمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق اًم

أّن اًمٓمٕمـ ُمــ أضمـؾ دمـ٤موز "، وم٘مد ىمّرر جمٚمس اًمدوًم٦م: 6اًمٗمّمؾ ذم اًمٓمٕمقن اًمتل شمٕمرض قمٚمٞمف

                                                 
، اعمتْمٛمـ إظمتّم٤مص٤مت جمٚمس اًمدوًم٦م وشمٜمٔمٞمٛمف 0998ُم٤مي  91، اعم١مرخ ذم 10-98ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ  9اعم٤مدة  -1

 ، اعمٕمدل واعمتٛمؿ0998ضمقان  10، ص٤مدر سمت٤مريخ 97وقمٛمٚمف،ج ر قمدد 

، اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م 2118ومٞمٗمري  25، اعم١مرخ ذم 19-18اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ ُمـ  811اعم٤مدة  -2

 .2118ومريؾ أ 29، ص٤مدر سمت٤مريخ 20واإلداري٦م، ج ر قمدد 

 .   81طمًلم قمثامن حمٛمد قمثامن، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  -3

4- Heikki KANNIEN, Le juge administratif finlandais et la Convention européenne des 

droits de l'homme, R.I.D.C., Vol. 47, N°3, Juillet-septembre 1995, p 684. 

اعمجٚمس  وجي٥م أن شمٙمقن ُم٘مرارات"اعمٚمٖمك:  0989٘م٤مٟمقن إؾم٤مد ًمٚم٘مْم٤مء ًمًٜم٦م ُمـ اًم 99/2وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ٟمص اعم٤مدة  -5

شمٗمّمؾ اًمٚمجٜم٦م "اعمٚمٖمك:  0997ُمـ ىم٤مٟمقن اإلٟمتخ٤مسم٤مت ًمًٜم٦م  92/4، واعم٤مدة "اًمت٠مديٌل ُمٕمٚمٚم٦م وهل ٓ شم٘مٌؾ أي ـمٕمـ ُمـ ـمرق اًمٓمٕمـ

، "إـمراف اعمٕمٜمٞم٦م وٓ شم٘مٌؾ ىمراراهت٤م أي ـمٕمـ اإلٟمتخ٤مسمٞم٦م اًمقٓئٞم٦م ذم ذًمؽ دون ُمّم٤مريػ إضمرائٞم٦م وسمٜم٤مء قمغم إؿمٕم٤مر قم٤مد شمٌٚمٖمف إمم

إمتحان بكالوريا التعليم الثانوي  ، اعمتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ2114ُم٤مي  05ُمـ ىمرار وزير اًمؽمسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اعم١مرخ ذم  21ويمذا اعم٤مدة 
ٕمـ شمتٛمتع جلٜم٦م اعمداوٓت سم٤مًمًٞم٤مدة اًمٙم٤مُمٚم٦م، وٓ ي٘مٌؾ أي ـم"واُمتح٤من اًمٌٙم٤مًمقري٤م اًمت٘مٜمٞم٦م، واًمتل شمٜمص قمغم أن: 

 "ومٞمام شمتخذه ُمـ ىمرارات ـمٌ٘م٤م ٕطمٙم٤مم هذا اًم٘مرار

6- Sofia POPESCU, Dana APOSTOL, Op. cit., p 371. 
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هيدف إمم اطمؽمام ُمٌدأ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚمٛمٌـ٤مدئ اًمًٚمٓم٦م ُمقضمقد طمّتك وًمق مل يٙمـ هٜم٤مك ٟمص، و

 .1"اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن

ًم٘مد ؾمٌؼ جمٚمس اًمدوًم٦م اًمٗمرٟمز أن ؾمـٚمؽ هـذا اإلدمـ٤مه، وذًمـؽ سمٛمقضمـ٥م ىمـرار اًمًـٞمدة 

، طملم أيّمد أّن اًمٜمص قمغم قمدم ضمقاز شم٘مـديؿ أي ـمٕمــ إداري أو ىمْمـ٤مئل وـد ىمـرار 2ُٓمقت

ٚمٓم٦م أُم٤م ًّ م جمٚمس اًمّدوًم٦م، وأنّ هـذا اًمٓمٕمــ ُم٘مٌـقل إداري ُمٕملّم، ٓ يًتٌٕمد اًمٓمٕمـ ًمتج٤موز اًم

 .  3وّد يمؾ ىمرار إداري، وذًمؽ سمٖمرض وامن اطمؽمام اعمنموقمّٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚمٛم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن

إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ، واٟمٓمالىم٤م مم٤م ورد وٛمـ اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م عمدّوٟم٦م أظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًم٘مْم٤مء سمـ٠من 

وم٢من اًمدور اعمٜمـقط سم٤مًم٘مـ٤ميض اإلداري   ،4"يٚمتزم اًم٘م٤ميض  سمحامي٦م احل٘مقق واحلّري٤مت إؾم٤مؾمّٞم٦م"

سمقصٗمف طم٤مم ًمٚمح٘مقق واحلّري٤مت اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م، يٚمزُمف سم٤مًمّتّمدي ّٕي إٟمحراف أو شمٕمًـػ 

ٚمٓم٦م اًم٘مْمـ٤مئٞم٦م اعمجتٛمـع واحلّريـ٤مت وشمْمـٛمـ "ُمـ ضمٝم٦م اإلدارة دم٤مه إومراد طمٞم٨م:  ًّ حتٛمل اًم

٢مّن اإلضمتٝمـ٤مد اًم٘مْمـ٤مئل ، وُمـ صمؿّ ومـ5"ًمٚمجٛمٞمع وًمٙمّؾ واطمد اعمح٤مومٔم٦م قمغم طم٘مقىمٝمؿ إؾم٤مؾمّٞم٦م

اًم٘م٤مئؾ سمٕمدم اؾمتٌٕم٤مد أي ُمـ اًمّتٍموم٤مت اإلداري٦م ُمـ اًمّرىم٤مسمـ٦م اًم٘مْمـ٤مئٞم٦م يٙمـّرس اإلظمتّمـ٤مص 

 اًمِم٤مُمؾ ًمٚم٘م٤ميض اإلداري ذم اًمّرىم٤مسم٦م قمغم أقمامل اإلدارة.

 افدؾع بعدم مؼوظقة افؼرارات افتـظقؿقة: -افػرع افثاين

ُمنموقمٞم٦م شمٍموم٤مت اإلدارة شم٘متٍم وم٘مط ًمٓم٤معم٤م ؾم٤مد اإلقمت٘م٤مد أن رىم٤مسم٦م اًم٘م٤ميض اإلداري قمغم 

قمغم ومحص ُمدى ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمتٍموم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمرايمز اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٗمردي٦م ًمٚمٜمّمـقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞمـ٦م أو 

اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمتل شمٜمٔمٛمٝم٤م، همػم أن شمٓمّقر اًمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم أقمامل اإلدارة واًمذي متخـض قمٜمـف 

ى إمم إُمتداد ه٤مشمف اًمّرىم٤مسم٦م طمتك إمم شمقؾمٞمع إظمتّم٤مص٤مت اًم٘م٤ميض ذم اًمرىم٤مسم٦م قمغم شمٚمؽ إقمامل، أدّ 

، وًمٙمــ ًمٙمقهنـ٤م ٓ متـس اعمرايمـز 6اًمٜمّمقص اًمّتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمتل شمرشمٙمز قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مـرارات اًمٗمرديـ٦م

                                                 
 .019 ، ص2112، جمٚم٦م جمٚمس اًمدوًم٦م، اًمٕمدد إول 2111ضم٤مٟمٗمل  07، ص٤مدر سمت٤مريخ 082490ىمرار جمٚمس اًمدوًم٦م رىمؿ  -1

2- C.E, du 17 fevr 1950, Ministre de l’agriculture c/Dame Lamotte, Rec., p110, RD publ. 

1951. 478, concl. Delvolvé, note Waline. 

 .089، ص عمرضمع اًم٤ًمسمؼسمقسمِمػم حمٜمد أُم٘مران، ا -3

 .07، ص 7211ُم٤مرس  04، ص٤مدر سمت٤مريخ 07اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء، ُمدوٟم٦م أظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًم٘مْم٤مء، ج ر قمدد  -4

 .0996ُمـ دؾمتقر  057اعم٤مدة  -5

 .471، ص 2116ٞمامن حمٛمد، اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘مرارات اإلداري، دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، دار اًمٗمٙمــر اًمٕمرسمــل، اًم٘م٤مهرة اًمٓماموي ؾمٚم -6
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اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٗمردي٦م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ، إٟمِم٤مء أو شمٕمديال أو إهن٤مء، وم٢مّن هذه اًمّرىم٤مسمـ٦م شمٜمحٍمـ ذم اًمـدومع 

 ٗمردي ومح٥ًم.اعمٜمٌثؼ قمٜمف اًم٘مرار اًم 1سمٕمدم ُمنموقمٞم٦م اًم٘مرار اًمتٜمٔمٞمٛمل

إن صمٌقت قمدم ُمنموقمٞم٦م ٟمص شمٜمٔمٞمٛمل يتقىّمػ قمٜمد طمد اًمتٍميح سمٕمدم ىم٤مسمٚمٞمتف ًمٚمّتٓمٌٞمؼ، وٓ 

، زد قمـغم 2يٛمٙمـ ًمٚم٘مْم٤مء أن يتج٤موز ذم رىم٤مسمتف ًمٕمدم اعمنموقمٞم٦م، اًمتٍميح سم٢مًمٖمـ٤مء هـذا اًمـٜمص

ّٓ إذا يمـ٤من  ذًمـؽ ذًمؽ أّن اًمدومع سمٕمدم اعمنموقمٞم٦م ُمثؾ اًمّدومع سمٕمدم اًمّدؾمتقري٦م، ٓ شمـتّؿ إصم٤مرشمـف إ

، وىمـد شمٌٜمـك 3ُم٠ًمًم٦م أوًمقي٦م وضوري٦م يتقىّمػ اًمٗمّمؾ ذم ُمقوقع اخلّمقُم٦م قمغم اًمٗمّمؾ ومٞمٝمـ٤م

، وسمـذًمؽ يٙمـقن ىمـد وؾّمـع ُمــ 4اًم٘مْم٤مء اإلداري اجلزائري هذا اإلدّم٤مه ذم أيمثر ُمــ ُمٜم٤مؾمـ٦ٌم

 إظمتّم٤مص٤مت اًم٘م٤ميض اإلداري ذم اًمرىم٤مسم٦م قمغم اًمتٍموم٤مت اإلداري٦م.

إلداري قمغم يمـؾ شمٍّمـوم٤مت اإلدارة ُمــ طمٞمـ٨م قمغم يمؾ، وم٢منّ ُم٠ًمًم٦م ؿمٛمقل رىم٤مسم٦م اًم٘م٤ميض ا

اعمنموقمٞم٦م، ُم٠ًمًم٦م ٓ شمثػم أي إؿمٙم٤مل، ًمٙمقهن٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م متّثؾ اًمقفمٞمٗم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م وإهؿ ًمٚم٘م٤ميض 

اإلداري، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى وم٢مّن قمدم اًمتحّملم اًمدؾمتقري واًم٘م٤مٟمقين ٕي ُمـ هذه اًمتٍموم٤مت 

ف قمـغم قمٜمٍمـ اعمالئٛمـ٦م ذم اًمٕمٛمـؾ جيٕمؾ ُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م حمؾ رىم٤مسمـ٦م ىمْمـ٤مئٞم٦م، وذًمـؽ ظمالومـ٤م ًمرىم٤مسمتـ

 اإلداري، واًمتل يم٤مٟم٧م وٓ شمزال حمؾ ضمدل وم٘مٝمل، وقمدم اؾمت٘مرار ىمْم٤مئل.

 رؿابة افؼايض اإلداري ظذ مالئؿة افترصؾات اإلدارية: -ادطؾب افثاين

اإلدم٤مه٤مت احلديث٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم اًمتٍموم٤مت اإلداريـ٦م شمتٌٚمـقر ذم إزاًمـ٦م احلـدود  إن

سم٦م اعمنموقمّٞم٦م ورىم٤مسم٦م اعمالئٛمـ٦م، وذًمـؽ إٟمٓمالىمـ٤م ُمــ أن اًمرىم٤مسمـ٦م قمـغم اًمًـٚمٓم٦م اًمٗم٤مصٚم٦م سملم رىم٤م

اًمت٘مديري٦م ًمإلدارة شمٜمٓمٚمؼ ُمـ قمدة ُم٘متْمٞم٤مت )ومرع أول(، وهـق إُمـر اًمـذي اؾمـتٖمٚمف اًم٘مْمـ٤مء 

 اإلداري ذم سمًط رىم٤مسمتف قمٜمٍم اعمالئٛم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اإلداري )ومرع صم٤مين(.

                                                 
1- Michel LASCOMBE, Application de l'injonction et de l'astreinte juridictionnelles dans 

l'hypothèse du refus d'abroger un décret, La Semaine Juridique Edition Générale, N° 25, 18 

Juin 1997, II 22866, p 3. 

ىمريٛمس قمٌد احلؼ، ُمراىم٦ٌم اًم٘مْم٤مء اإلداري عمنموقمٞم٦م قمٛمؾ اًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م اعمًت٘مٚم٦م، طم٤مًم٦م جمٚمس اًمٜم٘مد واًم٘مرض، شمٕمٚمٞمؼ قمغم  -2

، ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد ظمٞمي، ، جمٚم٦م اإلضمتٝم٤مد اًم٘مْم٤مئل، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م2111ُم٤مي  18اًمّم٤مدر ذم  2098اًم٘مرار رىمؿ 

 .095، ص 2116سمًٙمرة، اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م 

: ىمريٛمس قمٌد ٟم٘مال قمـ، 89، ص 0998قمٌد اًمٕمزيز حمٛمد ؾمٚمامن، اًم٘مٞمقد قمغم اًمرىم٤مسم٦م اًمدؾمتقري٦م، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة  -3

 .095احلؼ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 

، أؿم٤مر إًمٞمف، ىمريٛمس قمٌد احلؼ، اعمرضمع 211-15-٤18مريخ: ، اًمّم٤مدر سمت2098أٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ىمرار جمٚمس اًمدوًم٦م رىمؿ  -4

 .027اًم٤ًمسمؼ، ص 
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 ؾطة افتؼديرية فإلدارة:أشس افرؿابة افؼضائقة ظذ افس -افػرع األّول

ـٚمٓم٦م اًمت٘مديريـ٦م  ًّ أّدت اًمتٓمقرات اًمتل أص٤مسم٧م أٟمِمٓم٦م اًمّدوًم٦م ووفم٤مئٗمٝم٤م، إمم اشّم٤ًمع جم٤مل اًم

ًمإلدارة إشّم٤ًمقم٤م قمجزت ُمٕمف وؾم٤مئؾ اًمّرىم٤مسم٦م اًمٕم٤مدي٦م اًمّت٘مٚمٞمدي٦م قمـ اؾمـتٞمٕم٤مسمف وُمالطم٘متـف، وًم٘مـد 

وهـق يٌـ٤مذ - فمٝمر أصمر هذه اًمتٓمقرات ذم ُمقىمػ اًم٘مْمـ٤مء اإلداري، وم٘مـد أدرك هـذا إظمـػم

يمٞمػ ُم٤مًم٧م هذه اًمّتٓمقرات ًمّمـ٤مًمح اإلدارة قمـغم طمًـ٤مب  -وفمٞمٗمتف ذم اًمرىم٤مسم٦م قمغم اعمنموقمّٞم٦م

طم٘مقق إومراد وطمّري٤مهتؿ، ومًٕمك ضم٤مهدا إلقم٤مدة اًمتقازن إمم ٟمّم٤مسمف، وشمٕمّددت ضمٝمقده ذم هـذا 

ُمــ ذًمـؽ  ، وإيمثر1اًمِّم٠من، ًمتِمٛمؾ سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمرىم٤مسم٦م قمغم اعمنموقمّٞم٦م، اًمّرىم٤مسم٦م قمغم اعمالءُم٦م

وم٢مّن هذه إظمػمة مل يٕمد جم٤مهل٤م يٜمحٍمـ ذم دقمـقى اإلًمٖمـ٤مء وم٘مـط، سمـؾ يٛمتـد أيْمـ٤م إمم دقمـقى 

 اًمتٕمقيض.

ٌّع ًمٚم٘مْم٤مء اإلداري يدرك  تٓمقر، يزيد ُمـ ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصف ُم ىمْم٤مء أّٟمف –قمٜم٤مء دون–إّن اعمتت

ٞم٦م قمـغم ، واعمٕمٚمقم أن اهلدف اًمٕم٤مم ُمـ شمٓمقر اًمّرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئ2ظمٓمقة سمٕمد ظمٓمقة ذم هدوء وصم٤ٌمت

ـٚمٓم٦م  ًّ أقمامل اإلدارة، يم٤من اًمّتقؾمٞمع دائام ذم ٟمٓم٤مق اعمنموقمٞم٦م واًمّتْمٞمٞمؼ ذم اعم٘م٤مسمؾ ُمــ ٟمٓمـ٤مق اًم

اًمت٘مديري٦م ًمإلدارة، وذًمؽ سم٘مّمد يمٗم٤مًم٦م اعمقازٟم٦م سملم مح٤مي٦م طم٘مقق إومراد وطمّري٤مهتؿ ُمـ ٟم٤مطمٞمـ٦م، 

طمٞم٦م أظمرى، ويمّؾ ومتٙملم اإلدارة ُمـ حت٘مٞمؼ أهمراوٝم٤م اًمتل شمزداد شمٕم٘مٞمدا ذم احلٞم٤مة احلديث٦م ُمـ ٟم٤م

هذا جيد شمؼميره ذم اًمّدور اإلٟمِم٤مئل ًمٚم٘م٤ميض اإلداري، اًمذي يتٛمّثـؾ ذم إوـ٤موم٦م ُمٌـ٤مدئ ىم٤مٟمقٟمٞمـ٦م 

 وإصمرائٝم٤م. 3قم٤مُّم٦م ًمٚمٜمّمقص اعمٙمتقسم٦م

ـٚمٓم٦م  ًّ ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر، وم٘مد أؾّمـس سمٕمـض اًمٗم٘مٝمـ٤مء إُمتـداد رىم٤مسمـ٦م اًم٘مـ٤ميض اإلداري إمم اًم

ـ ًّ ٚمٓم٦م اًمت٘مديريـ٦م يٜمحٍمـ ذم طمـؼ اإلدارة ذم اًمّت٘مديري٦م ًمإلدارة، إٟمٓمالىم٤م ُمـ ومٙمرة أنّ ضمقهر اًم

، مم٤م يٕمٜمل أّن اًمّرىم٤مسم٦م قمغم اعمنمـوقمّٞم٦م شمًـتدقمل سمًـط 4اإلظمتٞم٤مر سملم قمّدة طمٚمقل يمّٚمٝم٤م ُمنموقم٦م

 اًمرىم٤مسم٦م قمغم اعمالءُم٦م، سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمـ ذوط ُمنموقمٞم٦م اًم٘مرار اإلداري.

ٚمٓم٦م اًمّت٘مديري٦م اًمتل شمتٛمّتع هب٤م اإلدارة، وم٢مّٟمف ٓ ًّ  يٛمٙمـ اًمّتًـٚمٞمؿ سمـ٠مّن إذن، ُمٝمام يم٤من طمجؿ اًم

طمرّي٦م هذه إظمػمة ُمٓمٚم٘م٦م ذم اًمّتٍموم٤مت اإلداري٦م، إذ ًمٞمس ُمـ اعم٘مٌقل أن شمٓمٚمؼ طمّري٦م أي٦م ؾمٚمٓم٦م 

                                                 
ٚمف ذم دقمقى اإلًمٖم٤مء، جمٚم٦م اعمٜمتدى اًم٘م٤مٟمقين، يمٚمٞم٦م حمطم٤مطم٦م قمٌد اًمٕم٤مزم، يٕمٞمش مت٤مم أُم٤مل، اًمرىم٤مسم٦م قمغم شمٜم٤مؾم٥م اًم٘مرار اإلداري و -1

 .095، ص 2118احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد ظمٞمي، سمًٙمرة، اًمٕمدد اخل٤مُمس 

 .94، ص  عمرضمع اًم٤ًمسمؼؿمٞمٝمقب ُمًٕمقد، ا -2

 .095طم٤مطم٦م قمٌد اًمٕم٤مزم، مت٤مم يٕمٞمش آُم٤مل، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  -3

ؾمٙم٤ميمٜمل سم٤مي٦م ، دور اًم٘م٤ميض اإلداري ذم مح٤مي٦م احل٘مقق واحلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ذم اًمٕمٚمقم، ختّمص اًم٘م٤مٟمقن، يمٚمٞم٦م  -4

 .56، ص 2100ري، شمٞمزي وزو احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م ُمقًمقد ُمٕمٛم
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، ّٕن ُمـ ؿم٠من ذًمؽ أن حيّقهل٤م إمم ؾمٚمٓم٦م ُمًتٌدة؛ ومحلم يتخغم اًم٘مـ٤مٟمقن 1ذم إـم٤مر دوًم٦م اًم٘م٤مٟمقن

ختـكّم اًم٘مْمـ٤مء قمــ مم٤مرؾمـ٦م قمـ شم٘مٞمٞمد اإلدارة ذم ُم٠ًمًم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م، وم٢من ذًمؽ ٓ يًتتٌع سم٤مًميـورة 

 . 2وفمٞمٗمتف ذم اًمرىم٤مسم٦م قمغم أقمامل اإلدارة اعمتٕمّٚم٘م٦م سمتٚمؽ اعم٠ًمًم٦م

  موؿف افؼضاء اإلداري من افرؿابة ظذ افّسؾطة افتؼديرية فإلدارة: -افػرع افثاين

قمٛمؾ اًم٘مْم٤مء اإلداري ذم ومرٟم٤ًم قمغم إزاًم٦م احلدود اًمٗم٤مصـٚم٦م سمـلم رىم٤مسمـ٦م اعمنمـوقمّٞم٦م ورىم٤مسمـ٦م 

سمًط رىم٤مسمتف قمغم يمؾ أقمـامل اإلدارة، ومـ٢مذا يمـ٤من ٓ جيـقز ًمٚم٘مـ٤ميض اإلداري أن  اعمالئٛم٦م سمٖمرض

حيٙمؿ سم٢مًمٖم٤مء اًم٘مرار اإلداري ًمٕمدم اعمالئٛم٦م، وم٢مّن أداء دوره ذم اًمّتح٘مؼ ُمـ ُمدى شمقومر قمٞم٥م ُمــ 

قمٞمقب اعمنموقمّٞم٦م ذم اًم٘مرار اإلداري يًتدقمل ذم سمٕمض إطمٞم٤من ومحص ُمالئٛم٦م ذًمـؽ اًم٘مـرار، 

 .3رار اإلداري قمٜمٍم ُمـ قمٜم٤مس ُمنموقمٞمّتفسم٤مقمت٤ٌمر أن ُمالئٛم٦م اًم٘م

ٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م  ًّ ًم٘مد اخّتذ جمٚمس اًمّدوًم٦م اًمٗمرٟمز ظمٓمقة ضمريئ٦م، ووع هب٤م ىمٞمدا ضمديدا قمغم اًم

ًمإلدارة، إذ سمٕمد أن اٟمتٝمك ُمـ ومرض رىم٤مسمتف قمغم اًمقضمقد اعمـ٤مدي ًمٚمقىمـ٤مئع اًمتـل شمـدقمٞمٝم٤م اإلدارة 

هق رىم٤مسم٦م شم٘مدير اإلدارة ٕمهٞم٦م وظمٓمقرة ؾم٤ٌٌم ًمٚم٘مرار وصح٦م شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ىم٤مٟمقٟم٤م، أو٤مف ىمٞمدا آظمرا و

 .  4شمٚمؽ اًمقىم٤مئع، وُمدى شمٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمع اإلضمراء اعمتخذ

سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ، وم٘مد شمقؾّمع اإلظمتّم٤مص اًمّرىم٤ميب اعمٗمروض ُمـ اًم٘مْم٤مء اإلداري قمـغم أقمـامل 

، ًمٞمِمٛمؾ اًمّرىم٤مسم٦م قمغم أمهٞمـ٦م وظمٓمـقرة اًمقىمـ٤مئع، أو ُمـ٤م يٕمـرف سم٤مًمّرىم٤مسمـ٦م قمـغم 5اإلدارة شمدرجيٞم٤م

اًمتل يم٤مٟم٧م حمٔمقرة قمغم اًم٘م٤ميض اإلداري ؾم٤مسم٘م٤م، ومٌدأت سم٤مًمّرىم٤مسم٦م قمغم ىمرارات اًمْمٌط  اعمالئٛم٦م،

 .7، ًمتتقؾّمع سمٕمد ذًمؽ ًمتِمٛمؾ يمؾ اًم٘مرارات اإلداري٦م6اإلداري وم٤مًم٘مرارات اًمت٠مديٌٞم٦م

إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ، وم٘مد اسمتٙمـر اًم٘مْمـ٤مء اإلداري اًمٗمرٟمزـ اًمٕمديـد ُمــ اًمٜمٔمريـ٤مت واعمٌـ٤مدئ 

ٚمٓم٦م اًمّت٘مديري٦م وا ًّ حلدّ ُمـ جم٤مهل٤م، وسمذًمؽ اشمًع ٟمٓم٤مق رىم٤مسمتف قمغم اًمّتٍموم٤مت اإلداري٦م عمقاضمٝم٦م اًم

                                                 
 .47، ص 2117سمقوٞم٤مف قمامر، اًم٘مرار اإلداري، دراؾم٦م شمنميٕمٞم٦م ىمْم٤مئٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م، دار ضمًقر ًمٚمٜمنم، اجلزائر  -1

 .091سمقسمِمػم حمٜمد أُم٘مران، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص  -2

 .294ص  ٗمًف،اعمرضمع ٟم -3

ُم٦م، ُمداظمٚم٦م وٛمـ اعمٚمت٘مك اًمقـمٜمل طمقل ؾمٚمٓم٤مت إىمٚمقزم حمٛمد، ؾمٚمٓم٤مت اًم٘م٤ميض اإلداري ذم اًمرىم٤مسم٦م قمغم ذط اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤م -4

 .2، همػم ُمٜمِمقر، ص 2100اًم٘م٤ميض ذم اعمٜم٤مزقم٦م اإلداري٦م، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م ىم٤معم٦م، 

سمقضم٤مدي قمٛمر، إظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء اإلداري ذم اجلزائر، رؾم٤مًم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م ديمتقراه دوًم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم  -5

 .282، ص 2100ُمٕم٦م ُمقًمقد ُمٕمٛمري، شمٞمزي وزو اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤م

 وُم٤م سمٕمده٤م. 206، ص عمرضمع اًم٤ًمسمؼؾمٙم٤ميمٜمل سم٤مي٦م، اًمٚمتٗمّمٞمؾ أيمثر، راضمع :  -6

 .095طم٤مطم٦م قمٌد اًمٕم٤مزم، مت٤مم يٕمٞمش آُم٤مل، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  -7
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ًمٞمِمٛمؾ ُمالئٛم٦م اًمٕمٛمؾ اإلداري، وُمـ هذه اًمٜمٔمري٤مت واعم٤ٌمدئ: ٟمٔمري٦م اًمٖمٚمط اًمٌلم ذم اًمت٘مـدير، 

 .2وٟمٔمري٦م اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع وإضار 1ٟمٔمري٦م اًمّتٜم٤مؾم٥م

ـٚمٓم٦م اًمت٘مديريـ٦م ُمـ هٜم٤م، وم٢مّن جمٚمس اًمّدوًم٦م اًمٗمرٟمز ىمد أظمْمع اإلدارة أصمٜمـ٤م ًّ ء مم٤مرؾمـتٝم٤م ًمٚم

ًمرىم٤مسمتف ذم سمٕمض احل٤مٓت، ٓ قمغم أؾم٤مس احلٙمؿ قمغم اًمّٔمروف اخل٤مرضمّٞم٦م اًمتـل شمـّؿ شم٘مـديره٤م ذم 

ـٚمٓم٦م  ًّ فمٚمٝم٤م، وًمٙمـ قمغم أؾم٤مس ُمراىم٦ٌم اًمّت٘مـدير ذم طمـد ذاشمـف، وهـق ُمـ٤م يتٜمـ٤مرم ُمـع ضمـقهر اًم

ٞمس ىمـ٤ميض ُمنمـوقمّٞم٦م إمم اًم٘مقل سم٠مّن اًم٘مـ٤ميض اإلداري ًمـ 3اًمّت٘مديري٦م، مم٤م طمذى سمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

ومح٥ًم، سمؾ إّٟمف ىم٤ميض ُمالئٛم٦م أيْم٤م، وأّٟمف يامرس سم٤مًمتـ٤مزم إظمتّم٤مصـ٤مت رئ٤مؾمـّٞم٦م قمـغم اإلدارة، 

 وذًمؽ سمحٙمؿ ٟمِم٠مشمف إومم.

أُم٤م سمخّمقص اًمقوع ذم اجلزائر، وم٘مد ومّمؾ اًم٘مْم٤مء اإلداري ذم هذا إُمر، طمٞمـ٨م أىمـّرت 

ُم١مّهؾ سمت٘مدير اًمتداسمػم اعم٠مُمقر هب٤م أنّ اًم٘م٤ميض اإلداري "اًمٖمروم٦م اإلداري٦م ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ؾم٤مسم٘م٤م: 

، وم٘م٤ميض دم٤موز اًمًٚمٓم٦م يٜمٔمر ذم دم٤موز اًمًٚمٓم٦م ًمٚمحد اًم٘م٤مٟمقين، ذم طملم أن 4"عمتٓمٚم٤ٌمت اًمقوٕمٞم٦م

 ىم٤ميض اعمالئٛم٦م هق اًمذي يْمع احلّد ًمتج٤موز اإلدارة، ومٝمق يٌتٙمر اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سم٤مضمتٝم٤مده. 

 : ةــاخلامت

ثٞم٦م، ٟمخٚمـص إمم أن شمٙمـريس دوًمـ٦م اًم٘مـ٤مٟمقن ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ قمروف ذم هذه اًمقرىم٦م اًمٌح

وإقمالء ُمٌدأ اعمنموقمٞم٦م، ًمـ يت٠مّت إٓ ُمـ ظمالل شمقؾمٞمع اظمتّم٤مصـ٤مت اًم٘مـ٤ميض اإلداري أصمٜمـ٤مء 

رىم٤مسمتف ًمٚمتٍموم٤مت وإقمامل اإلداري٦م، ُمٝمام يم٤من ٟمققمٝم٤م أو اجلٝم٦م اًمّمـ٤مدرة قمٜمٝمـ٤م، وإيمثـر ُمــ 

٤مي٦م احل٘مقق واحلريـ٤مت طمتـك ذم ذًمؽ، وم٢مٟمف يتٕملم قمغم هذا اًم٘م٤ميض اًمتدظمؾ ًمٚم٘مٞم٤مم سمدوره ذم مح

 صمٜم٤مء اًمٗمّمؾ ذم اعمٜم٤مزقم٦م اإلداري٦مطم٤مًم٦م ؾمٙمقت اعمنمع، وذًمؽ شم٠مؾمٞم٤ًم قمغم دوره اإلضمتٝم٤مدي أ

 
 

                                                 
1- Rhita BOUSTA, La spécificité du contrôle contitutionnel Français de proportionnalité, 

R.I.D.C., 2007, p 873. 

ىمريٛمس إؾمامقمٞمؾ، حمؾ دقمقى اإلًمٖم٤مء، دراؾم٦م ذم اًمتنميع واًم٘مْم٤مء اجلزائريلم، ُمذيمرة ُم٤مضمًتػم ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلداري واإلدارة  -2

 .96، ص 2109اًمٕم٤مُم٦م، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م احل٤مج خلي، سم٤مشمٜم٦م 

 .82اًمٓماموي ؾمٚمٞمامن حمٛمد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  -3

، ىمْمٞم٦م وٓي٦م سمرج سمققمريري٩م ود ذيم٦م س، همػم 0994ضمقيٚمٞم٦م  24ىمرار اًمٖمروم٦م اإلداري٦م ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م، اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  -4

 .72، ص2116ؾمٙم٤ميمٜمل سم٤مي٦م، دور اًم٘م٤ميض اإلداري سملم اعمت٘م٤ميض واإلدارة، دار هقُمف، اجلزائر  :ُمٜمِمقر، أؿم٤مرت إًمٞمف
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 مؼومات واشساتقجقات افتحول افـاجح
 فؾحؽومة اإلفؽسوكقة 
 -اجلزائر كؿوذجا -

 
 شارة موالي مصطػى

 ضافبة دـتوراه بجامعة اددية

 :مؾخص

 إمم اًمت٘مٚمٞمدي٦م احلٙمقُم٤مت ُمـ ذم اًمتحقل يمٌػما إؾمٝم٤مُم٤م رىمٛمٞم٦ماًم اًمثقرة أؾمٝمٛم٧م ًم٘مد

 ُمـ سمذًمؽ ُمًتٗمٞمدة اًمدول، ُمـ اًمٙمثػم ًمدى أصٌح٧م شمقضّمٝم٤مً  اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، اًمتل احلٙمقُم٤مت

 صٞم٤مهم٦م إقم٤مدة هل آًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن وآشمّم٤مل،  اإلقمالم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ُمرهقٟم٤مً  شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم اًمٜمج٤مح أن همػم عمقاـمٜملم،ا وظمدُم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت وإدارة احلٙمقُم٦م قمٛمؾ ـمري٘م٦م

 اًمققمل وُمـ ُمًتٚمزُم٤مهت٤م، ُمـ شمتِمٙمؾ طم٤موٜم٦م سمٞمئ٦م شمقومػم صمؿ وُمـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اإلرادة سمتقاومر

ة ذم اعمجتٛمع دورا ُمٝمام ذم إٟمج٤مطمٝم٤م، اًم٤ًمئد واًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٛمٜم٤مخ أن يمام اإلدارة، حتدي٨م ذم سمدوره٤م

 ٕي اًمٜمج٤مح يٙمت٥م ٓ اًم٘مٞمؿ هذه ُمـ اإلدارة ٧مظمٚم وم٢مذا  سم٤مإلو٤موم٦م إمم ىمّٞمؿ اًمٜمزاه٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م

ُمـ ظمالل شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم  بقـته افدراشة ُم٤م وهذا واإلصالح، اًمتحدي٨م أؾم٤مًمٞم٥م ُمـ

اًمقصٗمل  ادـفجُم٘مقُم٤مت واؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتحقل اًمٜم٤مضمح ًمٚمحٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٤مؾمتخدام 

ٟمج٤مح اًمتحقل ٟمحق ٝم٤م أنَّ ، أمهكتائجاًمتحٚمٞمكم، واؾمتٜم٤مدًا ًمٚمٛمًح اعمٙمتٌل، وشمّؿ اًمتّقصؾ ًمٕمدة 

احلٙمقُم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م يٕمتٛمد قمغم حمقريـ: شمقومػم اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م اًمالزُم٦م ًمذًمؽ ُمـ ظمالل حتدي٨م 

ىمٓم٤مقم٤مت اًمدوًم٦م، وشمدقمٞمٛمٝم٤م سم٠مطمدث ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف شم٘مٜمٞم٤مت آشمّم٤مٓت واعمٕمٚمقُم٤مت 

ات ذم واًمث٤مين: ٟمنم اعمٕم٤مرف واخلؼم ًمٚمٛم٤ًمقمدة ذم شم٘مديؿ اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٤ًم،

اعمج٤مٓت اعمرشمٌٓم٦م سمت٘مديؿ اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٤م، وشمٕمٛمٞمؼ اعمٗم٤مهٞمؿ واخلؼمات اًمتل 

شم٤ًمقمد ُمديري شم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ذم شمٓمٌٞمؼ ُمٗم٤مهٞمؿ احلٙمقُم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م 

٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م، واًمتققمٞم٦م ًمتٕمريػ اعمجتٛمع سمٛمزاي٤م اًمتحقل إمم اعمجتٛمع اًمرىمٛمل ويمٞمٗمٞم

 آؾمتٗم٤مدة ُمـ اخلدُم٤مت آًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر.

شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت وآشمّم٤مل، اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتحقل، احلٙمقُم٦م  افؽؾامت ادػتاحقة:

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.
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Résumé: 

La révolution numérique a apporté une contribution significative à la 

transformation des gouvernements traditionnels à l'e-gouvernement, qui est 

devenu une tendance dans de nombreux pays rendant ainsi l'utilisation de 

l'information et de la technologie de communication, et en dépit du fait que 

le gouvernement électronique est la reformulation du mode de 

fonctionnement du gouvernement et de la gestion de l'information et de 

servir les citoyens est que le succès dans le sujet de l'application la 

disponibilité de la volonté politique, puis de fournir un environnement 

d'incubateur composé d'accessoires, et la conscience de son rôle dans la 

modernisation de la gestion, et le climat et la culture qui prévaut dans la 

société un rôle important dans son succès, ainsi que les valeurs d'intégrité et 

de transparence, si la libre administration de ces valeurs ne réussissent pas à 

l'une des méthodes de mise à jour et la réforme, et cela est démontré par 

l'étude en mettant en lumière les principes fondamentaux et les stratégies 

pour la transformation réussie des électroniques en utilisant l'approche 

descriptive et analytique au gouvernement, sur la base du bureau à l'enquête, 

a été atteint plusieurs conclusions, dont les plus importants pour le succès de 

la transition vers l'administration électronique dépend de deux axes: 

l'infrastructure nécessaire de prévoir que, par la mise à jour secteurs de 

l'Etat, et renforcer l'état de l'art pour aider à la prestation des services 

gouvernementaux des technologies de communication et d'information en 

ligne, et le second: la connaissance et l'expérience publiée dans les 

domaines liés à la prestation des services gouvernementaux par voie 

électronique, et d'approfondir les concepts et les expériences qui iT aident 

les gestionnaires dans les secteurs du gouvernement dans l'application des 

concepts e-gouvernement et leur application par les et de sensibilisation 

communautaire pour identifier les avantages du passage à la société 

numérique et comment tirer parti des services en ligne sur l'autre.. 

Mots-clés: l'information et de la technologie de communication, les 

stratégies de transformation, e-gouvernement. 

 مؼدمة:

أؾمٝمٛم٧م صمقرة شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت ودظمقل احل٤مؾم٥م أزم ؿمتك ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة ذم 

شمٓمقر اًمٕمٛمؾ، ؾمقاء قمغم اعمًتقى اًمِمخيص أو قمغم اعمًتقى اًمقـمٜمل، طمٞم٨م سمدأت احلقاؾمٞم٥م 

شمًتخدم ذم شمٜمٗمٞمذ إقمامل اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمتٛمد أصال قمغم اًم٘مقى اًمٌنمي٦م ذم إٟمج٤مزه٤م، وُمع اشم٤ًمع 
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ٓقمتامد قمغم احلقاؾمٞم٥م أًمٞم٦م مل شم٘مػ اًمدوًم٦م ُمٙمتقوم٦م إيدي، سمؾ اختذت اعم٤ٌمدرة رىمٕم٦م ا

 ًمالقمتامد أيمثر وأيمثر قمغم احلقاؾمٞم٥م أًمٞم٦م ذم إٟمج٤مز إقمامل.

اًمتل أشم٤مطم٧م آشمّم٤مل سملم اًمٜمٝم٤مي٤مت  "آٟمؽمٟم٧م"وُمع فمٝمقر ؿمٌٙم٦م آشمّم٤مل اًمٕم٤معمٞم٦م 

فمٝمرت اًمٗمٙمرة ذم آقمتامد إيمثر قمغم اًمٓمرومٞم٦م ذم أُم٤ميمـ خمتٚمٗم٦م داظمؾ وظم٤مرج اًمٌٚمد اًمقاطمد، 

شم٘مٜمٞم٦م ٟمٔمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت ذم إٟمج٤مز إقمامل احلٙمقُمٞم٦م، وحم٤موًم٦م شم٘مديؿ اخلدُم٤مت اًمٕم٤مدي٦م ُمـ ىمٌؾ 

 اًمدوًم٦م سم٤مًمٓمرق اًمٕم٤مدي٦م.

-E»وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م إومم عم٤م يٕمرف ذم قم٤ممل اًمٞمقم سم٤محلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

government» ٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض، سمدأت اًمٗمٙمرة ُمـ ظمالل طمٞم٨م وُمع سمداي٦م قم٘مد اًمثامٟمٞمٜمٞم

رسمط سمٕمض اًم٘مرى واًمتجٛمٕم٤مت اًمًٙمٜمٞم٦م اًمٌٕمٞمدة قمـ اًمٕم٤مصٛم٦م هب٤م ذم اًمدول اإلؾمٙمٜمدٟم٤مومٞم٦م، صمؿ 

يم٤مٟم٧م اًمٌداي٤مت ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م، وقمغم ذًمؽ اعمٜمقال ذم أُمريٙم٤م يم٤مٟم٧م اًمٌداي٤مت ُمع  0989ذم قم٤مم 

ُمنموع احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م  ، ذم ُمّمٚمح٦م اًمؼميد ذم وٓي٦م ومٚمقريدا، طمٞم٨م ـمٌ٘م٧م0995قم٤مم 

 قمغم إدارهت٤م.

وٟمٔمرا ٕن اجلزائر يمٖمػمه٤م ُمـ اًمدول حت٤مول اًمقصقل إمم طمٙمقُم٦م اًمٙمؽموٟمٞم٦م وحت٘مٞم٘مٝم٤م 

قمغم ٟمحق أومْمؾ ٟمجده٤م شمًٕمك إمم شم٘مديؿ اخلدُم٤مت قمغم ٟمحق يٙمرس اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕم٤مسة 

 هذا اًمٜمٝم٩م. آًمٙمؽموٟمٞم٦م، وىمد اؾمتٓم٤مقم٧م إىم٤مُم٦م اًمٕمديد ُمـ اعمِم٤مريع اًمتل شم٘مرهب٤م ُمـ

اًمٌح٨م يتٛمثؾ ذم حم٤موًم٦م اإلضم٤مسم٦م قمغم اًمت٤ًمؤل اًمرئٞمز:  صؽافقةوسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢من ضمقهر إ

ماهي مؼومات افتحول افـاجح كحو احلؽومة اإلفؽسوكقة، وإػ أي مدى يؿؽن تطبقق 

  إجراءات احلؽومة اإلفؽسوكقة دم اجلزائر؟

قُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وسمٞم٤من هذه اًمقرىم٦م اًمٌحثٞم٦م إمم اًمتٕمرف قمغم ُمٗمٝمقم احلٙمهتد  و

قمٜم٤مسه٤م واجلقاٟم٥م اًمًٚمٌٞم٦م واإلجي٤مسمٞم٦م واًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف شمٓمٌٞم٘مٝم٤م، وشم٘مٞمٞمؿ احلٙمقُم٦م 

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يمٛمنموع ًمٚمتحقل إًمٞمف وٛمـ اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ٟم٤مضمح٦م، وإمم أي ُمدى يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م 

إدارة ضورة ُمـ ضوري٤مت اًمٕمٍم، وإمم أي ُمدى جي٥م آؾمتج٤مسم٦م هلذا اعمتٖمػم قمغم ُمًتقى 

أضمٝمزة اًمدوًم٦م، يمام هتدف هذه اًمدراؾم٦م أيْم٤م إمم إسمراز واىمع شمٓمٌٞمؼ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم 

 اجلزائر.

 وذم ؾمٌٞمؾ حت٘مؼ اهلدف اعمٜمِمقد ُمـ هذه اعمداظمٚم٦م شمؿ شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم صمالث حم٤مور هل:

 اعمحقر إول: ُم٤مهٞم٦م احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م؛ 

 ٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م؛اعمحقر اًمث٤مين: ُم٘مقُم٤مت اًمتحقل اًمٜم٤مضمح إمم احل 

 .اعمحقر اًمث٤مًم٨م: واىمع احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم اجلزائر وُمٕمٞم٘م٤مت شمقؾمٕمٝم٤م 
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 األول: ماهقة احلؽومة اإلفؽسوكقة ادحور

شُمٕمّد احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ أهؿ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اجلديدة اًمتل جي٥م آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مص٦م 

هقم٦م أداء وإٟمج٤مز إقمامل ذم وىم٧م ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م، طمٞم٨م أنَّ اًمقىم٧م احل٤مزم يٕمتٛمد قمغم 

ىمٞم٤مد ُمـ ظمالل اًمتحقل ُمـ اًمٕم٤ممل اًمقاىمٕمل إمم اًمٕم٤ممل آومؽمايض اًمذي هق طمدي٨م اًم٤ًمقم٦م، 

وُمـ أضمؾ إقمٓم٤مء صقرة واوح٦م ٟمًتٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م ومٝمؿ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ؾمقف ٟمتٓمرق 

ٙمقُم٦م ذم هذا اعمحقر إمم شمٕمريػ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وأؾم٤ٌمب فمٝمقره٤م، أهداف احل

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ُمتٓمٚم٤ٌمت شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ويمذا جم٤مٓت شمٓمٌٞم٘مٝم٤م.

 تعريف احلؽومة اإلفؽسوكقة:  .1

 هٜم٤مك قمدة شمٕم٤مريػ ًمٚمحٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

 قمغم أٟمف ُمّمٓمٚمح طمدي٨م "اًمٌٜمؽ اًمدوزم "قُمّروم٧م احلٙمقُم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ ظمالل ،

شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م  اًمٜمِم٠مة يِمػم إمم ايمتِم٤مف ـمرق ووؾم٤مئؾ ضمديدة ُمـ ظمالل اؾمتخدام

اعمٕمٚمقُم٤مت وآشمّم٤مٓت ُمـ أضمؾ زي٤مدة يمٗم٤مءة، ومٕم٤مًمٞم٦م، ؿمٗم٤مومٞم٦م احلٙمقُم٦م ومٞمام شم٘مدُمف 

 ؛1ُمـ ظمدُم٤مت ًمٚمٛمقاـمـ

  :ىمدرة  "أُم٤م اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اإلداري٦م ومتٕمّرف احلٙمقُم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم أهن٤م

ٜملم اًم٘مٓم٤مقم٤مت احلٙمقُمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م قمغم شمقومػم اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمٚمٛمقاـم

سمقؾم٤مئؾ اًمٙمؽموٟمٞم٦م وسمنقم٦م ودىم٦م ُمتٜم٤مهٞمتلم ُمـ ظمالل ُمقىمع سمقاسم٦م احلٙمقُم٦م 

 ؛2"آًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م

  وشمٕمرف أيْم٤م قمغم أهن٤م: اًمٜمًخ٦م آومؽماوٞم٦م قمـ احلٙمقُم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ُمع وم٤مرق أن

احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م شمٕمٞمش حمٗمقفم٦م ذم اًمِمٌٙم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وأٟمٔمٛم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م 

ٛمرايمز طمٗمظ اًمٌٞم٤مٟم٤مت وحت٤ميمل إقمامل اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل شمتقاضمد سمِمٙمؾ ُم٤مدي اخل٤مص٦م سم

 ؛3ذم أضمٝمزة اًمدوًم٦م

                                                 
 .21، ص 2100أؾم٤مُم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، إردن،  ٙمؽموٟمٞم٦م، دارآًم احلٙمقُم٦م اعمٝمتدي، شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م زهػم ؾمقؾمـ 1

 .968، ص 2101، إردن، اًمٓمٌٕم٦م إومم حمٛمد قمٌد طمًلم اًمٓم٤مئل، اًمتج٤مرة آًمٙمؽموٟمٞم٦م، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،  2

، 2114ًمٜمنم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، قم٤ٌمس سمدران، احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ آؾمؽماشمٞمجٞم٦م إمم اًمتٓمٌٞمؼ، اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت وا  3

 .45ص 
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  هل ىمدرة اًم٘مٓم٤مقم٤مت وإضمٝمزة احلٙمقُمٞم٦م قمغم شم٤ٌمدل اعمٕمٚمقُم٤مت وشم٘مديؿ اخلدُم٤مت

سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمًتٗمٞمديـ سمًٝمقًم٦م ودىم٦م قم٤مًمٞم٦م وسم٠مىمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ قمؼم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م ُمع 

 .1ل ذم أي وىم٧م وذم أي ُمٙم٤منوامن أُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمت٤ٌمد

يم٤موم٦م اعمٕم٤مُمالت واخلدُم٤مت "وُمـ هٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م شمٕمريػ احلٙمقُم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٠مهن٤م 

احلٙمقُمٞم٦م اعم٘مدُم٦م ًمٚمٛمقاـمـ أو ىمٓم٤مقم٤مت إقمامل، ُمـ ظمالل ؿمٌٙم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مت وىمقاقمد 

 اًمٌٞم٤مٟم٤مت واؾمتخدام وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل احلديث٦م يم٤مإلٟمؽمٟم٧م واهلقاشمػ، سمام يدقّمؿ يمٗم٤مي٦م وومٕم٤مًمٞم٦م

إداء احلٙمقُمل، ذم إـم٤مر ُمـ اًمتٗم٤مقمؾ سملم ـم٤مًمٌل اخلدُم٦م وُم٘مدُمٝم٤م، ُمع وامن اًمني٦م وإُمـ 

 ."اعمٕمٚمقُم٤ميت

 ويتْمح مم٤م ؾمٌؼ أنَّ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يمٛمٗمٝمقم ي٘مقم قمغم حمقريـ مه٤م:

  شم٘مديؿ اًمٕمٛمؾ اإلداري سم٤مؾمتخدام شمٓمٌٞم٘م٤مت شم٘مٜمٞم٦م ٟمٔمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت: واًمتل شمتٞمح شم٘مديؿ

ت ًمإلدارات احلٙمقُمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م وًمٚمٛمقاـمٜملم وىمٓم٤مقم٤مت إقمامل اخلدُم٤مت واعمٕمٚمقُم٤م

 ذم أي ُمٙم٤من وذم أي زُم٤من؛

  شم٘مديؿ اخلدُم٤مت قمـ سمٕمد: طمٞم٨م يٛمٙمـ عمتٚم٘مل اخلدُم٦م أو اًم٤ٌمطم٨م قمـ اعمٕمٚمقُم٦م

 احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م دون طم٤مضم٦م إمم اًم٘مدوم إمم ُمٙم٤من شم٘مديؿ اخلدُم٦م أو اعمٕمٚمقُم٦م.

 : أشباب طفور احلؽومة اإلفؽسوكقة .2

 اًمٕم٘مقد ذم ٓؾمٞمام وآشمّم٤مٓت، اعمٕمٚمقُم٤مت ًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اهل٤مئٚم٦م ت٘مٜمٞم٤متاًم أصّمرت

 ُمًتقى قمغم وُم١مصمرة ه٤مئٚم٦م شمٖمػمات إطمداث إمم ودومٕم٧م احلٞم٤مة ُمٞم٤مديـ قمغم ضُمؾ إظمػمة

ل إمم قمؾ محٚمتٝم٤م اًمت٘مٚمٞمدي٦م، احلٙمقُم٦م  ُم٤ًٌٌمت إجي٤مز يٛمٙمٜمٜم٤م اإلًمٙمؽموين، طمٞم٨م اًمٜمٛمط اًمتحقه

:يكم ُم٤م ظمالل ُمـ إطمداث شمٚمؽ
2
 

 متثٚم٧م أؾم٤مؾم٤م ذم: باب شقاشقة:أش 

 فمٝمقر ُمٗمٝمقم اًمٕمقعم٦م؛ -

شمٜم٤مومس اًمًٞم٤مؾمٞملم طمقل يم٥ًم رو٤م اجلٛمٝمقر ُمـ ظمالل شم٘مديؿ ظمدُم٤مت أؾمٝمؾ  -

 ٓؾمٞمام ذم اعمجتٛمٕم٤مت اعمت٘مدُم٦م؛

 دقمؿ اًمٌٜمؽ اًمدوزم عمِم٤مريع احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم اًمٌٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م. -

  :وأمهٝم٤م: أشباب تؽـوفوجقة 

 ؛فمٝمقر ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م -

                                                 
 .96، ص 2118قمّم٤مم قمٌد اًمٗمت٤مح ُمٍم، احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ،دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة، اإلؾمٙمٜمدري٦م، ُمٍم،   1

 .47-46قم٤ٌمس سمدران، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص ص   2
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 أصٌح٧م أؾمٕم٤مر قمت٤مد اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ضمد ُمٕم٘مقًم٦م؛ -

شمٓمقير ُمًتقي٤مت قم٤مًمٞم٦م ُمـ شمِمٗمػم اًمٌٞم٤مٟم٤مت سمحٞم٨م أصٌح٧م اًمث٘م٦م سم٤مًمِمٌٙم٦م وأُمٜمٝم٤م أُمر  -

 ممٙمٜم٤م؛

 اسمتٙم٤مر شم٘مٜمٞم٦م اًمتقىمٞمع اإلًمٙمؽموين. -

 :أمهٝم٤م: أشباب اؿتصادية 

 فمٝمقر اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م؛ -

 حل٤مًمٞم٦م ذم ظمٗمض ُمًتقي٤مت اًمتٙم٤مًمٞمػ؛اؾمتٖمالل احلٙمقُم٤مت عم٤م شمقومره اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤مت ا -

 اًمتقضمف ٟمحق ُمِم٤مريع اخلّمخّم٦م وُم٤م يتٓمٚمٌف ُمـ شمقاصؾ ُمع خمتٚمػ اًم٘مٓم٤مقم٤مت. -

 أهدا  احلؽومة اإلفؽسوكقة:  .3

 اخلدُم٤مت دقمؿ وشمًٌٞمط ذم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م آؾمؽماشمٞمجل يتٛمثؾ اهلدف

 واؾمتخدام ل،وُم١مؾم٤ًمت إقمام اعمقاـمٜملم، احلٙمقُم٦م، :اعمٕمٜمٞم٦م إـمراف ًمٙمؾ احلٙمقُمٞم٦م

 وشمدقمٞمؿ اًمثالصم٦م ُمٕم٤م إـمراف يمؾ رسمط ذم ي٤ًمقمد وآشمّم٤مٓت اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 : 1احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يمام يكم أهدا واًمٕمٛمٚمٞم٤مت، ويٛمٙمـ طمٍم سمٕمض  إٟمِمٓم٦م

 همػم اًمداظمٚمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت أقمامل قمغم آًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م اٟمٕمٙم٤مس 

 اعمح٤مؾم٦ٌم، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م، اًمنقم٦م، ٘مٞمؼحت ذم شمتٛمثؾ اًمٔم٤مهرة ًمٚمٛمتٕم٤مُمٚملم،

وومٕم٤مًمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت وإضمراءات أداء أٟمِمٓم٦م اإلدارة احلٙمقُمٞم٦م، وي٤ًمهؿ هذا  واًمٙمٗم٤مءة

 اًمتقضمف ذم شمقومػم شمٙمٚمٗم٦م إقمامل وشم٘مديؿ اخلدُم٤مت سمٓمري٘م٦م ضمقهري٦م؛

  شمٕمٛمؾ قمغم اًمتقضمف ٟمحق حت٘مٞمؼ طم٤مضم٤مت اعمجتٛمع وشمقىمٕم٤مشمف سمٓمري٘م٦م ُمروٞم٦م قمـ ـمريؼ

قمؾ واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اخلدُم٤مت اًمٕمديدة اعمت٤مطم٦م قمغم وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل، أي شمًٌٞمط اًمتٗم٤م

جي٥م أن يقومر آؾمتثامر ذم إىم٤مُم٦م احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قم٤مئدات ُمٚمٛمقؾم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

ذم ؿمٙمؾ ظمٗمض طم٘مٞم٘مل ذم اًمتٙمٚمٗم٦م أو رومع اًمٙمٗم٤مءة واإلٟمت٤مضمٞم٦م أو حتًلم اخلدُم٤مت 

 اعم٘مدُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع سمٛمقاـمٜمٞمف وأقمامًمف؛

 ٛمٞم٦م سم٤مؾمتثامر شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت وآشمّم٤مٓت اعمت٘مدُم٦م ًمتقصٞمؾ ؾمد اًمٗمجقة اًمرىم

اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملم وُم١مؾم٤ًمت إقمامل اعمحت٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ 

 أُم٤ميمـ شمقاضمدهؿ أو أوىم٤مت اًمت٘مديؿ هل٤م؛

                                                 
جمٚم٦م اىمتّم٤مدي٤مت ؿمامل اومري٘مٞم٤م، اًمٕمدد اًم٤ًمسمع، ؾمحر ىمدوري اًمروم٤مقمل، احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وؾمٌؾ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م: ُمدظمؾ اؾمؽماشمٞمجل،   1

 .900-901، ص ص 2119ضم٤مُمٕم٦م اًمِمٚمػ، اجلزائر، 
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  شمٕمزيز وشمدقمٞمؿ ومرص اًمتٜمٛمٞم٦م واإلصالح اإلداري وآىمتّم٤مدي اذ أٟمف سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م

ُم٤ًمقمدة ُم١مؾم٤ًمت إقمامل وظم٤مص٦م اعمتقؾمٓم٦م وصٖمػمة احلجؿ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

 آٟمت٘م٤مل قمغم اًمِمٌٙم٦م ًمٚمحّمقل قمغم اخلدُم٤مت؛

  حت٘مٞمؼ اًمتٕمٚمؿ واًمتدري٥م ُمدى احلٞم٤مة ًمزي٤مدة آسمتٙم٤مر واإلسمداع ًمٚمٛمجتٛمع ًمٙمل يٛمٙمٜمف

ُمـ اًمتٜم٤مومس واًمتقاضمد ذم قم٤ممل هيع اًمتٖمػم، وم٤محلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إدارة قم٤مُم٦م 

عمٕمٚمقُم٤مت واخلدُم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمٓمري٘م٦م رىمٛمٞم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملم ُم١ًموًم٦م قمـ شم٘مديؿ ا

 وُم١مؾم٤ًمت إقمامل اًم٘م٤مدرة قمغم آشمّم٤مل إًمٙمؽموٟمًٞم٤م قمـ سمٕمد؛

  ي٘متٍم قمٛمؾ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم إطمداث شمٖمٞمػمات ؿمٙمٚمٞم٦م ذم أؾم٤مًمٞم٥م شم٘مديؿ ٓ

اعمٕم٤مُمالت واخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م واعمٜم٤مومع اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملم، سمؾ ذم إقم٤مدة هٜمدؾم٦م 

ٞمٙمٚم٦م إٟمِمٓم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت واإلضمراءات احلٙمقُمٞم٦م ذاهت٤م، شمدقمٞماًم ًمٚمتٜمٛمٞم٦م واإلصالح وه

 اإلداري وآىمتّم٤مدي اًمذي شمًٕمك ًمتح٘مٞم٘مف احلٙمقُم٤مت اعمختٚمٗم٦م.

 متطؾبات تطبقق احلؽومة اإلفؽسوكقة: .4

جي٥م أن ٟمحدد اعمتٓمٚم٤ٌمت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل جي٥م ُمراقم٤مهت٤م ىمٌؾ اًمٌدء ذم أطمد ُمنموقم٤مت 

ٟمٞم٦م، ٕن هذه اعمتٓمٚم٤ٌمت شمِمٙمؾ إؾم٤مس اًمذي جي٥م شمقومره، واًمذي هيٞمئ احلٙمقُم٦م آًمٙمؽمو

 :1اعمج٤مل ًمٚمتٓمٌٞمؼ اًمٜم٤مضمح عمثؾ هذا اعمنموع، ويٛمٙمـ حتديد شمٚمؽ اعمتٓمٚم٤ٌمت ومٞمام يكم

 أقمامل ًمتحٛمٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مٜمٞم٤مت اؾمتخدام إن :فالتصاالت افالزمة افتحتقة افبـقة توؾر .أ 

 هذا ذم إيمؼم اعم١ًموًمٞم٦م وم٢من وهلذا آشمّم٤مل، تقمؼم ؿمٌٙم٤م يمٚمف يتؿ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م

 هذه اًمِمٌٙم٤مت وصٞم٤مٟم٦م شمقومػم قمغم اًمًٝمر ذم آشمّم٤مٓت وزارة قم٤مشمؼ قمغم شم٘مع اًمًٞم٤مق

 سم٤مؾمتٛمرار؛

 احلٙمقُم٦م سمٜم٤مء ذم إؾم٤مس اعمرشمٙمز اًمقؾمٞمٚم٦م هذه شمٕمدّ  :اإلكسكت اكتشار رضورة .ب 

 ُمًتقى قمغم اًمِمٌٙم٦م سملم ُمًتخدُمل آشمّم٤مل شم٠مُملم يتؿ سمقاؾمٓمتٝم٤م اًمتل اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 قم٤مًمٞم٦م رىمٛمٞم٦م سمٞمئ٦م وٛمـ واعمقاـمٜملم احلٙمقُمٞم٦م همػم أو احلٙمقُمٞم٦م، اًم٘مٓم٤مقم٤مت مجٞمع

 اًمتخّمّم٤مت؛

 هذا قمؼم شمتؿ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ظمدُم٤مت جمٛمؾ أن سمام :اآليل احلاشب إتاحة رضورة .ج 

 ُمـ اىمتٜم٤مئف قمغم اعمقاـمـ اؾمتٓم٤مقم٦م يًتٚمزم قمٜمف، اًمذي سمديؾ ٓ ُمتٓمٚم٥م يٕمد وم٢مٟمف اجلٝم٤مز

 أظمرى؛ ضمٝم٦م ُمـ اعمتٕمددة سم٤مؾمتخداُم٤مشمف واإلعم٤مم ضمٝم٦م

                                                 
، 2101، ورىمٚم٦م، اجلزائر، 17أمحد سمـ قمٞمِم٤موي، أصمر شمٓمٌٞمؼ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم ُم١مؾم٤ًمت إقمامل، جمٚم٦م اًم٤ٌمطم٨م، اًمٕمدد   1
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 شمٕمٛمؾ اًمتل اًم٘مقاٟملم ُمـ مجٚم٦م شمقومػم يتٓمٚم٥م وهذا :افالزمة افتؼيعات توؾر رضورة .د 

 اإلًمٙمؽموين اًمتقىمٞمع ومح٤مي٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت ومح٤مي٦م هي٦م اًمقصم٤مئ٘مل إُمـ ووامن صقن قمغم

 اًمِم٠من؛ هذا ذم احل٤ًمؾم٦م اجلقاٟم٥م ُمـ وهمػمه

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ُمنموع سمٜم٤مء يتٓمّٚم٥م :احلؽومة دم عؿلاف إجراءات هـدشة إظادة .ه 

 ًمٚمٜمٔم٤مم وحتقيٚمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م احلٙمقُم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل اإلضمراءات مجٞمع هٜمدؾم٦م إقم٤مدة

 :اًمت٤مًمٞم٦م سم٤مخلٓمقات اًم٘مٞم٤مم يتٓمٚم٥م وهذا اًمرىمٛمل

 اخلدُم٤مت؛ ي٘مقم هبذه وُمـ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ احلٙمقُم٦م ظمدُم٤مت يمؾ وصػ  -

 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ؛ اًمدوائر خمتٚمػ أو اًمقزارات ُمع ءاتاإلضمرا وشمداظمؾ قمالىم٦م حتديد -

 إؾمٚمقب هذا ُمع شمٜم٤مؾم٥م ٓ اًمتل إضمزاء طمذف يتؿ طمٞم٨م اإلضمراءات شمّمٛمٞمؿ إقم٤مدة -

 اجلديد؛

 .إٟمؽمٟم٧م ُمقىمع قمغم اجلديدة اإلضمراءات شمٗم٤مصٞمؾ ٟمنم -

 اًمٌٜمٞم٦م عمٙمقٟم٤مت واعمثٌت٦م اًمدائٛم٦م اًمٕمٜم٤مس ُمـ مجٚم٦م هٜم٤مك وم٢من شم٘مدم، ُم٤م قمغم وقمالوة

 اًم٘مٞم٤مدة ويمذا اعمنموع، هذا قمغم اًمقاوح٦م ًمٚم٘م٤مئٛملم اًمرؤي٦م وهل اًمذيمر اًم٤ًمًمٗم٦م ؾمٞم٦مإؾم٤م

هذه  قمغم واعمتدرب اعم١مهؾ اًمٌنمي واًمٕمٜمٍم واعمتٕم٤موٟم٦م، واعم٤مهرة اعمتخّمّم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م

 .اًمتٖمٞمػم هذا طمٞمثٞم٤مت اؾمتٞمٕم٤مب قمغم اًم٘م٤مدرة اعمالئٛم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمٌٞمئ٦م ويمذا آؾمتٕمامٓت

 اإلفؽسوكقة: جماالت تطبقق احلؽومة .5

 ظمدُم٤مت: ُمثؾ اًمدوًم٦م ؾمٞم٤مدة يٕمٙمس آًمٙمؽموٟمٞم٦م، ومٌٕمْمٝم٤م احلٙمقُمٞم٦م اخلدُم٤مت شمتٜمّقع

 اًمٌٜمٞم٦م قمٜم٤مس يٛمثؾ أظمر واًمٌٕمض واعمًتٜمدات، واؾمتخراج اًمؽماظمٞمص واًمتقصمٞمؼ اًميائ٥م

 إلؿم٤ٌمع جلٛمٝمقر اعمقاـمٜملم اًمدوًم٦م شم٘مدُمٝم٤م اًمتل اخلدُم٤مت وشمِمٛمؾ آضمتامقمٞم٦م، إؾم٤مؾمٞم٦م

 ًمٚمٛمجتٛمع، اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م وحت٘مٞمؼ واًمّمح٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ظمدُم٤مت ُمثؾ: ٤مؾمٞم٦مإؾم طم٤مضمٞم٤مهتؿ

ٛم٧م واعمًتثٛمريـ، إقمامل ًمرضم٤مل ي٘مّدم أظمر واًمٌٕمض ًّ  احلٙمقُمٞم٦م اخلدُم٤مت وىمد ىم

 شم٘مقم اًمتل واخل٤مرضمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م اعمٕم٤مُمالت وقء ذم رئٞمًٞم٦م شم٘مًٞمامت أرسمٕم٦م إمم آًمٙمؽموٟمٞم٦م

 يمام يكم: ُمٜمٔمامت أو أومرادا ا أيم٤مٟمقا ءؾمقا ُمٕمٝمؿ، اعمتٕم٤مُمؾ وٟمققمٞم٦م هب٤م احلٙمقُم٦م

 احلٙمقُم٦م:  ُمٜمٔمامت ُمع آًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م شمٕم٤مُمؾ جم٤ملGovernment to  

government  G2 G3 وإُمقال واًمقصم٤مئؼ واعمٕمٚمقُم٤مت اًمٌٞم٤مٟم٤مت ُمـ يمٌػم طمجؿ يقضمد 

 إمم احلديث٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت شمتجف ًمذًمؽ احلٙمقُم٦م، ويم٤مٓت و وهٞمئ٤مت ُم١مؾم٤ًمت قمؼم شمٜمت٘مؾ اًمتل
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 وشمنيع اًمتٙم٤مًمٞمػ شم٘مٚمٞمص و اإلداري اًمروشملم ًمتخٗمٞمض اًمرؾمٛمٞم٦م إوراق واًمقصم٤مئؼ ٚمٞمصشم٘م

 ؛1اًمٕم٤مُم٦م اإلدارات أداء يمٗم٤مءة زي٤مدة صمؿ وُمـ آٟمج٤مز، وىم٧م

 افعامؾغ مع االفؽسوكقة احلؽومة تعامل جمال: (G2E )"Governoment to 

Employee" 

احلٙمقُمٞم٦م وهتدف إمم  امتسم٤معمٜمٔم ًمٚمٕم٤مُمٚملم اعم٘مدُم٦م اًمداظمٚمٞم٦م اخلدُم٤مت جمٛمقع هل

 اًمٕم٤مُمٚملم أداء حتًلم ظمالل ذاهت٤م ُمـ احلٙمقُمٞم٦م اعمٜمٔمامت ذم واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة حت٘مٞمؼ 

 شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمًتخدم طمٞم٨م إقمامل مم٤مرؾم٦م ظمالهل٤م ُمـ يتؿ اًمتل إؾم٤مًمٞم٥م أومْمؾ وشمقوٞمح

 ـمٚم٥م ُمثؾ ًمٚمٕم٤مُمٚملم اعم٘مدُم٦م اًمذاشمٞم٦م اخلدُم٤مت وشمِمٛمؾ اًمٌنمي٦م اعمقارد إدارة ذم اعمٕمٚمقُم٤مت

 قمغم وشمٕمتٛمد آًمٙمؽموين، واًمتدري٥م اًمٙمٗم٤مي٦م شم٘م٤مرير قمغم آـمالع و إضم٤مزة قمغم احلّمقل

 واعم١مهؾ اًمًـ شمِمٛمؾ احلٙمقُمٞم٦م سم٤معمٜمٔمامت اًمٕم٤مُمٚملم قمـ ُمتٙم٤مُمٚم٦م سمٞم٤مٟم٤مت ىمقاقمد وضمقد

 ؛2آضمتامقمٞم٦م واحل٤مًم٦م واًمدرضم٦م واًمقفمٞمٗم٦م

 األظامل مـظامت مع االفؽسوكقة احلؽومة تعامل جمال: "Governement to Business 

"(G2B)   احلٙمقُم٦م سملم، أي اشمّم٤مل اًمتج٤مري اًم٘مٓم٤مع و احلٙمقُم٦م سملم آًمٙمؽموين اًمتٕم٤مُمؾ أي 

 ؛3اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ـمريؼ قمـ ظمدُم٦م أو ُمٕمٚمقُم٦م ًمت٘مديؿ واًمنميم٦م

 ادواضـغ مع االفؽسوكقة احلؽومة تعامل جمال: G2C " Governement to Citysen" 

 احلٙمقُم٦م قمالىم٤مت شمٓمقر هق آًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ٟمٔمؿ فمٝمقر ُمؼمرات أهؿ ُمـ إنَّ 

 آٟمؽمٟم٧م ؿمٌٙم٦م إمم اخلدُم٤مت وٟم٘مؾ هلؿ اعم٘مدُم٦م اًمٕم٤مُم٦م ظمدُم٤مهت٤م وحتًلم اعمقاـمٜملم ُمع

 صٚم٦م ذات وُمٝمٛم٦م ُمتٜمققم٦م أٟمِمٓم٦م اًمٕمالىم٦م ه٤مشمف إظمرى، وشمٔمؿ اًمرىمٛمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وأٟمامط

 اًمّمحٞم٦م اخلدُم٤مت شم٘مديؿ عمدين، وا اًمتًجٞمؾ ُمثؾ اعمقاـمـ طمٞم٤مة ذم ًمٚمحٙمقُم٦م احلٞمقي سم٤مًمدور

 . 4واًمتٕمٚمٞمؿ

                                                 
 .98قمّم٤مم قمٌد اًمٗمت٤مح ُمٍم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص   1

 .86، ص2118، اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة،ُمٍم،"ُمدظمؾ إداري ُمتٙم٤مُمؾ"ٌد اعمحًـ زيمل، احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إيامن قم  2

 .049ص ،2118اجل٤مُمٕمٞم٦م، اإلؾمٙمٜمدري٦م، ُمٍم،  آًمٙمؽموٟمٞم٦م، اًمدار إسمراهٞمؿ، اإلدارة ممدوح ظم٤مًمد 3

 .87ص  ،2119، قمامن، إردن، قزيعاًمت و ًمٚمٜمنم اعمًػمة دار، آًمٙمؽموٟمٞم٦م اإلدارة ، حمٛمد امحد ؾمٛمػم  4
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 ادحور افثاين: مؼومات افتّحول افـاجح فؾحؽومة اإلفؽسوكقة

 ُمع احلٙمقُم٦م شمٗم٤مقمؾ ـمري٘م٦م ذم حتّقل إطمداث إمم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م دفهت

 شمٜمٛمٞم٦م سمدراؾم٦م شمٌدأ ُمتامؾمٙم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م إقمداد ضورة ذًمؽ ويتٓمّٚم٥م واعمٜمٔمامت، اعمقاـمٜملم

 واًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل وآىمتّم٤مدي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سمٞمئتٝم٤م وهتٞمئ٦م ُمقارده٤م وشمرؿمٞمد احلٙمقُمٞم٦م اإلدارة

 وآٟمتٗم٤مع اعمتٓمقرة واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اؾمتخدام قمغم اعمقاـمٜملم ىمدرات هل٤م، وشمٕمزيز

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م،  ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٜم٤مضمح اًمتحقل ُم٘مقُم٤مت ُمـ يمؾ اًمت٤مزم اًمٕمرض ُمٜمٝم٤م، ويقوح

ٚم٦م هل٤م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم  إجي٤مسمٞم٤مت وُمٕمٞم٘م٤مت اًمتحقل ٟمحق احلٙمقُم٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اعمِمٙم

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.

 :اإلفؽسوكقة فؾحؽومة افـاجح افتحول مؼومات .1

 قمٛمؾ أؾم٤مًمٞم٥م ذم اًمتٖمٞمػم ُمـ يمٌػًما ىمدًرا اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ٟمج٤مح يتٓمٚم٥م

 ٨مطمٞم واًمٔمروف، احل٤مٓت ًمٙمؾ شمّمٚمح واطمدة إؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمقضمد ٓ أٟمف ويالطمظ احلٙمقُم٦م، 

 اعمتٚم٘ملم اعمقاـمٜملم واهتامُم٤مت اطمتٞم٤مضم٤مت أؾم٤مس قمغم ُمٗمّّمٚم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٙمقن أن يٜمٌٖمل

 اعمٜمِمقدة واًمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة حت٘مٞمؼ ويٛمٙمـ ومٞمٝم٤م، يٕمٞمِمقن اًمتل وإطمقال واًمٔمروف ًمٚمخدُم٦م

 اعمقاـمٜملم وُمتٓمٚم٤ٌمت طم٤مضم٤مت قمغم يرشمٙمز اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م أٟمٛمقذج شمٓمقير ظمالل ُمـ

 اعمتٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمٝم٤م. إقمامل وُم١مؾم٤ًمت

 اًمتٍموم٤مت عمٕم٤مجل٦م قمٛمٚمٞم٦م جمرد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ًمٞم٧ًم  اإلدارية: افعؿؾقة إصالح 

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ختتّص  سمؾ اعمختّم٦م، وإضمٝمزة احلٙمقُمٞم٦م إقمامل ذم اًم٘م٤مئٛم٦م وإومٕم٤مل

 اؾمتخدام أنّ  يمام وإقمامل، واعمقاـمٜملم احلٙمقُم٦م سملم ضمديدة وقمالىم٤مت قمٛمٚمٞم٤مت سمتٙمقيـ

 اعمؽمشم٦ٌم اًمتٙمٚمٗم٦م وشمقومػم قمقائد ًمتح٘مٞمؼ أداة جمرد ًمٞم٧ًم وآشمّم٤مٓت اعمٕمٚمقُم٤مت ٙمٜمقًمقضمٞم٤مشم

 اًمٕم٤مُمٚملم سم٘مٞم٤مم يتح٘مؼ ٓ أٟمف يمام اًمقىم٧م، اؾمتثامر ذم أو اًمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘مقى وشمٕمٞملم شمِمٖمٞمؾ قمغم

 احلٚمقل ُمـ شُمٕمتؼم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م إنّ  سمؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، واًمقصم٤مئؼ اًمًجالت سم٢مقمداد

 احلٙمقُم٦م شمٓمقير قمٜمد جي٥م ًمذًمؽ صحٞمح، سمِمٙمؾ اؾمتخداُمٝم٤م اؾمتحًـ ًمق اجلقهري٦م

 ومٞمف شمٓمٌؼ اًمذي اعمج٤مل ودراؾم٦م عمنموقم٤مهت٤م اًمًٚمٞمؿ اًمتخٓمٞمط ذم اًمٌدء اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 شمتًؿ ضمديدة قمٛمٚمٞم٤مت ًمتٙمقيـ شمقفمػ أن جي٥م اًمتل وآشمّم٤مٓت اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 .1اعمِمٙمالت طمؾ ذم سم٤مًمِمٗم٤مومٞم٦م

 اًمتحقل قمٛمٚمٞم٦م إـم٤مر ذم إومم اخلٓمقة يٛمثّؾ اإلداري٦م، ٞم٤متاًمٕمٛمٚم وقمٚمٞمف وم٢منَّ إصالح

 يٕمتؼم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت إصالح أن ُمـ اًمرهمؿ وقمغم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، احلٙمقُم٦م إىم٤مُم٦م ٟمحق اًمٜم٤مضمح
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 وإضمراءات ضمديدة قمٛمٚمٞم٤مت ظمٚمؼ أو شمٙمقيـ اعمٝمؿ ُمـ أٟمف إٓ وُمٓمٚمقسًم٤م، ُمرهمقسًم٤م أؾم٤مؾًم٤م

 قمالىم٤مهت٤م ذم وظم٤مص٦م اإلداري ؾاًمٕمٛم وـمرق أؾم٤مًمٞم٥م ذم ضمذري٦م شمٖمٞمػمات إطمداث إمم شم١مدي

 .إقمامل وُم١مؾم٤ًمت سم٤معمقاـمٜملم

 يّمٌح سمٜمج٤مح، اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م اًمتحقل قمٛمٚمٞم٦م حت٘مٞمؼ يٛمٙمـ طمتك :اإلدارية افؼقادة 

 ُمع واًمتٙمٞمػ اًمتٕم٤مُمؾ قمغم اًم٘م٤مدرة اًمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘مقى ُمـ قمددا شمقاومر اًميوري ُمـ

 احلٙمقُم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت ُمع ٕم٤مُمؾًمٚمت اعم١مهٚم٦م اًمٙمٗم٤مءات هذه اعمت٘مدُم٦م، وسمدون اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ُمنموقم٤مت إىم٤مُم٦م أهداف حت٘مٞمؼ ويًتحٞمؾ سمؾ يّمٕم٥م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م،

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م وم٢من واعمٕمٜمقي٦م، ًمذًمؽ اعم٤مدي٦م واعمقارد اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت شمقاومرت ًمق طمتك

 ٟمحق ًمٚمتحقل شم١مدي اًمتل اجلٝمقد سمدقمؿ قمٚمٜم٤م شمٚمتزم ىمقي٦م وإداري٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ىمٞم٤مدة شمتٓمٚم٥م

 اًمًٞم٤مد واعمٜم٤مخ واعمقارد واعم٤مل واجلٝمد اًمقىم٧م شمقومػم ظمالل ُمـ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، احلٙمقُم٦م

 اًمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘مقى ىمدرات إـمالق ذم يًٝمؿ اًمذي واًمتٙمٜمقًمقضمل وآضمتامقمل وآىمتّم٤مدي

 .1واخلالىم٦م اإلسمداقمٞم٦م

 وضمقد ويمٗم١مة، يتٓمٚم٥م ومٕم٤مًم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م طمٙمقُم٦م ٟمحق اًمتحقل إنَّ  :اإلشساتقجقة وضوح 

 واوح٦م وُمقاصٗم٤مت ُمٕم٤ميػم وقء ذم ودىمٞم٘م٦م حمددة وأوًمٞم٤مت اعمٕم٤ممل واوح٦م رؾم٤مًم٦مو رؤي٦م

 آؾمتثامر وآشمّم٤مٓت، ويتٓمٚم٥م اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم احلديث٦م اًمتٓمقرات ُمع شمتامؿمك

 واعم٤مدي٦م اًمٌنمي٦م سم٤معمقارد شمرشمٌط حمددة وأهداف واوح٦م اؾمتثامر ظمٓمط شمقاومر آؾمؽماشمٞمجل

 أؾم٤مس قمغم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ُمنموقم٤مت ختت٤مر ذًمؽ وقمكم ٤م، هل اعمحدد اًمقىم٧م ذم اعمت٤مطم٦م

 اًمٌنمي٦م ًمٚمٛمقارد إُمثؾ آؾمتٖمالل أو آؾمتثامر سمٕم٤مئد خيتص ممٙمـ، قم٤مئد أىمَم حت٘مٞم٘مٝم٤م

 وإداء اإلٟمت٤مضمٞم٦م ًم٘مٞم٤مس ويمٛمٞم٦م ٟمققمٞم٦م ُمٕم٤ميػم شمقاومر ضورة شمٜمٌثؼ اعمٜمٓمٚمؼ هذا ُمـ واعم٤مدي٦م، 

 .2اعم٘مٌقل اجلٞمد

 اعمقاـمٜملم خلدُم٦م إؾم٤مس ذم شم٘م٤مم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م أن طمٞم٨م :ؿعادجت مع افتعاون 

 ذم وُمِم٤مريمتٝم٤م ُمٕمٝم٤م اًمتٕم٤مون جي٥م ًمذًمؽ اعمجتٛمع، ُمٜمٔمامت ُمـ وهمػمه٤م إقمامل وُم١مؾم٤ًمت

 ي٘متٍم وٓ يمٙمؾ، اعمجتٛمع قمغم سم٤مًمٜمٗمع شمٕمقد وحت٤مًمٗم٤مت ُمت٤ٌمدًم٦م قمالىم٤مت وإرؾم٤مء سمٜم٤مء

 وإٟمام ومح٥ًم، اعمجتٛمع وُمٜمٔمامت ٕقماملا وُم١مؾم٤ًمت اعمقاـمٜملم ُمع اًمٕمالىم٦م قمغم اًمتٕم٤مون

                                                 
،  Cybrarians Journalحمٛمد حمٛمد اهل٤مدي، احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م واإلصالح اإلداري، اعمجٚم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م   1

، شم٤مريخ اإلـمالع  http://www.journal.cybrarians.info/index.php، قمغم اعمقىمع 2116، 00اًمٕمدد 

06/12/2107. 
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 يمؾ وقمالىم٦م اعمتٕمددة وشمٜمٔمٞمامهت٤م ووطمداهت٤م سم٢مداراهت٤م احلٙمقُمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت قمالىم٦م أيْم٤م يِمٛمؾ

 يمام واعمحٚمٞم٦م، اعمريمزي٦م اعمًتقي٤مت يم٤موم٦م قمغم إظمرى احلٙمقُمٞم٦م وإضمٝمزة سمٛمّم٤مًمح ذًمؽ

 هذا ي٘متٍم ٓ ٨مسمحٞم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ُمع اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع ُم١مؾم٤ًمت شمتٕم٤مون أن جي٥م

 اًمرؤى شم٤ٌمدل أيْم٤م يتْمٛمـ أن جي٥م سمؾ ومح٥ًم، اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٕم٤مُمالت قمغم اًمتٕم٤مون

 .1وآؾمتثامرات وإومٙم٤مر

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م أقمامل ذم اعمدين واًمتْمٛملم شمٕمتؼم اعمِم٤مريم٦م  :اددين ادجتؿع مشارـة 

 اعمجتٛمع ىمدرات لمحتً ٟمحق شمتجف طمٞم٨م وٟمج٤مطمٝم٤م، ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م ًمت٠ميمٞمد وضوري٤م ُمٝمام قم٤مُمال

 ومجٕمٞم٤مت ٟم٘م٤مسم٤مت ُمـ اعمدين اعمجتٛمع وُم١مؾم٤ًمت اعمقاـمٜملم ُمِم٤مريم٦م جي٥م ًمذًمؽ وومٕم٤مًمٞمتف،

 واعمِم٤مريم٦م اًمتِم٤مور ظمالل ُمـ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٤محلٙمقُم٦م اخل٤مص٦م اًم٘مرارات اخت٤مذ ذم طمٙمقُمٞم٦م همػم

 احلٙمقُم٦م ُمنموقم٤مت ٟمحق اعمختٚمٗم٦م وأراء اًمٜمٔمر وضمٝم٤مت قمغم ًمٚمتٕمرف اإلجي٤مسمٞم٦م

 .2ٞم٦ماإلًمٙمؽموٟم

 افتحول االشساتقجي فؾحؽومة اإلفؽسوكقة: .2

 وشمتٛمحقر آًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ًمٜمٛمق دًمٞمالً  ذم يمقٟمف آؾمؽماشمٞمجل اإلـم٤مر أمهٞم٦م شمتٛمثؾ

اًمرؤي٦م )اًمتل شم٘مدم إـم٤مرا ي٤ًمقمد قمغم سمٚمقرة اعمًت٘مٌؾ(، : ُمٜمٝم٤م أؾم٤مؾمٞم٦م ٟم٘م٤مط طمقًمف

قضم٥م ُمٕم٤مجلتٝم٤م(، وإهداف وآؾمؽماشمٞمجٞم٤مت )شم٤ًمقمد قمغم اًمؽميمٞمز قمغم اعم٤ًمئؾ إؾم٤مؾمٞم٦م اعم

)شمّمػ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل جي٥م حت٘مٞم٘مٝم٤م(، واًمؼماُم٩م )شمٕمٛمؾ قمغم حت٘مٞمؼ قمددا ُمـ اًمٜم٘م٤مط اعمحددة ذم 

اإلـم٤مر آؾمؽماشمٞمجل(، واًمًٞم٤مؾم٤مت )هل اًمٚمٌٜم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمتٓمقير ٟمٔم٤مم احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

ؾم٤مؾمٞم٦م شمرؿمد ذم وقء ُم١مذات اإلٟمج٤مز وإداء واًمتٛمٞمز(، ويٛمٙمـ حتديد اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت أ

وشمقضمف إداء ذم ضمٝمقد إىم٤مُم٦م احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ُم٘مٌقًم٦م، وشمتٛمثؾ هذه 

 :3آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ومٞمام يكم

  ُمٝم٤مرات إمم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م حتت٤مج :وادتاحة ادطؾوبة ادفارات بغ افػجوة شّد 

 اعمٝم٤مرات أن يمام اًمخ، واىمتّم٤مدي٦م... وشمًقي٘مٞم٦م وشمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وشمٙمٜمقًمقضمٞم٦م وشمقاصٚمٞم٦م إداري٦م

 قمغم اًمت٠ميمد آؾمؽماشمٞمجل هق وم٤مًمٕم٤مُمؾ وهلذا اًمدوام، قمغم وُمتٖمػمة ُمتجددة إًمٞمٝم٤م اعمحت٤مج
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إيامن ُمرقمل، احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يمٛمدظمؾ ُمٕم٤مس ًمإلصالح اإلداري، قمغم اعمقىمع  2

http://accronline.com/article_detail.aspx?id=28309  06/12/2107، شم٤مريخ اإلـمالع. 

قمٛمر حمٛمد سمـ يقٟمس، اعمجتٛمع اعمٕمٚمقُم٤ميت واحلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُم٘مدُم٦م إمم اًمٕم٤ممل آومؽمايض، دار اًمٗمٙمر اجل٤مُمٕمل، اإلؾمٙمٜمدري٦م،   3

 .046، ص 2119ُمٍم، 
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 قم٤مُمٚم٦م ىمقى وشم٠مهٞمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ اعمت٤مطم٦م اًمٙمٗم٤مءات ُمـ إًمٞمٝم٤م اعمحت٤مج اعمقارد اًمٌنمي٦م شمٜمٛمٞم٦م

 ، واعمتٕمددة اعمت٤ٌميٜم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م سمٛمنموقم٤مت ًمٚم٘مٞم٤مم اعمتقاومر ُمٜمٝم٤م وشمٜمٛمٞم٦م ضمديدة،

 اعمٕمٚمقُم٤مت، شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم اجل٤مُمٕم٤مت ظمرجيل شمدري٥م شمٕمتؼم ُمنموقم٤مت اًمٜمٓم٤مق هذا وذم

 اًمٓم٤مسمع ذات اعمنموقم٤مت ُمـ اًمخ اًمذيمٞم٦م.... واًم٘مري٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت، ٟمقادي وإىم٤مُم٦م

 واعمت٤مطم٦م؛ اعمٓمٚمقسم٦م اعمٝم٤مرات سملم اًمٗمجقة ًمًد آؾمؽماشمٞمجل

 سملم  اًمِم٤مؾمٕم٦م اًمٗمجقة ؾمد : إنَّ اضـغادو وإدراك افتوؿعات بغ افشاشعة افػجوة شد

 حتدد ؾمقف اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، احلٙمقُم٦م خلدُم٤مت اًمٕم٤مدي اعمقاـمـ وإدراك احلٙمقُم٦م شمقىمٕم٤مت

 ذم اعمٓمٚمقسم٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ اعمت٤مطم٦م واخلدُم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مت شمًقيؼ ٟمحق سمراُم٩م اًمتققمٞم٦م

 واًمٗمرص رواًم٘مّمق اًم٘مقة ٟم٘م٤مط إلدراك إقمامل وُم١مؾم٤ًمت اعمقاـمٜملم ُمـ اجلٛمٝمقر ُمِم٤مريم٦م

 متثٚمٝم٤م؛ اًمتل واعمخ٤مـمر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م ُمـ اًمٜم٤ممج٦م

 احلٙمقُمٞم٦م واخلدُم٤مت ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت اعمحت٤مضملم ًمٚمٛمقاـمٜملم : اًمقصقلفؾؿواضـغ افوصول 

 إمم حيت٤مج أُمر وآشمّم٤مٓت، اعمٕمٚمقُم٤مت ًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمقصقل ذم ىمدراهتؿ قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض

 اًمؼميد ُمٙم٤مشم٥م ُمثؾ: اعمجتٛمع ظمدُم٦م زُمرايم قمؼم وإشم٤مطمتٝم٤م اخلدُم٤مت هذه إُمداد إُمٙم٤مٟمٞم٦م

 وهمػمه٤م؛ اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م وٟمقادي اًمِم٤ٌمب رقم٤مي٦م وٟمقادي

 سم٤مًمؼماُم٩م اعمقضمٝم٦م اخلدُم٤مت ُمـ اًمتحقل ذم اخلٓمقة هذه شمتٛمثؾ اخلدمات:  دم افتحول 

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م رؤى أن طمٞم٨م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، احلٙمقُم٦م شم٘مدُمٝم٤م ُمتٙم٤مُمٚم٦م خلدُم٦م اًمٗمردي٦م

 اعمٜم٤مؾم٥م،  اًمقىم٧م ذم وشم٘مديٛمٝم٤م احلٙمقُمٞم٦م واخلدُم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مت إلشم٤مطم٦م ٙم٤مُمٚم٦مُمت رؤى شمٕمتؼم

 يراه٤م ٓ اًمتل واًمٕمٛمٚمٞم٤مت إٟمِمٓم٦م ذم وحتقيٚمٞم٦م ضمقهري٦م شمٖمٞمػمات إطمداث ذًمؽ ويًتدقمل

وظمدُم٤مهت٤م،  عمٕمٚمقُم٤مهت٤م اعم٘مدُم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمدوائر ذم وشمتؿ ُمرئٞم٦م همػم شمٕمتؼم طمٞم٨م اعمًتخدُمقن،

 اعمرشمٌط اًمٕمٛمؾ وشمدومؼ اإلضمراءات ُمـ يمثػم قمغم ٛمٚمٞم٤متواًمٕم إٟمِمٓم٦م هذه وشمِمتٛمؾ 

 واعمتٜمققم٦م؛ اعمختٚمٗم٦م اإلداري٦م سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م

 اًمٕمٛمؾ إمم اًم٤ًميمـ اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمتحقل إنّ   األداء: دم وافتػاظل فؾديـامقؽقة افتحول 

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م اعمحدد اعمقىمع ُمع اعمًتخدُملم سمتٗم٤مقمؾ يرشمٌط اًمٜمِمط اًمديٜم٤مُمٞمٙمل

 ذًمؽ وهمػم اًمرؾمقم وشمًديد اًمٜمامذج وُمأل اًمتٗم٤مقمالت شمتؿ سمحٞم٨م جي٤مسمٞم٦موإ ٟمِمٓم٦م سمٓمري٘م٦م

 اعمٓمٚمقسم٦م؛ اخلدُم٤مت أو اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم احلّمقل طمتك اًمِمٌٙم٦م قمغم اومؽماوٞم٦م سمٓمرق

 ُمقاىمع ظمالل ُمـ اخلدُم٤مت شمقومػم :فذفك مؽرشة مواؿع خالل من اخلدمات إتاحة 

 وُمِم٤مريم٦م سم٤مخلّمقصٞم٦م اخل٤مص٦م وإُمقر ًمٚمٛمِمٙمالت طمٚمقل وإجي٤مد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلٙمقُم٦م

 اخلّمقصٞم٦م حلامي٦م ووؾم٤مئؾ ضمديدة أقمامل وإضمراءات قمٛمٚمٞم٤مت شمٙم٤مُمؾ ذًمؽ يتٓمٚم٥م اًمٌٞم٤مٟم٤مت
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 اخلدُم٦م وشمقومػم اعمٚمٙمٞم٦م مح٤مي٦م إمم سم٤مإلو٤موم٦م واجلقدة، إُمـ ُمًتقي٤مت أقمغم ووامن واًمني٦م

 وومٕم٤مًمٞم٦م؛ ويمٗم٤مءة سمًٝمقًم٦م احلٙمقُمٞم٦م

 احل٤مزم اًمقوع شمقوح ٤مملاعمٕم واوح٦م ظمريٓم٦م صٞم٤مهم٦م ضورة  :واضحة خريطة وضع 

 احل٤مًمٞملم اعمًتخدُملم ومٞمٝم٤م ويِم٤مرك اعمًت٘مٌؾ، ذم إًمٞمف اًمقصقل اعمًتٝمدف واًمقوع

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م؛ احلٙمقُم٦م وسمراُم٩م وُمراطمؾ سم٠مسمٕم٤مد واعمتقىمٕملم

 احلٙمقُم٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت ضمٝمقد وُم٤ًمٟمدة دقمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ  :ادطؾوبة وادساكدة افدظم 

 ُمٗمّمٚم٦م وُمٕمٚمقُم٤مت ُمٌتٙمرة أقمامل وٟمامذج ٦مإرؿم٤مدي أدًم٦م شمقومػم ظمالل ُمـ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 .خمتٚمٗم٦م وشمدريٌٞم٦م شمققمقي٦م وسمراُم٩م

 إجيابقات افتحول إػ احلؽومة اإلفؽسوكقة:  .3

إنَّ اًمتحقل إمم احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يم٠مؾمٚمقب ضمديد ًمت٘مديؿ اخلدُم٤مت وشمقومػم 

ُمـ  اعمٕمٚمقُم٤مت، ُمٓمٚم٥م ُُمٚمح ًمٚمحٙمقُم٤مت قمغم شم٤ٌميـ أؿمٙم٤مهل٤م، وقمغم اُمتداد اًمٕم٤ممل عم٤م ومٞمٝم٤م

 :1إجي٤مسمٞم٤مت شمؼمره٤م وضورات شم٘متٜمٞمٝم٤م ٟمٌلم ُمٜمٝم٤م

  دمٛمٞمع يم٤موم٦م اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م ذم ُمقىمع واطمد، وسمقاسم٦م واطمدة

شمًٝمؾ قمغم اعمقاـمـ وىمٓم٤مع إقمامل احلّمقل قمغم شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٦م أو اخلدُم٦م سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م 

 وين؛

 ت اعمًتٝمدوم٦م ُمٜمٝم٤م اعمقاـمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م حت٘مٞمؼ اشمّم٤مل ُم٤ٌمذ ودائؿ سملم احلٙمقُم٦م واًم٘مٓم٤مقم٤م

ؾم٤مقم٦م وقمغم ُمدار اًمًٜم٦م، سمحٞم٨م ٓ يٕمد  24وىمٓم٤مقم٤مت إقمامل، دون اٟم٘مٓم٤مع ظمالل 

اعمقاـمـ أو ُمتٚم٘مل اخلدُم٦م يٕم٤مين ُمـ همٞم٤مب اعمقفمػ، أو ُمـ ُمّم٤مدوم٦م يقم قمٓمٚم٦م رؾمٛمٞم٦م 

 أو ٟمحقه٤م، وهل فمروف شمٕمرىمؾ اؾمتٗم٤مدشمف ُمـ ظمدُم٤مت احلٙمقُم٦م؛

 عمقفمػ ذم فمؾ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذا مت٤مٍس حت٘مٞمؼ اإلٟمج٤مز وشمٕمٔمٞمٛمف، طمٞم٨م مل يٕمد ا

 ُمع اعمقاـمـ أو ىمٓم٤مقم٤مت إقمامل، وأُمٙمـ أن يدظمر وىمتف؛

  حت٘مٞمؼ وومرة ذم اإلٟمٗم٤مق احلٙمقُمل، ؾمقاء جلٝم٦م شمقومػم ُمًتٚمزُم٤مت شم٘مديؿ اخلدُم٦م

 اإلداري٦م أو اعمٕمٚمقُم٦م، وشم٘مديؿ شمٚمؽ اخلدُم٦م شم٘مٜمٞم٤م؛

 نموع احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م؛حت٘مٞمؼ اًمث٘م٤موم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ًمدى اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمًتٝمدوم٦م سمٛم 

  شمًقيؼ اعمٜمتج٤مت واخلدُم٤مت قم٤معمٞم٤م، وسم٤مًمت٤مزم ىمدرة اًمٌٚمد قمغم ضمذب آؾمتثامرات

 وحت٘مٞمؼ اًمٌٞمئ٦م أُمٜم٦م ُمـ ضمٝم٦م، واعمحٗمزة ُمـ ضمٝم٦م أظمرى؛

                                                 
اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م أؾم٤مُم٦م أمحد اعمٜم٤مقم٦ًم، ضمالل حمٛمد اًمزقمٌل، احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سملم   1

 .67-66، ص  ص 2109إومم، قمامن، إردن، 
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  حت٘مٞمؼ اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم إٟمج٤مز اًمٕمٛمؾ احلٙمقُمل اإلداري، ُمـ طمٞم٨م شم٘مديؿ اخلدُم٦م، طمٞم٨م

ري٦م اعمٓمٚمقسم٦م ؾمقاء ُمـ ىمٌؾ أضمٝمزة اًمرىم٤مسم٦م يٛمٙمـ ُمراىم٦ٌم طمًـ ؾمػم اعمٕم٤مُمالت اإلدا

 اإلداري٦م اًمداظمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واخل٤مرضمٞم٦م، أو ُمـ ىمٌؾ ُمتٚم٘مل اخلدُم٦م؛

  حت٘مٞمؼ اًمرسمط اًمقضمقيب سملم اإلدارة احلٙمقُمٞم٦م ُمريمزي٦م يم٤مٟم٧م أو حمٚمٞم٦م وسملم اًم٘مٓم٤مع

اخل٤مص، وم٘مد ضمٕمٚم٧م صمقرة شم٘مٜمٞم٦م ٟمٔمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمؽماسمط سملم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص واًم٘مٓم٤مع 

ا ٓسمد ُمٜمف ذم ؾمٌٞمؾ شمٙم٤مُمؾ اًمدور، وحتًلم إداء اًمٕم٤مم وشم٘مديؿ احلٙمقُمل أُمر

 اخلدُم٤مت ًمٚمٛمقاـمٜملم وىمٓم٤مع إقمامل سم٠مؾمٚمقب قمٍمي.

 ُمعوؿات افتحول إػ احلؽومة اإلفؽسوكقة: .4

رهمؿ وضمقد اًمتخٓمٞمط آؾمؽماشمٞمجل اعمٜم٤مؾم٥م ًمتٌٜمل احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، واًمتل ىمد 

ٓ أنَّ هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اعمٕمٞم٘م٤مت اًمتل شمٕمؽمض اًمٓمريؼ دمٕمؾ ُمـ هذا اًمتٓمٌٞمؼ أُمرا ُمت٤مطم٤م ٟمٔمري٤م، إ

ٟمحق اًمتٛمٙمـ احل٘مٞم٘مل ُمـ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ٟمٔمري٤ًم وقمٛمٚمٞم٤ًم، ويٛمٙمـ شمٚمٛمس أهؿ اعمٕمقىم٤مت 

 :1ومٞمام يكم

 شمؼمز اعمٕمقىم٤مت اإلداري٦م اًمتل شم٘مػ ذم وضمف ٟمج٤مح احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ادعوؿات اإلدارية :

 ذم أيت:

قى احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وشمٚمٛمس دوره اعمًتحدث ذم فمؾ همٛمقض ومٝمؿ اعمقفمػ عمحت -

 شمٓمٌٞم٘مٝم٤م؛

 همٞم٤مب اًمتخٓمٞمط اًمِمٛمقزم واإلدارة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اجل٤مدة؛ -

قمدم إيالء اعمنموع سمرُمتف اخل٤مص سم٤محلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إمم ضمٝم٦م قمٚمٞم٤م ُمٕمٜمٞم٦م قمغم  -

 ُمًتقى اًمقـمـ؛

 ًمتل حتقل دون شمٓمٌٞمؼ احلٙمقُم٦م : يٛمٙمـ شمٚمٛمس اًمٕمديد ُمـ اعمٕمٞم٘م٤مت اًمٗمٜمٞم٦م اادعوؿات افػـقة

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم أرض اًمقاىمع أو دمٕمؾ ُمـ هذا اًمتٓمٌٞمؼ ُمٝمٛم٦م صٕم٦ٌم قمغم اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م وُمٜمٝم٤م 

 ٟمذيمر:

إؿمٙم٤مًمٞم٤مت ذم إىمرار وإجي٤مد أٟمٔمٛم٦م اًمدومع اإلًمٙمؽموين واؾمتٞمٗم٤مء اًمرؾمقم واًمٜمٗم٘م٤مت  -

 وهمػمه٤م؛

 إؿمٙم٤مًمٞم٤مت إُمـ اخل٤مص سم٤معمٕمٚمقُم٤مت؛ -

 زم واقمتامده قمغم اًمتٛمقيؾ إضمٜمٌل همػم اعمْمٛمقن؛وٕمػ أو همٞم٤مب اًمتٛمقيؾ اعم٤م -

                                                 
قمٛمر ُمقؾمك ضمٕمٗمر اًم٘مريٌم، أصمر احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم احلد ُمـ فم٤مهرة اًمٗم٤ًمد اإلداري، ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م   1

 .75-72، ص ص 2105إومم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 
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قمدم وضمقد اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م اًمالزُم٦م أو وضمقده٤م سمّمقرة حمدودة واطمتٞم٤مج سمٜم٤مئٝم٤م ًمٗمؽمة  -

 ـمقيٚم٦م؛

وٕمػ اًم٘مدرة اًمٗمٜمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م ًمدى اًمٙمقادر اًمٌنمي٦م ذم اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل وقمدم شمٜم٤مؾمٌٝم٤م  -

 .ُمع ُمثٞمٚمٝم٤م ًمدى ىمٓم٤مع إقمامل واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سمِمٙمؾ أؾم٤مد

 شمتٕمٚمؼ مجٚم٦م اعمٕمقىم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سمٖمٞم٤مب اًمٌٞمئ٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمالزُم٦م ادعوؿات افؼاكوكقة :

اعمحٗمزة ًمتٓمٌٞمؼ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمحت٤مضم٦م إمم اٟم٘مالب واؾمع ذم اًمتنميٕم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م، 

 وُمـ سملم اعمٕمٞم٘م٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م:

ت٘مٚمٞمدي٦م ذم إضمراء اعمٕم٤مُمالت ؾمقاء قمدم اقمتامد اًمقصم٤مئؼ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يمٌديؾ قمـ اًمقصم٤مئؼ اًم -

 ُم٤م شمٕمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مقد أو شمقصمٞمؼ احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت؛

ازدي٤مد طمجؿ اعمخ٤مًمٗم٤مت واجلرائؿ اًمقاىمٕم٦م قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمؼميد  -

 اإلًمٙمؽموين، أو هىم٦م سمٓم٤مىم٦م آئتامن ويمذًمؽ هىم٦م اًمتقىمٞمع اإلًمٙمؽموين؛

 اًمتل شم١مؾمس عمنموع احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.همٞم٤مب اًمتنميٕم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم واًمقاوح٦م و -

ٟمٜمٝمل مم٤م ؾمٌؼ إمم وضمقد سمٕمض اعمٕمقىم٤مت اًمتل يقاضمٝمٝم٤م ٟمٔم٤مم احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، وإذا 

ُم٤م شمؿ دم٤موز هذه اعمٕمٞم٘م٤مت وم٢من احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ؾمقف شمؼمز ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم سمٜمج٤مح، ُمع 

صٌح ضورة طمتٛمٞم٦م وُمٚمح٦م ٓ سمديؾ إظمذ ذم احل٤ًٌمن أنَّ اًمتحقل إمم احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م أ

 هل٤م ذم قم٤معمٜم٤م اعمٕم٤مس.

 ادحور افثافث: واؿع احلؽومة اإلفؽسوكقة دم اجلزائر ومعقؼات توشعفا

ٟمح٤مول ُمـ ظمالل هذا اًمِمٓمر ُمـ اًمدراؾم٦م إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم اإلـم٤مر اًمٕم٤مم ٕطمد أهؿ 

ُمع إسمراز اعم٤ٌمدرات اًمتل اعمِم٤مريع اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م احلديث٦م، وهق احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٤مجلزائر، 

شمًٕمك إًمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م اجلزائري٦م ُمـ ظمالل هذا اعمنموع، وشمٓمٌٞم٘مف ذم خمتٚمػ اًم٘مٓم٤مقم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، 

 ويمذا اعمٕمٞم٘م٤مت اًمتل حتقل دون شمقؾمٕمٝم٤م.

 مؼوع احلؽومة اإلفؽسوكقة دم اجلزائر: .1

ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ شمًٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ سمدأت ُمِم٤مريع إٟمِم٤مء احلٙمقُم٦م 

ؽموٟمٞم٦م ذم اًمٕمديد ُمـ اًمدول اعمت٘مدُم٦م، أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدول اًمٕمرسمٞم٦م وم٘مد سمدأت شمٔمٝمر سمقادر آًمٙم

اًمتج٤مرب إومم ذم سمداي٦م اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ وهذا ذم يمؾ ُمـ ُمٍم، ديب، إردن، ؾمقري٤م 

وهقم٤من ُم٤م اىمتٜمٕم٧م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى سمٛمٛمٞمزات وومقائد هذا اعمنموع، واجلزائر واطمدة 

دول اًمتل حت٤مول شمٜمٗمٞمذ هذا اعمنموع قمغم أرض اًمقاىمع، طمتك شمتٛمٙمـ ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه اًم

ُمـ آجي٤مسمٞم٤مت اًمتل يٛمٜمحٝم٤م هذا اعمنموع، ؾمقاء قمغم ُمًتقى احلٙمقُم٦م أو قمغم ُمًتقى 
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اعمقاـمـ، طمٞم٨م أـمٚم٘م٧م ُمـ ظمالل وزارة اًمؼميد وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت اإلقمالم وآشمّم٤مل أطمد 

، اًمذي شمؿ اًمتِم٤مور 2109-2118ائر آًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٚمٗم٤مت اًمٙمؼمى وهق ُمنموع سمرٟم٤مُم٩م اجلز

ومٞمف ُمع اعم١مؾم٤ًمت واإلدارات اًمٕمٛمقُمٞم٦م واعمتٕم٤مُمٚملم آىمتّم٤مديلم اًمٕمٛمقُمٞملم واخلقاص 

واجل٤مُمٕم٤مت و ُمرايمز اًمٌح٨م واجلٛمٕمٞم٤مت اعمٝمٜمٞم٦م اًمتل شمٜمِمط ذم جم٤مل اًمٕمٚمقم وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت 

وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ظمالل ؾمت٦م ؿمخص ذم ـمرح إومٙم٤مر  911اإلقمالم وآشمّم٤مل، إذ ؿم٤مرك أيمثر ُمـ 

 : 2اًمرئٞمًٞم٦م هلذا اعمنموع وهل األهدا ، وىمدشمؿ حتديد جمٛمققم٦م ُمـ 1ؿمٝمرا 06قمنمة 

  وامن اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م ذم شم٘مديؿ اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ًمٚمٛمقاـمـ وأن شمٙمقن ُمت٤مطم٦م ًمٚمجٛمٞمع

وذًمؽ سمتًٝمٞمؾ وشمًٌٞمط اعمراطمؾ اإلداري٦م اًمتل يًٕمك ُمـ ظمالهل٤م إمم احلّمقل قمغم 

 وصم٤مئؼ وُمٕمٚمقُم٤مت؛

 ؼ سملم خمتٚمػ اًمقزارات واهلٞمئ٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م؛اًمتٜمًٞم 

  ُمٙم٤مومح٦م اًمٌػموىمراـمٞم٦م اًمتل شمِمٙمؾ يمٌح٤م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌالد؛ 

  حتًلم ٟمققمٞم٦م اخلدُم٤مت اعم٘مدُم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملم ذم خمتٚمػ جم٤مٓت احلٞم٤مة واعم٤ًممه٦م يمذًمؽ

ذم دمًٞمد ُم٤ٌمدئ اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م واعم٤ًمواة قمغم أرض اًمقاىمع، ويمذا حت٘مٞمؼ اًمًٞم٤مؾم٦م 

 قاري٦م قمـ ـمريؼ شم٘مري٥م اإلدارة ُمـ اعمقاـمـ؛اًمقـمٜمٞم٦م احل

  مح٤مي٦م جمتٛمٕمٜم٤م وسمالدٟم٤م ود آوم٦م اجلريٛم٦م اعمٜمٔمٛم٦م واًمٕم٤مسمرة ًمٚمحدود ويمذا فم٤مهرة

 اإلره٤مب واًمتل شمًتٕمٛمؾ هم٤مًم٤ٌم شمزوير وشمٜمٗمٞمذ وصم٤مئؼ اهلقي٦م واًمًٗمر يمقؾمٞمٚم٦م ٟٓمتِم٤مره٤م؛

 وٟمٞم٦م شمقومر قمغم اًم٘مْم٤مء قمغم ُمٕم٤مٟم٤مة اعمقاـمـ ُمـ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م؛ وم٤مإلدارة آًمٙمؽم

 اعمقاـمـ ُمِم٘م٦م اًمتٜم٘مؾ ٓؾمتخراج وصم٤مئ٘مف أو ٓؾمتٗم٤ًمرات طمقل اٟمِمٖم٤مٓشمف.

 بركامج ظؿل تـػقذ مؼوع احلؽومة اإلفؽسوكقة: .2

د سمرٟم٤مُم٩م احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اهتامم اجلزائر سمتٓمٌٞمؼ ُمٗمٝمقم احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م،  ًّ جي

ي٦م اًمتل شمتٌٜم٤مه٤م طمٙمقُم٦م اجلزائر ًمتح٘مٞمؼ ويت٠مشمك هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م وٛمـ اعم٤ٌمدرات واعمِم٤مريع اًمتٜمٛمق

                                                 
، ُم٘م٤مل ُمٜمِمقر سم٤معمريمز اًمديٛم٘مراـمل "اعمٕمقىم٤مت وأوم٤مق"قُمـ سمـ صٖمػم، إؿمٙم٤مًمٞم٦م شمٓمٌٞمؼ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم اجلزائر قمٌد اعم  1

شم٤مريخ  ،http://democraticac.de/?p=38171اًمٕمريب ًمٚمدراؾم٤مت آؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م، ُمت٤مح قمغم اعمقىمع  

 .25/12/2107آـمالع 

 آىمتّم٤مداعمٚمت٘مك اًمٕمٚمٛمل اًمدوزم اخل٤مُمس طمقل ، حتدي٤مت اًمتحقل إمم احلٙمقُم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم اجلزائر سمٚمٕمريب قمٌداًم٘م٤مدر وآظمرون، 2

 .19 ، ص2102ُم٤مرس  04و 09اعمريمز اجل٤مُمٕمل مخٞمس ُمٚمٞم٤مٟم٦م، اجلزائر، يقُمل واٟمٕمٙم٤مؾم٤مشمف قمغم آىمتّم٤مدي٤مت اًمدوًمٞم٦م ، آومؽمايض 

http://democraticac.de/?p=38171
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اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م ذم خمتٚمػ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة، ويتٛمثؾ سمرٟم٤مُم٩م قمٛمؾ شمٜمٗمٞمذ ُمنموع احلٙمقُم٦م 

 :1اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم

 :واًمذي يتْمٛمـ إقمداد ىم٤مٟمقن يٜمٔمؿ اعمٕم٤مُمالت احلٙمقُمٞم٦م  بركامج تطوير افتؼيعات

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وشمٓمقير اًمتنميٕم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م؛

  يٕمٛمؾ اًمؼمٟم٤مُم٩م قمغم شمٓمقير اعم١مؾم٤ًمت ُم٤مًمٞم٤م ًمتّمٌح أيمثر ُمروٟم٦م؛ افبـقة ادافقة:بركامج تطوير 

 :واًمذي يِمٛمؾ شمٓمقير أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٛمؾ ذم اجلٝم٤مت اعم٘مرر  بركامج افتطوير اإلداري وافتـػقذي

 اؾمتخداُمٝم٤م ًمٚمٛمٕم٤مُمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م؛

 :ٞم٦م ذم اجلٝم٤مت يريمز هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م قمغم اؾمتخدام اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمرىمٛم بركامج افتطوير افػـي

احلٙمقُمٞم٦م ًمتٓمقير اًمٓم٤مىم٤مت واًم٘مدرات اًمالزُم٦م إلٟمج٤مز اعمنموع، يمذًمؽ هيتؿ اًمؼمٟم٤مُم٩م سمتحًلم 

اًمٙمٗم٤مءة اًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م واًمتل شمتْمٛمـ اؾمتخدام أطمدث إضمٝمزة واعمٕمدات وأٟمٔمٛم٦م ىمقاقمد اًمٌٞم٤مٟم٤مت 

 وحتدي٨م اًمٌٜمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمالشمّم٤مٓت واعمٕمٚمقُم٤مت؛

 :ظمالل اًمٕمٛمؾ قمغم شمٓمقير ومٙمر اًم٘مٞم٤مدات احلٙمقُمٞم٦م سمام ُمـ  بركامج تـؿقة افؽوادر افبؼية

يتالءم ُمع ُمٗمٝمقم احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، وإقمداد ظمٓم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمتدري٥م ومرق اًمٕمٛمؾ اًمتل يتؿ 

شمٙمقيٜمٝم٤م ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمِم٤مرك ذم ُمنموع احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م هبدف 

 اًم٘مدرة قمغم إدارشمف يمؾ طم٥ًم اظمتّم٤مصف؛

 يتؿ ُمـ ظمالل اًمؼمٟم٤مُم٩م إقمداد ظمٓم٦م شمٕمرف اعمجتٛمع سمٛمزاي٤م فتوظقةبركامج اإلظالم وا :

 اًمتحقل إمم اعمجتٛمع اًمرىمٛمل ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمنموع احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.

 واؿع احلؽومة اإلفؽسوكقة دم اجلزائر: .3

ُمـ أضمؾ سمدء شمٜمٗمٞمذ سمرٟم٤مُم٩م حتدي٨م اإلدارة اًمٕمٛمقُمٞم٦م وإدظم٤مل شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اإلقمالم 

٧م احلٙمقُم٦م سمتٜمّمٞم٥م جلٜم٦م شمْمؿ ممثٚملم قمـ مجٞمع اًمقزارات، سم٤مإلو٤موم٦م خلؼماء وآشمّم٤مٓت، ىم٤مُم

ذم شم٘مٜمٞم٤مت اإلقمالم وآشمّم٤مل ؾمٛمٞم٧م سم٤مًمٚمجٜم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، وهل حت٧م إذاف رئٞمس 

احلٙمقُم٦م، طمٞم٨م سمدأ شمٓمٌٞمؼ سمرٟم٤مُم٩م احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٤مجلزائر وشمؿ حت٘مٞمؼ اًمٕمديد ُمـ 

 :2اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمٜمٝم٤م

                                                 
–طم٤مًم٦م وزارة اًمداظمٚمٞم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م "وؾمٞمٚم٦م واقمر، دور احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم حتًلم ضمقدة اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م   1

ديًٛمؼم  05و 04، اعمٚمت٘مك اًمدومم طمقل إدارة اجلقدة اًمِم٤مُمٚم٦م سم٘مٓم٤مع اخلدُم٤مت، ضم٤مُمٕم٦م ُمٜمتقري ىمًٜمٓمٞمٜم٦م، اجلزائر، يقُمل "اجلزائر

 .06، ص 2101

، ُم٤مرس 08، اإلـم٤مر اًمٗمٜمل ًمٕمٛمؾ احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وإُمٙم٤مٟمٞم٦م حت٘مٞم٘مف ذم اجلزائر، جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، اًمٕمدد اًمٕمريب قمٓمٞم٦م  2

 .74-72، ص ص 2101
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 ٞم٦م شمٜمّمٞم٥م ؿمٌٙم٦م طمٙمقُمٞم٦م داظمٚمintranet  واًمتل اظمتّم٤مره٤مRIG  وهل ٟمٔم٤مم ؿم٤مُمؾ

 يتْمٛمـ جمٛمققم٦م اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م ًمالشمّم٤مل قمغم ُمًتقى احلٙمقُم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م؛

  ووع سمرٟم٤مُم٩مIDARA  ،قمغم ُمًتقى اًمقفمٞمػ اًمٕمٛمقُمل وُمّمٚمح٦م اعمقارد اًمٌنمي٦م

أُم٤م ومٞمام خيص اًمتًٞمػم اًمتٜم١ٌمي ًمٕمامل اًمقفمٞمػ اًمٕمٛمقُمل وم٘مد شمؿ شمٜمّمٞم٥م ؿمٌٙم٦م 

 ط اإلدارات ُمع اهلٞم٤ميمؾ اعمريمزي٦م واعمحٚمٞم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمقفمٞمػ اًمٕمٛمقُمل.ُمٕمٚمقُم٤مت شمرسم

وأظمذت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤مت احلديث٦م ًمإلقمالم وآشمّم٤مل ذم إـم٤مر اإلصالطم٤مت اًمِم٤مُمٚم٦م 

 اًمتل سم٤مذهت٤م اجلزائر طمٞمزا يمٌػما ُمـ 

 اهتامُم٤مت اًمدوًم٦م طمٞم٨م أدى ذًمؽ إمم:

 ٙمقُمٞم٦م قمؼم ُمقاىمع اًمقي٥م أمتت٦م اًمٕمديد ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمختٚمػ اًمدوائر احل

ُمثؾ: ُمقىمع إدارة اًميائ٥م، ُمقىمع جمٚمس اًمدوًم٦م، ُمقىمع رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م، 

ُمقىمع وزارة اًمٕمدل اجلزائري٦م، ُمقىمع وزارة اًمًٞم٤مطم٦م، ُمقىمع إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م، 

اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل، ُمقىمع وزارة اًمتْم٤مُمـ اًمقـمٜمل، جمٚمس إُم٦م، ُمقىمع وزارة 

ٕمٛمران، ُمقىمع وزارة اًمّمح٦م، ُمقىمع وزارة اخل٤مرضمٞم٦م، ُمقىمع وزارة اًمٕمٛمؾ اًمًٙمـ واًم

واًمْمامن آضمتامقمل، ُمقىمع ُمٙم٤مشم٥م اعمداوُم٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م، ُمقىمع وزارة اًمّمٜم٤مقم٦م، ُمقىمع 

وزارة اعم١مؾم٤ًمت اًمّمٖمػمة واعمتقؾمٓم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م، ُمقىمع وزارة اًمؼميد 

 وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اإلقمالم وآشمّم٤مل. اًمخ.

 زارة اًمداظمٚمٞم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م شم٘مٜملم اخلدُم٤مت يمام أظمذت اًمق

وُمـ سملم  ،اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٢مـمالق ورؿم٦م يمؼمى ًمٕمٍمٟم٦م اإلدارة اعمريمزي٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م

 اخلدُم٤مت ٟمذيمر ُم٤م يكم:

 إـمالق سمٓم٤مىم٦م اًمتٕمريػ اًمقـمٜمٞم٦م اًمٌٞمقُمؽمي٦م؛ -

 إـمالق ضمقازات اًمًٗمر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واًمٌٞمقُمؽمي٦م؛ -

 ؼميد اإلًمٙمؽموين؛إٟمِم٤مء اًم -

 إقمداد ٟمٔم٤مم شمًٞمػم وُمت٤مسمٕم٦م اعمٚمٗم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م؛ 

 إقمداد ؿمٌٙم٦م اًمّمح٦م اجلزائري٦م ُمع رسمط خمتٚمػ اعم١مؾم٤ًمت اًمّمحٞم٦م؛ 

  ،إقمداد ٟمٔم٤مم اًمدومع اًمٌٜمٙمل واحل٤ًمسم٤مت اًمؼميدي٦م، سم٤مإلو٤موم٦م إلٟمِم٤مء ُمقزقم٤مت سمٜمٙمٞم٦م

 وشمقزيع سمٓم٤مىم٤مت اًمًح٥م واًمدومع اإلًمٙمؽموين؛

 شمرسمط جمٛمققم٦م ُم١مؾم٤ًمت اًمتٙمقيـ اًمٕم٤مزم؛ إٟمِم٤مء ؿمٌٙم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م وسمحثٞم٦م 

 ؿمٌٙم٦م ًمإلـمالع قمغم ٟمت٤مئ٩م اُمتح٤مٟم٤مت ؿمٝم٤مديت اًمٌٙم٤مًمقري٤م واًمتٕمٚمٞمؿ اعمتقؾمط؛ 
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 اًمتًجٞمؾ إوزم ًمٚمح٤مُمٚملم اجلدد ًمِمٝم٤مدة اًمٌٙم٤مًمقري٤م؛ 

  إٟمِم٤مء ُمريمز اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث ذم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت اإلقمالم وآشمّم٤مل يمٜم٘مٓم٦م اشمّم٤مل

ضمٞم٤مت اإلقمالم وآشمّم٤مل وشمدقمٞمؿ ٟمِم٤مـم٤مت اًمتٓمقر ذم شمٙمٜمقًمق، (CERTIC)ًمٚمٌح٨م

، (CDTA)شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت اإلقمالم وآشمّم٤مل ذم ُمريمز شمٓمقير اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمت٘مدُم٦م

، وُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واًمت٘مٜمل (CERIST)وُمريمز اإلقمالم اًمٕمٚمٛمل واًمت٘مٜمل 

 .(CRSTDLA)ًمتٓمقير اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 اًمخ.ي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمييٌٞم٦م...قىمع اعمديراًمتٍمحي٤مت اجل٤ٌمئٞم٦م ًمٚمٛمٙمٚمٗملم سم٤مًمييٌٞم٦م قمؼم ُم 

 معوؿات توشع احلؽومة اإلفؽسوكقة دم اجلزائر: .4

قمغم اًمرهمؿ ُمـ إـمالق اجلزائر عمنموع احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، إٓ أٟمف مل يتجًد قمغم 

 : 1أرض اًمقاىمع عمجٛمققم٦م ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت دمٚم٧م ذم إؾم٤ٌمب اًمت٤مًمٞم٦م

 ٚمٌٞم٦م ـمٚم٤ٌمت اًمٕمٛمالء قمغم قمجز ىمٓم٤مع اًمؼميد وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت وآشمّم٤مٓت ذم شم

 إيّم٤مل اهل٤مشمػ اًمذي يٕمد أهؿ اًم٘مٜمقات اًمتل يتجًد قمؼمه٤م اًمتقاصؾ قمؼم آٟمؽمٟم٧م؛

  اًمت٠مظمػم ذم اؾمتٙمامل اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م ًمالشمّم٤مٓت، وشم٤ٌميٜمٝم٤م ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م ٕظمرى وشم٠مؾمٞم٤ًم

 قمٚمٞمف وم٢من اًمٗم٤مرق يمٌػم ًمًد اًمٗمجقة اًمرىمٛمٞم٦م ُمع دول اًمٕم٤ممل اعمت٘مدم ذم هذا اعمج٤مل؛

 طمٞم٨م أن ٟم٦ًٌم ُمًتخدُمل هذه اًمت٘مٜمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م  ،٦م اٟمتِم٤مر آٟمؽمٟم٧م ذم اجلزائرحمدودي

 آٟمتِم٤مر قم٤معمل ٓ يزال وٕمٞمٗم٤م ذم اجلزائر ُم٘م٤مرٟم٦م طمتك سم٤مًمدول اعمج٤مورة؛

 شمزال ذم سمدايتٝم٤م، رهمؿ ُمرور قمدة ؾمٜمقات قمغم ذوع  ،اًمتٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ٓ

 خمتٚمػ ُمًتقى قمغم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٞم٦ماعم٤م اًمتٕم٤مُمالت سمتٕمٛمٞمؿ اًمًٚمٓم٤مت اجلزائري٦م

 إن اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ ومٕمغم ُمتٕمثرة، شمزال ٓ اًمتجرسم٦م هذه أن إٓ واًمتج٤مري٦م، اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت

ّم٤مديلم، ويمذا اعمقاـمٜملم يتخقومقن ُمـ اؾمتٕمامل آىمت اعمتٕم٤مُمٚملم ُمـ واؾمٕم٦م ومئ٤مت

اًمٌٓم٤مىم٦م اعمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م ذم ؾمح٥م أُمقاهلؿ سم٥ًٌم يمثرة إظمٓم٤مء اًمٜم٤ممج٦م قمـ ضمٝم٤مز 

 اًمًح٥م اإلًمٙمؽموين، واًمت٠مظمػم اًمٙمٌػم ذم حتٞملم طم٤ًمسم٤مشمف؛

  حمدودي٦م اجل٤مٟم٥م اًمتنميٕمل ذم هذا اعمج٤مل، وذًمؽ ُمـ ظمالل همٞم٤مب اًمتنميٕم٤مت

 ُمع شمتٜم٤مؾم٥م وشمنميٕم٤مت أٟمٔمٛم٦م ووع إمماعمٜم٤مؾم٦ٌم، طمٞم٨م حتت٤مج إقمامل اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

 هذه ذم خدُم٦ماعمًت اًمت٘مٜمٞم٦م ضمقاٟم٥م سمٙم٤موم٦م اًمت٤مم واًمققمل اًمدىم٦م يًتٚمزم مم٤م ـمٌٞمٕمتٝم٤م،

 ُمـ إٟمج٤مزه، اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس أُمر هق واًمذي اعمٕمٚمقُم٤ميت، إُمـ ًمتح٘مٞمؼ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت

                                                 
 .292أمحد سمـ قمٞمِم٤موي، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص  1
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و٤موم٦م إمم قمدم سم٤مإل اعمختٚمٗم٦م، احلٞم٤مة ضمقاٟم٥م ُمع شمداظمٚمف ودرضم٦م اعمت٤مح اًمقىم٧م طمٞم٨م

ُم٤ًميرة سمٕمض اًم٘مقاٟملم واًمتنميٕم٤مت اعمٜمٔمٛم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اإلًمٙمؽموين ًمتٓمٌٞم٘م٤مت احلٙمقُم٦م 

 تك شمٓمٌٞم٘مٝم٤م؛اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمٜمذ سمدايتٝم٤م وطم

 اًمتٙمٚمٗم٦م اًم٤ٌمهٔم٦م ًمالؾمتثامر ذم شم٘مٜمٞم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مت، ظم٤مص٦م قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد؛ 

  ؾمٞمٓمرة اعمٗم٤مهٞمؿ اًمت٘مٚمٞمدي٦م، واعمتٛمثٚم٦م ذم اًمٌػموىمراـمٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م وقمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٖمٚم٥م

 قمٚمٞمٝم٤م؛

  همٞم٤مب اًمتٜمًٞمؼ سملم إضمٝمزة واإلدارات إظمرى ذات اًمٕمالىم٦م سمٜمِم٤مط احلٙمقُم٦م

متتٚمؽ ٟمٗمس إٟمقاع ُمـ إضمٝمزة واًمؼمجمٞم٤مت، سمحٞم٨م شمتؿ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، واًمتل 

 اعمِم٤مريم٦م وشم٤ٌمدل اعمٕمٚمقُم٤مت سملم هذه اًمٗمئ٤مت؛

  وٕمػ اًمققمل آضمتامقمل سم٤معمٛمٞمزات واًمٗمقائد ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 ؿمٙمؾ ُمٕمقق ذم ـمريؼ اًمتحقل ًمٚمٕمٛمؾ اإلًمٙمؽموين واعمجتٛمع اعمٕمٚمقُم٤ميت؛

إٟمامط اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ىم٤مدم إًمٞمٜم٤م ؿمئٜم٤م أم أسمٞمٜم٤م، ٟمٔمرا ٓرشم٤ٌمط وُم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أنَّ شمٌٜمل 

يمؾ دوًم٦م سم٤مًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل وشم٠مصمره٤م سمام جيري ذم اًمٕم٤ممل ُمـ شمٓمقر ذم شم٘مٜمٞم٦م آشمّم٤مل، وطمتك يْمٛمـ 

ُمنموع احلٙمقُم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم اجلزائر اًمٜمج٤مح ٓ سمد ُمـ شمٗمٕمٞمؾ اإلجي٤مسمٞم٤مت واًمتٖمٚم٥م قمغم 

 .اًمًٚمٌٞم٤مت

 خامتة:

أن َّ ٟمج٤مح اًمتحقل ٟمحق احلٙمقُم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م يٕمتٛمد  اشتـتجـااًمدراؾم٦م،  ُمـ ظمالل هذه

 قمغم حمقريـ:

 ُمدى ضم٤مهزي٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ًمت٘مديؿ اخلدُم٤مت إًمٙمؽموٟمٞم٤ًم، ويت٠مشمك ذًمؽ ُمـ األول :

ظمالل شمقومػم اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م اًمالزُم٦م ًمذًمؽ ُمـ ظمالل حتدي٨م ىمٓم٤مقم٤مت اًمدوًم٦م، وشمدقمٞمٛمٝم٤م 

ٞم٤مت آشمّم٤مٓت واعمٕمٚمقُم٤مت ًمٚمٛم٤ًمقمدة ذم شم٘مديؿ اخلدُم٤مت سم٠مطمدث ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف شم٘مٜم

 احلٙمقُمٞم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٤ًم؛

  ٟمنم اعمٕم٤مرف واخلؼمات ذم اعمج٤مٓت اعمرشمٌٓم٦م سمت٘مديؿ اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٤م، افثاين :

وشمٕمٛمٞمؼ اعمٗم٤مهٞمؿ واخلؼمات اًمتل شم٤ًمقمد ُمديري شم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ذم 

ٙمقُم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م، واًمتققمٞم٦م ًمتٕمريػ اعمجتٛمع سمٛمزاي٤م شمٓمٌٞمؼ ُمٗم٤مهٞمؿ احل

 اًمتحقل إمم اعمجتٛمع اًمرىمٛمل ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ اخلدُم٤مت آًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر.
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 مؾخص :

ٟمٔمرا ًمٙمقن اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمـ اعمًتحدصم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل أىمره٤م أهؾ اًمٓم٥م و اًمٗم٘مـف 

واًم٘م٤مٟمقن ذم جم٤مل اإلصم٤ٌمت سم٤مًمٜمٔمر إمم طمجٞمتٝم٤م اًمتل شمٙم٤مد شمٙمقن ىمٓمٕمٞم٦م ؛وم٢من إقمامهل٤م سمّمٗم٦م ُمٓمٚم٘م٦م 

ٕمقىم٤مت اعم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل سم٤مشم٧م آصم٤مر ضمدل وم٘مٝمل و ىم٤مٟمقين، ذًمؽ أن هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اعم

وًمٕمؾ  ADNشمتخذ يمذريٕم٦م ذم يد اخلّمؿ ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون إظمْم٤مقمف ًمٚمٗمحص اجلٞمٜمل ؛أي ومحص

أهؿ اعمٕمقىم٤مت هٜم٤م هل مجٚم٦م اعم٤ٌمدئ اًمدؾمتقري٦م، يمٛمٌدأ قمدم ضمقاز شم٘مديؿ ؿمخص دًمٞمؾ ود 

وهٜم٤م ،٦م اًمؼماءةوُمٌدأ طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م،و ُمٌدأ ىمريٜم،ٟمٗمًف وُمٌدأ احلؼ ذم اًمًالُم٦م اجلًدي٦م

وم٢مٟمف جيقز اخلروج قمٜمٝم٤م ،ذه٥م اًمٗم٘مف اًمراضمح أٟمف وإن يم٤مٟم٧م ه٤مشمف اعم٤ٌمدئ ىمقاقمد و أصؾ قم٤مم

ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سم٤معم٤ًمس سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وطمتك اعمّمٚمح٦م ،سم٤مؾمتثٜم٤مء

و اًمتل ومٞمٝم٤م جيقز إضم٤ٌمر اًمِمخص قمغم اخلْمقع ،اخل٤مص٦م ًمٚمِمخص ذاشمف ذم سمٕمض إطمٞم٤من

  ٚمٞمؾ اجلٞمٜمل قمٜمد شمقومر طم٤مًم٦م اًميورة .ًمٚمتح

اًمٗمحص اجلٞمٜمل ؛ اًمًالُم٦م  ،اخلّمؿ ،اإلصم٤ٌمت اًمٜم٥ًم، ،اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦مافؽؾامت افدافة: 

 .طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ،اجلًدي٦م

Abstract : 

Due to the fact DNA is one of the scientific developments that are 

approved by people of medicine and jurisprudence and law in the field of 

proving the authentic proof which is almost de finite ,it execution as be Inga 

absolute is cause ngjur is prudential al and legal debate ,as there are many 

physical and legal obstacles which are taken as a pretext to the opponent in 

order to skip doing the genetic sereneing –the D.N.A test .perhaps, the most 

important obstacle is the constitutional principles, such as the 

inadmissibility of evidence age inst himself . 

And the principle of the inviolability of private life , and the 

principle of innocence – At the point, preponderant jurisprudence claimed 

that even if those principles are rules and a general origin ,it is possible to 

make exceptions to those rulesespeci ally when it comes to the prejudice of 



 م 2012(  ضمقان ٦03م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزءٚمجم             212

the public interest and personal interest of the person himself in which that 

person is obliged to undergo genetic anal ysis, when necessary . 

 ادؼدمة :

وم٢مذا فمٝمرت أُم٤مرات اًمٕمدل و أؾمٗمر وضمٝمٝم٤م سم٠مي ـمريؼ "ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م رمحف اَّلل: 

ٟمف و شمٕم٤ممم أقمٚمؿ و أطمٙمؿ ُمـ أن خيص ـمرق اًمٕمدل و يم٤من ومثؿ ذع اَّلل وديٜمف، و اَّلل ؾمٌح٤م

أُم٤مراشمف وأقمالُمف سمٌمء يٜمٗمل ُم٤م هق أفمٝمر ُمٜمٝم٤م و أىمقى دًٓم٦م..،سمؾ ىمد سملم ؾمٌح٤مٟمف سمام ذقمف ُمـ 

و ىمٞم٤مم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط ؛وم٠مي ـمريؼ اؾمتخرج هب٤م ،اًمٓمرق أو ُم٘مّمقده إىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم قم٤ٌمده

 .(1)"اًمٕمدل و اًم٘مًط ومٝمل ُمـ اًمديـ ًمٞم٧ًم خم٤مًمٗم٦م ًمف.

إن اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل شمٌقئتٝم٤م اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م يمدًمٞمؾ قمٚمٛمل ص٤مًمح ًمإلصم٤ٌمت واًمٜمٗمل،ومتتٕمٝم٤م 

سمخّم٤مئص وطمجٞم٦م قمززت ُمـ ُمٙم٤مٟمتٝم٤م، ضمٕمٚم٧م اًمٕمديد ُمـ اًمدول شمٕمتٛمده٤م قمغم رأس إدًم٦م 

إذ أن إقمامل اًمٌّمٛم٦م ،ًمٙمـ إُمر مل يٙمـ قمغم إـمالىمف،اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم جم٤مل اجلٜم٤مئل، وإصم٤ٌمت اهلقي٦م

م سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمٕمقىم٤مت واعم٤ٌمدئ اًمتل يتخذه٤م اخلّمؿ يمقؾمٞمٚم٦م يتٛمًؽ هب٤م اًمقراصمٞم٦م اصٓمدا

،وُمـ ه٤مشمف اعم٤ٌمدئ :ُمٌدأ قمدم ضمقاز إضم٤ٌمر اخلّمؿ ADNًمإلومالت ُمـ اخلْمقع إمم ومحص

وُمٌدأ طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م،وُمٌدأ ،وُمٌدأ احلؼ ذم اًمًالُم٦م اجلًدي٦م،قمغم شم٘مديؿ دًمٞمؾ ود ٟمٗمًف

وقمٚمٞمف ُم٤م ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٛمًؽ ،ُمٕمقىم٤مت ُم٤مدي٦م أظمرىوسم٤مإلو٤موم٦م إمم وضمقد ،ىمريٜم٦م اًمؼماءة

سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م يمدًمٞمؾ ًمإلصم٤ٌمت وشمالذم اصٓمداُمٝم٤م سمٛمختٚمػ اعم٤ٌمدئ اًم٘مْم٤مئٞم٦م و اعمٕمقىم٤مت 

 اعم٤مدي٦م ؟

 و ًمدراؾم٦م هذا اعمقوقع أىمًؿ اًمدراؾم٦م طم٥ًم اخلٓم٦م اًمت٤مًمٞم٦م :

 .اإلـم٤مر اعمٗم٤مهٞمٛمل اًمٕم٤مم ًمٚمٛمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م سم٤معمقوقعادبحث األول:

 :اعم٘مّمقد سم٤مًمٜم٥ًم وأمهٞمتف ذم اإلؾمالم .ادطؾب األول

 :اعم٘مّمقد سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م و ظمّم٤مئّمٝم٤م و ُمدى طمجٞمتٝم٤م .ادطؾب افثاين

 :ُمٕمقىم٤مت اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م و شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم ُم٤مدة اًمٜم٥ًم .ادبحث افثاين

ٝم٤م ذم ُم٤مدة :ُمٕمقىم٤مت اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م و شمٓمٌٞم٘مادطؾب األول

 اًمٜم٥ًم .

:ُمٕمقىم٤مت اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م و شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم ُم٤مدة ادطؾب افثاين

 اًمٜم٥ًم  .

 

                                                 
 .21،ص  0م ،ط 2109اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،اًمٓمرق احلٙمٞمٛم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ،دار اسمـ اجلقزي ،اًم٘م٤مهرة -1
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 اخلامتــــة 

 ادبحث األول :اإلضار ادػاهقؿي افعام فؾؿصطؾحات ذات افصؾة بادوضوع.

اعم٘مّمقد سم٤مًمٌّمٛم٦م ؾم٠مشمٓمرق ذم هذا اعمٌح٨م إمم اعم٘مّمقد سم٤مًمٜم٥ًم وأمهٞمتف ذم اإلؾمالم صمؿ إمم 

 اًمقراصمٞم٦م و ظمّم٤مئّمٝم٤م و ُمدي طمجٞمتٝم٤م ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م : 

 ادطؾب األول/ادؼصود بافـسب وأمهقته دم اإلشالم :

 ؾم٠مشمٕمرض إمم اعم٘مّمقد سم٤مًمٜم٥ًم ذم اًمٗمرع إول و إمم أمهٞمتف ذم اإلؾمالم ذم اًمٗمرع اًمث٤مين .

 افػرع األول: ادؼصود بافـسب:

 .(1)وهق اًم٘مراسم٦م وىمٞمؾ هل ذم أسم٤مء ظم٤مص٦م سب:أ( افتعريف افؾغوي فؾـ

اًمٜم٥ًم ذم آصٓمالح اًمنمقمل همػم سمٕمٞمد قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، ومٝمق ب( افتعريف االصطالحي:

وُمٕمٜمك ذًمؽ أن يًٛمك ،وهق إحل٤مق اًمقًمد سمقاًمديف أو سم٠مطمدمه٤م ىمراسم٦م،يدور أيْم٤م طمقل اًم٘مراسم٦م

 .(2)تٌٜمل أو اًمقٓء أو آدقم٤مءاًمقًمد اسمٜم٤م ًمقاًمديف واًم٘مراسم٦م هٜم٤م شمٙمقن سمّمٚم٦م اًمدم وًمٞمس سم٤مًم

 افػرع افثاين : أمهقة افـسب .

ـَ  ظَمَٚمَؼ  اًمَِّذي ي٘مقل اَّلل قمز وضمؾ:﴿ َوُهقَ     ُِم
ِ
ا اعْم٤َمء ٤ًٌم وَمَجَٕمَٚمفُ  سَمنَمً ًَ  َرسمهَؽ  َويَم٤منَ  َوِصْٝمًرا َٟم

 (3)ىَمِديًرا﴾

رأة وم٤مًمٜم٥ًم ٟمٕمٛم٦م ُمـ اَّلل اوضم٥م احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م، ويٙمقن ُمٜمِم٠مه وؾمٌٌف هق اشمّم٤مل اًمرضمؾ سم٤معم

اشمّم٤مٓ ُمنموقم٤م قمـ ـمريؼ اًمزواج أو ُمٚمؽ اًمٞمٛملم، وأُم٤م همػم ذًمؽ ومٞمٙمقن ؾم٤ٌٌم إلىم٤مُم٦م احلد قمغم 

وطمرم قمغم ،،وُمـ ُمٔم٤مهر قمٜم٤مي٦م اإلؾمالم سم٤مًمٜم٥ًم اٟمف ُمٜمع أسم٤مء ُمـ إٟمٙم٤مر ٟم٥ًم إوٓد(4)ومٕمٚمف

ىمقم ُمـ أيام اُمرأة أدظمٚم٧م قمغم »ًم٘مقًمف صغم اَّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ،اًمٜم٤ًمء ٟم٥ًم اًمقًمد ًمٖمػم أسمٞمف احل٘مٞم٘مل

وايام رضمؾ ضمحد وًمده و هق يٜمٔمر إًمٞمف ،ًمٞمس ُمٜمٝمؿ ومٚمٞم٧ًم ُمـ اَّلل ذم رء وًمـ يدظمٚمٝم٤م اَّلل ضمٜمتف

،يمام ُمٜمع اإلؾمالم (5)شاطمتج٥م اَّلل شمٕم٤ممم ُمٜمف وومْمحف قمغم رؤوس إوًملم وأظمريـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ومٛمـ ،آسم٤مئٙمؿٓ شمرهمٌقا قمـ :»...إسمٜم٤مء ُمـ آٟمت٤ًمب إمم همػم أسم٤مئٝمؿ ًم٘مقًمف صغم اَّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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 .54ؾمقرة اًمٗمرىم٤من، أي٦م رىمؿ -3

 .0،ط 0998،إطمقال اًمِمخّمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ُمٓم٤مسمع اًمٌٞم٤من اًمتج٤مري٦م،ديب،حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜمٓم٤موي -4

 .059،ص 2اسمق حمٛمد قمٌد اَّلل سمـ قمٌد اًمرمح٤من اًمدارُمل ،ؾمٜمـ اًمدارُمل ،دار اطمٞم٤مء اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م ،ج -5
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 .(1)شرهم٥م قمـ آسمٞمف وم٘مد يمٗمر

 وُمـ ُمٕم٤ممل اهتامم اإلؾمالم سم٤مًمٜم٥ًم:

 .(2). اًمدقمقة إمم اًمزواج وشمٕمدده0

2 َٓ َٟم٤م شَمْ٘مَرسُمقا . حتريؿ اًمزٟم٤م وأٟمقاع اًمرذائؾ:ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:﴿َو فُ  اًمزِّ  ،(3)ؾَمٌِٞماًل﴾ َوؾَم٤مءَ   وََم٤مطِمَِم٦مً  يَم٤من إِٟمَّ

وم٤معمرأة إذا زٟم٧م أدظمٚم٧م اًمٕم٤مر قمغم  "ًمزٟم٤م :وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م طمقل طمٙمٛم٦م حتريؿ ا

أهٚمٝم٤م وإذا محٚم٧م احلٛمؾ قمغم اًمزوج أدظمٚم٧م قمغم أهٚمف أضمٜمٌٞم٤م ًمٞمس ُمٜمٝمؿ وورصمٝمؿ وهق ًمٞمس ُمٜمٝمؿ 

ورءاهؿ واظمتٚمط هبؿ واٟمت٥ًم إًمٞمٝمؿ وهق ًمٞمس ُمٜمٝمؿ.وزٟمك اًمرضمؾ يقضم٥م اظمتالط إٟم٤ًمب 

 ."(4)أيْم٤م وإوم٤ًمد اعمرأة اعمّمقٟم٦م

سَم٤مِئِٝمؿْ  : ﴿اْدقُمقُهؿْ . حتريؿ اًمتٌٜمل،ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم9 طُ  ُهقَ  ِٔ ًَ ْ  وَم٢مِنْ  اَّللَِّ قِمٜمْدَ  َأىْم  آسَم٤مَءُهؿْ  شَمْٕمَٚمُٛمقا مَل

ـِ  ذِم  وَم٢مظِْمَقاُٟمُٙمؿْ  ي  .(5)َوَُمَقاًمِٞمُٙمْؿ.....﴾ اًمدِّ

 ادطؾب افثاين: ادؼصود بافبصؿة افوراثقة و خصائصفا ومدى حجقتفا دم االثبات.

ُمٕمٓمٞم٤مت ضمديدة ًمإلصم٤ٌمت، وًمٕمؾ أسمرزه٤م اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ًم٘مد اومرز اًمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل قمغم اًم٤ًمطم٦م    

ه٤مشمف إظمػمة اًمتل أصم٤مرت ضمٚم٦ٌم وم٘مٝمٞم٦م قمـ أصمره٤م وُمقىمٕمٝم٤م وىمٞمٛمتٝم٤م سملم إدًم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمإلصم٤ٌمت 

 واًمٜمٗمل وقمٚمٞمف ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م وُم٤م ُمدى طمجٞمتٝم٤م ذم اإلصم٤ٌمت؟

 افػرع األول: ادؼصود بافبصؿة افوراثقة .

ُمّمٓمٚمح اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م هق ُمريم٥م وصٗمل ُمـ فغة: ف افبصؿة افوراثقةأوال/تعري

 يمٚمٛمتلم،اًمٌّمٛم٦م واًمقراصمٞم٦م.

،وضم٤مء ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب أي اًمٌّمؿ،سمْمؿ (6)وهل اصمر اخلتؿ سم٤مإلصٌع،اًمٌّمٛم٦م : هل اًمٕمالُم٦م -0

اًم٤ٌمء وؾمٙمقن اعمٞمؿ هق ومقت ُم٤مسملم اخلٜمٍم إمم ـمرف اًمٌٜمٍم،و اًمٗمقت هق ُم٤مسملم يمؾ إصٌٕملم 

 .(7)ـمقٓ

                                                 
سمٞم٤من طم٤مل إيامن ُمـ اإلُم٤مم أيب احلًلم ُمًٚمؿ سمـ اًمٕمج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري ،ـمٌٕم٦م دار احلدي٨م،اًم٘م٤مهرة ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب -1

 .79.81،ص  0ج  009،005شمرهم٥م قمـ أسمٞمف وهق يٕمٚمؿ رىمؿ احلدي٨م 

 .046،ص08،ـمٌٕم٦م 2110اٟمٔمر حمٛمقد ؿمٚمتقت ،اإلؾمالم قم٘مٞمدة وذيٕم٦م ،دار اًمنموق ،اًم٘م٤مهرة -2

 92ؾمقرة اإلهاء ،أي٦م رىمؿ  -3

 .011،ص 2،اًمري٤مض،ـمٌٕم٦م سمٙمر سمـ قمٌد اَّلل اسمق زيد ،احلدود واًمتٕمزيرات قمٜمد اسمـ اًم٘مٞمؿ ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م -4

 .5ؾمقرة إطمزاب ،أي٦م رىمؿ -5

،اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اعمٓم٤مسمع آُمػمي٦م اًم٘م٤مهرة 41اعمٜمجد ذم اًمٚمٖم٦م واإلقمالم ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص -6

 .59،ص 2115،

 .429،ص0اسمـ ُمٜمٔمقر ًم٤ًمن اًمٕمرب ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،ج-7
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اًمقراصمٞم٦م:قمٚمؿ يٌح٨م ذم اٟمت٘م٤مل صٗم٤مت اًمٙم٤مئـ احلل ُمـ ضمٞمؾ إمم ضمٞمؾ وشمٗمًػم اًمٔمقاهر  -2

)اعمتٕمٚم٘م٦م سمٓمري٘م٦م هذا آٟمت٘م٤مل
1
). 

وم٘مد طم٤مول سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ،ٟمٔمرا حلداصم٦م اعمّمٓمٚمحثاكقا/تعريف افبصؿة افوراثقة اصطالحقا:

اضمح ذم اعمٕم٤مسيـ ووع شمٕمريػ ًمف سم٤مقمت٤ٌمره ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م،وًمٕمؾ اًمر

وهل:اًمٕمالُم٦م أو إصمر اًمذي يٜمت٘مؾ  "ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمد هالزم"اًمتٕم٤مريػ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمديمتقر

ُمـ أسم٤مء إمم إسمٜم٤مء أو ُمـ إصقل إمم اًمٗمروع،يمام قمرومٝم٤م ذم ُمقوع آظمر سم٠مهن٤م شمٕملم هقي٦م 

اعمتٛمريمز ذم ٟمقاة أي ظمٚمٞم٦م ُمـ ظمالي٤م ADNاإلٟم٤ًمن قمـ  ـمريؼ حتٚمٞمؾ ضمزء أو أضمزاء ُمـ محض

ف،وئمٝمر هذا اًمتحٚمٞمؾ ذم صقرة ذيط ُمـ ؾمٚمًٚمتلم يمؾ ؾمٚمًٚم٦م هب٤م شمدرج قمغم ؿمٙمؾ ضمًٛم

،وهل ظم٤مص٦م ًمٙمؾ DNAظمٓمقط قمروٞم٦م ُمًٚمًٚم٦م ووم٘م٤م ًمتًٚمًؾ اًم٘مقاقمد إُمٜمٞم٦م قمغم محض

إٟم٤ًمن متٞمزه قمـ إظمر ذم اًمؽمشمٞم٥م وذم اعم٤ًموم٦م سملم اخلٓمقط اًمٕمروٞم٦م،متثؾ إطمدى اًمًٚمًٚمتلم 

ء(،ومتثؾ اًمًٚمًٚم٦م إظمرى اًمّمٗم٤مت اًمقراصمٞم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمقراصمٞم٦م ُمـ إب)ص٤مطم٥م اعم٤م

،ويًتخٚمص احلٛمض اًمٜمقوي ُمـ يمؾ ظمٚمٞم٦م ذم ضمًؿ اإلٟم٤ًمن حتتقي (2)إم)ص٤مطم٦ٌم اًمٌقيْم٦م(

 .(3)قمغم ٟمقاة

 افػرع افثاين :خصائص افبصؿة افوراثقة .

إن شمٓمقر اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم جم٤مل اإلصم٤ٌمت، أصم٧ٌم متٞمز اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م قمغم ؾم٤مئر 

يٛمٙمـ قضمٞم٦م إظمرى، يمام أصم٧ٌم اٟمٗمراده٤م سمٕمدة وفم٤مئػ دون همػمه٤م ُمـ إدًم٦م،وإدًم٦م اًمٌٞمقًم

 إمج٤مل ممٞمزات اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

اؾمتح٤مًم٦م شمِم٤مسمف اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ًمِمخّملم قمغم وضمف إرض،قمدا طم٤مًم٦م اًمتقائؿ اعمتٓم٤مسم٘م٦م  -0

 ٕن أصٚمٝم٤م سمقيْم٦م واطمدة وطمٞمقان ُمٜمقي واطمد.

راصمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م،ومٝمل ٓ شم٘مٌؾ اًمِمؽ أو اًمٔمـ،وقمٚمٞمف هل أدق شمٕمتؼم ٟمت٤مئ٩م اًمٌّمٛم٦م اًمق -2

 وؾمٞمٚم٦م حلد أن ذم حتديد هقي٦م اإلٟم٤ًمن.

وم٤مًمقفمٞمٗم٦م إومم هل:اإلصم٤ٌمت يم٢مصم٤ٌمت اًمٜم٥ًم أو هتٛم٦م أو ،ًمٚمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م وفمٞمٗمتلم -9

 ضمريٛم٦م واًمقفمٞمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل:اًمٜمٗمل يمٜمٗمل ضمريٛم٦م أو هتٛم٦م.

                                                 
 664، ُم٤مدة ورث ،صاعمٕمجؿ اًمقضمٞمز ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ-1

 .95-25،ص 0،ط2110ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمد هالزم ،اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م وقمالئ٘مٝم٤م اًمنمقمٞم٦م ،ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقي٧م اًمقـمٜمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م -2

،  0، ط 2101سم٤ًمم حمٛمد اًم٘مقائٛمل ،اصمر اًمدم واًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم اإلصم٤ٌمت ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل و اًم٘م٤مٟمقن ،دار اًمٜمٗم٤مئس ،إردن ،-3

 .65ص 
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جلٞمٜم٤مت اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م،يم٤مًمدم،اًمِمٕمر واًمٌقل وهمػمه٤م؛ يٛمٙمـ شمٓمٌٞمؼ هذه اًمت٘مٜمٞم٦م قمغم مجٞمع ا -4

أي يٛمٙمـ اؾمتخالصٝم٤م ُمـ أي ظمٚمٞم٦م حتتقي قمغم ٟمقاة ذم ضمًؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤م قمدا ظمالي٤م اًمدم 

 احلٛمراء ًمٕمدم اطمتقائٝم٤م قمغم اًمٜمقاة.

ىمقة احلٛمض اًمٜمقوي، وىمدرشمف قمغم ُم٘م٤موُم٦م قمقاُمؾ اًمتحٚمؾ واًمتٕمٗمـ واًمتٖمػمات اجلقي٦م  -5

أو ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٔمروف ،ؾمتٕمامل ُمٝمام ُمرت قمٚمٞمف اًمًٜمقاتاعمختٚمٗم٦م مم٤م جيٕمٚمف ص٤مًمح ًمال

 ُمثؾ:طم٤مًم٦م اًمتٕمرف قمغم اجلث٨م وإؿمالء وهمػمه٤م.

وقمٚمٞمف يٕمٛمؾ قمغم ٟم٘مؾ ،يتٛمتع احلٛمض اًمٜمقوي سم٤مًم٘مدرة قمغم آؾمتٜم٤ًمخ اؾمتٜم٤ًمظم٤م شمٜم٤مؾمٚمٞم٤م -6

 صٗم٤مت اًمٜمقع ُمـ ضمٞمؾ إمم ضمٞمؾ.

ٚمقُم٤مت اًمقراصمٞم٦م هل اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ٓ شمتٖمػم ُمـ ُمٙم٤من ٔظمر ذم ضمًؿ اإلٟم٤ًمن، وم٤معمٕم -7

 ذاهت٤م ذم ظمالي٤م اجلًؿ ؾمقاء اًمٕملم أو اًم٘مٚم٥م أو اًمِمٕمر أو همػمه٤م.

شمٔمٝمر اًمٜمتٞمج٦م ًمٕمٛمؾ اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م قمغم صقرة ظمٓمقط قمروٞم٦م ختتٚمػ ذم اًمًٛمؽ  -8

واعم٤ًموم٦م سم٤مظمتالف إؿمخ٤مص،وهذه اًمٜمتٞمج٦م ؾمٝمؾ ىمراءهت٤م وطمٗمٔمٝم٤م وختزيٜمٝم٤م ذم 

 .اًمٙمٛمٌٞمقشمر،واؾمتحْم٤مره٤م قمٜمد احل٤مضم٦م ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م

يٛمٙمـ إضمراء اًمٗمحص اجلٞمٜمل قمغم قمٞمٜم٦م صٖمػمة ضمدا طمتك سمٕمد ضمٗم٤مف اًمٕمٞمٜم٦م إذا يم٤مٟم٧م  -9

ذًمؽ أٟمف يٛمٙمـ شمٙمٌػم اًمٕمٞمٜم٦م اعمًتخٚمّم٦م ُمـ إصمر اًمٌٞمقًمقضمل إلٟمت٤مج ُماليلم اًمٜمًخ  ؾم٤مئٚم٦م

 .(PCR)سمٜمٔم٤مم 

يٛمٙمـ هلذه اًمت٘مٜمٞم٦م حتديد هقي٦م اجل٤مين واعمجٜمل قمٚمٞمف،وًمق يم٤مٟم٧م اًمٕمٞمٜم٦م خمتٚمٓم٦م يمح٤مًم٦م أصم٤مر  -01

ٜمقي٦م اعمختٚمٓم٦م سم٤مإلومرازات اعمٝمٌٚمٞم٦م ذم ضمرائؿ آهمتّم٤مب، ويٙمٗمل قمٞمٜم٦م دىمٞم٘م٦م ضمدا يمآصم٤مر اعم

 دم أو قمٔم٤مم ًمتحديد هقي٦م اجل٤مين واعمجٜمل قمٚمٞمف.

 شمٕمدد جم٤مٓت اؾمتخدام اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م يم٤مًمٓمٌٞم٦م واجلٜم٤مئٞم٦م واًمٜم٥ًم وهمػمه٤م. -00

قفمٞمٗم٦م اإلصم٤ٌمت سمٕمد اًمتٕمرض إمم ممٞمزات اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م، واًمتل قمغم رأؾمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم سم

واًمٜمٗمل وىمٓمٕمٞم٦م ٟمت٤مئجٝم٤م،وشمٕمدد جم٤مٓت اؾمتخداُمٝم٤م إٓ أٟمف جيدر اإلؿم٤مرة إمم أن ه٤مشمف اًم٘مٓمٕمٞم٦م 

شمٙمقن ذم همػم ىمْم٤مي٤م احلدود اًمنمقمٞم٦م،وإن يم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦م إلصم٤ٌمت إسمقة اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م،وم٢من إصم٤ٌمت 

 وٟمٗمل اًمٜم٥ًم هب٤مومٞمف ُم٤م ي٘م٤مل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م.

 ة افوراثقة.افػرع افثافث:مدى حجقة افبصؿ

مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم جم٤مل اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ىمد اهبر اًمٕمٚمامء   

واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم طمد ؾمقاء،وهق ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اعم١ممترات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإسمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦م طمقل ٟمت٤مئ٩م 

ُمّمداىمٞم٦م  اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم اإلصم٤ٌمت واًمٜمٗمل ذم يمؾ اعمج٤مٓت، سمام ومٞمٝم٤م اًمٜم٥ًم، واًم٘مقل سمٛمدى
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 ٟمت٤مئ٩م اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ضم٤مء قمغم ىمقًملم.

، %99.99أوٓ/اًم٘مقل إول:يرى هذا آدم٤مه أن ٟمت٤مئ٩م اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ومٝمل شمّمؾ

، وان اطمتامل شمٓم٤مسمؼ اًم٘مقاقمد %011وذم طم٤مًم٦م اًمٜمٗمل شمّمؾ ،وهذه اًمٜم٦ًٌم قمٚمٛمٞم٤م شمٕمتؼم ىمٓمٕمٞم٦م

 .(1)ىمريٜم٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمِمؽ اًمٜمٞمؽموضمٞمٜمٞم٦م ذم احلٛمض اًمٜمقوي سملم ؿمخّملم همػم وارد ومٝمل

صم٤مٟمٞم٤م/اًم٘مقل اًمث٤مين:يرى هذا آدم٤مه أن ٟمت٤مئ٩م اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ؿمٌف ىمٓمٕمٞم٦م ؛إذ يرون أن إصم٤ٌمت 

،ذًمؽ أٟمف يتقضم٥م %011إسمقة واًمٌٜمقة ٓ يٛمٙمـ أن يّمؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م إمم 

 اٟمف يم٠مي ـمري٘م٦م ،يمام(2)وهذا ضب ُمـ آؾمتح٤مًم٦م،ومحص مجٞمع اًمذيمقر اًم٤ٌمًمٖملم ذم اعمجتٛمع

،و ضم٤مء ذم (3)صحٞمح٦م وظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب ..( %011سمٞمقًمقضمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م 

إن اؾمتٕمامل اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٜم٥ًم ٓسمد ان ».......شمقصٞم٤مت اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل

ًمنمقمٞم٦م قمغم حي٤مط سمٛمٜمتٝمك احلذر واحلٞمٓم٦م واًمني٦م وًمذًمؽ ٓسمد ان شم٘مدم اًمٜمّمقص واًم٘مقاقمد ا

 اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م.

 ٓ جيقز ذقم٤م آقمتامد قمغم اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم ٟمٗمل اًمٜم٥ًم وٓ جيقز شم٘مديٛمٝم٤م قمغم اًمٚمٕم٤من. -

 .(4)شسم٘مّمد اًمت٠ميمد ُمـ صح٦م إٟم٤ًمب اًمث٤مسمت٦م ذقم٤م،ٓ جيقز اؾمتخدام اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م-

ٛمٙمـ أن ختٚمق وقمٚمٞمف وم٤مًمراضمح ُمـ اًم٘مقال هق اًم٘مقل اًمث٤مين ومٙم٠مي ـمري٘م٦م سمٞمقًمقضمٞم٦م ٓ ي

وظم٤مص٦م أن اًمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل ُمع ُمرور اًمزُمـ ذه٥م إمم إسمٓم٤مل ُم٤م يم٤من ،اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمـ قمٞمقب

ي٘مٓمع سمّمحتف قمٚمٛمٞم٤م ذم سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت، وقمٚمٞمف ومال يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مهن٤م ىمٓمٕمٞم٦م اًمٜمت٤مئ٩م، وُمـ 

ع إقمامهل٤م اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م يٛمٙمـ اًم٘مقل ان اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ اًم٘مرائـ اًم٘مْم٤مئٞم٦م واًمتل خيْم

،وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ومرو٤م سم٠مهن٤م ىمٓمٕمٞم٦م وم٤من هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ (5)ق ا ج 41/2ًمت٘مدير اًم٘م٤ميض طم٥ًم اعم٤مدة 

 اًمٕمقائؼ اًمتل حتقل دون إظمذ سمٞم٘مٞمٜمٞمتٝم٤م .

 ادبحث افثاين : معوؿات افعؿل بافبصؿة افوراثقة و مدى تطبقؼفا دم مادة افـسب .

                                                 
قمكم اًمٙمٕمٌل ،اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م وأصمره٤م قمغم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م،دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديد ًمٚمٜمنم،اإلؾمٙمٜمدري٦م ظمٚمٞمٗم٦م -1

 .90،ص2114،ُمٍم،

قمٌد اًم٘م٤مدر ظمٞم٤مط،و ومريدة اًمِماممم ،شم٘مٜمٞم٤مت اًمٌّم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم ىمْم٤مي٤م اًمٜم٥ًم وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ُم١ممتر اهلٜمدؾم٦م -2

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن جمٚمد 2112اي 7-5ه اعمقاومؼ ل  0429صٗمر  22.24نميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ُمـ اًمقراصمٞم٦م سملم اًم

 .0492، ص 4

قمٛمر اًمِمٞمخ ،إصؿ اًمتحٚمٞمؾ اًمٌٞمقًمقضمل ًمٚمجٜمٞمٜمٞم٤مت اًمٌنمي٦م وطمجٞم٦م ذم اإلصم٤ٌمت سمح٨م ُم٘مدم عم١ممتر اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م ،اعمرضمع -3

 .0691ص  4ٟمٗمًف ،جمٚمد 

 .944،ص06ع عمجٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمٞمٌِم٠من اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م اًمدورة اًم٘مرار اًم٤ًمسم-4

 . 12-15ىم٤مٟمقن إهة اجلزائري  -5
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ُم٤ًمئؾ اإلصم٤ٌمت اجلٜم٤مئٞم٦م ُمٜمٝم٤م  ذمADNرهمؿ اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل

واعمدٟمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وهمػمه٤م،وذم ؿمتك اًمتقضمٝم٤مت اًمٓمٌٞم٦م ُمٜمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، إٓ أن 

اؾمتخداُمف يّمٓمدم سمٌٕمض اعمٕمقىم٤مت ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م شمّمٓمدم اًمٌّمٛم٦م ًمقراصمٞم٦م سمٌٕمض اعم٤ٌمدئ 

ف ، وُمـ ه٤مشمADNاًمتل يتخذه٤م اخلّمؿ يمٕم٘م٤ٌمت يتٛمًؽ هب٤م ًمإلومالت ُمـ اخلْمقع إمم ومحص

اعم٤ٌمدئ ُمٌدأ قمدم ضمقاز إضم٤ٌمر اخلّمؿ قمغم شم٘مديؿ دًمٞمؾ ود ٟمٗمًف وُمٌدأ احلؼ ذم اًمًالُم٦م 

اجلًدي٦م، وُمٌدأ طمرُم٦م حلٞم٤مة اخل٤مص٦م وُمٌدأ ىمريٜم٦م اًمؼماءة سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمٕمقىم٤مت ُم٤مدي٦م 

 وقمٚمٞمف أدرس:،أظمرى

 مادة ادطؾب األول:معوؿات افعؿل بافبصؿة افوراثقة من افـاحقة افؼاكوكقة و مدى تطبقؼفا دم

 افـسب.

ؾم٠مشمٕمرض إمم أهؿ ُمٕمقىم٤مت اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م و ُمدى شمٓمٌٞم٘مٝم٤م 

 ذم ُم٤مدة اًمٜم٥ًم ُمـ ظمالل اًمٗمروع اًمت٤مًمٞم٦م :

 

افػرع األول:افبصؿة افوراثقة ومبدأ ظدم إجبار صخص ظذ تؼديم دفقل ضد كػسه وموؿف 

 ادؼع اجلزائري مـفا.

ذه٧ٌم اعم٤مدة مبدأ ظدم إجبار صخص ظذ تؼديم دفقل ضد كػسه:أوال/افبصؿة افوراثقة و 

وضمؾ اًم٘مقاٟملم اإلضمرائٞم٦م إمم أن  (1)0948ُمـ آشمٗم٤مىمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م حل٘مقق اإلٟم٤ًمن  4/9

اًمتٍمحي٤مت اًمتل يدزم هب٤م اعمتٝمؿ شمٕمد ويم٠مهن٤م مت٧م سمحري٦م دون إيمراه واىمع قمٚمٞمف، وإصؾ ذم هذا 

شم٘مديؿ اًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م يدقمٞمف، دون أن يٓمٛمع ذم اعمٌدأ أٟمف حيٛمؾ أطمد اخلّمقم قم٥مء إصم٤ٌمت 

ُمٕم٤موٟم٦م اًم٘م٤ميض ًمف ذم اًمٌح٨م قمـ دًمٞمؾ ي١مديف)ُمٌدأ طمٞم٤مد اًم٘م٤ميض(وٓ أن ي٠مُمؾ ذم ضمؼم ظمّمٛمف 

وذم اعمقاد اإلضمرائٞم٦م وم٢من إضم٤ٌمر ؿمخص قمغم شم٘مديؿ قمٞمٜم٦م ُمـ (2)قمغم شم٘مديؿ دًمٞمؾ ذم طمٞم٤مزشمف

ٞمؾ إذا ُم٤م رومض اعمتٝمؿ ٟمزع ضمًده، ىمد يٛمثؾ اقمتداء قمغم طمريتف اًمِمخّمٞم٦م،وقمٚمٞمف يمٞمػ اًمًٌ

 ؟ ADNقمٞمٜم٦م ُمـ ضمًٛمف واخلْمقع ًمٗمحص 

 :(3)وردا قمغم هذا اًم١ًمال ضم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م صمالث أىمقال

                                                 
 آشمٗم٤مىمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م حل٘مقق اإلٟم٤ًمن. -1

 .24،ص 2114-2119،  2طمًٜمل حمٛمقد قمٌد اًمدايؿ ، اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م ذم أصقل اإلصم٤ٌمت، ط -2

اصمٞم٦م وُمدى طمجٞمتٝم٤م ذم اإلصم٤ٌمت، دار اًمٗمٙمر اجل٤مُمٕمل آؾمٙمٜمدري٦م طمًٜمل حمٛمقد قمٌد اًمدايؿ قمٌد اًمّمٛمد، اًمٌّمٛم٦م اًمقر -3

 .869-860، ص  0،ط  2117ُمٍم،

 . 484-482،ص2همٜم٤مم حمٛمد همٜم٤مم،دور اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم اإلصم٤ٌمت ،ُم١ممتر اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،ج  -
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اًم٘مقل إول: إذا رومض اًمِمخص أظمذ قمٞمٜم٦م ُمـ ضمًده وم٢مٟمف يٕم٤مىم٥م عمجرد اًمرومض؛يمام ذم -0

 طم٤مًم٦م رومض أظمذ قمٞمٜم٦م ُمـ اًمدم قمغم إصمر خم٤مًمٗم٦م ُمروري٦م.

ُم٤ًموي٦م  ADNقسم٦م اعمٗمروو٦م ذم طم٤مًم٦م رومض اخلْمقع ًمٗمحصٟم٘مد:يم٤من جي٥م أن شمٙمقن اًمٕم٘م

ًمٚمٕم٘مقسم٦م اعم٘مررة ذم طم٤مًم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٕمٞمٜم٦م ًمٚمٕمٞمٜم٦م اًمتل قمثرقمٚمٞمٝم٤م،ومٝمٜم٤م ىمد حت٨م ه٤مشمف اًمٕم٘مقسم٦م اعمتٝمؿ 

 قمغم اًمتٕم٤مون واعمثقل ًمالظمت٤ٌمر.

اًم٘مقل اًمث٤مين: ويرى هذا آدم٤مه سمؽمك اًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمٚم٘م٤ميض، ذم اقمت٤ٌمر هذا اًمرومض -2

وهق اًمرأي اًمذي أظمذ سمف اًم٘م٤مٟمقن ذم اٟمجٚمؽما وإيرًمٜمدا اًمِمامًمٞم٦م ،قمغم ارشمٙم٤مب اجلريٛم٦م أم ٓدًمٞمؾ 

 وسمالد اًمٖم٤مل، ومجٝمقري٦م إيرًمٜمدا.

ٟم٘مد:ىمد يٙمقن ًمٚمٛمتٝمؿ أؾم٤ٌمب شمؼمر رومْمف،وٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر رومض اًمتٕم٤مون دًمٞمال ىم٤مـمٕم٤م قمغم 

 ُم١ًموًمٞم٦م اعمتٝمؿ.

ٓظمت٤ٌمرات اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م وأظمذت سمف اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:وُمٗم٤مده إضم٤ٌمر اعمتٝمؿ قمغم اخلْمقع -9

اًمدول آؾمٙمٜمديٜم٤مومٞم٦م واؾمٙمتٚمٜمدا، وأعم٤مٟمٞم٤م، واًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، وسمٕمض وٓي٤مت 

أؾمؽماًمٞم٤م، وظم٤مص٦م وأن اًمٕمٞمٜم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ٓ شمزيد قمـ اعمٓمٚمقب وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤ًمس سمجًد اعمتٝمؿ، 

 ٕمرة ُمـ ضمًٛمف.يمقظمز إسمرة ذم ـمرف إصٌع ًمٚمحّمقل قمغم اًمدم أو ضمزء ُمـ فمٗمر أو ؿم

اًمراضمح ذم إىمقال:يٌدو أن اًمراضمح ُمـ إىمقال ذم اعم٤ًمئؾ اجلٜم٤مئٞم٦م هق اًم٘مقل  -4

اًمث٤مًم٨م،ذيٓم٦م أٟمٞمتؿ ذًمؽ سمٛمٕمٞم٦م ـمٌٞم٥م خمتص وسمٜم٤مء قمغم ىمرار ُمـ اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م، أو ىم٤ميض 

اًمتح٘مٞمؼ،أو شمقومر دٓئؾ يم٤مومٞم٦م قمغم ارشمٙم٤مب اعمتٝمؿ ضمٜم٤مي٦م أو ضمٜمح٦م،يمام أن هذا اعمٌدأ خيرق ذم 

طم٤مٓت اًميورة واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م،يم٤مٟمتِم٤مر إوسمئ٦م واًمٗمحقص٤مت اًمٕمًٙمري٦م واعمدرؾمٞم٦م أو 

دقم٤موي اًمٌٜمقة ورهمؿ أن ظمرق هذا اعمٌدأ ومٞمف ُم٤ًمس ٟمًٌل سمحؼ اعمتٝمؿ ذم ؾمالُم٦م ضمًده،همػم أن 

اعمّمٚمح٦م اعمٜمِمقدة سمتح٘مٞمؼ إُمـ واًمٕمداًم٦م،أومم سم٤مٓقمت٤ٌمر ُمـ هذا احلؼ ظم٤مص٦م إذا يم٤من اعمتٝمؿ 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن قمدم إضم٤ٌمر ؿمخص قمغم شم٘مديؿ دًمٞمؾ ود ٟمٗمًف ٓ يٜمٓمٌؼ ،يٛم٦مُمرشمٙم٥م ًمٚمجر

 ؾمقى قمغم إىمقال اًمِمٗمقي٦م)آقمؽماف وؿمٝم٤مدة اًمِمٝمقد( وٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اًمقىم٤مئع اعم٤مدي٦م.

وأُم٤م ذم ُمقاد اًمٜم٥ًم، وم٢من ُمقوقع إصم٤ٌمت اًمٜم٥ًم يٕمد أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م 

صم٤ٌمت اًمٜم٥ًم أو ٟمٗمٞمف،ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن إٓ سمٕمد اؾمتٜمٗم٤مذ واًمٚمجقء إمم اًمٓمرق اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ أضمؾ إ

مجٞمع اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م وقمٜمدُم٤م ٟمٙمقن ُمْمٓمريـ إمم اًمٓمرق اًمٕمٚمٛمٞم٦م،إٟمام ٟمٙمقن ذم إـم٤مر اًمٌح٨م 

٨م قمـ حقمـ إصم٤ٌمت ٟم٥ًم ُمـ قمالىم٦م ذقمٞم٦م شمرسمط اعمرأة واًمرضمؾ وهق اًمزواج، وٓ ٟمٙمقن أُم٤مم سم
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قمٞم٦م أوٓ، وهذا هق إصٚمح أب ـمٌٞمٕمل ًمٓمٗمؾ سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ وضمقد اًمٕمالىم٦م اًمنم

 .(1)واًمنمقمل

يمام أٟمف ٓ يٕمٛمؾ هبذا اعمٌدأ ذم ُمقوقع اًمٜم٥ًم، ومٛمـ ُمّمٚمح٦م اًمرضمؾ أن يٕمرف إن يم٤من 

اًمقًمد أسمٜم٤م ًمف أو ٓ،خلٓمقرة ُمقوقع اًمٜم٥ًم وُم٤م يٜمجر قمٚمٞمف ُمـ آصم٤مر،وسم٤مًمت٤مزم وم٢مقمامل اًمٌّمٛم٦م 

 .(2) دقمقى إصم٤ٌمت اًمٜم٥ًماًمقراصمٞم٦م شمْمٞمػ ًمف أيمثر مم٤م شميه طمتك وإن يم٤من اًمرضمؾ ُمدقمك قمٚمٞمف ذم

ثاكقا/ موؿف ادؼع اجلزائري من مبدأ ظدم جواز تؼديم صخص دفقل ضد كػسه وافبصؿة 

 افوراثقة:

آقمؽماف ُمـ ؿم٠مٟمف ؿم٠من مجٞمع "،قمغم أن:(3)ىم٤مٟمقن إضمراءات ضمزائٞم٦م209ضم٤مء ذم اعم٤مدة

٧ٌم إداٟمتف قمٜم٤مس اإلصم٤ٌمت خيْمع حلري٦م شم٘مدير اًم٘م٤ميض،وسم٤مًمت٤مزم يٌ٘مك اًمِمخص سمريئ٤م إمم أن شمث

هن٤مئٞم٤م ُمـ ـمرف اًم٘مْم٤مء اجلزائل وًمق طم٤مُم٧م اًمِمٙمقك طمقًمف أو اؿمتٌٝم٧م ذم ؿم٠مٟمف اًمنمـم٦م 

،واًم١ًمال اًمذي "اًم٘مْم٤مئٞم٦م أو شم٤مسمٕمتف اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو أودقمف ىم٤ميض اًمتح٘مٞمؼ احلٌس اعم١مىم٧م

يٓمرح هٜم٤م هؾ أن قمٜم٤مس اإلصم٤ٌمت شمتْمٛمـ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م؟ ُمـ اًمٜمص يٌدو أن 

زائري ىمد أظمذ سم٤مًم٘مقل اًمث٤مين وهق إقمٓم٤مء اًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمٚم٘م٤ميض ًمألظمذ سم٤مًمٌّمٛم٦م اعمنمع اجل

ؿم٠مٟمف ؿم٠من مجٞمع قمٜم٤مس اإلصم٤ٌمت خيْمع حلري٦م "اًمقراصمٞم٦م يمدًمٞمؾ إصم٤ٌمت أم ٓ ُمـ ظمالل ىمقًمف:

؛أي ؿمٌٝمٝم٤م سم٤مٓقمؽماف اًمِمٗمقي وأقمٓمك احلري٦م ًمٚم٘م٤ميض ذم شم٘مديره،ويم٤من "شم٘مدير اًم٘م٤ميض..

ٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م سمّمٗم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م ٕمهٞمتٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م،واًمٜمص إضمدر سمف اًمتٜمّمٞمص قمغم اًم

قمغم اعمقاىمع اًمتل جيؼم ومٞمٝم٤م سم٤مخلْمقع ًمٚمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م طمتك يرومع اًمٚمٌس قمغم ه٤مشمف 

 اًمت٘مٜمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم اًم٘مْم٤مئٞم٦م.

 ؿف ادؼع اجلزائري مـه:افػرع افثاين:افبصؿة افوراثقة و مبدأ احلق دم افسالمة اجلسدية و مو

ًمٚمخْمقع :(4)أوال/افبصؿة افوراثقة ومبدأ احلق دم افسالمة اجلسدية)مبدأ معصومقة اجلسد(

وقمٚمٞمف ٓ سمد ُمـ أظمذ قمٞمٜم٦م ُمـ ،ٓ سمد ُمـ احلّمقل قمغم ظمٚمٞم٦م ُمـ ضمًؿ اإلٟم٤ًمن ADNًمٗمحص

                                                 
ٟمقن إهة اجلزائري، دار اهلدى، قملم ُمٞمٚم٦م ، سم٤مديس ذي٤ميب ، طمجٞم٦م اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم دقم٤موي اًمٜم٥ًم قمغم وقء ىم٤م -1

 .002، ص 2101اجلزائر، ـمٌٕم٦م 

 .004اعمرضمع ٟمٗمًف،   -2

 ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اجلزائٞم٦م . -3

 . 882 – 870طمًٜمل حمٛمقد قمٌد اًمدايؿ ،اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م و ُمدى طمجٞمتٝم٤م ذم اإلصم٤ٌمت ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،ص  -4

٦م ذم اإلصم٤ٌمت ،ُمذيمرة ُم٤مضمٞمًتػم ،ختّمص قمٚمقم ضمٜم٤مئٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م احل٤مج خلي ،سم٤مشمٜم٦م شمقومٞمؼ ؾمٚمٓم٤مين ، طمجٞم٦م اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم -   

 . 68-66، ص2101/2100،

 .  00سم٤مديس ذي٤ميب ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ،ص  -   
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ضمًؿ اًمِمخص؛ ؾمقاء ُمـ دُمف أو ؿمٕمره أو همػمه وهذا يٕمتؼم ُم٤ًمس سم٤مًمًالُم٦م اجلًدي٦م 

ٝمؿ، واعمٕمروف ويم٠مصؾ قم٤مم وم٢مٟمف ٓ جيقز اعم٤ًمس سم٤محلؼ ذم اًمًالُم٦م اجلًدي٦م، ًمٙمـ اؾمتثٜم٤مء ًمٚمٛمت

جيقز اخلروج قمـ ه٤مشمف اًم٘م٤مقمدة إذا شمٕمٚمؼ إُمر سم٤معمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م،أو ُمّمٚمح٦م اًمِمخص يم٤مًمٕمالج 

أو اًمتداوي،أو شمٕم٤مرض طمؼ اعمتٝمؿ ُمع طم٘مقق أظمرى شمتّمؾ سم٘مٞمؿ قمغم ُمًتقى قم٤مل ُمـ 

طمرُم٦م اجلًد يمٛم٠ًمًم٦م إصم٤ٌمت اًمٜم٥ًم اًمتل شمٕمد ُمـ حمرُم٤مت اَّلل،و جي٥م ٓ شم٘مؾ قمـ ُمٌدأ ،إمهٞم٦م

 ذم هذا اخلروج قمـ اعمٌدأ ُمراقم٤مة مجٚم٦م ُمـ اًمْمقاسمط:

 إذا اىمتْمتف ضورة اًم٘م٤ميض. -0

 إذا يم٤من اًمٜمزاع مم٤م يّمح ومٞمف آؾمتدٓل سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م. -2

ًمدًمٞمؾ شمث٧ٌم إذا مل يتٕم٤مرض اًم٘مْم٤مء أو آؾمتدٓل سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمع دًمٞمؾ أىمقى أو ا -9

 طمجٞمتف سم٤مًمٜمص.

 احلٗم٤مظ قمغم هي٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يٙمِمٗمٝم٤م اًمٗمحص اًمقراصمل واًمتل ٓ يتٕمٚمؼ هب٤م اًمٜمزاع. -4

ًمدومع ضر أيمؼم ُمـ ضر اعم٤ًمس سم٤محلؼ ذم اًمًالُم٦م  ADNأن يٙمقن اًمٚمجقء ًمٗمحص -5

 اجلًدي٦م.

وًم٘مد ذه٥م إمم هذا اًمرأي وأىمره اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل ًمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم دورشمف  

 – 5 ًمـ اعمقاومؼ 01/0422/ 26 –20اًم٤ًمدؾم٦م قمنم اعمٜمٕم٘مدة سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ذم اًمٗمؽمة ُمـ

م طمٞم٨م ضم٤مء ذم ىمراره اًم٤ًمسمع اًمذي أضم٤مز ومٞمف اؾمتخدام اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم 2110/ 01/10

...ٓ ُم٤مٟمع ذقم٤م ُمـ آقمتامد قمغم اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم اًمتح٘مٞمؼ "اًمتح٘مٞم٘م٤مت اجلٜم٤مئٞم٦م ُم٤م يكم: 

ره٤م وؾمٞمٚم٦م إصم٤ٌمت ذم اجلرائؿ اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمد ذقمل وٓ ىمّم٤مص حلدي٨م اجلٜم٤مئل واقمت٤ٌم

رؾمقل اَّلل صغم اَّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ﴿ادرؤوا احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت﴾ وذًمؽ حي٘مؼ اًمٕمداًم٦م وإُمـ 

آضمتامقمل، وي١مدي إمم ٟمٞمؾ اعمجرم قم٘م٤مسمف وشمؼمئ٦م اعمتٝمؿ وهذا ُم٘مّمد ُمٝمؿ ُمـ ُم٘م٤مصد 

 (1)"اًمنميٕم٦م...

ـ ُمٌدأ احلؼ ذم اًمًالُم٦م اجلًدي٦م ُمتك يم٤مٟم٧م ُمّمٚمح٦م ومم٤م شم٘مدم يٛمٙمـ اخلروج قم

 اًمٕمداًم٦م وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ اًمٙمِمػ قمـ احل٘مٞم٘م٦م، ىمد شمٗمقق ُمّمٚمح٦م اعمتٝمؿ ذم ؾمالُم٦م ضمًٛمف.

واًم١ًمال اًمذي يٓمرح ٟمٗمًف هٜم٤م هؾ يِمؽمط ُمقاوم٘م٦م اعمتٝمؿ ٕظمذ قمٞمٜم٦م ُمـ ضمًده إلضمراء 

زم اعم٤ًمس سمجًد واعمالطمظ أن هذا اًم١ًمال ٓ يٓمرح إذا يم٤من اًمٗمحص ٓ يًتٚم ؟اًمٗمحص

اعمتٝمؿ، يمٛمـ خيٚمػ آصم٤مر وراءه يمٌ٘مٕم٦م دم أو ُمٜمل أو ؿمٕمر، ومٝمٜم٤م ٓ حُيت٤مج إمم ُمقاوم٘م٦م أطمد،ًمٙمـ 

                                                 
 .294-299، ص 06م، اًمٕمدد 2119جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  -1
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اًم١ًمال اًمذي يٌ٘مك ىم٤مئؿ إذا شمٓمٚم٥م إُمر قمٞمٜم٦م ُمـ ضمًد اعمتٝمؿ، أي هؾ حيت٤مج إُمر إمم 

 ُمقاوم٘متف؟أم يمره٤م قمٜمف قمٜمدُم٤م يرومض اعمتٝمؿ هذا اإلضمراء طمتك ٓ ي٘مدم دًمٞمؾ ود ٟمٗمًف؟

إن اًمراضمح ذم إىمقال أٟمف جيقز اؾمتثٜم٤مء ُمـ ُمٌدأ ُمٕمّمقُمٞم٦م اجلًد، اًمٚمجقء إمم أظمذ  

قمٞمٜم٤مت ُمـ ضمًد اعمتٝمؿ يمره٤م قمٜمف، سمٕمد ُمقاوم٘م٦م اجلٝم٤مت اعمختّم٦م ًمٚمحّمقل ُمٜمٝم٤م قمغم دًمٞمؾ 

يتحٛمؾ اًمير اخل٤مص ًمدومع اًمير "إداٟمتف أو سمراءشمف، حت٘مٞم٘م٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وإقمامٓ ًم٘م٤مقمدة 

ي أظمر اًمذي حيرم اًمٚمجقء إمم أي٦م وؾمٞمٚم٦م شمٜمتٝمؽ طمرُم٦م اجلًد،وأظمذ ،ظمالوم٤م ًمٚمرأ"اًمٕم٤مم

قمٞمٜم٤مت ُمـ ضمًد اعمتٝمؿ رهمام قمٜمف ًمٚمحّمقل قمغم دًمٞمؾ إداٟمتف ٟمٔمرا ًمٙمقٟمف يٛمثؾ ٟمققم٤م ُمـ 

آقمتداء قمغم ُمٌدأ ُمٕمّمقُمٞم٦م اجلًد،وهذا اًمرأي إظمػم أظمذت سمف سمٕمض اًمتنميٕم٤مت، يمام 

م،ُمـ طمي اًمٗمحص اًمٙم٤مُمؾ ًمِمخص اعمجرم 0984ىمرره اإلقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقق اإلٟم٤ًمن ذم 

ؾمقاء أيم٤من سم٤مًمٖم٤م أو ىم٤مسا قمـ ـمريؼ أي وؾمٞمٚم٦م سمٞمقًمقضمٞم٦م ُمٕمرووم٦م ذم اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مس ذم وىم٧م 

 .(1)إضمراء اًمٗمحص

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمنمع ثاكقا /موؿف ادؼع من مبدأ احلق دم افسالمة اجلسدية وافبصؿة افوراثقة:

شمْمٛمـ اًمدول قمدم اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م ": (2)جلزائريُمـ اًمدؾمتقر ا 94اجلزائري ىمد ضم٤مء ذم اعم٤مدة 

ُمـ  95وضم٤مء ذم اعم٤مدة  "اإلٟم٤ًمن وحئمر أي قمٜمػ سمدين أو ُمٕمٜمقي أو أي ُم٤ًمس سم٤مًمٙمراُم٦م

يٕم٤مىم٥م اًم٘م٤مٟمقن قمغم اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمرشمٙم٦ٌم ود احل٘مقق واحلري٤مت، وقمغم يمؾ ُمـ ":(3)اًمدؾمتقر

شم٠مصمر اعمنمع سم٤مإلقمالن ، وُمـ اًمٜمص هؾ هذا يٕمٜمل "يٛمس ؾمالُم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٌدٟمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م

 أم أن هٜم٤مك اؾمتثٜم٤مء يٛمٙمـ إقمامًمف  ذم طم٤مًم٦م  اًميورة؟ ؟اًمٕم٤معمل حل٘مقق اإلٟم٤ًمن

ذه٥م سمٕمض اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم إمم ضمقاز ظمرق هذا اعمٌدأ أي ُمٌدأ احلؼ ذم ؾمالُم٦م 

اجلًدي٦م،وًمٙمـ ذيٓم٦م ُمقاوم٘م٦م اًمِمخص قمغم اٟمتزاع إٟمًج٦م،وهق ٟمٗمس رأي اًم٘م٤مئٚملم 

 ىم٤مٟمقن–069–062ٕظمذ قمٞمٜم٦م ُمـ ضمًٛمف وأدًمتٝمؿ ذم ذًمؽ اعمقادسميورة أظمذ ُمقاوم٘م٦م اعمتٝمؿ 

ٓ جيقز اٟمتزاع إٟمًج٦م أو إقمْم٤مء اًمٌنمي٦م ": 062،و ضم٤مء ذم اعم٤مدة (4)وشمرىمٞمتٝم٤م اًمّمح٦م مح٤مي٦م

ُمـ أؿمخ٤مص أطمٞم٤مء إٓ إذا مل شمٕمرض هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م طمٞم٤مة اعمتؼمع ًمٚمخٓمر وشمِمؽمط اعمقاوم٘م٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م 

ذه اعمقاوم٘م٦م سمحْمقر ؿم٤مهديـ اصمٜملم وشمقدع ًمدى ُمدير اعم١مؾم٦ًم ًمٚمٛمتؼمع سم٠مطمد أقمْم٤مئف وحترير ه
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يٛمٜمع اٟمتزاع إقمْم٤مء وإٟمًج٦م ُمـ "سم٤مًم٘مقل:069،وٟمّم٧م اعم٤مدة"واًمٓمٌٞم٥م ورئٞمس اعم١مؾم٦ًم

اًم٘مٍم ووم٤مىمدي اًمتٛمٞمٞمز واعمّم٤مسملم سم٠مُمراض ُمـ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أن شمي سمّمح٦م اعمتؼمع أو ُمقاوم٘م٦م أطمد 

يٜمزع إـم٤ٌمء إٟمًج٦م وإقمْم٤مء اًمٌنمي٦م وٓ ٓ ":097،وضم٤مءت ذم اعم٤مدة"أىم٤مرسمف سمٕمد اًمقوم٤مة

 ."يزرقمقهن٤م إٓ ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت اًمتل يرظمص هل٤م سمذًمؽ اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤مًمّمح٦م

ًمٙمـ سم٤مؾمت٘مراء ه٤مشمف اعمقاد، واًمذي يتْمح زم أن ه٤مشمف اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمٛمقاوم٘م٦م 

ٙمقيـ دًمٞمؾ إصم٤ٌمت اعمتؼمع سم٠مقمْم٤مئف وأٟمًجتف، وًمٞم٧ًم ُمقاوم٘م٦م اعمتٝمؿ سم٠مظمذ قمٞمٜم٦م ُمـ ضمًده، ًمت

يمام أن أظمذ قمٞمٜم٦م ُمـ ضمًؿ اإلٟم٤ًمن سم٢مرادشمف أو رهمام قمٜمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م أي ُم٤ًمس سمٛمٌدأ احلؼ ذم 

 وظم٤مص٦م أن اًمٕمٞمٜم٦م ٓ شمتج٤موز وظمز إسمرة أو ىمٓمٕم٦م ُمـ فمٗمر أو ؿمٕمر.،اًمًالُم٦م اجلًدي٦م

 افػرع افثافث: افبصؿة افوراثقة ومبدأ حرمة احلقاة اخلاصة وموؿف ادؼع اجلزائري مـه.

ٓ ؿمؽ أن ًمٙمؾ إٟم٤ًمن ظمّمقصٞم٤مشمف اًمتل ال/افبصؿة افوراثقة ومبدأ حرمة احلقاة اخلاصة:أو

وأن ه٤مشمف اخلّمقصٞم٦م يٙمٚمٗمٝم٤م اًمنمع وحيٛمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن، وسمٔمٝمقر اًمٌّمٛم٦م ،يٜمٗمرد هب٤م دون همػمه

اًمقراصمٞم٦م أصٌح٧م ؾمالح ذو طمديـ :ومٛمـ ضمٝم٦م ىمدُم٧م ظمدُم٤مت ممٞمزة ذم جم٤مل اإلصم٤ٌمت 

٦م ىمد شمّمٌح ؾمالح هيدد طمري٦م اًمٗمرد، وطمرُم٦م طمٞم٤مشمف واًمٙمِمػ قمـ هقي٦م اًمِمخص  وُمـ ضمٝم

اًمقراصمل ًمِمخص ُمٕملم ىمد ي٤ًمء اؾمتٕمامهل٤م، أو ىمد اخل٤مص٦م ومٝمذه اعمٕمٚمقُم٤مت اخلٓمػمة قمـ اًمت٤مريخ 

شمًتٖمؾ ذم همػم اًمٖمرض اعمخّمص هل٤م  وًم٘مد ٟمّم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم همػم ُمقوع قمـ طمرُم٦م 

٤َم اًمَّ "احلٞم٤مة اخل٤مص٦م وُمث٤مًمف: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِـّ َي٤م َأهيه ِـّ إِنَّ سَمْٕمَض اًمٔمَّ ـَ اًمٔمَّ ٌُقا يَمثػًِما ُِم
ـَ آَُمٜمُقا اضْمتَٜمِ ِذي

َٓ َيْٖمت٥َْم سَمْٕمُْمُٙمْؿ سَمْٕمًْم٤م َأحُي٥ِمه َأطَمُديُمْؿ َأْن َي٠ْميُمَؾ حَلَْؿ َأظِمٞمِف َُمٞمًْت٤م وَمَٙمِرهْ  قا َو ًُ ًَّ َٓ دَمَ ُتُٛمقُه إصِْمٌؿ َو

اٌب َرطِمٞمؿٌ  ُ٘مقا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ شَمقَّ ،وىم٤مل رؾمقل اَّلل صغم اَّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:﴿ٓ دمًًقا وٓ (1)"َواشمَّ

،ىم٤مل إوزاقمل اًمتجًس هق اًمٌح٨م قمـ (2)شم٤ٌمهمْمقا وٓ شمداسمروا ويمقٟمقا قمٌد اَّلل إظمقاٟم٤م﴾

وىم٤مل رؾمقل اَّلل صغم اَّلل ،اًمٌمء واًمتجًس هق آؾمتامع إمم طمدي٨م اًم٘مقم وهؿ ًمف يم٤مرهقن

٥م ذم أذٟمف آٟمؽ يقم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :﴿ ُمـ اؾمتٛمع ظمؼم ىمقم وهؿ ًمف يم٤مرهقن ص

وآٟمؽ هق اًمٜمح٤مس اعمذاب، إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم طمرُم٦م (3)اًم٘مٞم٤مُم٦م﴾

إصم٤ٌمت اًمتٍموم٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م ُم٤ًمس سم٤محلٞم٤مة اخل٤مص٦م،يمتٚمٛمس اًمٕمقرات وإهار، ودظمقل 

ٟمف يٛمٙمـ اًمٌٞمقت دون إذن أصح٤مهب٤م وٟمٔمرا إلىمرار اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمحرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، وم٢م

إقمامل ذًمؽ قمغم اخلّمقصٞم٦م اجلٞمٜمٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اًمقراصمٞم٦م واعمتقًمدة ُمـ اؾمتخدام اًمٌّمٛم٦م 

                                                 
 .02ؾمقرة احلجرات، أي٦م رىمؿ  -1
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اًمقراصمٞم٦م، وذًمؽ أن اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت هق ُمـ صٛمٞمؿ ظمّمقصٞم٤مت إومراد، وأن 

يمِمػ ُمْمٛمقهن٤م وسمٖمػم إذن ص٤مطمٌٝم٤م هق اٟمتٝم٤مك حلرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، وهق ُم٤م أىمره جمٛمع اًمٗم٘مف 

...ٓ "م،ذم ىمراره اًمراسمع: 0998ذم دورشمف اخل٤مُم٦ًم قمنم اعمٜمٕم٘مدة ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ذماإلؾمالُمل 

جيقز اؾمتخدام أي ُمـ أدوات قمٚمؿ اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م ووؾم٤مئٚمف ًمٚمٕم٨ٌم سمِمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن 

وُم١ًموًمٞمتف اًمٗمردي٦م، أو اًمتدظمؾ ذم سمٜمٞم٦م اعمقرصم٤مت )اجلٞمٜم٤مت( سمدقمقى حتًلم اًمًالُم٦م اًمٌنمي٦م، 

ٓ جيقز إضمراء أي سمح٨م أو اًم٘مٞم٤مم سم٠مي ُمٕم٤مجل٤مت أو "ـ اًمتقصٞم٤مت :وٟمص اًم٘مرار اخل٤مُمس ُم

شمِمخٞمص يتٕمٚمؼ سمٛمقرصم٤مت اإلٟم٤ًمن، إٓ سمٕمد إضمراء شم٘مقيؿ دىمٞمؼ وؾم٤مسمؼ ًمألظمٓم٤مر واًمٗمقائد 

اعمحتٛمٚم٦م اعمرشمٌٓم٦م هبذه إٟمِمٓم٦م وسمٕمد احلّمقل قمغم اعمقاوم٘م٦م اعم٘مٌقًم٦م ذقم٤م ُمع احلٗم٤مظ قمغم 

٤مم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٖمراء اًم٘م٤موٞم٦م سم٤مطمؽمام طم٘مقق اإلٟم٤ًمن اًمني٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜمت٤مئ٩م، ورقم٤مي٦م إطمٙم

 .(1)"ويمراُمتف

همػم أن إىمرار اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمحرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ًمٞمس قمغم إـمالىمف، إذ ىمد يرد قمٚمٞمف 

اؾمتثٜم٤مء إذا ُم٤م شمٕمٚمؼ إُمر سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم، وطمؼ اعمجتٛمع ذم إُمـ 

،عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ درء ُمٗمًدة قمـ اعمجتٛمع أو (2)ٓقمت٤ٌمروآؾمت٘مرار،وهل ُمّم٤مًمح أومم سم٤مًمرقم٤مي٦م وا

 اًمٗمرد أو ضمٚم٥م ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م يمام ًمّم٤مطم٥م احلؼ إؾم٘م٤مط طم٘مف واًمرو٤م سم٢مومِم٤مء اًمن.

ُمـ 02وهق اعمٜمٝم٩م اًمذي اختذشمف ضمؾ اًم٘مقاٟملم اًمدوًمٞم٦م واًمتنميٕم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م، ُمثؾ اعم٤مدة

ًٗمل ذم طمٞم٤مشمف ٓ جيقز شمٕمرض أطمد ًمتدظمؾ شمٕم"م:0948اإلقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقق آٟم٤ًمن

اخل٤مص٦م أو ؿم١مون أهشمف أو ُمًٙمٜمف أو ُمراؾمالشمف أو حلٛمالت قمغم ذومف وؾمٛمٕمتف، وًمٙمؾ 

،يمام ذه٧ٌم ذم ٟمٗمس "ؿمخص احلؼ ذم مح٤مي٦م اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ُمثؾ هذا اًمتدظمؾ أو شمٚمؽ احلٛمالت

،يمام ذه٧ٌم إمم هذا اًمتقضمف ضمؾ اًمتنميٕم٤مت (3)اًمّمٞم٤مغ اًمٕمديد ُمـ آشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م

ويتٌلم مم٤م ؾمٌؼ، اشمٗم٤مق اًمٜمّمقص مجٞمٕم٤م أن اًمٚمجقء إمم ، ٞم٦م يم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز واعمٍمياًمداظمٚم

أو ظمّمقصٞم٤مهتؿ ،اًمٗمحص اجلٞمٜمل يٜمٌٖمل أن يٙمقن سمٕمٞمدا قمـ اًمتدظمؾ ذم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ًمألومراد

اجلٞمٜمٞم٦م، ويمِمػ أهارهؿ اعمروٞم٦م أو اًمّمحٞم٦م، وهق أصؾ ًمف اؾمتثٜم٤مء سمنموط ووقاسمط ُمٕمٞمٜم٦م 
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شمقومر اًمرو٤م اعمًتٜمػم احلر ، ُمع ء هذا اًمٗمحص ُمـ ضمٝم٦م ىمْم٤مئٞم٦م خمتّم٦موهل: أن يًٛمح سم٢مضمرا

 (.1شمقومر اًميورة اًمٓمٌٞم٦م واًمٓمقارئ)، و ًمذوي اًمِم٠من ُم٘مدُم٤م

أي ومحص احلٛمض اًمٜمقوي، وم٢مٟمف ،أُم٤م قمـ شمٓمٌٞمؼ اًمٓمرق اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م ذم اًمٜم٥ًم

ل يِمٙمؾ شمدظمال ذم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ًمٚمٗمرد يمقهن٤م شمٌح٨م قمـ اخلّم٤مئص اًمقراصمٞم٦م، ُمـ ظمال

و شمٙمقن ذات ،آؾمتٕمداد اًمقراصمل ًمٚمِمخص مم٤م ىمد يٛمد اًمٖمػم سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمزوضملم

ـم٤مسمع ؿمخيص ظم٤مص،قمٜمد ُمـ يرى ذًمؽ،وًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م إصم٤ٌمت ٟم٥ًم ُمـ قمالىم٦م ذقمٞم٦م ًمٞمس 

ُمٕمٜم٤مه اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن،و ُمّمٚمح٦م إب هٜم٤م دمٕمٚمف ي٘مٌؾ قمغم هٙمذا حتٚمٞمؾ،وٓ 

ؾ ىمّمد شمثٌٞم٧م أسمقشمف ُمـ قمدُمٝم٤م، ُم٤مدام إُمر يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمالىم٦م يٕم٤مرض إظمْم٤مع إب ًمٚمتحٚمٞم

 . (2)وٓ وضمقد ٕي ُم٤ًمس سم٤محلرُم٦م،اًمنمقمٞم٦م

ضم٤مء ذم اعم٤مدة ثاكقا/موؿف ادؼع اجلزائري من مبدأ احلق دم احلقاة اخلاصة وافبصؿة افوراثقة:

 ، وضم٤مء ذم"شمْمٛمـ اًمدوًم٦م قمدم اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م اإلٟم٤ًمن"م:0996ُمـ اًمدؾمتقر اجلزائري 94

يٕم٤مىم٥م اًم٘م٤مٟمقن قمغم اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمرشمٙم٦ٌم ود احل٘مقق واحلري٤مت "ُمـ ٟمٗمس اًمدؾمتقر: 095اعم٤مدة

ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  99،وضم٤مء ذم اعم٤مدة "وقمغم يمؾ ُمـ يٛمس ؾمالُم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٌدٟمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م

جي٥م قمغم اًمٓمٌٞم٥م اخلٌػم وقمغم ضمراح إؾمٜم٤من اخلٌػم قمٜمد صٞم٤مهم٦م  "اعمتْمٛمـ أظمالىمٞم٤مت اًمٓم٥م:

أٓ يٙمِمػ إٓ اًمٕمٜم٤مس اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شم٘مدم اإلضم٤مسم٦م قمغم إؾمئٚم٦م اعمٓمروطم٦م ذم ىمرار  شم٘مريره

شمٕمٞمٜمف وومٞمام قمدا هذه احلدود، جي٥م قمغم اًمٓمٌٞم٥م اخلٌػم أن يٙمتؿ يمؾ ُم٤م يٙمقن ىمد اـمٚمع قمٚمٞمف 

ًمٙمؾ ُمـ وىمع قمٚمٞمف اقمتداء همػم ُمنموع ذم "ىم٤مٟمقن ُمدين:  47،وضم٤مء ذم اعم٤مدة(3)"ظمالل ُمٝمٛمتف

اعمالزُم٦م ًمِمخّمٞمتف أن يٓمٚم٥م وىمػ هذا آقمتداء واًمتٕمقيض قمام ىمد حل٘مف ُمـ  طمؼ ُمـ احل٘مقق

 .(4)"ضر

وُمـ يمؾ ُم٤م شم٘مدم،وذم فمؾ همٞم٤مب ٟمّمقص ظم٤مص٦م سم٤مًمٗمحص اجلٞمٜمل يٛمٙمـ إقمامل ه٤مشمف 

اًمٜمّمقص ومٞمام يتٕمٚمؼ سمحرُم٦م اٟمتٝم٤مك احلؼ ذم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م، يمام يٛمٙمـ اخلروج قمـ 

ورة يم٤معمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، ودرء ُمٗمًدة ظم٤مص٦م ًمٚمٗمرد، وذم طم٤مًم٦م هذا إصؾ اًمٕم٤مم ذم طم٤مًم٦م اًمي

 أظمذ إذن ُمـ اعمٕمٜمل سم٢مؾم٘م٤مط طم٘مف.

                                                 
 .899-890طمًٜمل حمٛمقد قمٌد اًمدايؿ قمٌد اًمّمٛمد، اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م وُمدى طمجٞمتٝم٤م ذم اإلصم٤ٌمت، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  -1

 .009-000اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص سم٤مديس ذي٤ميب ،طمجٞم٦م اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م و اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم دقم٤موى اًمٜم٥ًم ، -2

 اعمتْمٛمـ ُمدوٟم٦م أظمالىمٞم٤مت اًمٓم٥م 16/16/0992اعم١مرخ ذم  276-92اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -3

اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٕمدل واعمتٛمؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن 26/19/0975، اعمقاومؼ ًمـ 0995رُمْم٤من  21اعم١مرخ ذم  58-75إُمر رىمؿ  -4

 .2117ُم٤مي  ١09مرظم٦م ذم عم 90:رىمؿ  2117ُم٤مي  09،اعم١مرخ ذم  17-15
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 افػرع افرابع :افبصؿة افوراثقة ومبدأ ؿركقة افزاءة.

يمؾ ؿمخص يٕمتؼم سمريئ٤م طمتك شمث٧ٌم ضمٝم٦م "ُمـ اًمدؾمتقر اجلزائري :45ضم٤مء ذم اعم٤مدة

ض ُمٌدأ ىمريٜم٦م اًمؼماءة ُمع شمٓمٌٞمؼ ،وذم جم٤مل اإلضمراءات اجلزائٞم٦م، ٓ يتٕم٤مر"ىمْم٤مئٞم٦م إداٟمتف

اًمقؾم٤مئؾ اًمزضمري٦م ُمثؾ : اًمتقىمٞمػ واحلٌس اعم١مىم٧م ذًمؽ أن اعمنمع طمػ شمٚمؽ اًمتداسمػم اًمردقمٞم٦م 

 سمْمامٟم٤مت قمديدة.

هٜم٤مك وامٟم٤مت دمد أؾم٤مؾمٝم٤م ذم اًمدؾمتقر (1)وذم جم٤مل اًمتحٚمٞمؾ اجلٞمٜمل )اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م(

قضمقدة قمغم ؿم٘ملم اصمٜملم،أطمدمه٤م شم٘مٜمل وآشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م اعمقىمع قمٚمٞمٝم٤م،وشمرشمٙمز اًمْمامٟم٤مت اعم

وأظمر إٟم٤ًمين،أُم٤م اًمْمامٟم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م ومٝمل شمٕمٜمل شمقظمل اًمدىم٦م ذم أظمذ اًمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمِمخص،أُم٤م 

اًمْمامٟم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م شمٙمٛمـ ذم ُمراىم٦ٌم اًمٗمحص ومح٤مي٦م طم٘مقق اعمتٝمؿ سم٤مقمت٤ٌمره يم٤مئٜم٤م سمنمي٤م،وُمـ 

 قمٞمٜم٦م: سملم اًمْمامٟم٤مت اًمقاضم٥م شمقومره٤م ذم طم٤مًم٦م رو٤م اعمتٝمؿ وىمٌقًمف أظمذ

 وضمقب اإلظمٓم٤مر يمت٤مسم٦م سم٤ًمقم٦م اًمٗمحص وسم٤معمخؼم اًمذي جيري ومٞمف هذا اًمٗمحص؛ -

 أن حيي قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمحص اخلٌػم اًمذي خيت٤مره اعمتٝمؿ؛ -

 أن يتؿ اإلظمٓم٤مر يمت٤مسم٦م سمٜمت٤مئ٩م اًمٗمحص؛ -

 أن يٛمٜمح احلؼ اعمتٝمؿ سم٢مضمراء ظمؼمة ُمْم٤مدة ذم أضمؾ ُمٕملم؛ -

 ر سمذًمؽ.أن يتؿ إشمالف اًمٕمت٤مد اخلٚمقي سمٛمقضم٥م حمي حير -

يمام شمذيمر اًمْمامٟم٤مت اًمقاضم٥م ُمراقم٤مهت٤م ذم طم٤مًم٦م اُمتٜم٤مع اعمتٝمؿ ورومْمف أظمذ قمت٤مد ُمـ 

 ضمًٛمف.

 أن يّمدر أُمر اإليمراه ُمـ ـمرف أطمد اًم٘مْم٤مة؛ -

 أن يٙمقن أُمرا ُم٤ًٌٌم؛ -

 أٓ ي٠مُمر ؾمقى سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد حمدد ُمـ اجلرائؿ، اجلرائؿ إظمالىمٞم٦م وضمرائؿ اًم٘متؾ ُمثال؛ -

 قمقة اعمتٝمؿ يمت٤مسم٦م إمم إشم٤ٌمع ـمريؼ ًمٗمحص اًمٓمققمل اإلرادي؛أٓ ي٠مُمر سمف إٓ سمٕمد د -

 أن يتؿ أظمذ اًمٕمت٤مد ُمـ ـمرف أطمد إـم٤ٌمء ؛ -

 شمرك إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٓمٕمـ ذم أُمر اًمتًخػم اًمّم٤مدر قمـ اًم٘م٤ميض؛ -

 أن يقىمػ آؾمتئٜم٤مف شمٜمٗمٞمد إُمر اًم٘مْم٤مئل. -

                                                 
-19شمقصٞم٤مت ُمٚمت٘مك اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م، اعمٜمٔمؿ ُمـ ىمٌؾ جمٚمس ىمْم٤مء ؾمٓمٞمػ ،وُمٜمٔمٛم٦م اعمح٤مُملم ؾمٓمٞمػ: ظمالل يقُمل  -1

 سمدار اًمث٘م٤موم٦م هقاري سمقُمديـ، ؾمٓمٞمػ . 01/14/2118

- www.ovocat_setif .orge/événements/séminaire ?!=69 م قمغم اًم٤ًمقم٦م  10/16/2106ٚمع قمٚمٞمف يقمأـم

08:41  

http://www.ovocat_setif/
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ًمًالُم٦م ُم٤م يٛمٙمـ ىمقًمف هٜم٤م أٟمف يٛمٙمـ إقمامل ه٤مشمف اًمْمامٟم٤مت يمذًمؽ ذم ُمٌدأ احلؼ ذم ا

 اجلًدي٦م وقمالىمتف سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م.

 ادطؾب افثاين :معوؿات افعؿل بافبصؿة افوراثقة من افـاحقة ادادية .

،اًمتل (1)سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمٕمقىم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمر،هٜم٤مك قمراىمٞمؾ ُم٤مدي٦م 

ٞمٛمتٝم٤م يمدًمٞمؾ ومٜمل،وىمد ىمد شمٌلم ىمّمقر اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م،وىمد شم١مدي أطمٞم٤مٟم٤م إمم اإلهدار اًمٙم٤مُمؾ ًم٘م

يٙمقن هذا اًم٘مّمقر ُمـ ضمقاٟم٥م إضمرائٞم٦م أو ومٜمٞم٦م،وهٜم٤م يًتٕملم اًمدوم٤مع سمخؼماء ًمدراؾم٦م أوضمف 

 اًم٘مّمقر ويمِمٗمٝم٤م سم٤مًمدًمٞمؾ حمؾ اًمٌح٨م ذم اًم٘مْمٞم٦م وُمث٤مهل٤م:

إظمٓم٤مء اًمتل ىمد حتدث أصمٜم٤مء اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕمٞمٜم٤مت، ُمـ طمٞم٨م رومٕمٝم٤م وحتريزه٤م وطمٗمٔمٝم٤م  -0

اًمتداول اخل٤مـمئ ُمـ ىمٌؾ اخلؼماء ًمٚمٕمٞمٜم٤مت أصمٜم٤مء ومحّمٝم٤م وـمري٘م٦م إرؾم٤مهل٤م إمم اعمختؼمات،و

 سم٤معمختؼمات ويمذًمؽ اًمتٖمٞمػم اخل٤مـمئ ًمٚمٜمت٤مئ٩م.

ىمد ٓ يٙمقن ص٤مطم٥م إصمر هق اجل٤مين، وم٘مد يٙمقن شمّم٤مدف وضمقده حلٔم٦م ارشمٙم٤مهب٤م سمدون أن  -2

 يٙمقن هق اًمٗم٤مقمؾ أو اعمِم٤مرك.

عمٓمٚمقسم٦م ًمٕمٛمؾ ُمثؾ هذا ىمدٓ شمتقومر ذم اعمخؼم اًمذي ومحّم٧م ومٞمف اًمٕمٞمٜم٦م اعمٕم٤ميػم واعم٘م٤ميٞمس ا -9

 اًمٗمحص اًمدىمٞمؼ.

اًمتح٤ميؾ قمغم اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمجرُملم ُمث٤مل : ارشمداء اعمجرم ًم٘مٜم٤مع وىمٗم٤مزات  -4

واؾمتٕمامل قم٤مزل ـمٌل طمتك ٓ يؽمك أي أصمر ُمـ ضمًٛمف يٛمٙمـ ُمٜمف حتٚمٞمؾ احلٛمض اًمٜمقوي،أو 

و يمٛمـ ي٘مقم أ،يمٛمـ يرهمؿ اًمْمحٞم٦م قمغم آؾمتحامم وإزاًم٦م أي أصمر سمٞمقًمقضمل ُمـ قمغم ضمًٛمٝم٤م

 سمرش ؾم٤مئؾ ُمٜمقي همري٥م قمغم اًمْمحٞم٦م،أو زرقمف داظمٚمٝم٤م سم٤محل٘مـ .

أصم٧ٌم اخلؼماء وضمقد أظمٓم٤مء ذم اعمٕم٤مُمؾ اإليمٚمٞمٜمٞمٙمٞم٦م ذم يمؾ اعمٞم٤مديـ سمٛمٕمدٓت شم٘مدر ٟمًٌتٝم٤م  -5

وظم٤مًمٞم٦م ُمـ % 011وٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر أي ـمري٘م٦م سمٞمقًمقضمٞم٦م صحٞمح٦م  %5و 0ُم٤م سملم

 اًمٕمٞمقب .

يٛمٙمـ اؾمتٌٕم٤مد  "ٞم٦م اخل٤مص٦م سمٜمت٤مئ٩م اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م هلاًمّمٞمٖم٦م اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًمت٘م٤مرير اًمٓمٌ -6

ويمٚمٛم٦م:يٛمٙمـ "ي٘مقل ٓ يٛمٙمـ اؾمتٌٕم٤مد... "وذم طم٤مًم٦م قمدم "اعمدقمق يم٠مب سمٞمقًمقضمل ًمٚمٓمٗمٚم٦م 

 .(2)"شم٘مقم قمغم آطمتامًمٞم٦م

                                                 
 .98-97سمقصٌع وم١ماد، اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م، وُمدى ُمنموقمٞمتٝم٤م ذم إصم٤ٌمت وٟمٗمل اًمٜم٥ًم،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  -1

 .94-90ظمٚمٞمٗم٦م قمكم اًمٙمٕمٌل، اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م وأصمره٤م قمغم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  -

 .94-90اعمرضمع ٟمٗمًف، ص  -2
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وه٤مشمف اعمٕمقىم٤مت اعم٤مدي٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ىمٚمٚم٧م ُمـ أمهٞم٦م اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م 

 أهؾ اًم٘مْم٤مء . وأهدرت ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمد 

 اخلامتة :

ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ إن ه٤مشمف اعم٤ٌمدئ ُمـ ُمٌدأ قمدم إضم٤ٌمر ؿمخص قمغم شم٘مديؿ دًمٞمؾ ود ٟمٗمًف  

واًمتل شمٕمتؼم ،وُمٌدأ طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، وُمٌدأ ىمريٜمف اًمؼماءة،وُمٌدأ احلؼ ذم اًمًالُم٦م اجلًدي٦م

يمحج٦م ذم يد اعمتٝمؿ يتخذه٤م يمٛمٕمقىم٤مت أو ُمٕمرىمالت يٜمٗمٚم٧م هب٤م ُمـ اخلْمقع 

،وم٢من ه٤مشمف اعم٤ٌمدئ شمٕمد ىمقاقمد قم٤مُم٦م،وأصؾ قم٤مم،ًمٙمـ يٛمٙمـ اخلروج قمٜمٝم٤م ADNًمٚمٗمحص

وإقمامٓ ،اؾمتثٜم٤مءا يمٚمام دقم٧م اًميورة واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وطمتك اعمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م ًمٚمٛمتٝمؿ ذاشمف

ودرء "، "اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م إومم ُمـ اعمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م"  "اًمير يزال"ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م 

 وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد ذم هذا اًم٤ٌمب. "اعمٗمًدة إومم ُمـ ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م

و ُم٤م يٛمٙمـ ىمقًمف أن اعمٕمقىم٤مت اعم٤مدي٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ىمٚمٚم٧م ُمـ أمهٞم٦م 

 اًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م وأهدرت ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمد أهؾ اًم٘مْم٤مء . 

أُم٤م ومٞمام خيص ُم٤ًمئؾ اًمٜم٥ًم وٟمٔمرا ًمٙمقهن٤م ُمًتٛمدة ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

ٛم٦م اًمقراصمٞم٦م أصمٜم٤مء ؾمػمه٤م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل قم٤مئؼ يمٌػم أؾم٧ًم قمٚمٞمف ومٙمثػما ُم٤م شمقاضمف اًمٌّم

اًمنميٕم٦م أهمٚم٥م أطمٙم٤مم اًمٜم٥ًم، ومل شمزقمزقمف وهتدر ُمـ ىمٞمٛمتف،إٓ سمام هق أىمقى ُمٜمف وهق اًمٚمٕم٤من 

وهذا اًمٕم٤مئؼ هق اًمٗمراش اًمذي ٓ شمٙمقن ًمٚمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م أصمر سمقضمقده،وهٜم٤م ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمٛمؾ دًمٞمؾ اًمٗمراش وٓ ٟمٚمتٗم٧م إمم اًمِمٌٝم٦م ،اًمِمٌٝم٦مًمق شمٕم٤مرض دًمٞمؾ اًمٗمراش ودًمٞمؾ "

،واًمٕم٤مئؼ اًمث٤مين وهق اًمٚمٕم٤من اًمذي يٕمد اًمٓمريؼ اًمنمقمل اًمقطمٞمد ًمٜمٗمل (1)"سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع

 وقمٚمٞمف ٓ حمؾ ًمٚمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمٕمف .( 2)واًمٕمٛمؾ سمف واضم٥م،سمتقومر ذوـمف،اًمٜم٥ًم

ع ُمـ شمٕمدد جم٤مٓت واجلدير سم٤مًمذيمر أٟمف رهمؿ ه٤مشمف اعمٕمقىم٤مت إٓ أن هذا مل يٛمٜم

 اؾمتخداُمٝم٤م.

ويٌ٘مك أُم٤مُمل أن أدقمق اعمنمع اجلزائري واعمجتٝمديـ اًم٘مْم٤مئٞملم إمم اًمتٜمّمٞمص واإلؿم٤مرة 

إمم جم٤مل اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م وُمقاـمـ اًمٚمجقء هل٤م، سمّمٗم٦م ُمٗمّمٚم٦م طمتك خترج ُمـ اخلالوم٤مت 

ُمدى أقمامل ه٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م ودمٜم٥م اًم٘م٤ميض ُم١ًموًمٞم٦م اًمتخٌط سملم هذا اًم٘مقل وذاك و

 اعم٤ٌمدئ وُمٜم٤مـمؼ اخلروج قمٜمٝم٤م. 

 

                                                 
 .005-004، ص 9، ج 2، ط 0998ٞمؿ اجلقزي٦م،إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،سمػموت،اسمـ اًم٘م -1

 .064، ص 4، ج0، ط0985اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م، زاد اًمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  -2
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 دم شؾطة رئقس اجلؿفورية دم افتعقغ وافعزل
 ـل من افـظام افدشتوري اجلزائري واألمريؽي

 
 ضافب افدـتوراه. مجال بن مــامــي

 افتخصص: افؼاكون افعام

 ـؾقة احلؼوق و افعؾوم افسقاشقة

 جامعة حيي ؾارس اددية

 

ًمدراؾم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم اًمتٕمٞملم واًمٕمزل سم٤مًمقفم٤مئػ : شمؼمز هذه ا ادؾخص

اًمٕمٚمٞم٤م ذم يمؾ ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائري وإُمريٙمل، واًمتل شمٕمد احلجر إؾم٤مس عمٕمروم٦م 

 اعمريمز اًمدؾمتقري ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م و قمالىمتف سم٤ٌمىمل اًمًٚمٓم٤مت .

 .٤مئػ اًمٕمٚمٞم٤ماًمتٕمٞملم  اًمٕمزل اًمقفم  : رئٞمس اجلٛمٝمقري٦مافؽؾامت ادػتاحقة

Abstract: This comparative study shows the power of the presidents of 

Algeria and United States of America in appointment and removal of high 

rank officers according to their respective constitutions. 

Key words :the president – appointment- removal – high rank officers 

 ادؼدمة:

ؾمٚمٓم٦م اًمتٕمٞملم واًمٕمزل ُمـ أسمرز اًمًٚمٓم٤مت اًمتل ظمقًمتٝم٤م إٟمٔمٛم٦م اًمدؾمتقري٦م امم رؤؾم٤مء 

اًمدول، يمام هق احل٤مل ذم اجلزائر واًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م، إذ أن يمؾ رئٞمس دوًم٦م إٓ وهق 

ٕمٝمد إًمٞمف سمّمالطمٞم٦م شمزويده٤م اعم١ًمول قمـ أضمٝمزة اًمدوًم٦م اًمتل حيٙمٛمٝم٤م، ومٚمٝمذا ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ي

وًمٙمـ إُمر يتٕمدى  ،سم٤مًمٕمٜم٤مس اًمٌنمي٦م اًمتل شمٙمٗمؾ هل٤م اًمٜمٝمقض سم٤مٕقم٤ٌمء اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م

ذًمؽ ًمٞمّمؾ امم ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم اًمتٕمٞملم واًمٕمزل ذم سم٤مىمل اًمًٚمٓم٤مت إظمرى  إُمر 

قري٦م ذم اًمتٕمٞملم اًمذي جيٕمٚمٜم٤م ٟمٓمرح آؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م : ُم٤م ُمدى اظمتالف ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝم

 واًمٕمزل ذم يمؾ ُمـ اًمدؾمتقر اجلزائري وإُمريٙمل؟

 ومٝمذه اًمدراؾم٦م حتتقي قمغم قمٜمٍميـ:

 ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم اًمتٕمٞملم سمٙمؾ ُمـ اجلزائر واًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م

 ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم اًمٕمزل سمٙمؾ ُمـ اجلزائر واًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م  
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 س اجلؿفورية دم افتعقغ بؽل من اجلزائر وافواليات ادتحدة االمريؽقةشؾطة رئق أوال :

شمٕمتؼم ؾمٚمٓم٦م اًمتٕمٞملم ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م طم٘م٤م دؾمتقري٤م يمٗمٚمتف ُمٕمٔمؿ دؾم٤مشمػم اًمدول ًمرؤؾم٤مئٝم٤م 

مم٤م ي١مدي امم شمٕمزيز ُمٙم٤مٟمتف ُمـ ضمٝم٦م وُمـ أضمؾ ىمٞم٤مدة ـم٤مىمٛمف اًمتٜمٗمٞمذي ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ومٚمف 

ه٤م ُمـ اعمٜم٤مص٥م اعمدٟمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م اًمتل يرى ُمـ ظمالهل٤م ؾمٚمٓم٦م شمٕمٞملم اًمقزراء واًمًٗمراء وهمػم

 اهن٤م شمٕمزز ُمـ ٟمِم٤مط اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م .  

آ أن اًمدراؾم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم اًمتٕمٞملم سمٙمؾ ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري 

 اجلزائري وآُمريٙمل أومرزت ًمٜم٤م ُمٗم٤مرىم٤مت ُمـ طمٞم٨م ُمدى ؾمٚمٓم٦م يمؾ رئٞمس ذم اًمتٕمٞملم  .

 رئقس اجلؿفورية دم افتعقغ دم اجلزائر : شؾطة 1

ًم٘مد ُمٜمح اًمدؾمتقر اجلزائري ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م صالطمٞم٦م اًمتٕمٞملم قمغم ُمًتقى اًمًٚمٓم٤مت 

اًمثالث، ذم طملم مل خيقل ًمٚمؼمعم٤من أي ؾمٚمٓم٦م ذم اًمتٕمٞملم سم٤مؾمتثٜم٤مء شمٕمٞملم يمؾ همروم٦م عمٛمثٚملم قمٜمٝم٤م ذم 

 اعمجٚمس اًمدؾمتقري. 

 ظضاء افسؾطة افتــػقذية: شؾطة رئقس اجلؿفورية دم تعقغ أ 1-1

إن ُمـ أسمز صالطمٞم٤مت اًمتٕمٞملم اًمتل حيقزه٤م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م هل شمٚمؽ اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمٞملم اًمقزير 

آول، همػم أن هذه اًمّمالطمٞم٦م قمروم٧م ُمراضمٕم٦م ُمـ ظمالل اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري آظمػم ًمًٜم٦م 

)اًمذي اؿمؽمط ذم شمٕمٞملم اًمقزير آول اؾمتِم٤مرة آهمٚمٌٞم٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م  2106
0
ػم امم أن رئٞمس وٟمِم ،(

اجلٛمٝمقري٦م ىمٌؾ اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري آظمػم يم٤مٟم٧م ًمف احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم اظمتٞم٤مر وشمٕمٞملم اًمقزير 

)آول إذ ٓ يقضمد ُم٤م ي٘مٞمده سميورة اظمتٞم٤مره ُمـ احلزب اًمٗم٤مئز سم٤مٕهمٚمٌٞم٦م اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م 
2
ًمٙمـ هذا  ،(

ول ومٝمق ىمٞمد ؿمٙمكم اًمتٕمديؾ آظمػم طمتك وان ووع ىمٞمدا ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم شمٕمٞملم اًمقزير آ

وم٘مط، ٕن هذه آؾمتِم٤مرة اعم٘مدُم٦م ُمـ ـمرف إهمٚمٌٞم٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م همػم ُمٚمزُم٦م ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م 

 ًمألظمذ هب٤م.

وٓ خيتٚمػ آُمر يمثػما ُمع سم٤مىمل أقمْم٤مء احلٙمقُم٦م، ومّمالطمٞم٦م شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ هل يمذًمؽ سمٞمد رئٞمس 

)اجلٛمٝمقري٦م
9
رئ٤مد اًمذي شم٠مظمذ سمف مم٤م يؼمز ًمٜم٤م ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٔم٤مم اعمٕمتٛمد اًمذي يامصمؾ اًمٜمٔم٤مم اًم (

ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ ٟمجد أن اًمدؾمتقر اجلزائري ىمٌؾ اًمتٕمديؾ  ،اًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م

يم٤من يٜمص قمغم أن رئٞمس احلٙمقُم٦م هق اًمذي ي٘مقم سم٤مظمتٞم٤مر اقمْم٤مء  2118اًمدؾمتقري ًمًٜم٦م 

وقمٚمٞمف ٟمًتِمػ سم٠من صالطمٞم٦م اظمتٞم٤مر سم٤مىمل أقمْم٤مء  ،طمٙمقُمتف صمؿ يٕمروٝمؿ قمغم رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م

) يم٤مٟم٧م ُمـ وٛمـ صالطمٞم٤مت رئٞمس احلٙمقُم٦م وًمٞمس رئٞمس اجلٛمٝمقري٦ماحلٙمقُم٦م 
4
ًمتٜمدرج ومٞمام  ،(

)سمٕمد وٛمـ صالطمٞم٤مت رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م، وُم٤م دور اًمقزير آول إٓ ُمٜمًؼ
5
 ًمٚمقزراء.  (
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اٟملم اًمتل ُمـ ظمالهل٤م شم٘مقم شمؼمز أمهٞم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سم٤مظمتّم٤مصٝم٤م سمقفمٞمٗم٦م ؾمـ اًم٘مق

ًمٙمـ اًمدؾمتقر اجلزائري  ،اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م سمتٜمٗمٞمذ شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم ذم إـم٤مر اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت

ٟمص قمغم صالطمٞم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم شمٕمٞملم اًمثٚم٨م ُمـ إمج٤مزم قمدد أقمْم٤مء  0996ًمًٜم٦م 

) جمٚمس آُم٦م
6
اًمتٜمٗمٞمذي٦م  مم٤م حيدث طم٤مًم٦م ُمـ قمدم اًمتقازن سملم اًمًٚمٓم٤مت قمؼم شم٘مقي٦م اًمًٚمٓم٦م (

 وإوٕم٤مف اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م.

وإذا يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ ذًمؽ هق اًمدوم٤مع قمـ سمرٟم٤مُم٩م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م، ويمذا ُمٜمح احلّم٤مٟم٦م     

ًمٚمتنميع احلٙمقُمل وم٢من هذا اًمتٕمٞملم جيٕمؾ ُمـ وضمقد أقمْم٤مء ُمٕمٞمٜملم داظمؾ جمٚمس آُم٦م شم٤مسمٕملم 

تف قمغم اعمِم٤مريع، أو اىمؽماح ًمًٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م داظمؾ اًمؼمعم٤من، مم٤م ي١مدي إمم قمدم ُمّم٤مدىم

اًم٘مقاٟملم اًمتل صقت قمٚمٞمٝم٤م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل قمؼم يمٌحٝم٤م وقمدم متريره٤م ومٞمؽمشم٥م قمغم 

 ذًمؽ اًمتٕم٤مرض ذم شمقضمٞمف آرادة اًمِمٕمٌٞم٦م اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًمٖمروم٦م اًمًٗمغم ًمٚمؼمعم٤من .
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قري٦م سمًٚمٓم٦م شمٕمٞملم اًم٘مْم٤مة ًمٙمقٟمف اًم٘م٤ميض إول ذم اًمٌالد سمحٙمؿ ٟمص اعم٤مدة يتٛمتع رئٞمس اجلٛمٝم

قمغم أن رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م يتٛمتع سم٤مًمًٚمٓم٦م   10_06اعمٕمدل سم٘م٤مٟمقن  0996ُمـ دؾمتقر  86

اًم٤ًمُمٞم٦م، وىمد ظمقل اًمدؾمتقر صالطمٞم٦م شمٕمٞملم اًم٘مْم٤مة ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م إلوٗم٤مء ٟمقع ُمـ اهلٞم٦ٌم 

همػم أن آؿمٙم٤مل يث٤مر ذم آصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم  ،حت٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م واحلامي٦م ُمع ُم٤م يتٓم٤مسمؼ ُمع ُم٘متْمٞم٤مت

ومٝمذا إظمػم يٕمٞمٜمف  ،هذا اًمتٕمٞملم ُمـ أسمرزه٤م شمٌٕمٞم٦م اًم٘مْم٤مة ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م و وزير اًمٕمدل

رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم رئ٤مد سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمتل يٕملم هب٤م سم٤مىمل اًم٘مْم٤مة اعمٜمّمقص 

)قرُمـ اًمدؾمت 8وم٘مرة  92قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 
7
). 

ويٙمقن شمٕمٞملم اًم٘مْم٤مة سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم رئ٤مد سمٕمد اىمؽماح ُمـ وزير اًمٕمدل وسمٕمد ُمداوًم٦م 

)اعمجٚمس آقمغم ًمٚم٘مْم٤مء
8

ومٝمذا آظمػم ُمـ طمٞم٨م شمِمٙمٞمٚمتف ٟمجد سم٠مٟمف يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م قمدد  ،( 

آقمْم٤مء اعمٕمٞمٜملم ُمـ ـمرف رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م قمغم قمدد اًم٘مْم٤مة اعمٜمتخٌلم ُمـ ىمٌؾ زُمالئٝمؿ قمغم 

)٘مْم٤مئٞم٦م ُمًتقى اجلٝم٤مت اًم
9

، وُمـ صمؿ ومتٖمٚمٞم٥م قمدد آقمْم٤مء اعمٕمٞمٜملم ُمـ ـمرف رئٞمس ( 

اجلٛمٝمقري٦م قمغم سم٤مىمل آقمْم٤مء اعمٙمقٟملم هلذا اعمجٚمس جيٕمٚمف ٓ يتٛمتع سم٤مٓؾمت٘مالًمٞم٦م اًمالزُم٦م ذم 

 أداء قمٛمٚمف.

وقمٚمٞمف ٟمرى سميورة إوٗم٤مء ٟمقع ُمـ آؾمت٘مالًمٞم٦م ًمٚمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ظم٤مص٦م وأن اعمجٚمس آقمغم 

اعمنموم٦م قمغم ؾمػم هذا اًم٘مٓم٤مع ويم٤من ُمـ آرضمح أن ختقل ًمف صالطمٞم٦م شمٕمٞملم ًمٚم٘مْم٤مء هق اهلٞمئ٦م 
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اًم٘مْم٤مة ُمـ أضمؾ  أداء قمٛمٚمٝمؿ سمدون وٖمط ذم طمؾ اًمٜمزاقم٤مت اًمتل شمثقر سملم آومراد ذم شمٓمٌٞم٘مٝمؿ 

 ًمٚم٘م٤مٟمقن .

يمام أن اعمالطمظ ًمٚمتٕمديؾ اًمدؾمتقري آظمػم يًتِمػ سم٠من اعمنمع اجلزائري ادمف امم آظمذ 

ممثال ذم هٞمئ٦م اعمجٚمس اًمدؾمتقري قمؼم آًمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم دؾمتقري٦م سم٤مًم٘مْم٤مء اًمدؾمتقري 

اًم٘مقاٟملم قمـ ـمريؼ اًمدومع سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم دقمقى ىمْم٤مئٞم٦م يرومٕمٝم٤م آومراد، وسمٜم٤مء قمغم إطم٤مًم٦م ُمـ اعمحٙمٛم٦م 

اًمٕمٚمٞم٤م أو جمٚمس اًمدوًم٦م، سم٥ًٌم ظمالومٝمؿ طمقل ُمدى دؾمتقري٦م ٟمص ىم٤مٟمقين يٜمتٝمؽ طم٘مقق 

)تقر هلؿوطمري٤مت آومراد اًمتل يمٗمٚمٝم٤م اًمدؾم
01
، همػم أن آؿمٙم٤مل يؼمز ُمـ ظمالل اًمتِمٙمٞمٚم٦م اًمتل (

يتٙمقن ُمٜمٝم٤م اعمجٚمس اًمدؾمتقري قمؼم شمٕمٞملم رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ٕرسمٕم٦م أقمْم٤مء ُمـ سمٞمٜمٝمؿ اًمرئٞمس 

)وٟم٤مئٌف
00
 ي١مصمر قمغم أداءه اًمرىم٤ميب ؾمقاء يم٤من ؾمٞم٤مؾمٞم٤م أو ىمْم٤مئٞم٤م. ىمد ومٝمذا اًمتٕمٞملم  ،( 
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يٕمد رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م رئٞم٤ًم ًمٚمجٝم٤مز آداري، ووزيرا ًمٚمدوم٤مع، واًم٘م٤مئد إقمغم ًمٚم٘مقات 

اعمًٚمح٦م، وُم٤م يٚم٘مٞمف ذًمؽ قمغم قم٤مشم٘مف ُمـ ُم١ًموًمٞم٤مت سمقصٗمف ص٤مطم٥م اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ـمٌ٘م٤م 

ومٞمٕمٛمد سمذًمؽ امم اظمتٞم٤مر ُم٤ًمقمديف ُمـ سملم اًمذيـ يِمٖمٚمقن اعمٜم٤مص٥م اًمٕمًٙمري٦م ًمٕمؾ  ،ًمٚمدؾمتقر

)شمٕمٞملم اعمقفمٗملم اًمٕمًٙمريلم ويمذا ُم١ًموزم أضمٝمزة إُمـ  أمهٝم٤م
02
، ويمذًمؽ شمٕمٞملم ىم٤مئد أريم٤من (

اجلٞمش اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل، أُم٤م سم٤مىمل اًمقفم٤مئػ همػم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمدؾمتقر ومٞمًتٓمٞمع 

 اًمتٗمقيض سمٛمامرؾمتٝم٤م.

وُم٤م يالطمظ ُمـ اطمتٙم٤مر رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ًمًٚمٓم٦م اًمتٕمٞملم ذم اعمٜم٤مص٥م اعمدٟمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م راضمع 

وُمـ ضمٝم٦م  ،امم ُمٙم٤مٟم٦م وىمقة رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م داظمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اجلزائري هذا ُمـ ضمٝم٦م

أظمرى ووع اًمِمٕم٥م ًمث٘متف ذم ىمٞم٤مدة اًمٌالد واحلٗم٤مظ قمغم ؾمالُم٦م ومح٤مي٦م اًمدوًم٦م وؿمٕمٌٝم٤م قمؼم يمؾ 

 اًم٘مٓمر اًمقـمٜمل ٕٟمف هق طم٤مُمل اًمدوًم٦م واًم٤ًمهر قمغم ؾمػم ُم١مؾم٤ًمهت٤م .

 افواليات ادتحدة االمريؽقة : شؾطة رئقس اجلؿفورية بافتعقغ دم2

ًم٘مد ٟمّم٧م اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ دؾمتقر اًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م، قمغم ؾمٚمٓم٦م 

اًمرئٞمس إُمريٙمل سمّمالطمٞم٦م شمٕمٞملم اًمًٗمراء واًمقزراء واًم٘مٜم٤مصؾ وىمْم٤مة اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ومجٞمع 

صٌٝمؿ سمٜم٤مء قمغم ُمِمقرة ُمقفمٗمل اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م اًمذيـ مل يرد هٜم٤م ٟمص ظم٤مص سمٛمٜم٤م

)جمٚمس اًمِمٞمقخ وُمقاوم٘م٦م
13
سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن ُمقاوم٘م٦م جمٚمس اًمِمٞمقخ دائام ُم٤م شمٙمقن سم٤مإلجي٤مب قمغم ، (

)شمٕمٞمٞمٜم٤مت اًمرئٞمس
04
). 

 

 



  229              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

 :شؾطة افرئقس االمريؽي دم تعقغ أظضاء افسؾطة افتـػقذية 2-1

شمٜمحٍم اًمرئٞمس ذم اًمٜمٔم٤مم اًمرئ٤مد آُمريٙمل جيٛمع سملم رئ٤مؾم٦م اًمدوًم٦م ورئ٤مؾم٦م احلٙمقُم٦م و

اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ذم يد رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اًمذي يتقمم مم٤مرؾمتٝم٤م سمٜمٗمًف، وُم٤مدام اًمرئٞمس يتٛمتع 

) اًمًٙمرشمػميـ   سم٤مًمًٚمٓم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمرئ٤مد وم٢من ٟمتٞمج٦م ذًمؽ أن وزراءه اعمٕمرووملم سم٤مؾمؿ 

٦م سمؾ وٓ يًتٓمٞمٕمقن آؾمت٘مالل سمًٞم٤مؾم٦م ُمًت٘مٚم ،أو يمّت٤مب اًمدوًم٦م( خيْمٕمقن ًمف ظمْمققم٤م شم٤مُم٤م

)قمـ ؾمٞم٤مؾم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اًمذي خيْمٕمقن ًمف ذم شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ 
05
). 

وإذا يم٤من اًمٜمٔم٤مم اًمرئ٤مد آُمريٙمل ىم٤مئام قمغم ُمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت ذم صقرشمف اجل٤مُمدة إٓ 

أن ذًمؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ ُمراىم٦ٌم اًمتٕمٞمٞمٜم٤مت اًمتل شمٜمدرج وٛمـ صالطمٞم٤مت اًمرئٞمس وُمـ سمٞمٜمٝم٤م ؾمٚمٓم٦م 

اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمدؾمتقر آُمريٙمل واًمتل  _دة اًمث٤مٟمٞم٦مشمٕمٞملم اًمرئٞمس ًمٚمقزراء سمٛمقضم٥م اعم٤م

ووٕم٧م ذـم٤م ضمقهري٤م وهق ُمقاوم٘م٦م جمٚمس اًمِمٞمقخ قمغم ُمرؿمحل اًمرئٞمس واًمتل شمًٛمك 

 سمٛمج٤مُمٚم٦م اًمِمٞمقخ اًمتل ذم اًمٖم٤مًم٥م يقاومؼ ُمـ ظمالهل٤م جمٚمس اًمِمٞمقخ قمغم يمؾ اعمرؿمحلم.

وم٢من هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ  ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٦م جمٚمس اًمِمٞمقخ قمغم شمٕمٞملم اًمقزراء ذـم٤م ضمقهري٤م

آقمت٤ٌمرات اًمتل ٓ سمد قمغم اًمرئٞمس آُمريٙمل أن ي٠مظمذ هب٤م ُمـ أسمرزه٤م حت٘مٞمؼ اًمتقازن اًمتٛمثٞمكم 

سملم اعمٜم٤مـمؼ اجلٖمراومٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ذم اًمٌالد ويمذا إـم٤مرات طمزسمف اًمٗم٤مئز وسملم خمتٚمػ اًمٗمئ٤مت 

)آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م 
06
امم اطمؽمام ُمٌدأ اعم٤ًمواة  ، سم٤مإلو٤موم٦م(

) ذم شمقزم اعمٜم٤مص٥م
07
). 
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شمٕمد ؾمٚمٓم٦م شمٕمٞملم اًم٘مْم٤مة ذم اًمٜمٔم٤مم اًمرئ٤مد آُمريٙمل ُمِم٤مهب٦م ًم٤ٌمىمل اًمتٕمٞمٞمٜم٤مت اًمتل ٟمّم٧م 

ؿ ُمـ ىمٌؾ اًمرئٞمس قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمدؾمتقر آُمريٙمل ُمـ ظمالل شمٕمٞمٞمٜمٝم

 آُمريٙمل سمٕمد ُمِم٤مورة وُمقاوم٘م٦م جمٚمس اًمِمٞمقخ.

ًٓ يم٤مُمال هبدف  وىمد شمٌٜمك ُم١مؾّمًق اًمدؾمتقر آُمريٙمل ومٙمرة اؾمت٘مالل اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اؾمت٘مال

مح٤مي٦م اًمدؾمتقر أوٓ، ووامن شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاٟملم صم٤مٟمٞم٤م، وصٞم٤مٟم٦م طم٘مقق وطمري٤مت آومراد صم٤مًمث٤م، 

ُمع وضمقد ىمْم٤مء ُمًت٘مؾ ٓ خيِمك ان يٕمٚمـ خم٤مًمٗم٦م  وم٠مطمٙم٤مم اًمدؾمتقر ٓ يٛمٙمـ مح٤ميتٝم٤م آ

)اًمتنميع ًمٚمدؾمتقر 
08
). 

ومٛمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت يم٤من آؾم٤مس اًمذي ووٕم٧م قمٚمٞمف شمٚمؽ اًم٘مقاقمد اًمدؾمتقري٦م ذم 

اًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م اًمتل شمتٚمخص ذم أن ُمزاي٤م أي دؾمتقر طمر شمٖمدو سمال ُمٕمٜمك طملم 

)أقمْم٤مء اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م يّمٌح ُمـ طمؼ اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ان شمٕملم 
09
) . 
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وشمٕمد اعمح٤ميمؿ آحت٤مدي٦م اًمدرضم٦م آومم ًمٚمت٘م٤ميض واًمتل يٕملم ومٞمٝم٤م اًمرئٞمس آُمريٙمل اًم٘مْم٤مة، 

سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اقمْم٤مء جمٚمس اًمِمٞمقخ ًمتٚمؽ اعم٘م٤مـمٕم٤مت ومٞمٛمـ يتقمم اًم٘مْم٤مء ذم شمٚمؽ اعمحٙمٛم٦م، 

وأُم٤م  ،قصػ جم٤مُمٚم٦م اًمِمٞمقخوي٘مقم اًمرئٞمس آُمريٙمل سمتٕمٞمٞمٜمٝمؿ، وهذا ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف سم

سمخّمقص اعمح٤ميمؿ آؾمتئٜم٤مومٞم٦م وقمدده٤م  أطمد قمنم حمٙمٛم٦م، ومٞم٘مقم اًمرئٞمس آُمريٙمل سمتٕمٞمٞمٜمٝمؿ 

سمٕمد ُمِم٤مورة وُمقاوم٘م٦م جمٚمس اًمِمٞمقخ، وشمٕمد اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اعمٙمقٟم٦م ُمـ شمًٕم٦م ىمْم٤مة هل أقمغم 

إُمريٙمٞملم  هٞمئ٦م ىمْم٤مئٞم٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م عم٤م هل٤م ُمـ أمهٞم٦م ىمّمقى ًمٚمرؤؾم٤مء

ظم٤مص٦م رئٞمس اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمذي يٕمد صم٤مين رضمؾ ذم اًمدوًم٦م ًمذا ي٘مقم اًمرئٞمس آُمريٙمل سمتٕمٞملم 

)ىمْم٤مة اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمت٤مسمٕملم حلزسمف 
21
). 

 : شؾطة افرئقس االمريؽي بافتعقغ دم ادـاصب افعسؽرية  2-3

وٕؾمٓمقل اًمقٓي٤مت ًم٘مد ظمقل اًمدؾمتقر آُمريٙمل ًمٚمرئٞمس ُمرشم٦ٌم اًم٘م٤مئد آقمغم ًمٚمجٞمش،   

اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م، وًم٘مقات اعمٞمٚمٞمِمٞم٤م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٤مت اعمختٚمٗم٦م قمٜمدُم٤م شمًتدقمك امم اخلدُم٦م 

) اًمٗمٕمٚمٞم٦م
20
، وًمف ؾمٚمٓم٦م شمٕمٞملم اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم، وذًمؽ اؾمتٜم٤مدا امم اًم٘م٤مقمدة اًمدؾمتقري٦م (

ٛمِمقرة وُمقاوم٘م٦م وهل أن يٙمقن اًمتٕمٞملم سم،اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م

وسمام أن اًم٘مٓم٤مع اًمٕمًٙمري يٕمد ُمـ اًم٘مٓم٤مقم٤مت احل٤ًمؾم٦م  ،جمٚمس اًمِمٞمقخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مٞم٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م

ٕي دوًم٦م، وم٘مد ارشم٠مى واوٕمق اًمدؾمتقر آُمريٙمل قمدم متٙملم يمؾ ُمـ اًمرئٞمس إُمريٙمل، أو 

)اًمٙمقٟمجرس سم٤مٟٓمٗمراد هبذا اًم٘مٓم٤مع
22
ؾمؿ ، وإٟمام شمؿ إجي٤مد صٞمٖم٦م وؾمٓمٞم٦م ُمـ ظمالهل٤م يتؿ شم٘م٤م(

)اًمًٚمٓم٦م ؾمقاء ذم جم٤مل شمٕمٞملم اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم أو ذم اقمالن طم٤مًم٦م احلرب 
29
). 

 ثاكقا : شؾطة رئقس اجلؿفورية دم افعزل بؽل من اجلزائر وافواليات ادتحدة االمريؽقة  

ُمـ يٛمٚمؽ  "شمٕمد ؾمٚمٓم٦م اًمٕمزل ٟمتٞمج٦م سم٤مًمتٌٕمٞم٦م ًمًٚمٓم٦م اًمتٕمٞملم ووم٘م٤م ًم٘م٤مقمدة شمقازي آؿمٙم٤مل

، ومٝمذه آظمػمة هل يمذًمؽ ُمـ سملم اًمًٚمٓم٤مت اًمتل يتٛمتع هب٤م "ٓم٦م اًمٕمزلؾمٚمٓم٦م اًمتٕمٞملم يٛمٚمؽ ؾمٚم

رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم يمؾ ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائري و ٟمٔمػمه ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة 

 آُمريٙمٞم٦م.

 : شؾطة رئقس اجلؿفورية بافعزل دم اجلزائر 1

حيتٚمف ذم اًمدوًم٦م، اؾمتٕمامل رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ًمًٚمٓم٦م اًمٕمزل ٟم٤مشم٩م قمـ اعمريمز اًم٘م٤مٟمقين اًمذي 

وؾمٜمتٓمرق ذم هذا اًمٕمٜمٍم امم ؾمٚمٓم٦م اًمرئٞمس ذم قمزل اقمْم٤مء اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ويمذا اًم٘م٤مدة 

 اًمٕمًٙمريـ سم٤مإلو٤موم٦م امم اًم٘مْم٤مة.
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يٕمد اظمتّم٤مص قمزل اًمقزير آول ُمـ اظمتّم٤مص رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م، وذًمؽ اؾمتٜم٤مدا امم ٟمص 

ومل يتقىمػ اعم١مؾمس اًمدؾمتقري قمٜمد هذا احلد سمؾ ظمقًمف  ،ُمـ اًمدؾمتقر اجلزائري 90/5دة اعم٤م

وىمد سمٚمغ قمدد اًمتٕمديالت احلٙمقُمٞم٦م اًمتل أضمراه٤م اًمرئٞمس احل٤مزم  ،ايْم٤م اهن٤مء ُمٝم٤مم سم٤مىمل اًمقزراء

آُمر  ،2106امم هم٤مي٦م  0999شمٕمديال طمٙمقُمٞم٤م ُمٜمذ شمقًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م ؾمٜم٦م  09قمٌد اًمٕمزيز سمقشمٗمٚمٞم٘م٦م 

أو  ،ز ًمٜم٤م اخلٓمر اًمذي هيدد اًمقزراء ؾمقاء ُمـ ضم٤مٟم٥م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م سمقاؾمٓم٦م اًمٕمزلاًمذي يؼم

)ًمٚمقزراء    ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمؼمعم٤من قمؼم اعم١ًموًمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
24
). 

ومٝمذا اًمتٖمٞمػم واًمتٕمديؾ اعمًتٛمر قمغم أقمْم٤مء احلٙمقُم٦م يرشم٥م طم٤مًم٦م اًمالؾمت٘مرار قمغم ؾمػم 

دي امم قمدم امت٤مم اعمِم٤مريع سمؾ وطمتك اًم٘مٓم٤مقم٤مت قمؼم شمٖمػم ُم١ًموًمٞمٝم٤م قمـ شمٚمؽ اًمقزارة مم٤م ي١م

إًمٖم٤مئٝم٤م واًمٌدء ذم ُمِم٤مريع أظمرى ضمديدة مم٤م يِمٙمؾ ٟمققم٤م ُمـ قمدم اًمتقازن ذم شمٓمٌٞمؼ سمرٟم٤مُم٩م 

 رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م .

 : ظزل رئقس اجلؿفورية فؾؼادة افعسؽريغ  1-2

ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اًمًٚمٓم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم قمزل ُمـ يراه همػم ضوري ذم شم٘مٚمد وفمٞمٗمتف ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

ُمدٟمٞم٦م أو قمًٙمري٦م، وذًمؽ سم٤مٓؾمتٜم٤مد امم اًمٜمّمقص اًمدؾمتقري٦م اًمتل ظمقًمتف ذًمؽ سمداي٦م ُمـ 

)اًمتٕمٞملم امم اًمٕمزل دون شمٗمقيض ًمًٚمٓمتف ٕطمد 
25
، وسمام أن رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م هق اًم٘م٤مئد آقمغم (

ًمٚم٘مقات اعمًٚمح٦م وهق اًمذي يتقمم ُم١ًموًمٞم٦م اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل و اًمًٝمر قمغم أُمـ اًمٌالد ومٚمف ُمـ 

)٤م خيقًمف قمزل ُمـ يراه همػم ُمٜم٤مؾم٥م حلامي٦م اًمدوًم٦م وؾمػم ُم١مؾم٤ًمهت٤م اًمّمالطمٞم٤مت ُم
26
). 

 : شؾطة رئقس اجلؿفورية دم ظزل أظضاء افسؾطة افؼضائقة 1-3

يٕمد اًم٘مْم٤مء هق طم٤مُمل اعمنموقمٞم٦م واًمٗم٤مصؾ ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمتل شمثقر سملم آؿمخ٤مص ذم شمٓمٌٞمؼ 

٦م وشمقىمٞمع اًمٕم٘م٤مب قمغم اًم٘م٤مٟمقن واًم٘مْم٤مة هؿ اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل ُمـ ظمالهل٤م يتؿ إٟمّم٤مف اًمْمحٞم

واجلدير سم٤مًمذيمر أن إـمالق وصػ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م سم٠مٟمف اًم٘م٤ميض آول ذم اًمٌالد هيدم  ،اعمجرم

ُمٌدأ دؾمتقري٤م ضمقهري٤م هق ُمٌدأ  اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت، طمتك وإن يم٤من هذا اًمٗمّمؾ ُمرٟم٤م وم٢مٟمف ٓ 

ٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م يرشم٘مل ٕن يّمٌح رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م هق اًم٘م٤ميض آول ًمٚمٌالد، ذم طملم شمّمٌح اًمً

وُم٤م صالطمٞم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م سمٕمزل اًم٘مْم٤مة ًمدًمٞمؾ قمغم قمدم متتع اًمًٚمٓم٦م  ،جمرد وفمٞمٗم٦م

وأُم٤م سمخّمقص رأيٜم٤م ذم ُمـ ًمف آطم٘مٞم٦م سمٕمزل اًم٘مْم٤مة وم٢مٟمٜم٤م  ،اًم٘مْم٤مئٞم٦م سم٤مٓؾمت٘مالل اًمٕمْمقي

ٟمرضمح اعمجٚمس آقمغم ًمٚم٘مْم٤مء سم٥ًٌم ُمٕمرومتف سمتًٞمػم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٙمـ ُمع ُمراقم٤مة 

ل يتٙمقن ُمٜمٝم٤م اًمتل شمتٓمٚم٥م اسمٕم٤مد قمْمقي٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ُمـ رئ٤مؾم٦م اعمجٚمس اًمتِمٙمٞمٚم٦م اًمت

 طمتك شمٕمزز ُمـ اؾمت٘مالًمٞمتف .
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 :شؾطة رئقس افواليات ادتحدة االمريؽقة دم افعزل 2

وؾمٜمتٓمرق ذم هذا اًمٕمٜمٍم امم ؾمٚمٓم٦م اًمرئٞمس آُمريٙمل سمٕمزل اًمقزراء) اقمْم٤مء اًمًٚمٓم٦م 

 ٞم٤م سم٤مإلو٤موم٦م امم طمّم٤مٟم٦م أقمْم٤مء اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦ماًمتٜمٗمٞمذي٦م( ويمذا ذوي اعمٜم٤مص٥م اًمٕمًٙمري٦م اًمٕمٚم

 : شؾطة افرئقس االمريؽي دم ظزل أظضاء افسؾطة افتـػقذية2-1

يتٛمتع رئٞمس اًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م سمًٚمٓم٦م قمزل وزرائف )اًمًٙمرشمػميـ( سمام يٛمٙمٜمف ُمـ 

هذه ومرض ؾمٞمٓمرشمف قمغم أقمْم٤مء هذه اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمغم اًمقضمف اًمذي يرو٤مه، وًمٙمـ إـمالق 

اًمًٚمٓم٦م ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ىمد يٛمثؾ هتديدا عم٤ًمقمديف اًمتٜمٗمٞمذيلم سمدقمقى اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم أو آُمـ 

ُمـ أن اعمقفمػ ًمٞمس ًمف » وًمٕمؾ ذًمؽ يتٗمؼ ُمع ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء آُمريٙمل  ،اًمٕم٤مم

ق يمام ه ،طمؼ صم٤مسم٧م ذم آؾمتٛمرار ذم وفمٞمٗمتف وأن سم٘م٤مءه ومٞمٝم٤م يتقىمػ قمغم إرادة اهلٞمئ٦م اًمتل قمٞمٜمتف

)شاحل٤مل ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕم٤مُمؾ ورب اًمٕمٛمؾ ذم اعمنموقم٤مت اخل٤مص٦م
27
) . 

همػم أن اعمٗم٤مرىم٦م ذم ؾمٚمٓم٦م قمزل اًمقزراء ٓ شم٠مظمذ ٟمٗمس آضمراءات اعمتٌٕم٦م أصمٜم٤مء اًمتٕمٞملم واعمتٛمثٚم٦م 

ذم ُمِم٤مورة وُمقاوم٘م٦م جمٚمس اًمِمٞمقخ، وهذا ُم٤م ضم٤مء سمف اًم٘مرار اًمّم٤مدر قمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

ن اهلدف آؾم٤مد ًمقاوٕمل اًمدؾمتقر آُمريٙمل يم٤من إىم٤مُم٦م ؾمٚمٓم٦م إُمريٙمٞم٦م اًمذي يٜمص سم٠م

ويمام أن ؾمٚمٓم٦م اًمرئٞمس ذم اظمتٞم٤مر ُمقفمٗمل آدارة هل أُمر أؾم٤مد ًمتٛمٙملم اًمرئٞمس  ،شمٜمٗمٞمذي٦م ىمقي٦م

ُمـ شمٜمٗمٞمذ اًم٘مقاٟملم، وم٢من ؾمٚمٓمتف ذم قمزل ه١مٓء هل أُمر أؾم٤مد أيْم٤م طمتك يًت٘مٞمؿ اًم٘مقل سم٠مٟمف 

)ُم١ًمول قمٜمٝمؿ 
28
دراج ىمٞمقد قمغم ؾمٚمٓم٦م اًمرئٞمس آُمريٙمل ذم قمزل ،او٤موم٦م امم أن قمدم إ(

اًمقزراء شمٕمد إؿم٤مرة ُم١ميمدة امم أن ُمثؾ هذه اًم٘مٞمقد يم٤مٟم٧م أُمرا همػم ُم٘مٌقٓ ًممسم٤مء اعم١مؾمًلم هلذه 

)آُم٦م اًمذيـ ؾمٕمقا امم ووع ؾمٚمٓم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م ىمقي٦م وُمًت٘مٚم٦م قمـ سم٤مىمل اًمًٚمٓم٤مت 
29
). 

رائف جيده٤م ىمٚمٞمٚم٦م ضمدا، وذًمؽ ًمٙمـ اعمالطمظ ذم اؾمتٕمامل ؾمٚمٓم٦م اًمرئٞمس آُمريٙمل ذم قمزل وز

راضمع ذم أن اؾمتٕمامهل٤م يثػم اًمِمٙمقك ذم صح٦م ىمرارات اًمرئٞمس اًمتل شمٕمٜمل سم٠مٟمف خيٓمئ ذم آظمتٞم٤مر 

 وشم٘مدير آؿمخ٤مص.

 : شؾطة افرئقس االمريؽي دم ظزل افعسؽريغ 2-2

س ًم٘مد ٟمص دؾمتقر اًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م ذم ُم٤مدشمف اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ٟمٗمس اًمٗم٘مرة قمغم أن اًمرئٞم

آُمريٙمل هق اًم٘م٤مئد آقمغم ًمٚم٘مقات اعمًٚمح٦م آُمريٙمٞم٦م، وُمـ صمؿ ومٚمف ؾمٚمٓم٦م قمزل اًمٕمًٙمريلم 

سمحٙمؿ ُمرشمٌتف ذم اًمًٚمؿ اًمٕمًٙمري،  ومح٤مًم٦م احلرب ُمثال  ٓ شمؽمك اعمج٤مل ًمٚمرئٞمس  سم٠من ي٠مظمذ 

)سمٛمِمقرة وُمقاوم٘م٦م جمٚمس اًمِمٞمقخ 
91
، هلذا وم٘مد شمرك أُمر شمرشمٞم٥م وىمٞم٤مدة  اجلٞمش ًمٚمرئٞمس (

طملم أن أُمر إقمالن احلرب هق خمقل ًمٚمٙمقٟمٖمرس وسم٤مًمت٤مزم ئمٝمر ٟمقع ُمـ إُمريٙمل،  ذم 
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اعمِم٤مريم٦م اجلامقمٞم٦م ذم اعمج٤مل اًمٕمًٙمري دون اٟمٗمراد ـمرف قمغم آظمر، عم٤م يؽمشم٥م قمـ هذا اعمج٤مل 

 ُمـ آصم٤مر يم٤محلروب وُم٤م يٚمح٘مٝم٤م ُمـ أضار .

 : حصاكة أظضاء افسؾطة افؼضائقة من افعزل 2-3

ل ىمد ظمقل يمال ُمـ اًمرئٞمس وجمٚمس اًمِمٞمقخ ذم ُم٠ًمًم٦م شمٕمٞملم سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اًمدؾمتقر آُمريٙم

وم٢من ه١مٓء سمٛمجرد شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ يتحّمٚمقن قمغم احلّم٤مٟم٦م اًمت٤مُم٦م قمـ اًمرئٞمس، مم٤م يٙمٗمؾ هلؿ  ،اًم٘مْم٤مة

 "وم٘مد ٟمص اًمدؾمتقر آُمريٙمل قمغم أن   ،ُم٤ٌمذة ُمٝم٤مُمٝمؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م سمٕمٞمدا قمـ ؾمٚمٓم٦م اًمرئٞمس

ؿ آدٟمك سمٛمٜم٤مصٌٝمؿ ُم٤مدام ؾمٚمقيمٝمؿ طمًٜم٤م، حيتٗمظ  ىمْم٤مة اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م وهمػمه٤م ُمـ اعمح٤ميم

ويتٚم٘مقن ُم٘م٤مسمؾ ظمدُم٤مهتؿ وذم أوىم٤مت حمددة ُمٙم٤موم٠مة ٓ شمٜم٘مص ـمقال ُمدة سم٘م٤مئٝمؿ ذم ُمٜم٤مصٌٝمؿ 

(
90
). 

وقمٚمٞمف وم٘مد أقمٓمك اًمدؾمتقر آُمريٙمل احلّم٤مٟم٦م ًمٚم٘مْم٤مة قمؼم شمقًمٞمتٝمؿ عمٜم٤مصٌٝمؿ ُمدى احلٞم٤مة، أو 

ًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م إزاطمتٝمؿ ُمـ طمتك خيت٤مروا هؿ أن يتٜمحقا ضم٤مٟم٤ٌم، واًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة ا

ُمٜم٤مصٌٝمؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م هل حم٤ميمٛمتٝمؿ سمرعم٤مٟمٞم٤م، ُمـ ظمالل اهت٤مُمٝمؿ ُمـ ـمرف جمٚمس اًمٜمقاب، 

وإداٟمتٝمؿ سمقاؾمٓم٦م جمٚمس اًمِمٞمقخ سم٥ًٌم اخلٞم٤مٟم٦م، أو اًمرؿمقة، أو همػم ذًمؽ ُمـ اجلرائؿ واجلٜمح 

ديٜمف سمتّمقي٧م اًمٙمؼمى، ويقاضمف اًم٘م٤ميض اعمتٝمؿ اعمح٤ميمٛم٦م أُم٤مم جمٚمس اًمِمٞمقخ اًمذي يٛمٙمـ أن ي

)صمٚمثل آقمْم٤مء احل٤مضيـ 
92
) . 

وٟمتٞمج٦م عم٤م شم٘مدم وم٢مٟمٜم٤م ٟمًتِمػ سم٠من اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة آُمريٙمٞم٦م هل٤م ُمـ 

آؾمت٘مالًمٞم٦م ُم٤م ي١مهٚمٝم٤م امم أداء قمٛمٚمٝم٤م سمٙمؾ ؿمٗم٤مومٞم٦م، وسمدون أي شمدظمؾ ُمـ اًمًٚمٓمتلم اًمتٜمٗمٞمذي٦م 

اًمذي ضمًده أسم٤مء اعم١مؾمًقن ذم دؾمتقر  واًمتنميٕمٞم٦م، إُمر اًمذي جيٕمؾ ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمرئ٤مد

ٟمٔم٤مُم٤م يٙمّرس اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت دون شمٖمٚمٞم٥م ؾمٚمٓم٦م قمغم أظمرى، مم٤م جيٕمٚمف يرشم٥م  0787

 وامٟم٦م ضمد ه٤مُم٦م أٓ وهل مح٤مي٦م طم٘مقق وطمري٤مت آومراد .

 

 اخلامتة: 

وذم ظمت٤مم سمحثٜم٤م ٟمقرد سمٕمض اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م 

 ٕمٞملم واًمٕمزل سمٙمؾ ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائري وإُمريٙمل:سم٤مًمت

 افـتائج : -أوال 

متثؾ ؾمٚمٓم٦م اًمتٕمٞملم واًمٕمزل ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ُمـ سملم اًمًٚمٓم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم 

اًمدؾمتقري ًمٙمؾ ُمـ اجلزائر واًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، وذًمؽ ًمٙمقن رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م هق 

  اًمدوًم٦م.اًمرئٞمس اإلداري إقمغم ذم
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شمٕمتؼم ؾمٚمٓم٦م اًمتٕمٞملم ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم اجلزائر ؾمٚمٓم٦م ُمٓمٚم٘م٦م دون وضمقد أي ىمٞمقد حتد ُمـ 

ومٚمف احلري٦م ذم شمٕمٞملم اًمقزير إول وسم٤مىمل أقمْم٤مء طمٙمقُمتف، وٟمٗمس إُمر  ،ؾمٚمٓمتف ذم اًمتٕمٞملم

يتٕمٚمؼ سم٤ٌمىمل اعمٜم٤مص٥م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، واًمٕمًٙمري٦م، وصمٚم٨م أقمْم٤مء جمٚمس إُم٦م عم٤م ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م 

 ُمـ ؾمٚمٓم٦م ؾم٤مُمٞم٦م ذم اًمدؾمتقر.

وأُم٤م سمخّمقص اًمدؾمتقر آُمريٙمل وم٢من إُمر خيتٚمػ ذم ؾمٚمٓم٦م اًمرئٞمس ذم اًمتٕمٞملم ُمـ ظمالل 

شم٘مٞمٞمده٤م وظم٤مص٦م ذم شمٚمؽ اًمتٕمٞمٞمٜم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٜم٤مص٥م اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًمٌالد يمقزرائف ) اًمًٙمرشمػميـ(،  

 ٞمقخ.واًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم، ويمذا اًم٘مْم٤مة، سم٤مٕظمذ سمٛمِمقرة وُمقاوم٘م٦م جمٚمس اًمِم

أيْم٤م ٟمجد رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اجلزائري ُمـ طمٞم٨م اؾمتٕمامًمف ًمًٚمٓمتف ذم اًمٕمزل سم٠من ًمف  

احلري٦م ذم مم٤مرؾمتٝم٤م دون ىمٞمقد أو اقمت٤ٌمرات ؾمقاء سمخّمقص اًمقزير إول أو سم٤مىمل اًمقزراء، 

وٟمٗمس إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم، واًم٘مْم٤مة، ٕن رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م هق اًم٘م٤مئد إقمغم 

 ت اعمًٚمح٦م، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م هق اًم٘م٤ميض إول ذم اًمٌالد.ًمٚم٘مقا

وأُم٤م سمخّمقص اًمرئٞمس إُمريٙمل وم٢من ؾمٚمٓمتف ذم اًمٕمزل شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م سمخّمقص وزرائف  

)اًمًٙمرشمػميـ(، ويمذا اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم، وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمرئٞمس آُمريٙمل هق اًمذي 

يٌلم قمـ طمٙمٛم٦م أسم٤مء يتحٛمؾ شمٚمؽ إقم٤ٌمء، همػم أٟمف ٓ يًتٓمٞمع قمزل اًم٘مْم٤مة وهذا ُم٤م 

ذم إـم٤مر ُمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت، و قمدم  0787اعم١مؾمًلم  قمٜمد ووٕمٝمؿ ًمٚمدؾمتقر ؾمٜم٦م 

 اًمًامح ٕي ؾمٚمٓم٦م أن حتتٙمر سم٤مىمل اًمًٚمٓم٤مت ذم آن واطمد.

 : اإلؿساحات

 اًمتل شمتجغم أؾم٤مؾم٤م ذم : اإلىمؽماطم٤متقمغم وقء اًمٜمت٤مئ٩م اعمتقصؾ إًمٞمٝم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م إسمداء سمٕمض 

ّمٓمٚمح اؾمتِم٤مرة إهمٚمٌٞم٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م قمٜمد شمٕمٞملم اًمقزير إول ُمـ ىمٌؾ ٟمرى سميورة إًمٖم٤مء ُم

رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م، وشمٕمقيْمٝم٤م سمٛمّمٓمٚمح ُمقاوم٘م٦م إهمٚمٌٞم٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م، ٕن إومم قمغم ؾمٌٞمؾ 

 آظمتٞم٤مر، وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٚمزوم ذم شمٕمٞملم اًمقزير إول و يمذا سم٤مىمل اًمقزراء.

ؾمس اًمدؾمتقري اجلزائري أن يٚمٖمل ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم إو٤موم٦م امم ذًمؽ ٓ سمد قمغم اعم١م

سم٤مقمت٤ٌمر أن ذًمؽ ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم  ،شمٕمٞملم  اًمثٚم٨م اًمرئ٤مد اعمٙمقن عمجٚمس إُم٦م

 اًمًٚمٓم٤مت، وٓ يٙمٗمؾ طم٘مقق وطمري٤مت إومراد .

يمذًمؽ ٟمرى سميورة إسمٕم٤مد ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم قمزل اًم٘مْم٤مة، وضمٕمٚمٝم٤م ُمـ صالطمٞم٤مت  

 ٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء، وذًمؽ ًمْمامن اؾمت٘مالًمٞم٦م اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م. اعمج
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يمذًمؽ ٟمرى سميورة اعم٤ًمرقم٦م امم اقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم شمِمٙمٞمٚم٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء وشمٖمٚمٞم٥م  

ُمع ُمٜمحٝم٤م ؾمٚمٓم٦م  ،اًمٗمئ٦م اعمٜمتخ٦ٌم ُمـ ـمرف اًم٘مْم٤مة قمغم اًمٗمئ٦م اعمٕمٞمٜم٦م ُمـ ـمرف رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م

 ًمًٚمٓم٤مت.  قمزل اًم٘مْم٤مة شمدقمٞمام عمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم ا

 ادراجع :اهلوامش و 

اعمتْمٛمـ اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري،  10-06اعمٕمدل سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن  0996ُمـ دؾمتقر  90/5أٟمٔمر اعم٤مدة  -0

 . 2106ُم٤مرس  17اًمّم٤مدرة ذم  04اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

٘م٤مرٟم٦م هٞمٛمٜم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائري دراؾم٦م ُم حمٛمد ه٤مُمكم، -2

 .79ص  ،2104سم٤مًمٜمٔم٤مُملم اًمدؾمتقري اعمٍمي واًمٗمرٟمز، دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة، ُمٍم،

 اعمٕمدل واعمتٛمؿ. 0996ًٜم٦م ًمُمـ اًمدؾمتقر اجلزائري  99أٟمٔمر اعم٤مدة  -9

 اعمتْمٛمـ شمٕمديؾ اًمدؾمتقر. 18/09ىمٌؾ شمٕمديٚمف سم٘م٤مٟمقن  0996ُمـ دؾمتقر  79أٟمٔمر اعم٤مدة  -4

 اعمٕمدل واعمتٛمؿ, 0996ًٜم٦م ًمُمـ اًمدؾمتقر اجلزائري  12/ 99راضمع اعم٤مدة  -5

 99/241ُمـ اعمرؾمقم اًمرئ٤مد  10ويمذًمؽ اعم٤مدة  ،اعمٕمدل واعمتٛمؿ 0996ُمـ دؾمتقر  008/19اٟمٔمر اعم٤مدة  -6

أيمتقسمر  90، اًمّم٤مدرة ذم 76اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتقفمٞمػ ذم اعمٜم٤مص٥م اعمدٟمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م ًمٚمدوًم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

0999. 

اًمتل  99/241ُمـ اعمرؾمقم اًمرئ٤مد  4 /9دل واعمتٛمؿ، ويمذًمؽ اعم٤مدة اعمٕم 0996ُمـ دؾمتقر  86اٟمٔمر اعم٤مدة  -7

 شمٜمص قمغم اًمتٕمٞملم ذم اعم١مؾم٤ًمت اًم٘مْم٤مئٞم٦م وهٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م .

اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن آؾم٤مد ًمٚم٘مْم٤مء، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م  14/00ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ  19أٟمٔمر اعم٤مدة  -8

 . 2114ؾمٌتٛمؼم  18، اًمّم٤مدرة ذم 57اًمٕمدد 

اعمتْمٛمـ شمِمٙمٞمؾ اعمجٚمس آقمغم ًمٚم٘مْم٤مء وقمٛمٚمف  14/02ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ  19أٟمٔمر اعم٤مدة  -9

 .2114ؾمٌتٛمؼم  18، اًمّم٤مدرة ذم 57اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد  وصالطمٞم٤مشمف،

 اعمٕمدل واعمتٛمؿ. 0996ُمـ دؾمتقر 088أٟمٔمر اعم٤مدة  -01

 اعمٕمدل واعمتٛمؿ. 0996ُمـ دؾمتقر  089أٟمٔمر اعم٤مدة  -00

 اعمٕمدل واعمتٛمؿ. 0996ُمـ دؾمتقر  19و  12اًمٗم٘مرة  92أٟمٔمر اعم٤مدة  -02

19  - Article. 2    Section. 2   : he)president( shall nominate, and by and with the Advice and 

Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, 

Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose 

Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by 

Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as 

they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of 

Departments. 
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،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، 0حيٞمك اًمًٞمد اًمّم٤ٌمطمل، اًمٜمٔم٤مم اًمرئ٤مد إُمريٙمل واخلالوم٦م آؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م   -04

 .081ص  ،0999 ،ُمٍم

حمٛمد ومتقح حمٛمد قمثامن، آظمتّم٤مص اًمتٜمٗمٞمذي ًمرئٞمس اًمدوًم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٗمدرازم دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م،  -05

 .17ص  ،ُمٍم ،ضم٤مُمٕم٦م قملم ؿمٛمس ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه

 .081ص ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،حيٞمك اًمًٞمد اًمّم٤ٌمطمل، اًمٜمٔم٤مم اًمرئ٤مد آُمريٙمل واخلالوم٦م آؾمالُمٞم٦م  -06

ُمٌدأ اعم٤ًمواة ذم شمقزم اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م،  مج٤مل سمـ ُم٤مُمل،عمزيد ُمـ اًمتقوٞمح ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م أٟمٔمر   -07

اعمٜمٔمٛم٦م سمٙمٚمٞم٦م احل٘مقق ش ًمقفمٞمٗم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦مـمرق اًمتقفمٞمػ سم٤م»وٛمـ ومٕم٤مًمٞم٤مت اًمٜمدوة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٕمٜمقان ُمداظمٚم٦م 

 .2106/ 15 /14سمج٤مُمٕم٦م حيل وم٤مرس سم٤معمدي٦م يقم 

قمكم يقؾمػ اًمِمٙمري، رئٞمس اًمدوًم٦م ذم آحت٤مد اًمٗمدرازم، اًمٓمٌٕم٦م آومم، ُمٙمت٦ٌم إيؽماك، اًم٘م٤مهرة،  -08

 .048ص  ،2118،ُمٍم

 https://ar.wikipedia.orgُم٠مظمقذ ُمـ ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م ُمـ ُمقىمع   ،اؾمت٘مالل اًم٘مْم٤مء  -09

 .049ص  ،رئٞمس اًمدوًم٦م ذم آحت٤مد اًمٗمدرازم، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ،قمكم يقؾمػ اًمِمٙمري -21

21- Article. 2Section. 2: The President shall be Commander in Chief of the Army and 

Navy of the United States, and of the Militia of the several States, when called into the 

actual Service of the United States. 

22- Chris Edelson, Emergency Presidential Power, the University of Wisconsin press, in the 

United States of America, 2013,P 07.  

 .094قمكم يقؾمػ اًمِمٙمري، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  -29

٤مم اًمؼمعم٤من ُمـ ضمٝمتلم، إومم ُمـ ظمالل اؾم٘م٤مط اًمؼمعم٤من ًمٚمحٙمقُم٦م شمتٛمثؾ ُم١ًموًمٞم٦م اًمقزراء أُم  -24

ُمـ اًمدؾمتقر اعمٕمدل واعمتٛمؿ، أو سمٕمدم ُمٜمحٝم٤م اًمث٘م٦م ذم طم٤مًم٦م  059سم٤مًمتّمقي٧م قمغم ُمٚمتٛمس اًمرىم٤مسم٦م سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 

 ُمـ اًمدؾمتقر. 15وم٘مرة  98ُم٤م إذا ـمٚمٌتٝم٤م احلٙمقُم٦م سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 

 اعمتٛمؿ ,ُمـ اًمدؾمتقر اجلزائري اعمٕمدل و 010اعم٤مدة  -25

وًمٚمتقوٞمح أيمثر ٟمٕمٓمل ُمث٤مٓ قمغم ذًمؽ : اعمرؾمقم اًمرئ٤مد اعمتْمٛمـ إهن٤مء ُمٝم٤مم ُمدير اًمٕمالىم٤مت   -26

ه اعمقاومؼ  0496ذي احلج٦م قم٤مم  16اعم١مرخ ذم  ،51اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد ،اخل٤مرضمٞم٦م واًمتٕم٤مون سمقزارة اًمدوم٤مع

 .2105ؾمٌتٛمؼم  21

ٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ذم أمحد ؿمقىمل حمٛمقد، اًمرئٞمس ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري ًمٚمق  -27

 .918، ص 0981اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م  ،اًم٘م٤مٟمقن، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، ُمٍم

 .900اعمرضمع ٟمٗمًف، ص أمحد ؿمقىمل حمٛمقد،  -28

https://ar.wikipedia.org/
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ٕن ذًمؽ يٕمتؼم شمدظمال ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م  ،اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمدؾمتقر إُمريٙمل مل شمٜمص قمغم يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمزل  -29

ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م راضمع  ،ًمتٜمٗمٞمذي٦م وهذا ُم٤م يتٕم٤مرض ُمع ُمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤متاًمتنميٕمٞم٦م ذم ؿم١مون اًمًٚمٓم٦م ا

 ،دار جمدٓوي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،صم٤مُمر يم٤مُمؾ حمٛمد اخلزرضمل، اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احلديث٦م واًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م

 .260، ص 2114إردن،  ،قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م إومم

 .909أمحد ؿمقىمل حمٛمقد، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص   -91

31-  Article. III. Section. 1: The judicial Power of the United States, shall be vested in one 

supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain 

and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices 

during good Behaviour ; and shall, at stated Times, receive for their Services, a 

Compensation, which shall not be diminished  during their Continuance in Office.  

اعمتحدة اًم٘مْم٤مء اجلٜم٤مئل ذم اًمتٜمٔمٞمامت اًمٗمدراًمٞم٦م دراؾم٦م ُمٕمٛم٘م٦م ذم ىمقاٟملم اًمقٓي٤مت  ،ؾمتٞمد ه٤مم روٟم٤مًمد  -92

، ص 2118،آُمريٙمٞم٦م، شمرمج٦م اعمريمز اًمث٘م٤مذم ًمٚمتٕمري٥م واًمؽممج٦م، دار اًمٙمت٤مب احلدي٨م، دون ذيمر سمٚمد اًمٜمنم

 .924و  929
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 محاية األصخاص افـازحغ داخؾقا ضبؼا
 فؾؼاكوكافدويل اإلكساين 

 
 موايس مؾوـة ـريؿة

 ضافبة دـتوراه ؿاكون ظام

 ـؾقة حؼوق و افعؾوم افسقاشقة

ؾارس مدية جامعة د.حيي  

 :مؾخص 

يتزايد اًم٘مٚمؼ قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل سمِم٤من ٟمزوح إؿمخ٤مص داظمؾ سمٚمداهنؿ سم٥ًٌم احلروب أو 

طمٞم٨م يتٕمروقن عمخ٤مـمر قمدة ؾمقاء أصمٜم٤مء هروهبؿ أو ٟمزوطمٝمؿ سمؾ طمتك  ،اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

ًمٙمـ شمٔمؾ احل٘مٞم٘م٦م أن اًمٜمزوح ،ًمدى قمقدهتؿ إمم دي٤مرهؿ أو إقم٤مدة اؾمت٘مرارهؿ ذم ُمٙم٤من آظمر

يٕمرض أصح٤مسمف سمقضمف قم٤مم إمم اعمزيد ُمـ اًمتٛمٞمز و اٟمتٝم٤ميم٤مت طم٘مقق اإلٟم٤ًمن يمٜمتٞمج٦م  اًمداظمكم

 ُم٤ٌمذة ٓىمتالقمٝمؿ ُمـ ضمذورهؿ .

يٗم٘مد اًمًٙم٤من اًمٜم٤مزطملم ُم٤ًميمٜمٝمؿ و ممتٚمٙم٤مهتؿ و يّمٌحقن ذم طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م  ،و قمغم وقء هذا

ـ ُمد يد همػم أن قمجز احلٙمقُم٤مت ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من قم ،ًمٓمٚم٥م احلامي٦م و اعم٤ًمقمدة ُمـ دوًمتٝمؿ

اًمٕمقن هلقٓء إؿمخ٤مص اًمٜم٤مزطملم ضمٕمؾ اعمجتٛمع اًمدوزم ُمٚمزُم٤م سمتٖمٓمٞم٦م هذا اًمٜم٘مص و شم٘مديؿ  

احلامي٦م و اعم٤ًمقمدة و ذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمتئّم٤مل جمٛمققم٦م ه٤مُم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم إـم٤مر 

  .اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين

 طم٘مقق اإلٟم٤ًمن. ،اًمٜمزوح اًمداظمكم ،اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،: احلروبافؽؾامت ادػتاحقة

Summary 

There is growing concern worldwide about the displacement of people 

in their countries because of wars or natural disasters, where they are at risk  

Both during their flight and their displacement and even when they return to 

their homes or to resettle elsewhere. 

But the fact remains that internal displacement generally exposes its authors 

to further discrimination and human rights violation as a direct result of 

uprooting them. 

In the light of this, displaced people lose their homes and property and are in 

dire need of seeking protection and assistance from their state .however, the 

inability of governments often to provide assistance to these to displaced 

persons has made the international community obliged to cover this shortfall 

and provide protection and assistance. 
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Through the eradication of an important body of legal norms within the 

framework of international humanitarian law.  

 مؼـدمة : 

ىمد ي٘مع اًمٜمزوح اًمداظمكم  سم٥ًم اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  أو ذم اهمٚم٥م إطمٞم٤من ٟمتٞمج٦م ٟٓمتٝم٤ميم٤مت 

وزم اإلٟم٤ًمين أصمٜم٤مء ٟمزاع ُمًٚمح أو قمدم اطمؽمام اعمٕم٤ميػم إظمرى اًمتل ووٕم٧م حلامي٦م اًم٘م٤مٟمقن اًمد

وم٤من هروب اعمدٟمٞملم ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًمٜمزاع يٕمد دًٓم٦م واوح٦م قمغم  ،إؿمخ٤مص ذم طم٤مٓت قمٜمػ

وان   ،قمدم اعم٤ٌمٓة إـمراف اعمتح٤مرسم٦م سمح٘مقىمٝمؿ اعمٙمٗمقًم٦م هلؿ سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين

د اؾمتٝمداف اعمدٟمٞملم قمغم شمرك دي٤مرهؿ و يٙمٗمؾ ًمٚمٜم٤مزطملم داظمؾ سمٚمداهنؿ هذه إـمراف شمتٕمٛم

 اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم .  احلامي٦م و اعم٤ًمقمدات اًمتل ُمـ طمؼ سم٤مىمل 

 وقمغم هذا إؾم٤مس شمؼمز اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمرئٞمًٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م :  

ل ماهي اآلفقات افؼاكوكقة افتي وؾرها افؼاكون افدويل اإلكساين حلامية األصخاص افـازحغ داخ

 بؾداهنم ؟

ـقف  ويتػرع ظن هذا افطرح  شمافغ حمورين  و مها : من هم افـازحون داخؾقا ؟  ،حقث 

 حيؿي افؼاكون افدويل اإلكساين هذه افػئة من افسؽان اددكقغ ؟

 و ًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ىمًٛمٜم٤م هذه اًمدراؾم٦م امم ُمٌحثلم :

 اعمٌح٨م إول : ُم٤مهٞم٦م اًمٜمزوح اًمداظمكم .

  اًمث٤مين : ىمقاقمد احلامي٦م ُمـ  اًمٜمزوح اًمداظمكم اعم٘مررة ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم آٟم٤ًميناعمٌح٨م  

 ادبحث األول : ماهقة افـزوح افداخع  

يٕمٙمس ًمٜم٤م أهؿ ىمقاقمد احلامي٦م اًمدوًمٞم٦م اعم٘مررة ًمٚمٜم٤مزطملم  ،إن اًمٌح٨م ذم ُم٤مهٞم٦م اًمٜمزوح اًمداظمكم

ٕؾم٤ٌمب ٓ يد هلؿ  ،ٕمت٤مدة ضمؼماسم٤مقمت٤ٌمرهؿ أؿمخ٤مص ُمدٟمٞملم شمريمقا ُمٜم٤مـمؼ إىم٤مُمتٝمؿ اعم ،داظمٚمٞم٤م

و قمٚمٞمف و ُمـ اضمؾ اإلـم٤مطم٦م سمجٛمٞمع هذه اًمٕمٜم٤مس ىمًٛمٜم٤م ُمٌحثٜم٤م هذا إمم ُمٓمٚمٌلم و مه٤م قمغم  ،ومٞمٝم٤م

 اًمتقازم :

 ادطؾب األول : تعريف افـزوح افداخع 

مم٤م ٓؿمؽ ومٞمف أن فم٤مهرة اًمٜمزوح شمتزايد يقُم٤م سمٕمد يقم ؾمقاء سم٥ًم اًمٔمروف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م و 

سم٥ًٌم ٟمزاع دوزم أو همػم دوزم مم٤م يْمٓمروا اًمًٙم٤من اعمدٟمٞمقن قمغم شمٖمٞمػم أُم٤ميمـ اًمّمٕم٦ٌم أو 

إىم٤مُمتٝمؿ سمحث٤م قمغم اًمٔمروف اعمقاشمٞم٦م ًمٚمٕمٞمش.و قمٚمٞمف ؾمٜمتٓمرق أوٓ إمم ُمٗمٝمقم اًمٜمزوح اًمداظمكم و 

 صمؿ اًمقىمقف صم٤مٟمٞم٤م قمغم أؾم٤ٌمب و اًمٜمزوح اًمداظمكم و آصم٤مره .،قمٜم٤مسه

 ه افػرع األول :مػفوم افـزوح افداخع و ظـاس 

 أوال : مػفوم افـزوح افداخع 
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إؿمخ٤مص اًمٜم٤مزطمقن داظمؾ  اًمٌالد هؿ أؿمخ٤مص يٖم٤مدرون ُمٙم٤من إىم٤مُمتٝمؿ آقمتٞم٤مدي٦م سم٥ًٌم 

و يٕمٞمِمقن سمِمٙمؾ ُم١مُمـ ذم أرايض دوًمتٝمؿ إمم آن شمزول ،اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

      إؾم٤ٌمب اًمتل آدت إمم ٟمزوطمٝمؿ 
(01)
  

وح اًمداظمكم سم٤من اإلسمٕمـ٤مد داظمؾ ٟمٗمـس اًمدوًم٦م إي  ٟم٘مؾ وم٤مقمتؼم اًمٜمز ،و طم٥ًم  أراء اًمٌٕمض

إؿمخ٤مص اعمرطمٚمٞملم إمم ُمقىمع أظمر داظمؾ سمٚمد ٟمٗمًف 
(02)
و يٕمد شمٕمريػ إؿمخ٤مص اًمٜم٤مزطملم  ،

اًمّم٤مدرة قمـ إُمؿ   " ادبادئ افتوجقفقة بشان افتؼد افداخع"داظمؾ سمٚمداهنؿ اًمقارد ذم 

٤م ُمـ اعمجتٛمع اًمدوزم و هق يٜمص قمغم أهنؿ هق اًمتٕمريػ إيمثر اؾمتخداُم 1998 اعمتحدة   ؾمٜم٦م 

: 

إؿمخ٤مص أو جمٛمققم٤مت إؿمخ٤مص اًمذيـ اضمؼموا أو اوٓمروا ًمٚمٝمرب أو شمرك دي٤مرهؿ ... "

و سمخ٤مص٦م يمٜمتٞمج٦م ًمٜمزاع ُمًٚمح أو طم٤مٓت قمٜمػ قم٤مم أو اٟمتٝم٤ميم٤مت  ،أو آُم٤ميمـ إىم٤مُمتٝمؿ اعمٕمت٤مدة

 آصم٤مر هذه إوو٤مع أو ًمتٗم٤مدي  ،حل٘مقق اإلٟم٤ًمن أو يمقارث ـمٌٞمٕمٞم٦م أو ُمـ صٜمع اإلٟم٤ًمن

 ".و ًمٙمٜمٝمؿ مل يٕمؼموا احلدود اًمدوًمٞم٦م اعمٕمرووم٦م ًمٚمدوًم٦م 
(03)
أطمٞم٤مٟم٤م شمٜمجؿ ،و اجلدير سمذيمر اٟمف 

شمٜم٘مالت ًمًٙم٤من قمـ اؾمتخدام اًم٘مقة أو أؿمٙم٤مل اإليمراه إظمرى ود اعمدٟمٞملم و ذم هذه 

 ..أو اإلضمالء .،أو اًمٜم٘مؾ،احل٤مٓت يًتخدم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين ُمّمٓمٚمح٤مت اًمتنميد

وم٤معمنمديـ داظمٚمٞم٤م ي٘مّمد هبؿ إؿمخ٤مص اًمذيـ ايمرهقا قمغم اهلرب أو قمغم اًمؽمك ُمٜم٤مزهلؿ أو 

)أُم٤ميمـ إىم٤مُمتٝمؿ اًمٕم٤مدي٦م أو اوٓمر وامم ذًمؽ و مل يٕمؼموا طمدا دوًمٞم٤م ُمٕمؽمف سمف ُمـ طمدود دوًم٦م 
4
) 

سم٠مٟمف شمٚمؽ احل٤مًم٦م اًمتل جيد ومٞمٝم٤م إؿمخ٤مص أٟمٗمًٝمؿ  ،و سم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ شمٕمريػ اًمٜمزوح اًمداظمكم

يـ قمغم شمرك أُم٤ميمـ إىم٤مُمتٝمؿ  اعمٕمت٤مدة أو آٟمت٘م٤مل إمم أُم٤ميمـ أظمرى سمحث٤م قمـ إُمـ و احلامي٦م جمؼم

أو اٟمتٝم٤ميم٤مت طم٘مقق  ،ٟمتٞمج٦م أو ؾمٕمٞم٤م ًمتٗم٤مدي أصم٤مر اًمٜمزاع اعمًٚمح أو طم٤مٓت اًمٕمٜمػ اًمٕم٤مم

اإلٟم٤ًمن أو اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو اًمٙمقارث ُمـ صٜمع اًمٌنم دون أن يتج٤موز ذم ذًمؽ طمدود 

 دوًمتٝمؿ .

 قا : ظـاس افـزوح افداخع ثاك

 :ٟمًتٜمت٩م ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، سم٤من اًمٜمزوح اًمداظمكم ي٘مقم قمغم قمٜمٍميلم رئٞمًلم و مه٤م

 ظـرص احلراك ؽر اإلرادي و اإلجباري فؾسؽان 

أن يٙمقن طمراك اًمًٙم٤من سمٓمري٘م٦م همػم إرادي٦م و إضم٤ٌمري٦م ،ُمـ اًمًامت اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمٜمزوح اًمداظمكم
(05)

قاء يم٤من دوزم أو همػم دوزم أو سم٥ًٌم  طم٤مٓت قمٜمػ اًمٜم٤مدم٦م قمـ ٟم٤مدم٦م قمـ ٟمزاع ُمًٚمح ؾم 

 .  أو سم٥ًٌم اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،شمقشمرات اًمداظمٚمٞم٦م

 أن يؽون احلراك ضؿن احلدود افوضـقة فؾدوفة  
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يٕمتؼم اًمتحرك اجلؼمي ًمألؿمخ٤مص اًمٜم٤مزطملم داظمؾ إىمٚمٞمؿ اًمدوًم٦م و قمدم اخلروج قمـ طمدوده٤م 

ًمداظمكم و اعم٘مّمقد سم٤محلدود اًمدوًمٞم٦م اًمتل شمًتٓمٞمع قمٜمٍم أؾم٤مد أظمر ممٞمز ًمٔم٤مهرة اًمٜمزوح ا

و هم٤مًم٤ٌم ُم٤م يتؿ آشمٗم٤مق قمغم هذه احلدود قمـ ـمريؼ آشمٗم٤مىمٞم٤مت  ،اًمدوًم٦م سمًط ؾمٞم٤مدهت٤م قمٚمٞمٝم٤م

 أو اجلامقمٞم٦م سملم اًمدول ،اًمثٜم٤مئٞم٦م
(06)

  

 افػرع افثاين: متققز افـزوح افداخع من حاالت صبقفات 

 ًمٚمجقء و اهلجرة ٟم٘مّمد سمح٤مٓت اًمِمٌٞمٝم٤مت ًمٚمٜمزوح اًمداظمكم: ا

 أوال: اهلـجرة 

ُمٖم٤مدرة اًمِمخص إىمٚمٞمؿ دوًمتف أو اًمدوًم٦م اعم٘مٞمؿ هب٤م إمم إىمٚمٞمؿ دوًم٦م أظمرى سمٜمٞم٦م  "شمٕمرف اهلجرة 

اإلىم٤مُم٦م ذم هذه اًمدوًم٦م إظمػمة و سمّمٗم٦م دائٛم٦م 
(07)
ومٝمل ختتٚمػ قمـ اًمٜمزوح اًمداظمكم سم٤مقمت٤ٌمر  

 :اهلجرة شمرشمٙمز قمغم

ىمٚمٞمؿ أو حمؾ ؾمٙمـ أو إىم٤مُم٦م إمم ُمٙم٤من أظمر سمٖمرض آٟمت٘م٤مل ُمـ ُمٙم٤من أظمر ظم٤مص٦م ُمـ دوًم٦م أو إ

 اإلىم٤مُم٦م ومٞمف.

 آٟمت٘م٤مل سمّمٗم٦م دوري٦م إمم إىمٚمٞمؿ أظمر .

 . يٜمت٘مؾ أو حيقل

قمغم أن ،و سمٕمد شمدسمػم و شمٗمٙمػم ُمًٌ٘ملم ُمـ اًمِمخص ،شمٙمقن اهلجرة ذم اهمٚم٥م إطمٞم٤من إرادي٦م

 اضمتامقمٞم٦م أو ؿمخّمٞم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م . ،شمٙمقن أؾم٤ٌمهب٤م اىمتّم٤مدي٦م

وم٠مؾم٤ٌمب  ،اًمداظمكم اًمذي يٙمقن ىمني٤م ٓ دظمؾ ًمٚمِمخص ومٞمف ٓن خيت٤مر هذا سمخالف اًمٜمزوح

اًمٜمزوح اًمداظمكم هل أؾم٤ٌمب ُمٗم٤مضمئ٦م و ـم٤مرئ٦م شمدومع إمم حترك جمٛمققم٤مت سمنمي٦م ه٤مئٚم٦م ُمـ ُمٙم٤من 

 . إىم٤مُمتٝم٤م إصكم إمم أُم٤ميمـ أظمرى سمحث٤م قمـ إُمـ و احلامي٦م

 ثاكقا : افؾجوء 

ئلم ُمـ طمٞم٨م يمقن اًمالضمئلم هؿ إؿمخ٤مص خيتٚمػ  اًمٜم٤مزطمقن أو اعمنمدون ىمني٤م  قمـ اًمالضم

اًمذيـ يٖم٤مدرون دوهلؿ و يٕمؼمون طمدوده٤م إمم دول أظمرى سم٥ًٌم ظمقومٝمؿ ُمـ آقمت٘م٤مل أو 

آوٓمٝم٤مد سم٥ًٌم قمرىمٝمؿ أو ديٜمٝمؿ أو ضمٜمًٝمؿ أو أرائٝمؿ اًمًٞم٤مد ووم٘م٤م ًمٚمامدة إومم ُمـ 

سمِم٤من ُمريمز اًمالضمئلم  1951اشمٗم٤مىمٞم٦م إُمؿ اعمتحدة ًمٕم٤مم  
(08)

   

إٓ أن  ،اًمٜمزوح اًمداظمكم و اًمٚمجقء فم٤مهرشم٤من حتدصم٤من ذم اًمٖم٤مًم٥م ًمٜمٗمس إؾم٤ٌمب و إذا يم٤من

ومحلم وم٤من فم٤مهرة اًمٚمجقء  ،فم٤مهرة اًمتنميد اًمداظمكم حتدث ذم إـم٤مر احلدود اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م

شمتج٤موز هذه احلدود و يٙمقن اهلدف ُمٜمٝم٤م اًمٌح٨م قمـ إُمـ و آؾمت٘مرار ذم سمٚمد أظمر همػم سمٚمد 

 إصكم ًمٚمًٙم٤من اًمالضمئلم
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 ادطؾب افثاين : أشباب افـزوح افداخع و أثاره

شمِمٙمؾ اٟمتٝم٤ميم٤مت طم٘مقق اإلٟم٤ًمن أصمٜم٤مء اًمٜمزاقم٤مت اعمًٚمح٦م اًمدوًمٞم٦م و همػم اًمدوًمٞم٦م اطمد إؾم٤ٌمب 

اجلقهري٦م ًمٔم٤مهرة اًمتنميد  أو اًمٜمزوح اًمداظمكم  إو٤موم٦م إمم أؾم٤ٌمب أظمرى و هق ُم٤م ؾمقف 

هذه اًمٔم٤مهرة أصمره٤م قمغم  اًمًٙم٤من اًمٜم٤مزطملم و  أُم٤م صم٤مٟمٞم٤م ُمـ سملم اًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمـ ،ٟمٕمروف أوٓ

 قمغم اًمدوًم٦م .

 افػرع األول :أشباب افـزوح افداخع 

سم٥ًٌم احلروب و آوٓمراسم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م ىمد شمدومع اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم إمم ومرار و شمرك ُمٜم٤مزهلؿ 

و ُمـ ضمٝم٦م أظمرى اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م و اعمِم٤مريع آٟمامئٞم٦م ؾم٥ٌم  ،ويمؾ ممتٚمٙم٤مهتؿ هذا ُمـ ضمٝم٦م

 ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزوح اًمداظمكم  . أظمر

 أوال : افـزاظات ادسؾحة افدوفقة و ؽر افدوفقة 

سم٥ًٌم اًمٜمزاع اعمًٚمح اًمدوزم أو همػم اًمدوزم ىمد يْمٓمروا اًمًٙم٤من إمم شمرك ُمٜم٤مزهلؿ  ٟمتٞمج٦م قمدم 

اطمؽمام  ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين أصمٜم٤مء احلرب إُمر اًمذي يٜمجؿ قمٜمف اٟمتٝم٤ميم٤مت واؾمٕم٦م 

إذ يٚمج٤م إـمراف اًمٜمزاع ذم اًمٖم٤مًم٥م إمم إظمراج اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم ُمـ دي٤مرهؿ  ،نحل٘مقق اإلٟم٤ًم

و ذًمؽ سم٤مؾمتٕمامل يم٤موم٦م اًمٓمرق اًمٖمػم اًمنمقمٞم٦م يمٛمٝم٤ممج٦م اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم و اًمًٞم٤مؾم٤مت  ،ىمنا

اًم٘مٞم٤مم  ،اًمتٛمٞمٞمزي٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م اطمد أـمراف اًمٜمزاع ُمـ اضمؾ دومع اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم إمم اًمٜمزوح

 و همػمه٤م ،اًمٕمٜمػ اجلٜمز ،آهمتّم٤مب ،ضم٤ٌمري ًمألـمٗم٤ملسمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتجٜمٞمد اإل
(09) 

 

 ثاكقا :افؽوارث افطبقعقة و ادشاريع اإلكامئقة

إوسمئ٦م و اعمج٤مقم٤مت و همػمه٤م يمٚمٝم٤م  ،اًمؼمايملم ،اًمزواسمع و إقم٤مصػم ،اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت ،اًمزٓزل

ذم يمقارث ـمٌٞمٕمٞم٦م شم١مدي إمم اًمٜمزوح اًمداظمكم و ُمث٤مل قمغم ذًمؽ اًمزًمزال اًمذي ضب ه٤ميتل 

إمم ٟمزوح عم٤م ي٘م٤مرب ُمٚمٞمقن و ٟمّمػ ٟم٤مزح  2010ضم٤مٟمٗمل 
(10)  

 

شمِمٙمؾ اعمِم٤مريع اًمتٜمٛمقي٦م اًمقاؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق اطمد إؾم٤ٌمب اًمتل  ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم هذه إؾم٤ٌمب

سمراُم٩م اًمتٜمٛمٞم٦م احليي٦م و ُمِم٤مريع اًمٌٜمل  ،شمدومع ًمٚمٜمزوح و قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٟمذيمر ذم هذا اًمّمدد

ُمـ اضمؾ إشم٤مطم٦م اعمٙم٤من اعمالزم ًمٌٜم٤مء اًمًدود اًمتحتٞم٦م ُمثؾ قمٛمٚمٞم٤مت هتجػم اًمًٙمـ٤من
 (11)

 

 افػرع افثاين :أثار افـزوح افداخع 

ي١مدي اًمٜمزوح اًمداظمكم ذم اهمٚم٥م  إطمٞم٤من إمم اًمٕمديد ُمـ اعمخ٤مـمر اًمتل شمٕمؽمض اًمًٙم٤من 

 اًمٜم٤مزطملم أصمٜم٤مء ومرارهؿ ُمـ ُمٜم٤مزهلؿ وقمٚمٞمف :

 أوال : أثار افـزوح افداخع ظذ افسؽان افـازحغ 
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ي١مدي هبؿ إمم ،ًمٌنمي اهل٤مئؾ ًمقومقد اًمٜم٤مزطملم داظمٚمٞم٤م إمم اعمدن و اعمٜم٤مـمؼ أُمٜم٦ماًمتدومؼ ا

إو٤موم٦م إمم شمٗمٌم فم٤مهرة اًمٌٓم٤مًم٦م ٟمتٞمج٦م اٟمٕمدام  ،آؾمت٘مرار ذم ُمٜم٤مـمؼ شمٗمت٘مر ٕدٟمك ُم٘مقُم٤مت احلٞم٤مة

إُمر اًمذي يدومع هب١مٓء اًمٜم٤مزطملم إمم ارشمٙم٤مب ضمرائؿ اًمٜمٝم٥م و  ،ومرص احلّمقل قمغم قمٛمؾ

اًمًٚم٥م
. (12)

 اهمتّم٤مبدد اُمـ اًمٜم٤مزطملم اًمٕمٜمػ اجلٜمز وًمٕمؾ أيمثر إظمٓم٤مر اًمتل هتو    

  اًمٗمتٞم٤مت

 ثاكقا : أثار افـزوح افداخع ظذ افدوفة 

ي١مدي إمم  ،إن ٟمزوح جمٛمققم٤مت يمٌػمة ُمـ اًمًٙم٤من ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م إمم أظمرى داظمؾ ٟمٗمس اًمدوًم٦م

ُم٤م ي١مدي  إطمداث ظمٚمؾ ذم اًمتٙمقيـ اًمًٞم٤مد اًم٘م٤مقمدي ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ اًمتل شمؿ اًمٜمزوح ُمٜمٝم٤م و هذا

ُمـ ظمالل زي٤مدة  ،سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل إمم زقمزقم٦م اؾمت٘مرار شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م و اًمت٠مصمػم قمغم ؾمٙم٤مهن٤م إصٚمٞملم

اًمْمٖمط قمغم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م مم٤م حيتؿ قمغم اًمدوًم٦م ُمْم٤مقمٗم٦م ـم٤مىمتٝم٤م ٕضمؾ شم٤مُملم اطمتٞم٤مضم٤مت ه١مٓء 

 اًمًٙم٤من اًمٜم٤مزطملم 

  افؼاكون افدويل اإلكساينادبحث افثاين : ؿواظد احلامية من افـزوح افداخع ادؼررة دم

ًم٘مد طمرص٧م إقمراف و اًم٘مقاٟملم اًمدوًمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ اًمٜمزاقم٤مت اعمًٚمح٦م اًمدوًمٞم٦م و همػم اًمدوًمٞم٦م 

يِمؽميمقن ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمدائٞم٦م  قمغم شم٘مرير مح٤مي٦م و وامٟم٤مت ظم٤مص٦م ًمٚمًٙم٤من اعمدٟمٞملم اًمذيـ ٓ

 ،ٙم٤من ُمـ اًمٜمزوح اًم٘منيُمـ سملم شمٚمؽ اًم٘مقاقمد و اًمٕمراف ُم٤م يتٕمٚمؼ ُم٤ٌمذة سمحامي٦م ه١مٓء اًمًو

 و ًمٚمتقوٞمح أيمثرا ىمًٛمٜم٤م ُمٌحثٜم٤م إزم ُمٓمٚمٌلم :

 ادطؾب األول : ؿواظد محاية افسؽان اددكقغ من افـزوح افداخع

يتٛمتع اًمًٙم٤من اعمدٟمٞمقن ذم طم٤مًم٦م ٟمِمقب ٟمزاع ُمًٚمح سمحّم٤مٟم٦م ُمـ ؿم٤مهن٤م أن شمْمٕمٝمؿ سم٘مدر 

أن يتٛمٙمـ إه٤مزم ُمـ اًمٕمٞمش و طمتك ذم زُمـ احلرب يٜمٌٖمل  ،اإلُمٙم٤من ذم ُم٠مُمـ ُمـ أصم٤مر احلرب

و يٜمٌٖمل ظم٤مص٦م أن يتٛمٙمٜمقا ُمـ اًمٌ٘م٤مء ذم أراوٞمٝمؿ ٓن ذًمؽ يٛمثؾ اطمد إهداف  ،قمٞمِم٦م قم٤مدي٦م

قمغم جمٛمققم٦م ُمـ  1949إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين طمٞم٨م ٟمّم٧م اشمٗم٤مىمٞم٦م ضمٜمٞمػ اًمراسمٕم٦م 

ًمؼمشمقيمقًملم آو٤موملم صمؿ إمم شمٚمؽ اًمقاردة ذم ا ،و هق ُم٤م ؾمقف ٟمتٓمرق إًمٞمف أوٓ  .آًمٞم٤مت مح٤مي٦م 

 .  1977ًمٕم٤مم 

 

  1949افػرع األول :آفقات احلامية  افواردة دم اتػاؿقة جـقف افرابعة فعام 

 1949أوال : حظر افـزوح افداخع دم اتػاؿقة جـقف افرابعة فعام 

( اًمٗم٘مرة 49ٟمّم٧م اشمٗم٤مىمٞم٦م ضمٜمٞمػ اًمراسمٕم٦م و اخل٤مص٦م سمحامي٦م اعمدٟمٞملم زُمـ احلرب ذم ُم٤مدهت٤م )

غم طمٔمر إضم٤ٌمر اًمًٙم٤من  اعمدٟمٞملم قمغم اًمٜمزوح ُمـ آُم٤ميمـ ؾمٙمٜم٤مهؿ و إضمالئٝمؿ إمم قم ،إومم
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 طمٞم٨م ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة إومم ،ُمٜم٤مـمؼ سمٕمٞمدة أظمرى ٕؾم٤ٌمب شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمزاقم٤مت اعمًٚمح٦م اًم٘م٤مئٛم٦م

أو كػقفم من  ،أو اجلامظي فألصخاص ادحؿقغ ،حيظر افـؼل اجلزي افػردي "ظذ اكه : 

خرى بعقدة ظن وضـفم حتى و فو ـان هذا افسحقل أو افـزوح ؿد األرايض ادحتؾة إػ أماـن أ

أو ٟم٘مٚمٝمؿ إمم أُم٤ميمـ أظمرى ىمّمد شمِمٖمٞمٚمٝمؿ    ( 13 )تم إػ  أماـن أخرى داخل كػس افدوفة 

 يمٕمٛمؾ ذم اعمٜم٤مضمؿ و اعمح٤مضمر و همػمه٤م . ،أو أقمامل اًمًخرة ،ذم إقمامل اًمِم٤مىم٦م

ًم٦م آطمتالل ُمـ اضمؾ اُمـ وؾمالُم٦م قمغم قمٙمس ذًمؽ وم٤من قمٛمٚمٞم٤مت اإلضمالء اًمتل شم٘مقم هب٤م دو

أو ٕؾم٤ٌمب اًميورة اًمٕمًٙمري٦م اًم٘مٝمري٦م شمٕمتؼم ُمنموقم٦م و هق ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف  ،اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم

أو ضمزئل  ،جيقز ًمدوًم٦م آطمتالل أن شم٘مقم سم٠مضمالء يمكم "اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ذات اعم٤مدة سم٘مقهل٤م 

و ٓ جيقز أن  ،ٙمري٦م ىمٝمري٦مأو ٕؾم٤ٌمب قمً ،إذا اىمت٣م ذًمؽ اُمـ اًمًٙم٤من ،عمٜمٓم٘م٦م حمتٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

ٟمزوح إؿمخ٤مص إٓ ذم إـم٤مر طمدود إرايض اعمحتٚم٦م ُم٤م مل  ،يؽمشم٥م قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اإلضمالء

 ،و جي٥م إقم٤مدة اًمًٙم٤من اعمٜم٘مقًملم قمغم هذا اًمٜمحق إمم ُمقاـمٜمٝمؿ ،يتٕمذر ذًمؽ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م

    ( 14 ) سمٛمجرد شمقىمػ إقمامل اًمٕمدائٞم٦م ذم اًم٘مٓم٤مع

 افداخع دم ادادة افثافثة ادشسـة . ثاكقا : حظر افـزوح 

اعم٤مدة اًمقطمٞمدة اًمتل  1949اقمتؼمت اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م اعمِمؽميم٦م ٓشمٗم٤مىمٞم٤مت ضمٜمٞمػ إرسمع ًمٕم٤مم     

طمٞم٨م اقمتؼمت سمٛمث٤مسم٦م اشمٗم٤مىمٞم٦م ُمّمٖمرة أو اشمٗم٤مىمٞم٦م داظمؾ  ،حتٙمؿ اًمٜمزاقم٤مت اعمًٚمح٦م اًمٖمػم اًمدوًمٞم٦م

اًمدٟمٞم٤م اًمتل جي٥م قمغم إـمراف اًمٜمزاع آًمتزام  وشمقرد هذه اعم٤مدة اًم٘مقاقمد    ( 15 )آشمٗم٤مىمٞم٤مت  

يمام أهن٤م أشم٤مطم٧م اًمٗمرص٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  ،هب٤م ذم طم٤مًم٦م ٟمِمقب ٟمزاقم٤مت ُمًٚمح٦م داظمٚمٞم٦م

طمؼ اًمتدظمؾ ًمت٘مديؿ اًمٕمقن و اعم٤ًمقمدة  ،يم٤مًمٚمجٜم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٚمٞم٥م إمحر ،إظمرى اعمح٤ميدة

 ًمٚمٛمتيريـ ُمـ شمٚمؽ اًمٜمزاقم٤مت 

 1977ية افواردة  دم افزوتوـوفغ االضاؾغ فعام افػرع افثاين  : آفقات احلام

و هٙمذا يتٛمتع اًمًٙم٤من  ،حيٛمل اًمؼمشمقيمقل اًمث٤مين اًمًٙم٤من اعمدٟملم ُمـ قمقاىم٥م إقمامل اًمٕمدائٞم٦م

و ٓ يٜمٌٖمل   51اعمدٟمٞمقن سمحامي٦م قم٤مُم٦م ُمـ إظمٓم٤مر اًمٜم٤ممج٦م قمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م اعم٤مدة 

إقمامل اًمٕمٜمػ و اًمتٝمديد   "ـ اعمحٔمقر أيْم٤م ظم٤مص٦م أن يٙمقٟمقا قمرو٦م ًمٚمٝمجامت اًمٕمِمقائٞم٦م و ُم

 "اًمراُمٞم٦م أؾم٤مؾم٤م  ًم٨ٌم اًمذقمر سملم اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم 

و ُمـ صمؿ حئمر ُمٝم٤ممج٦م  "حئمر دمقيع اعمدٟمٞملم يم٠مؾمٚمقب ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مت٤مل  "و ُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

ٞمد أو شمدُمػم أو ٟم٘مؾ أو شمٕمٓمٞمؾ إقمٞم٤من  و اعمقاد اًمتل ٓ همٜمك قمٜمٝم٤م ًمٌ٘م٤مء اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم قمغم ىم

احلٞم٤مة ُمثؾ : اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م و اعمٜم٤مـمؼ اًمزراقمٞم٦م و اعمح٤مصٞمؾ و اعم٤مؿمٞم٦م و ُمراومؼ  ُمٞم٤مه اًمنمب 

" وؿم٤مسمٙم٤مهت٤م وأؿمٖم٤مل اًمري
(16)  
. 
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سمحٔمر ُمٝم٤ممج٦م    1977(  ُمـ اًمؼمشمقيمقل اإلو٤مذم إول ًمٕم٤مم 56إو٤موم٦م إمم هذا أىمرت اعم٤مدة )

اًمًدود و اجلًقر   واعمحٓم٤مت إؿمٖم٤مل و اعمٜمِم٤مت اهلٜمدؾمٞم٦م اًمتل شمتْمٛمـ ىمقى ظمٓمرة أي 

 ،إذا شم٥ًٌم ذًمؽ ذم إحل٤مق ظم٤ًمئر ضمًٞمٛم٦م سم٤مًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم ،اًمٜمقوي٦م ًمتقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

( ُمـ اًمؼمشمقيمقل 33يمام طمٔمرت اعم٤مدة ) ،و شمتٛمتع إقمٞم٤من اًمث٘م٤مومٞم٦م و أُم٤ميمـ اًمٕم٤ٌمدة سم٤محلامي٦م أيْم٤م

و اًمٕم٘مقسم٤مت اجلامقمٞم٦م ود      قمـ شمقضمٞمف إقمامل آٟمت٘م٤مُمٞم٦م   1977اإلو٤مذم إول ًمٕم٤مم 

و يمثػما ُم٤م شم١مدي هذه إقمامل آٟمت٘م٤مُمٞم٦م اعمقضمٝم٦م ود اًمًٙم٤من  ،اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم وممتٚمٙم٤مهتؿ

 اعمدٟمٞملم إمم إضم٤ٌمرهؿ قمغم اًمٜمزوح قمـ أراوٞمٝمؿ  وممتٚمٙم٤مهتؿ .

و أظمػما إذا طمرم اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم ُمـ اعمقاد إؾم٤مؾمٞم٦م اًميوري٦م ًمٌ٘م٤مئٝمؿ قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة 

وم٤مٟمف يٜمٌٖمل إًمزام مجٞمع اًمدول و إـمراف اعمتٜم٤مزقم٦م سمٕمدم إقم٤مىم٦م ُمرور  ،همذي٦م و اعمقاد اًمٓمٌٞم٦ميم٤مٕ

( ُمـ 71( و )70إُمدادات آقم٤مصم٦م اعمقضمٝم٦م ًمٚمًٙم٤من اعمدٟمٞملم و هذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدشملم )

 . 08/06/1977اًمؼمشمقيمقل اإلو٤مذم إول اعمٕم٘مقد سمت٤مريخ 

 ن اددكقغ من افـزوح افداخعادطؾب افثاين:   ضامكات محاية افسؽا

ٟم٘مّمد سم٤مًمْمامٟم٤مت مح٤مي٦م اًمًٙم٤من اعمدٟمٞملم ُمـ فم٤مهرة اًمٜمزوح اًمداظمكم هل اعم٤ٌمدئ اًمتقضمٞمٝمٞم٦م  

سمحٞم٨م   "و يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤م اعم٤ٌمدئ اًمتقضمٞمٝمٞم٦م سمِم٤من اًمتنميد اًمداظمكم "سمِم٤من اًمٜمزوح اًمداظمكم 

  1998ٜم٦م صدرت هذه اًمقصمٞم٘م٦م سمٛمقضم٥م ىمرار اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة ؾم
(17)

إذ       

همٓم٧م صمٖمرة أؾم٤مؾمٞم٦م ذم ُمٜمٔمقُم٦م احلامي٦م اًمدوًمٞم٦م ًمألؿمخ٤مص اًمٜم٤مزطمقن  ومٝمل ُمًتقطم٤مة ُمـ 

اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اعمتٕمٚمؼ سمح٘مقق اإلٟم٤ًمن و اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين طمٞم٨م هتدف إمم شمٜم٤مول 

، أوٓ"اًمْمامٟم٤مت اًمٕم٤مُم٦م  "ٕم٤ممآطمتٞم٤مضم٤مت اعمحددة ًمٚمٜم٤مزطملم داظمٚمٞم٤م ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًم

 .   اًمْمامٟم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلامي٦م ُمـ اًمٜمزوح اًمداظمكم صم٤مٟمٞم٤مو

 افػرع األول :  افضامكات افعامة  

يتٛمتع اعمنمدون داظمٚمٞم٤م ذم سمٚمدهؿ قمغم ىمدم اعم٤ًمواة اًمت٤مُم٦م سمٜمٗمس ُم٤م يتٛمتع سمف إؿمخ٤مص 

و جي٥م أن ٓ يٛمٞمز  ،أظمرون ذم اًمٌٚمد ُمـ طم٘مقق و طمري٤مت  سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم و اعمحكم

ه١مٓء إؿمخ٤مص ذم اًمتٛمتع سم٠مي ُمـ هذه احل٘مقق و احلري٤مت سمدقمقى أهنؿ ُمتنمدون ود 

يمام  شمراقمل هذه اعم٤ٌمدئ يم٤موم٦م اًمًٚمٓم٤مت و اجلامقم٤مت و إؿمخ٤مص سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ  ،داظمٚمٞم٤م

 . ُمريمزه اًم٘م٤مٟمقين
(18)

شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ اًمًٚمٓم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم اعم٘م٤مم إول و ذم ٟمٓم٤مق وٓيتٝم٤م    

احلامي٦م و اعم٤ًمقمدة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ هذه اًمًٚمٓم٤مت، و ٓ جيقز  واضم٥م و ُم١ًموًمٞم٦م شمقومػم

و شمٓمٌٞم٘مٝم٤م يتؿ دون متٞمٞمز ُمـ أي ٟمقع  .،اوٓمٝم٤مدهؿ أو ُمٕم٤مىمٌتٝمؿ سم٥ًٌم شم٘مديؿ ـمٚم٥م هٙمذا

 ؾمقاء سم٥ًٌم اًمٕمرق أو اًمٚمقن أو اجلٜمس أو اًمٚمٖم٦م أو اًمديـ أو اعمٕمت٘مد .
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ٟمذيمر اسمرز و أهؿ هذه اًمْمامٟم٤مت سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمرؿمدا ًمٚمٛمٛمثؾ ذم آوٓمالع سمقٓيتف و ًمٚمدول طملم 

شمٕمؽموٝم٤م فم٤مهرة اًمٜمزوح و ًم٤ًمئر اًمًٚمٓم٤مت و اجلامقم٤مت و إؿمخ٤مص ذم قمالىمتٝمؿ ُمع 

اًمٜم٤مزطملم داظمٞم٤م و ًمٚمٛمٜمٔمامت احلٙمقُمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م و اعمٜمٔمامت همػم احلٙمقُمٞم٦م ًمدى شمٜم٤موهل٤م عمِمٙمٚم٦م 

 كم .اًمٜمزوح اًمداظم

قمغم مجٞمع اًمًٚمٓم٤مت و إـمراف اًمدوًمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م اطمؽمام و وامن اطمؽمام اًمتزاُم٤مهت٤م ،و قمٚمٞمف

٤مٟمقن اإلٟم٤ًمين،ذم يم٤موم٦م اًمٔمروف سمام ذم ذًمؽ طم٘مقق اإلٟم٤ًمن و اًم٘م ،سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم

 ذًمؽ عمٜمع  ودمٜم٥م ٟمِمقء أي٦م أوو٤مع يٛمٙمـ أن شم١مدي إمم  شمنميد أؿمخ٤مص .و

 احلامي٦م ُمـ أن ينمد شمٕمًٗم٤م ُمـ ُمًٙمٜمف أو ُمـ حمؾ إىم٤مُمتف اعمٕمت٤مد  ًمٙمؾ  إٟم٤ًمن احلؼ ذم ،يمام  

وقمغم اًمًٚمٓم٤مت اًمتل شم٘مقم سمتنميد أن حترص سم٠مىمَم ُم٤م شمًتٓمٞمع ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم إشم٤مطم٦م 

الُم٦م ُم٠موى ُمٜم٤مؾم٥م هل١مٓء اعمنمديـ و قمغم أن يتؿ هتجػمهؿ ذم فمروف ُمروٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمً

       ( 19 ) تٞم٧م أومراد إهة اًمقاطمدةاًمتٖمذي٦م واًمّمح٦م و اًمٜمٔم٤موم٦م و قمدم شمِمو

قمغم اًمدول اًمتزام ظم٤مص سمٛمٜمع شمنميد اًمِمٕمقب إصٚمٞم٦م و إىمٚمٞم٤مت و اًمٗمالطملم و اًمرقم٤مة 

وهمػمهؿ يمام ٓ يٙمقن اًمتنميد قمؾ ٟمحق شمٜمتٝمؽ ومٞمف احل٘مقق ذم احلٞم٤مة و اًمٙمراُم٦م و احلري٦م وإُمـ 

٤ٌمرهؿ قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم أقمامل و ٓ جيقز سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال دمٜمٞمد أـمٗم٤مل ُمنمديـ أو إضم

     ( 20 )  قمدائٞم٦م أو اًمتٍميح هلؿ سم٤معمِم٤مريم٦م

 اخلامتة :

شم٘مع اعم١ًموًمٞم٦م اًمرئٞمًٞم٦م حلامي٦م اًمٜم٤مزطملم داظمؾ سمٚمداهنؿ و شمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ إؾم٤مؾمٞم٦م دون 

اًمتل جيد اًمٜم٤مزطمقن أٟمٗمًٝمؿ ومٞمٝم٤م ؿمؽ قمغم قم٤مشمؼ اًمدول أو اًمًٚمٓم٤مت اعمًٞمٓمرة قمغم إرايض 

أُم٤م إذا وىمع  ،و اعمٜمٔمامت احلٙمقُمٞم٦م و همػم احلٙمقُمٞم٦م اإلطمج٤مم قمـ شمرطمٞمؾ اًمًٙم٤من قمغم اًمدولو

اًمٜمزوح ومٕمٚمٞمٝمؿ وامن دمٜمٞم٥م اًمٜم٤مزطملم اخلٓمر و مح٤ميتٝمؿ و شمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ و ذم هذه 

 يٙمقن قمغم اعمٜمٔمامت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜمٝمقض سمدور يمٌػم ًمٚمحٗم٤مظ قمغم طمٞم٤مة اًمٜم٤مزطملم . ،إطمقال

 اهلوامش :

 ،سمػموت ،ُمٜمِمقرات طمٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م ،اعمٝمجرون و اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين،اًمزهرة اًمٖمراوي د. وم٤موؾ قمٌد -0

 . 196ص  ،2013،اًمٓمٌٕم٦م إومم

اًمٓمٌٕم٦م  ،اجلزائر ،سمـ قمٙمٜمقن،ديقان اًمٓمٌٕم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م،ُمٕمجؿ ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اعمٕم٤مس ،د. ؾمٕمد اَّلل قمٛمر -2

  07ص  ،2005 ،إومم

  UNdoc.E /CN .4 /1998/53/add .2of11februrary1998اٟمٔمر      -9
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 اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين و اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم حل٘مقق  اإلٟم٤ًمن  ،ٟمٖمؿ إؾمح٤مق زي٤م  -4

طمقل ،ُمنموع سمقريملم همزرن ،يمتٞم٥م شمٓمٌٞمؼ اعم٤ٌمدئ اًمتقضمٞمٝمٞم٦م سمِم٤من اًمٜمزوح اًمداظمكم ،ُم٤مرشمـ ؾمقزان ومقيز -5

  05، ص 2005ٟمقومٛمؼم ،سمدون ـمٌٕم٦م،شمرمج٦م أسمق دىم٦م متٞمؿ ،اًمٜمزوح اًمداظمكم

دار اًمٗمٙمر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،رؤي٤م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م،اهلجرة همػم اًمنمقمٞم٦م،د.اًمِمٝم٤موي ـم٤مرق قمٌد احلٛمٞمد -6

  24ص ،2009،اإلؾمٙمٜمدري٦م،اجل٤مُمٕمل

 ،2014 ،دار اهلقُم٦م ًمٚمٜمنم و اًمتقزيع اجلزائر،- 1-اعمجٚمد  ،ُمقؾمققم٦م اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين اعمٕم٤مس -7

 207ص 

 ،ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م ،٤مىمٞم٤مت اخل٤مص٦م سمح٘مقق اًمالضمئلم و آًمٞم٤مت محٞم٤مهتؿآشمٗم،هم٤مدة سمِمػم ظمػمي  -8

 15 ص  ،2016،اًمٓمٌٕم٦م إومم

اعمٚمػ اًمٕم٤معمل ٓدم٤مه٤مت و ،اًمٜمزوح اًمداظمكم ،لُمريمز رصد اًمٜمزوح اًمداظمكم و جمٚمس اًمالضمئلم اًمٜمروجي -9

  24ص   2010اًمتٓمقرات ًمٚمٕم٤مم 

دار اًمٗمٙمر  ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،دة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦ماحلؼ ذم اعم٤ًمقم،د .اسمقضمالل صالح اًمديـ -01

  125ص  ،2007،اإلؾمٙمٜمدري٦م،اجل٤مُمٕمل

  27 ص،2000ُم٤مرس  ،06ٟمنمة اهلجرة اًم٘مني٦م اًمٕمدد زاسمٞم٧م،إىم٤مُم٦م اًمًدود و اًمتٝمجػم،اًمٞم نيمقًمًق -00

سمراٟم٧م ًمٚمدقم٤مي٦م و  ،اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إومم ،اًمٜم٤مزطمقن داظمؾ سمٚمداهنؿ ،اًمٚمجٜم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٚمٞم٥م إمحر -02

 03ص  2007،يقًمٞمق،ُمٍم،إلقمالنا

 ،سمدون اًمٓمٚمٕم٦م ،اعمقوققمٞم٦م اإلضمرائٞم٦م ( ،ىمقاقمده،اًم٘مْم٤مء اجلٜم٤مئل اًمدوزم )ُم٤ٌمدئف،د. قمّم٤مم قمٌد اًمٗمت٤مح -09

 209ص  ،سمدون اًمًٜم٦م ،اإلؾمٙمٜمدري٦م ،دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة

  1949ُمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م ضمٜمٞمػ اًمراسمٕم٦م ًمٕم٤مم  49راضمع اعم٤مدة  -04

 ،ُمدظمؾ ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اإلٟم٤ًمين ،ًمٞمزاسمٞم٧م،وقاسمط حتٙمؿ ظمقض احلربومريس و شمًٖمٗمٚمد  ـيم٤مل ؾمقشم -05

  80ص  ،2004ضمٜمٞمػ ضمقان  ،سمدون اًمٓمٌٕم٦م ،اًمٚمجٜم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٚمٞم٥م إمحر ،شمرمج٦م قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ امحد

  1977اإلو٤مذم إول  لُمـ اًمؼمشمقيمق  55راضمع اعم٤مدة  -06

   Add .2/53 /1998/E/CN .4 راضمع ىمرار اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُٕمؿ اعمتحدة حت٧م رىمؿ  -07

08 - See Mohamed osman ahmed .what is international displacement .elkhartoum 

sudan .2006 ,P,02  

ٟمنمة  ،اؾمتج٤مسم٦م اًمٚمجٜم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمّمٚمٞم٥م إمحر عمحٜم٦م اًمٜم٤مزطملم داظمٚمٞم٤م ،ديٜمغ ومراٟمًٞمس و ُم٤ميمٜم٤م ُم٤مراديٜمس -09

 21ص   2001  ،14اًمٕمدد  ،اهلجرة اًم٘مني٦م
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 15ص ،2011 ،قمامن
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 ممارشة احلرية افديـقة دم اجلزائر بغ افضامكات وافؼقود
 

 شعاد بن جقاليل

 ضافبة مدرشة دـتوراه

 ـؾقة احلؼوق و افعؾوم اإلكساكقة

 جامعة مخقس مؾقاكة
 ص:مؾخ

ري٦م اًمديٜمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اجلزائري حتٚمٞمالً واومٞم٤ًم ًمٙمؾ احلطمّ٘م٤ًم، ي٘متيض شمٜم٤مول ُمقوقع 

اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل ومرو٧م اًمٕمديد ُمـ اًم٘مٞمقد، إن ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، أو ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

مم٤مرؾمتٝم٤م، يمام شمًتقضم٥ُم اًمٜمٔمرة اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمحري٦م اًمديٜمٞم٦م ذم اًمٜمّمقص اًمدؾمتقري٦م واًمتنميٕمٞم٦م 

 اعمًٜمدة إؾم٤مؾمٞم٦م اعمٝمٛم٦م شمتٛمريمز سمحٞم٨متٜمٔمٞمٛمٞم٦م دراؾم٦م قمالىمتٝم٤م سم٤مًمًٚمٓم٦م وسم٤معمجتٛمع، واًم

 ٤م،هنسمٛمْمٛمق أو اعم٤ًمس قمٚمٞمٝم٤م آقمتداء ُمـ ومح٤ميتٝم٤م احل٘مقق شمٚمؽ قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم ًمٚمدوًم٦م

 ًمٚمٕمّمقر شمٚم٘م٤مئل ومٕمؾ يمردِّ  أشمك واًمذي ًمٚمحري٦م، اًمذهٌل اًمٕمٍم سمٛمث٤مسم٦م آدم٤مه هذا ويٕمد

 سمتقومػم اًمٙمٗمٞمٚم٦م اًمْمامٟم٤مت فمٚمٝم٤م ذم واٟمٕمدُم٧م احلري٦م، ُمٕم٤مين مت٤مُم٤م ومٞمٝم٤م أهدرت اًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م

اًمٙمريٛم٦م، ُمٜمذ آؾمتٕمامر إمم هم٤مي٦م اؾمتٝمداف ٟمٔم٤مم ىم٤مٟمقين ظم٤مص سم٤محلري٦م اًمديٜمٞم٦م  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م احلٞم٤مة

زاء مم٤مرؾمتٝمؿ ًمٚمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م اخل٤مص٦م هبؿ، ُمـ إذم اجلزائر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم وهمػم اعمًٚمٛملم 

  ىمع اًمديٜمل ذم اجلزائر ُمٜمذ إزل إمم هم٤مي٦م اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين احل٤مزم ذم اجلزائر.ظمالل شمٌٞم٤من اًمقا
، ُمقاـمٜم٦م ،طمري٦م اعمٕمت٘مد واًمْمٛمػم، اًمنمائع اًمًاموي٦م، اًمدوًم٦م، ري٦م اًمديٜمٞم٦ماحل افؽؾامت ادػتاحقة:

 .ُمقاـمـ

 مؼدمـة:

اميـ٦م، شمٕمتؼم طمري٦م اعمٕمت٘مد ُمـ أهؿ احلري٤مت اًمتل ظمّمـتٝم٤م اًم٘مـقاٟملم اًمقوـٕمٞم٦م اعمختٚمٗمـ٦م سم٤محل

ٟم٤مهٞمؽ قمام شمْمٛمٜمتف اًمنمائع اًمًاموي٦م ُمـ إىمرار هلذه احلري٦م، وذًمؽ عم٤م هل٤م ُمــ أمهٞمـ٦م حمقريـ٦م ذم 

 طمٞم٤مة اًمٌنم ُم٤موٞم٤م وطم٤مضا وُمًت٘مٌال..

وم٤محلري٦م اًمديٜمٞم٦م هل اًم٘مدرة أو احلؼ ذم اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ ظم٤مزم ُمـ يمؾ اًمتزام أو ُم٤مٟمع، ومٝمل طمريـ٦م 

اًم٘م٤مٟمقن، سم٤مقمت٤ٌمر أن اإلٟم٤ًمن يم٤مئـ اضمتامقمـل  حتٛمؾ ومٙمرة اخلْمقع ًمْمامٟم٤مت حتٛمٞمٝم٤م وعم٘متْمٞم٤مت

خيْمع ٟمِم٤مـمف ًم٘مقاقمد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمٜمٔمؿ طمريتف طم٥ًم ُمًتٚمزُم٤مت اعمجتٛمع، وأٟمف سمـ٤مًمرهمؿ ُمــ يمـؾ 

ذًمؽ يتٕمٚمؼ إُمر سمِمخّمٞمتف ًمذاشمف يم٤مٟم٤ًمن، ومٙمؾ أقمامًمف و أومٙم٤مره اًمٜم٤مسمٕمـ٦م ُمــ وـٛمػمه شمرشمـ٥م 

قًم٦م ًمٙمؾ ُمقاـمٜم٦م وُمقاـمـ، طمري٦م اعمٕمت٘مد واًمْمٛمػم جي٥م أن شمٙمقن ُمٙمٗمهم٤مي٤مت ظم٤مص٦م سمف، وقمٚمٞمف 
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وهل اظمتٞم٤مر ؿمخيص، ٓ إيمراه ومٞمف، وشمِمٛمؾ احلؼ ذم اقمتٜم٤مق ديــ أو ُمٕمت٘مـد أو قمـدم اقمتٜم٤مىمـف 

 واحلؼ ذم إفمٝم٤مر ذًمؽ اًمديـ أو اعمٕمت٘مد وإىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئره وٟمنمه سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ أو سم٤مًمدقمقة إًمٞمف.

ٙمـقن ضوريـ٦م وٓ ختْمع طمرّي٦م اًمْمٛمػم وحلري٦م اًمديٜمٞم٦م إّٓ ًمٚم٘مٞمقد اًمتل يٗمروـٝم٤م اًم٘مـ٤مٟمقن وشم

أُم٤م احلدي٨م قمـ حلامي٦م اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم وطم٘مقق أظمريـ أو طمري٤مهتؿ إؾم٤مؾمٞم٦م أو أداب اًمٕم٤مُّم٦م، 

طمؼ اإلٟم٤ًمن ذم آظمتٞم٤مر ٓ ُمٕمٜمك ًمف إٓ طمٞمٜمام يٙمـقن هـذا اإلٟمًـ٤من، اعمِمـ٤مر إًمٞمـف واعمتٕمـلم ذم 

ٞم٤مر قم٘مٞمدشمـف ومم٤مرؾمـ٦م اًمزُم٤من واعمٙم٤من، خمػًما ذم يم٤موم٦م ىمراراشمف احلٞم٤مشمٞم٦م، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م، طم٘مف ذم اظمت

ـم٘مقؾمٝم٤م وشمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م، ذم أضمقاء ُمـ آطمؽمام اًمت٤مم ًمٕم٘م٤مئد أظمريـ وهٙمذا شمٙمقن طمري٦م اًمٕم٘مٞمدة 

أومْمؾ وامن ووؾمٞمٚم٦م ًمّمٞم٤مٟمتٝم٤م؛ ومح٤ميتٝم٤م ُمـ يمؾ ُم٤ًمس سمٛم٘مدؾم٤مهت٤م أو اٟمتٝمـ٤مك حلرُم٤مهتـ٤م، وٓ 

٤مُمٚمٝمؿ قمغم أدل قمغم ذًمؽ ُمـ أن اًمدول اًمتل ٓ شمٗمرض وص٤مي٦م قمغم قم٘م٤مئد وؿمٕم٤مئر رقم٤مي٤مه٤م، وشمٕم

أؾم٤مس اعمقاـمٜم٦م اخل٤مًمّم٦م، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اٟمتامءاهتؿ اًمديٜمٞم٦م، أو ُمِم٤مرهبؿ اعمذهٌٞمـ٦م هـل أيمثـر 

اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل يٜمتنم ومٞمٝم٤م اًمتديـ اًمًٚمٞمؿ، وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ هؾ ؿمٝمدت احلري٦م اًمديٜمٞم٦م سمحامي٦م 

جلتٝمـ٤م؟ ذم اًمٗمؽمة آؾمتٕمامري٦م؟ وهؾ شمٓمرىم٧م اًمدؾم٤مشمػم اًمقـمٜمٞم٦م هلـذه احلريـ٦م؟ ويمٞمـػ شمـؿ ُمٕم٤م

وقمٚمٞمف ٟمخٚمص إمم ُمدى مح٤مي٦م اعمنمع اجلزائري حلري٦م اًمديٜمٞم٦م سم٢مرؾم٤مء ىمقاقمد وأؾمس ووـامٟم٤مت 

 ُمتٞمٜم٦م حلامي٦م ومٕم٤مًم٦م ويم٤مومٞم٦م هلتف احلري٦م؟.

ومح٤موًم٧م أن أُمٝمد ًمٚمٛمقوقع ذم هذه اعمداظمٚم٦م حلري٦م اعمٕمت٘مد ذم اجلزائر قم٘م٥م اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل 

ري٦م اًمديٜمٞم٦م شمًتٛمد ُمنموقمٞمتٝم٤م ذم اًمٗمٙمر اًمٖمريب ُمـ ُمرت هب٤م اجلزائر ذم دؾم٤مشمػمه٤م، طمٞم٨م أٟمف احل

 اعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م، ويمذا وٛمـ دؾم٤مشمػمه٤م اًمقـمٜمٞم٦م.

 ادبحث األول: األوضاع افديـقة فؾجزائر إبان افػسة االشتعامرية

ْمـٛمػم طمري٦م اًمٕم٘مٞمدة هل طمري٦م اإلٟم٤ًمن ذم اقمتٜم٤مق ُم٤م يِم٤مء ُمـ دي٤مٟم٤مت، وهل شمدظمؾ ذم إـم٤مر اًم

واًمني٦م وهل حمٛمٞم٦م سم٤مًمدؾم٤مشمػم واًم٘مقاٟملم اًمٕمْمقي٦م ُمٜمٝم٤م واًمٕم٤مدي٦م، ومٚمٙمؾ ؿمخص احلؼ ذم طمري٦م 

اًمٗمٙمر واًمقضمدان واًمديـ ويِمٛمؾ هذا احلؼ طمريتف ذم شمٖمػم ديٜمف أو ُمٕمت٘مـده وطمريتـف ذم إفمٝمـ٤مر 

ديٜمف وُمٕمت٘مده سم٤مًمتٕمٌد وإىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئره اًمديٜمٞم٦م، وىمٌؾ أن شمٙمـقن هـذه احلريـ٦م حمٛمٞمـ٦م ُمــ ـمـرف 

قر وخمتٚمػ اًم٘مقاٟملم شمٕمرو٧م إمم اًمٌٕمد اًمًٞم٤مد اًمديٜمل عم٤م ؿمٝمدشمف اجلزائر ظمالل اًمٗمـؽمة اًمدؾمت

 امم هم٤مي٦م آؾمت٘مالل، وهذا ُم٤م ؾمٞمتؿ ُمٕم٤مجلتف ُمـ ظمالل هذا اعمٌح٨م.0891آؾمتٕمامري٦م ُمٜمذ 

 ادطؾب األول: مظاهر ممارشة احلرية افديـقة دم اجلزائر خالل افػسة االشتعامرية

ل ًمٚمجزائر ىمٌٞمؾ آطمتالل اًمٗمرٟمز حيدد اًمقوع اًمث٘م٤مذم اًمذي متٞمزت سمف إن قمرض اًمقوع اًمديٜم

هذه اًمٗمؽمة، ذًمؽ أن اعم١مؾم٤ًمت اًمتل أذوم٧م قمغم شم٘مديؿ اًمرؾمـ٤مًم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞمـ٦م هـل ُم١مؾمًـ٤مت 

)إؾمالُمٞم٦م،
0
واًمدًمٞمؾ قمغم وم٤مقمٚمٞم٦م هذه اعم١مؾم٤ًمت ُم٤م سح ، ُمـ ُم٤ًمضمد وزواي٤م وُمدارس ىمرآٟمٞم٦م (
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ذم شم٘مرير ًمف إمم جمٚمس اًمِمٞمقخ أٟمف  0849ؾمٜم٦م  Eugéne Compsسمف اًمًٞمد: أوضملم يمقُمس 

م أيمثر اٟمتِم٤مرا وأطمًـ طم٤مٓ ممـ٤م  0891مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اجلزائر يم٤من ظمالل قم٤مم  "

)هق قمٚمٞمف أن
2
).." 

وم٘مد يم٤من هٜم٤مك أيمثر ُمـ أًمٗمل ُمدرؾم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ آسمتدائل واًم٘م٤مٟمقين واًمٕم٤مزم ..هذا ومْمال قمــ 

ومٗمل ُمديٜم٦م اجلزائر هٜم٤مك ُمدرؾم٦م  "ل سمتٚم٘ملم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٓمالهب٤مُمئ٤مت اعم٤ًمضمد اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٜم

سمٙمؾ ُمًجد، جيري ومٞمٝم٤م شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ جم٤مٟمٞم٤م، ويت٘م٤مى أؾم٤مشمذهت٤م أضمقرهؿ ُمـ واردات اعمًـجد 

اًم٘مرآن اًمذي يم٤من ىم٤مقمـدة  ،وُمـ اًمٕمٚمقم اًمتل يم٤مٟم٧م شمٚم٘مـ سم٤معم٤ًمضمد و اًمزواي٤م و اعمدارس اًم٘مرآٟمٞم٦م

دراؾمٞم٦م، واًمٜمحق، واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل يم٤من يٚمحؼ هب٤م اًمٗم٘مف وقمٚمقم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ ذم خمتٚمػ اعمراطمؾ اًم

اًمديـ، وهذه اًمدراؾم٤مت شمٙمتٛمؾ سم٘مراءة احل٤ًمب، وحتّمؾ اًمٙمثػم ممـ خترج ُمـ هذه اعم١مؾم٤ًمت 

ُمـــ  قمـغم ُمٜمّمــ٥م ُمٕمٚمــؿ، ويم٤مٟمــ٧م ُمٞمزاٟمٞمــ٦م هــذه اعم١مؾمًــ٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞمــ٦م، ذات ُمّمــدر يــ٠ميت 

 )احلٌقس(.

١مؾم٤ًمت، يم٤من هل٤م دور اضمتامقمل متثـؾ ذم مجـع اًمزيمـ٤مة، و إمم ضم٤مٟم٥م اًمدور اًمتٕمٚمٞمٛمل هلذه اعم

وإقم٤مٟم٦م اعم٤ًميملم واعمرى واعمٕمقزيـ، وهمػمه٤م ُمـ احل٤مٓت آضمتامقمٞم٦م إظمرى اًمتل شمًـتدقمل 

اعم٤ًمقمدة، يمام خترج ُمـ هذه اعم١مؾم٤ًمت اإلؾمالُمٞم٦م ىمْمـ٤مة ؾمـ٤ممهقا ذم دمًـٞمد صم٘م٤مومـ٦م اًمٕمداًمـ٦م، 

ـ ظمالل إذاومٝمؿ قمغم اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م قمغم إُمـ وآؾمت٘مرار، يمؾ هذا ُم

يم٤مًمزواج واإلرث وطمؾ اًمٜمزاقم٤مت اعمدٟمٞم٦م وسمذًمؽ متٞمز اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْمـ٤مئل سم٤مٟٓمتٔمـ٤مم، ومـ٤مٕشمراك 

يم٤مٟمقا يٛمثٚمقن أُم٤مم اًم٘مْم٤مة ُمـ احلٜمٗمٞم٦م أُم٤م قم٤مُم٦م اًمًٙم٤من ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يرضمٕمقن سم٤مًمٜمٔمر إمم اًم٘م٤ميض 

طمتك اًمٞمٝمقد يم٤من هلؿ ىم٤مض ظم٤مص هبؿ، أُم٤م اعم٤مًمٙمل، واعمزاسمٞمقن يٕمقدون إمم اًم٘م٤ميض اإلسم٤ميض، و

)ومٞمام خيص اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٓمقائػ اًمديٜمٞم٦م واًمديـ اإلؾمالُمل.
9
ومٙم٤مٟم٧م ُمًت٘مرة ومٙم٤مٟم٧م شمقضمـد ( 

يمٜمٞم٦ًم ًمٚمٛمًٞمحٞملم وُمٕمٌد ًمٚمٞمٝمقد وهٜم٤مك ُم٤ًمضمد ًمإلسم٤موٞم٦م واحلٜمٗمٞم٦م  ويم٤مٟمـ٧م خمتٚمـػ اًمٗمـرق 

أو اًمٗمـرق اًمتـل يقضمـد هبـ٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م ختت٤مر ُمقوع اعم٤ًمضمد ذم اعمدن سمٕمد ُمقاوم٘م٦م أهـؾ اعمـذاه٥م 

اعمقوع اعمٕمٜمل يمؾ هذه اعمٕمٓمٞم٤مت شمٕمٙمس اعمًتقى اًمث٘م٤مذم ٕهمٚم٥م اعمجتٛمـع اجلزائـري، ظمـالل 

اًمٗمؽمة اًمتل ؾمٌ٘م٧م آطمتالل اًمٗمرٟمز، ويمـذا اًمتٜمٔمـٞمؿ اعمحٙمـؿ ُمــ ـمـرف اًمٕمٚمـامء وإئٛمـ٦م 

ٟمتنمت قمؼم عمختٚمػ اعم١مؾم٤ًمت اإلؾمالُمٞم٦م يٕمقد إمم آٟمتِم٤مر اًمقاؾمع ًمٚمٛمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ا

اًم٘مٓمر اجلزائري ظم٤مص٦م سم٤معمدن اًم٤ًمطمٚمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م هب٤م يمؼميـ٤مت اعمرايمـز اإلؾمـالُمٞم٦م يمـ٤مجلزائر 

ُمًجدا ُمـ أؿمٝمره٤م ُمًجد يمتِم٤موة اًمـذي طمـقل  069اًمٕم٤مصٛم٦م اًمتل يم٤من يقضمد هب٤م أيمثر ُمـ 

ذم سمداي٦م آطمتالل اًمٗمرٟمز إمم يمٜمٞم٦ًم يم٤مشمدرائٞم٦م واجلـ٤مُمع اًمٙمٌـػم اًمـذي قمـرف  ٟمِمـ٤مـم٤م ديٜمٞمـ٤م 

ٞمٛمٞم٤م واضمتامقمٞم٤م وؾمٞم٤مؾمٞم٤م طمٞم٨م يم٤من يْمؿ ُمٙمت٦ٌم يمٌػمة زاظمرة واعمخٓمقـم٤مت اًمتل ؾمـ٤ممه٧م وشمٕمٚم
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)ذم إصمراء اًمٜمِم٤مط اًمديٜمل واًمث٘م٤مذم
4
، يمام ؾم٤ممه٧م أوىم٤مف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ذم دقمـؿ ٟمِمـ٤مط اًمتققمٞمـ٦م (

اًمديٜمٞم٦م قمغم ُمًتقى ُمديٜم٦م اجلزائر ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، و ًمذًمؽ شمٕمرو٧م أوىم٤مومـف إمم اعمّمـ٤مدرة سمٕمـد 

ٗمرٟمز، وهمػمه٤م ُمـ اًمزواي٤م واعمدارس اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل خترج ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمامء واعمدرؾمـلم، آطمتالل اًم

يمام ُمٜمح٧م احلري٦م اًمت٤مُم٦م ًمٚمٛمًٞمحٞملم ذم مم٤مرؾم٦م ـم٘مقؾمٝمؿ اًمديٜمٞم٦م وإمم يمؾ اًمـدي٤مٟم٤مت إظمـرى 

وُم٤م يدل قمغم هذا هق وضمقد ُمرايمز دم٤مري٦م شم٤مسمٕم٦م  ،هذا اًمت٤ًمُمح اؾمتٛمر إمم هم٤مي٦م جملء اًمٗمرٟمًٞملم

و٤موم٦م إمم وضمقد يمٜم٤مئس وأديرة وُمًتِمٗمٞم٤مت شم٘مدم اخلدُم٤مت اًمٓمٌٞم٦م ًمٚمٞمٝمقد وي١ميمد ًمٚمٞمٝمقد، سم٤مإل

) "يمقريـ ؿمقوم٤مًمٞمٞمف"هذا 
5
) Corrine Chevalier  أن اًمٞمٝمقد شمقاضمدوا سمٜم٦ًٌم يمٌـػمة ذم اجلزائـر

يمؾ هذه اعمٔم٤مهر قمغم أن  "طمٞم٨م يم٤مٟم٧م متتٚمئ هبؿ اًمِمقارع، ظم٤مص٦م ذم سم٤مب اًمقاد سمٛمديٜم٦م اجلزائر

ائر ىمٌؾ دظمقل اًمٗمرٟمًٞملم متٞمز سم٤مًمٜمِم٤مط اًمقاؾمـع ًمٚمٛم١مؾمًـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م اًمقوع اًمديٜمل ًمٚمجز

 وروح اًمت٤ًمُمح اًمديٜمل.

ل اًمـديـ اعمًـٞمحٞملم و اًمًٞم٤مؾمـٞملم يمؾ هذه اعمٔم٤مهر ُمـ ظمالل شمٍمـحي٤مت وُمقاىمـػ رضمـ٤م      

اًمٕمًٙمريلم شمقطمل سمِمٙمؾ واوـح ُمـدى صـٚمٞمٌٞم٦م احلٛمٚمـ٦م اًمٗمرٟمًـٞم٦م قمـغم اجلزائـر، و ُمـدى و

٦م ذم اجلزائر سم٤مقمت٤ٌمر أن إومري٘مٞم٤م طمًـٌٝمؿ ُمــ إُمـالك اعمًـٞمحٞم٦م، و اإلسار قمغم ٟمنم  اعمًٞمحٞم

شمٕمتؼم ومرٟم٤ًم اًمقريث٦م اًمنمقمٞم٦م ًمتٌٜمل هذا اعمنموع اًمذي ـم٤معم٤م راود اًمًٞم٤مؾمٞملم ُمٜمذ ىمرون ؾمـٌ٘م٧م 

دمًٞمد ُمنموع آطمتالل قمٜمد سمداي٦م احلٛمٚمـ٦م آؾمـتٕمامري٦م قمـغم اجلزائـر شمٕمروـ٧م اعم١مؾمًـ٤مت 

رٟمز إمم اهلدم أو اًمتحقيؾ إمم ُمّمـ٤مًمح إداريـ٦م وقمًـٙمري٦م، اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ سمداي٦م آطمتالل اًمٗم

وذًمؽ هبدف اًم٘مْم٤مء قمغم وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م، و دوره٤م يمٕم٤مُمؾ مت٤مؾمؽ اعمجتٛمع اجلزائري، وُم٤م ي١ميمد هذا 

ذم شم٘مريـره ًمٚمحٙمقُمـ٦م اًمٗمرٟمًـٞم٦م،  "سمٞمِمقن"ُم٤م سح سمف أطمد أىمٓم٤مب اإلدارة اًمٗمرٟمًٞم٦م سم٤مجلزائر 

قمـل ذم اًمٕمٛمـؾ ؾمـٛمٕم٧م أن اًمٚمجٜمـ٦م اعمٙمٚمٗمـ٦م إٟمٜمـل ُمٜمـذ وصـقزم وذو "ومم٤م ضم٤مء ومٞمف ُمـ٤م يـكم

سم٤محلٛمالت اًمٕمًٙمري٦م مل هتتؿ سمٌمـء ُمثـؾ اهتامُمٝمـ٤م سم٤مٓؾمـتٞمالء قمـغم اعمًـ٤مضمد، إن يمثـػما ُمــ 

اعم١ًموًملم مل ي٤ٌمًمقا سمٜمٔمر احلٙمقُم٦م ذم اعمقوقع، ومٝمؿ يريدون اًم٘مْم٤مء قمغم سم٘مٞمـ٦م اعمًـ٤مضمد وقمـغم 

)"اًمديـ اإلؾمالُمل
6
ذؾم٦م ُمــ ـمـرف اإلدارة وهٙمذا شمٕمرو٧م اعم١مؾم٤ًمت اإلؾمالُمٞم٦م هلجٛم٦م  (

اًمٗمرٟمًٞم٦م آؾمتٕمامري٦م سمٛمختٚمػ اًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م وإؿمٙم٤مل، سم٤مقمت٤ٌمر هذه اعم١مؾم٤ًمت قم٤مئ٘م٤م 

أُم٤مم حت٘مٞمؼ إهداف آؾمتٕمامري٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م و اًمتل ُمٜمٝم٤م) اًمٗمرٟم٦ًم واًمتٜمّمػم واًمتجٝمٞمـؾ( ومٝمـدم 

ؼ اًمـٌٕمض اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م وطمقل اًم٤ٌمىمل إمم يمٜم٤مئس وصمٙمٜم٤مت وإؾمـٓمٌالت وُمرايمـز إداريـ٦م وأهمٚمـ

)ُمٜمٝم٤م.
7
) 
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ادطؾب افثاين: أشافقب كؼ افدين ادسقحي دم اجلزائر خالل افػسة االشتعامرية
 

ُمـ سملم إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م آؾمتٕمامر ًمٜمنم اًمديـ اعمًٞمحل، آؾمتٞمالء قمـغم اعم١مؾمًـ٤مت 

 )اعم٤ًمضمد واًمزواي٤م(. اًمقىمٗمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م 

ي آًمـ٧م إًمٞمـف خمتٚمـػ اعم١مؾمًـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م إن اعم٤ًمضمد و اًمزواي٤م قمروم٧م ٟمٗمـس اعمّمـػم اًمـذ

إظمرى ُمـ هتديؿ وحتقيؾ إمم ُمرايمز إداري٦م ويمٜمًٞم٦م.. طمٞم٨م أهن٤م  يم٤من هل٤م دور ديٜمل واضمتامقمل 

قمــ اًمـدور اهلـ٤مم اعمٜمـقط  "إيٗمـقن شمـقريـ "وصم٘م٤مذم وؾمٞم٤مد وقمٚمٞمف قمؼمت اعم١مرظم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م 

٤مر واًمّمـٖم٤مر، ودور ًمٚمٛمٕم٤مجلـ٦م إهن٤م ُمرايمـز ديٜمٞمـ٦م وصم٘م٤مومٞمـ٦م وُمـدارس ًمٚمٙمٌـ "سم٤مًمزواي٤م.. سم٘مقهل٤م:

واًمتداوي وإؾمٕم٤مف اًمٗم٘مراء، وُمٚمت٘مك ًمذوي اًمرأي، وٟم٘م٤مط يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م اجلٝم٤مد، وٓ يٕمرف هلـ٤م 

).."ُمثٞمؾ ذم أورسم٤م
8
،ورهمؿ هذا اًمدور اإلٟم٤ًمين اإلجي٤ميب إٓ أهنـ٤م شمٕمروـ٧م ًمٚمٝمـدم واًمتحقيـؾ  (

٤م مل شمتقىمػ قمٜمد اهلدم ظمالل آطمتالل، وقمـ ُمقىمػ اإلدارة اًمٗمرٟمًٞم٦م ُمـ اًمزواي٤م و اعم٤ًمضمد أهن

سمؾ طم٤مرسم٧م طمتك إئٛم٦م وؿمٞمقخ اًمزواي٤م، وووٕم٧م طمدا ًمٜمِم٤مـمٝمؿ اًمديٜمل واًمث٘مـ٤مذم وومروـ٧م 

قمٚمٞمٝمؿ وقمغم أشم٤ٌمقمٝمؿ ُمراىم٦ٌم ؿمديدة ودائٛم٦م، وٟمٗم٧م اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ إمم ُمٜم٤مـمؼ ٟم٤مئٞمـ٦م داظمـؾ اًمٌٚمـد 

وظم٤مرضمف وأرهمٛم٧م اًمٌٕمض قمغم آؿمتٖم٤مل سم٤مجلقؾم٦ًم ًمّم٤مًمح اًمنمـم٦م اًمٗمرٟمًـٞم٦م وشمـؿ إهمـالق 

ًمٙمثػم ُمـ هذه اًمزواي٤م واعم٤ًمضمد وهتـديٛمٝم٤م يمـام ىم٤مُمـ٧م سمـ٤مٟمتزاع إُمـالك اًمقىمٗمٞمـ٦م، همـػم أهنـ٤م ا

اصٓمدُم٧م سم٤مًم٘م٤مئٛملم قمغم ؿم١مون هذه اعم١مؾم٤ًمت، ويم٤مٟمـ٧م طمجـ٦م ومرٟمًـ٤م ذم ذًمـؽ : شمٜمٔمٞمٛمٝمـ٤م 

وإصالطمٝم٤م، همػم أن صدور ىمـرارات رؾمـٛمٞم٦م ُمــ ـمـرف اإلدارة اًمٗمرٟمًـٞم٦م سمِمـ٠من إوىمـ٤مف 

راء شمــدظمٚمٝم٤م هــق ارشمٌــ٤مط ُمــداظمٞمؾ اعم١مؾمًــ٤مت اًمقىمٗمٞمــ٦م اإلؾمــالُمٞم٦م أيمــد أن احل٘مٞم٘مــ٦م ُمـــ و

)سم٤معم١مؾم٤ًمت اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى يمدومع أضمقر إئٛم٦م واعمدرؾملم شمرُمٞمؿ اعم٤ًمضمد واًمزواي٤م...
9
)

 

يمام يم٤مٟم٧م شمرى ذم سم٘م٤مئٝم٤م ضمٕمؾ ويمالئٝم٤م زقمامء ؾمٞم٤مؾمـٞملم ذوي ٟمٗمـقذ ىمـقي ذم أوؾمـ٤مط إهـ٤مزم 

 اجلزائـر، يمـام أن ُمـداظمٞمؾ هـذه اجلزائريلم و هق ُم٤م يِمٙمؾ ظمٓمـرا قمـغم اًمقضمـقد اًمٗمرٟمزـ ذم

 اعم١مؾم٤ًمت شم١مدي هبؿ إمم آؾمت٘مالل قمـ اًمًٚمٓم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م.

ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن: اعمجتٛمع اجلزائري اؾمتٓم٤مع ُم٘م٤موُم٦م اًمًٞم٤مؾمـ٦م آؾمـتٕمامري٦م 

ُمـ اًمٗمرٟم٦ًم إمم اًمتٜمّمػم واإلدُم٤مج ُمـ ظمالل اعمح٤مومٔم٦م قمغم ظمّمقصـٞم٤مشمف اإلؾمـالُمٞم٦م سمقاؾمـٓم٦م 

ـ زواي٤م وُم٤ًمضمد وُمـدارس ىمرآٟمٞمـ٦م ؿمـٙمٚم٧م أروـٞم٦م إيديقًمقضمٞمـ٦م صـٚم٦ٌم ٟمِم٤مط اعم١مؾم٤ًمت ُم

اؾمتٜمدت إًمٞمٝم٤م اعم٘م٤موُم٦م اًمٕمًٙمري٦م و اًمديٜمٞم٦م و اًمث٘م٤مومٞم٦م  رهمؿ اعمح٤مرسم٦م اًمِمديدة اًمتل شمٕمرو٧م هل٤م 

سم٤مإلوـ٤موم٦م إمم حم٤مرسمـ٦م  ،ُمـ ـمرف اًمًٚمٓم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، ُمـ هدم وحتقيؾ قمـ وفمٞمٗمتٝمـ٤م إؾم٤مؾمـٞم٦م

اجلزائري أصم٧ٌم رومْمف ًمٙمؾ ٟمِم٤مط شمٜمّمػمي وهق دًمٞمؾ قمـغم اعمدرؾملم و إئٛم٦م، إٓ أن اًمِمٕم٥م 

دمذر اًمديـ اإلؾمالُمل ومتًٙمٝمؿ سم٘مٞمٛمف، طمٞمـ٨م اٟمـف و رهمـؿ يمـؾ اًمقؾمـ٤مئؾ واعمجـ٤مٓت اًمتـل 
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اؾمتٖمٚمٝم٤م اعمٜمٍمون إٓ أن ُمنموع اًمتٜمّمػم مل حي٘مؼ اًمٜمت٤مئ٩م اعمٜمتٔمرة ويٕمقد اًمٗمْمـؾ ذم ذًمـؽ إمم 

 اًمتٜمِمئ٦م آضمتامقمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اجلزائري.

 األوضاع افديـقة فؾجزائر بعد افػسة االشتعامريةدبحث افثاين: ا

ظمالل هذه اًمٗمؽمة وسمٕمد اؾمؽمضم٤مع اجلزائر ًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م ـمرأ شمٖمػم ًمٚمقوع اًمديٜمل، وىمد شم٠مؾمس 

هذا إظمػم سمٛمقضمـ٥م اًمدؾمـتقر، واقمتؼمشمـف اًمًـٚمٓم٦م اًمت٠مؾمٞمًـٞم٦م طمـ٤مُمل ًمٚمح٘مـقق واحلريـ٤مت 

يٜمٞم٦م ذم دؾمتقر اًمدوًم٦م وهل هم٤مًمٌـ٤م ُمـ٤م شمٚمحـؼ ُمٌـدأ ْمامٟم٤مت ًمٚمحري٦م اًمدإؾم٤مؾمٞم٦م، ويٕمد أهؿ اًم

وهذا ُم٤م ؾمـٜمٌٞمٜمف ُمــ ظمـالل اًمٜمّمـقص اًمدؾمـتقري٦م،  "ُمْمٛمقٟم٦م"مح٤مي٦م احلؼ أو احلري٦م سمٕم٤ٌمرة 

ورهمؿ شمٜمقع هذه اًمْمامٟم٤مت، إٓ أهن٤م شمًتٛمد ُمْمٛمقهن٤م ُمـ اًمدؾمتقر سم٤مقمت٤ٌمره اًم٘م٤مٟمقن إؾمٛمك ذم 

 هذا ُم٤م ٟمتٓمرق اًمٞمف ُمـ ظمالل هذا اعمٌح٨م.اًمدوًم٦م، 

 طؾب األول: مظاهر ممارشة احلرية افديـقة خالل ادرحؾة االصساـقة:اد

أووح سمٜمص اًمدؾمتقر أن اإلؾمالم هق ديـ اًمدوًمـ٦م وم٤مٟمـف سم٤معم٘م٤مسمـؾ أيمـد أن ذًمـؽ ٓ يتٕمـ٤مرض  

وطمري٦م همػم اعمًٚمٛملم ؾمقاء ُمـ اجلزائريلم أو إضم٤مٟم٥م اعم٘مٞمٛملم ذم اجلزائر أن خيت٤مروا أي ديــ 

ذا اعمٓمٚم٥م إمم اعمرطمٚم٦م آؿمؽمايمٞم٦م اًمتل ؾمـ٤مدت ذم طم٘مٌـ٦م زُمٜمٞمـ٦م ٟمتٓمرق ذم ه يرهمٌقن سمف، وقمٚمٞمف

 ُمٕمٞمٜم٦م ويمٞمػ قم٤مجل٧م احلري٦م اًمديٜمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمدؾمتقري٦م.
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)0969قمــ٤مًم٩م اعم١مؾمــس اًمدؾمــتقري ذم       
01
ُمقوــقع احلريــ٤مت اًمٕم٤مُمــ٦م ذم ومّمــؾ ُمًــٛمك  (

ُم٤مدة، إٓ أهن٤م مل يٜمص ذم هذا اًمٗمّمؾ قمغم  22امم02وظمّمص ًمف ُمقاد ُمـ  "ؾمٞم٦ماحل٘مقق إؾم٤م"

اعمٌـ٤مدئ واعمٝمـ٤مم  "طمري٦م اعمٕمت٘مد، سمحٞم٨م ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مرج هذا اًمٗمّمؾ ذم ومّمؾ آظمر يًٛمك ب

، سمحٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م قمغم 00و 4سم٤مقمت٤ٌمره٤م طمري٦م ه٤مُم٦م وقم٤مُم٦م ضم٤مءت ذم اعم٤مدة "اًمرئٞمًٞم٦م

اإلؾمالم هق ديـ اًمدوًم٦م وشمْمٛمـ اجلٛمٝمقري٦م ًمٙمؾ ومـرد  " إن واطمد احلري٦م اًمديٜمٞم٦م واإلؾمالم ذم

هذه اعم٤مدة طمري٦م اًمـرأي واًمٗمٙمـر  وذم "اطمؽمام آرائف وُمٕمت٘مداشمف واعمامرؾم٦م احلرة ًمٚمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م

اعمٕمت٘مد ومم٤مرؾم٦م اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ُمـ احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م اعم٘مدؾم٦م ذم اًمتٗمٙمػم اًمًـٞم٤مد و

وًمق قمدٟم٤م إمم اًمًـٞم٤مق  ن اجلٛمٝمقري٦م هل٤م ُمًٌقىم٦م سم٤مإلؾمالم ديـ اًمدوًم٦م،اًمٚمٞمؼمازم ووردت ذم وام

ًمقضمـدٟم٤مه٤م ىمـد وردت وـٛمـ اعمٌـ٤مدئ  ،0969اًمٕم٤مم اًمذي ضم٤مءت ومٞمف هـذه اعمـ٤مدة ذم دؾمـتقر 

 ومٞمام سمٕمد.  إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م اجلزائري٦م، واًمتل متًٙم٧م هب٤م يمؾ اًمدؾم٤مشمػم اًمتل ضم٤مءت

ىمـد ضمـ٤مء واردا وـٛمـ اًمدؾمـ٤مشمػم   "م هق ديـ اًمدوًم٦ماإلؾمال "وم٤مسمتداء اعم٤مدة سم٤مًمٜمص قمغم أن      

طمري٦م اعمامرؾم٦م "إظمرى، وذم اًمٗمّمؾ إول ُمٜمٝم٤م اعمتٕمٚمؼ  سم٤معم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦م، يمام أن اًمٜمص قمغم

وم٘مط همػم أن هـذه احلريـ٦م ذم مم٤مرؾمـ٦م اًمِمـٕم٤مئر  0969ىمد اظمتص سمف دؾمتقر  "ًمٚمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م 
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سم٤مقمت٤ٌمر أن اإلؾمالم هق ديــ اًمدوًمـ٦م، وأن ًمٗمـظ اًمديٜمٞم٦م ٓ شمٗمٝمؿ قمغم أهن٤م شمٕمٜمل ُمٓمٚمؼ اًمِمٕم٤مئر، 

اًمِمٕم٤مئر ضم٤مء ُمٕمروم٤م سم٤مًٕمػ واًمالم، ومٝمؾ يٕمٜمـل ذًمـؽ وم٘مـط اًمِمـٕم٤مئر اعمٕمروومـ٦م قمٜمـد اًمِمـٕم٥م 

)اجلزائري؟.
00
)

 

إٓ اٟمف يٕمتؼم اًمٜمص اًمقطمٞمد اًمذي اقمؽمف سم٤من اإلؾمالم هق ديـ اًمدوًم٦م، واطمؽمام اًمرأي واعمٕمت٘مد 

ر اًمديٜمٞم٦م ذم ُمتـ ُم٤مدة واطمدة، وشمدرج ذم قمٜمقان واطمـد ًمٙمؾ ومرد ووامٟمف وإىمرار مم٤مرؾم٦م اًمِمٕم٤مئ

وهق اعم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦م واعمٝم٤مم اًمرئٞمًٞم٦م مم٤م يًتٜمت٩م أٟمف أىم٤مم ُم٤ًمواة ُم٤م سملم اإلؾمالم ديـ إهمٚمٌٞم٦م 

ُمع يمؾ رأي أو ُمٕمت٘مد يم٤من وُمع أي مم٤مرؾم٦م ًمٚمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم، يمام ٟمالطمظ أن اعم٤مدة 

اًمدؾمتقري٦م اًمتل شمْمٛمـ ُم٘م٤موُم٦م اًمتٛمٞمز اًم٘م٤مئؿ قمغم أؾم٤مس اجلٜمس أو  اًمراسمٕم٦م شم٘مع ذم ٟمٗمس اعم٤ٌمدئ

متـٜمح اجلٛمٝمقريـ٦م "اًمتـل شمـٜمص قمـغم أن  00وهل يمذًمؽ ُمتٌققم٦م سم٤معم٤مدة ( 01/5اًمديـ) اعم٤مدة 

ُمٜمٝمـ٤م سميـورة اًمتٕمـ٤مون اًمـدوزم ُمقاوم٘متٝم٤م اإلقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقق اإلٟم٤ًمن يمـام متـٜمح اىمتٜم٤مقمـ٤م 

 "اًمِمٕم٥م اجلزائري ُمقاوم٘متٝم٤م ًمٙمؾ ُمٜمٔمٛم٦م دوًمٞم٦م شمكم ُمّم٤مًمح

ؿمٕم٤مر اجلزائـر هـق اًمثـقرة ُمــ اًمِمـٕم٥م " 9أُم٤م قمـ اعمٗمٝمقم آؿمؽمايمل ومج٤مء ذم يمؾ ُمـ اعم٤مدة 

.مم٤مرؾم٦م اًمًٚمٓم٦م ُمـ ـمرف اًمِمٕم٥م اًمذي شمؽميم٥م ـمٚمٞمٕمتف " 9و 01/2واعم٤مدة  "وٕضمؾ اًمِمٕم٥م

وُمـقاد أظمـرى شمتٜمـ٤مول  "ُمـ ومالطملم وقمامل وُمث٘مٗملم وصمقريـ. وشمِمٞمٞمد ديٛم٘مراـمٞم٦م اؿمؽمايمٞم٦م..

ري٤مت اًمٕم٤مُم٦م اجلامقمٞم٦م وطمري٤مت قم٤مُم٦م اًمٗمردي٦م سمدون شمرشمٞم٥م مم٤م يدل قمغم قمدم وضمقد أوًمقيـ٦م احل

 ٕي صٜمػ ُمـ احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م.

 يٕمد ُمّمدرا ُم٤مديـ٤م 0976ضمقيٚمٞم٦م  5سمت٤مريخ  57-67و سمّمدور اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل سمٛمقضم٥م إُمر 

)ًمٚمحري٤مت اًمٕم٤مُم٦م
02
ريـ٦م وضمٕمٚمـف ٕٟمف ُمـ ووع جمٚمس اًمثقرة  اًمذي ارشمٙمز قمغم اًمنمـقمٞم٦م اًمثق (

وصمٞم٘م٦م إيديقًمقضمٞم٦م حتتقي قمغم يمؾ إومٙم٤مر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمًٚمٓم٦م وقمغم اًمتـ٤مريخ واًمـروح اًمقـمٜمٞمـ٦م 

 واإلؾمالم وآؿمؽمايمٞم٦م ومٙم٤من شمٕمٌػما قمغم اعم٤ميض واحل٤مض ًمٚمٛمجتٛمع اجلزائري.

وؾمٛمق اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل قمغم اًمدؾمتقر ومٝمق ُمّمدر ومقق اًمدؾمتقري، وحيٛمل احلري٤مت اًمٕم٤مُمـ٦م 

حيٛمٞمٝم٤م اًمدؾمتقر ٕن هذا إظمػم أدٟمك درضم٦م ُمٜمف، يمام اطمتؾ اإلؾمالم ُمٙم٤مٟم٦م إيديقًمقضمٞم٤م ىمٌؾ أن 

ُمٝمٛم٦م ضمدا ذم اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اذ شمؿ رسمٓمف سم٤مٓؿمؽمايمٞم٦م ذًمؽ أن اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م قمٜمٍم ضمقهري 

ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞم٦م وهقي٦م اًمِمٕم٥م اجلزائري، وأن اإلؾمـالم ذم ظمدُمـ٦م آؿمـؽمايمٞم٦م واًمٕمٙمـس 

)يمٞم٤م ٓسمد أن يٙمقن ُمًٚمام.صحٞمح وًمٙمل يٙمقن اجلزائري اؿمؽما
09
)

 

أوًمقيـ٦م احلريـ٤مت اًمٕم٤مُمـ٦م اجلامقمٞمـ٦م  0976وُم٤م يالطمظ قمٜمد ىمـراءة اعمٞمثـ٤مق اًمـقـمٜمل ًمًـٜم٦م 

سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م آىمتّم٤مدي وآضمتامقمل وسم٠ميـديقًمقضمٞمتٝم٤م آؿمـؽمايمٞم٦م ممـ٤م ضمٕمـؾ احلريـ٤مت اًمٕم٤مُمـ٦م 
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ٗمٙمر وطمري٦م اًمـرأي اًمٗمردي٦م ختتٗمل وراءه٤م أو أن شمٙمقن ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م يمحري٦م اعمٕمت٘مد، طمري٦م اًم

 واًمتٕمٌػم وسمنموط مم٤مرؾمتٝم٤م وذم طمدود اًم٘م٤مٟمقن ومٝمل ُم٘مٞمدة سم٤مٓؿمؽمايمٞم٦م.

 :1976افػرع افثاين: ممارشة احلرية افديـقة من خالل دشتور

يقٟمٞمـق  27صدر اًمدؾمتقر سمٜم٤مء قمغم اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اًمذي واومـؼ قمٚمٞمـف اًمِمـٕم٥م ذم اؾمـتٗمت٤مء 

) "ُمـ هذا إظمػم 6ٟمّّم٧م اعم٤مدة   ، ومٝمق اعمّمدر اًمذي اقمتٛمد قمٚمٞمف اًمدؾمتقر إذ0976
04
قمغم أّن (

اعمّمدر إؾم٤مد ًمًٞم٤مؾم٦م إُّم٦م وىمقاٟملم اًمدوًم٦م، وهق اعمّمدر اإليديقًمقضمل  اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل هق

واًمًٞم٤مد اعمٕمتٛمد عم١مؾّم٤ًمت احلزب واًمدوًم٦م قمغم مجٞمـع اعمًـتقي٤مت، اعمٞمثـ٤مق اًمـقـمٜمل ُمرضمـع 

 "أؾم٤مد أيْم٤م ّٕي شم٠مويؾ ٕطمٙم٤مم اًمدؾمتقر

)0976دؾمــتقر وم٘مــد متٞمــز 
05
سمتح٘مٞمــؼ طم٤مضمٞمــ٤مت اعمــقاـمٜملم إؾم٤مؾمــٞم٦م سمقاؾمــٓم٦م ؾمٞم٤مؾمــ٦م   (

اًمتخٓمٞمط واًمؼمجم٦م ًمتجًٞمد احل٘مقق آىمتّم٤مدي٦م، آضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م حت٧م رىم٤مسم٦م طمزب ضمٌٝمـ٦م 

اًمتحرير اًمقـمٜمل احلزب اًمقطمٞمد اًمذي يم٤من يٛمثؾ اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م. وىمٌـؾ اًمتٓمـرق إمم 

اًمدؾمتقر، جيدر سمٜم٤م اًمتذيمػم سمٌٕمض اًمٜم٘م٤مط اًمتل شمـٜمٕمٙمس قمـغم ضم٤مٟم٥م احل٘مقق واحلّري٤مت ذم هذا 

أّن اًمٔمروف اًمتل ايمتٜمٗم٧م ووع هذه اًمقصمٞم٘م٦م يم٤مٟمـ٧م وهل:  0976اًمتٓمّقر اًمذي ؿمٝمده دؾمتقر 

شمتٛمّٞمز سم٤مٓؾمت٘مرار اًمًٞم٤مد، واًمٜمٛمّق آىمتّم٤مدي واًمّمٜم٤مقمل ٟمتٞمجـ٦م اًمـدظمؾ اًمـقـمٜمل، ذم جمـ٤مل 

)اعمحروىم٤مت، 
06
ريمزّي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛمـ٦م ذم اًمدوًمـ٦م يم٤مٟمـ٧م يمّٚمٝمـ٤م وأّن اعم١مؾّم٤ًمت اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اعم (

ي  "ىمٞمـ٤مدة احلـزب"و "جمٚمس احلٙمقُمـ٦م"و "جمٚمس اًمثقرة"، وقمغم رأؾمٝم٤م "ومٕمٚمّٞم٦م"ُم١مؾّم٤ًمت 

 ."هقاري سمقُمديـ"رأؾمٝم٤م يمّٚمٝم٤م رئٞمس اًمدوًم٦م، اًمرئٞمس 

ومٛمـ اًمٌدهيل إًذا أن يٙمقن اعمٗمٝمقم اًمذي أظمذ سمـف اعمنمـع ذم شم٘مريـره ًمٚمح٘مـقق واحلّريـ٤مت هـق 

قم آؿمؽمايمل سمّمٗم٦م قم٤مُّم٦م، وأظمذ سم٤معمـذه٥م اجلامقمـل سمّمـٗم٦م اؾمـتثٜم٤مئٞم٦م ًمـٌٕمض احل٘مـقق اعمٗمٝم

واحلّري٤مت، يم٤معمٚمٙمّٞم٦م واًمٕمٛمؾ وطمري٦م اًمديٜمٞم٦م وًمٕمّؾ ذًمؽ راضمع ًمٚمتقضّمف اًمذي ضمـ٤مء سمـف اًمٜم٘مـ٤مش 

اًمِمٕمٌل ًمقصمٞم٘م٦م اًمدؾمتقر طملم ـم٤مًم٥م سم٤مطمؽمام اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٞمام أىمّرشمف ذم هذا اعمج٤مل، أُمـ٤م 

احلّري٤مت "احلّري٤مت وم٘مد ظُمّّمص هل٤م ومّمال يم٤مُمال وهق اًمٗمّمؾ اًمراسمع حت٧م قمٜمقان قمـ احل٘مقق و

)،79إمم اعم٤مّدة  99ُم٤مّدة سمداي٦م ُمـ اعم٤مّدة  95يْمّؿ  "إؾم٤مؾمّٞم٦م وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن واعمقاـمـ
07
إٓ  (

اعمٌـ٤مدئ إؾم٤مؾمـٞم٦م ًمتٜمٔمـٞمؿ  "اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًمٌـ٤مب إول  2أهن٤م ُمًٌقىم٦م سم٤معم٤مدة 

قمغم أن اإلؾمالم ديـ اًمدوًم٦م وضم٤مءت ُمًٌقىم٦م سم٤معم٤مدة إومم اًمتل شمٜمص قمغم  "اجلزائري اعمجتٛمع

اًمتل دمٕمؾ اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل هق اعمّمدر  6ُمٌدأ وطمدة اًمدوًم٦م وأهن٤م دوًم٦م اؿمؽمايمٞم٦م، ُمتٌققم٦م سم٤معم٤مدة 

إؾم٤مد ًمًٞم٤مؾم٦م إُم٦م وىمقاٟملم اًمدوًم٦م و أٟمف اعمرضمع إؾم٤مد ٕي شم٠مويؾ ٕطمٙم٤مم اًمدؾمـتقر، 

 ٓ و اعمٕمت٘مـد سمحريـ٦م ُمًـ٤مس ٓ"اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع شمٜمص قمـغم أٟمـف  ٦ًٌ59م ًمٚمامدة وسم٤مًمٜم
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)! "حتؽمم" أو "شمْمٛمـ " ًمٕم٤ٌمرة اؾمتٕمامل أي دون "اًمرأي سمحري٦م
08
ٓ "سمؾ ايمتٗمك وم٘مط سمٕمٌـ٤مرة  (

ومٕمؼم اعم١مؾمس اًمدؾمتقري اجلزائري سمّمٞمٖم٦م ضم٤مزُمـ٦م قمــ هـذه احلريـ٦م سمحٞمـ٨م وـٞمؼ  "ُم٤ًمس

يم٤من ي٘مقم قمغم ُمٌدئلم ومهـ٤م: ُمٌـدأ آؿمـؽمايمٞم٦م وُمٌـدأ أطم٤مديـ٦م  0976ٟمٓم٤مىمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر دؾمتقر 

 اًمًٚمٓم٦م وٟمٔم٤مم احلزب اًمقاطمد اعمتٛمثؾ ذم ضمٌٝم٦م اًمتحرير اًمقـمٜمل.

أن ديـ اًمدوًم٦م ُمـ إُمقر اًمتـل ٓ حيـؼ ومٞمٝمـ٤م اًمتٕمـديؾ  091ذم ُم٤مدشمف  0976يمام ضم٤مء دؾمتقر 

ؾم٤مؾمـٞم٦م ًمإلٟمًـ٤من سمج٤مٟم٥م اًمّمـٗم٦م اجلٛمٝمقريـ٦م ًمٚمحٙمـؿ، واخلٞمـ٤مر آؿمـؽمايمل، واحلريـ٤مت إ

واعمقاـمـ، وُمٌدأ اًمتّمقي٧م قمـ ـمريؼ آىمؽماع اًمٕم٤مم اعم٤ٌمذ اًمني، وؾمالُم٦م اًمؽماب اًمقـمٜمل، 

وٟمالطمظ ذم اعمج٤مل اًمٕمٚمٛمل حلٙمقُم٦م اًمرئٞمس سمقُمديـ آهتامم سم٤مُٕمقر اإلؾمـالُمٞم٦م ُمـثال إىم٤مُمـ٦م 

ذم ٟمّمقص اعمًجد يم٠مول ُمٌٜمك ذم اًم٘مرى آؿمؽمايمٞم٦م، واًمدقمقى ًمٚمٕمقدة إمم اإلؾمالم واًمٕمروسم٦م 

 0966اًمثقرة اًمث٘م٤مومٞم٦م، إو٤موم٦م ًمٌدء اعمٚمت٘مٞم٤مت اًمًٜمقي٦م ًمٚمتٕمرف قمغم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ُمٜمذ قمـ٤مم 

ُمـ ظمالل دقمقة قمٚمـامء وُمٗمٙمـريـ اعمًـٚمٛملم عمٜم٤مىمِمـ٦م اًم٘مْمـ٤مي٤م وإُمـقر اًمتـل هتـؿ اإلؾمـالم 

واعمًٚمٛملم، ويٕمتؼم ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل ُمـ أؿمٝمر اعم١مًمٗملم ذم قمٝمد جم٤مل اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، وًمـف قمـدة 

ٗم٤مت ذم هذا اعمج٤مل، وظمالص٦م اًم٘مقل هٜم٤م أن قمٝمد سمقُمديـ ىمد متٞمز سم٤مهتامم ُمتزايد سم٤مإلؾمالم، ُم١مًم

إٓ أٟمف مل يّمٌح إؾمالُم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٤م ظمالل شمٚمؽ اًمٗمؽمة سم٥ًٌم اًمؽميمٞمز قمغم ٟمٔمـ٤مم احلـزب اًمقاطمـد، 

)واخلٞم٤مر آؿمؽمايمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اجلزائري ذم اٟمتٔم٤مر اًمٗمرص٦م اعمالئٛم٦م.
09
)

 

اًمتل ضمـ٤مء  79اًمدؾمتقري قمغم شم٘مٞمد يمؾ احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م سمدون اؾمتثٜم٤مء سم٤معم٤مدة يمام قمٛمؾ اعم١مؾمس 

جيدد اًم٘م٤مٟمقن ذوط إؾم٘م٤مط احل٘مقق واحلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٙمـؾ ُمــ يًـتٕمٛمٚمٝم٤م ىمّمـد "ومٞمٝم٤م: 

اعم٤ًمس سم٤مًمدؾمتقر أو سم٤معمّم٤مًمح اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمٛمجٛمققمـ٦م اًمقـمٜمٞمـ٦م، أو سمقطمـدة اًمِمـٕم٥م واًمـؽماب 

ًمٚمدوًم٦م، أو سم٤مًمثقرة آؿمؽمايمٞم٦م، دمدر اإلؿمـ٤مرة واًمتٜمٌٞمـف  اًمقـمٜمل أو سم٤مُٕمـ اًمداظمكم واخل٤مرضمل

أوٗمك قمغم احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًمٓم٤مسمع آؿمؽمايمل واعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل ذم أن  0976إمم أن دؾمتقر 

واطمد وهذا اًمتٓم٤مسمؼ ُمـ ؿم٠مٟمف يرشم٥م أهؿ أصمر يتٛمثـؾ ذم اًمت٘مٚمٞمـؾ ُمــ أمهٞمـ٦م آقمـؽماف سمحريـ٦م 

)اعمٕمت٘مد وطمري٦م اًمرأي ًمٖمػم اعمًٚمٛملم.
21
)

 

 ادطؾب افثاين: مظاهر ممارشة احلرية افديـقة خالل ادرحؾة افؾقزافقة: 

ىمٗمزة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م متر هب٤م اجلزائر وىم٧م طمدوث اوـٓمراسم٤مت ؾمٞم٤مؾمـٞم٦م داظمٚمٞمـ٦م  0989يٕمتؼم دؾمتقر 

سمٕمدُم٤م يم٤من اًمٜمٔمـ٤مم يٕمتٛمـد قمـغم إطم٤مديـ٦م احلزسمٞمـ٦م ًمٞمٜمت٘مـؾ امم اًمتٕمدديـ٦م احلزسمٞمـ٦م وومـتح سمـ٤مب 

حلري٦م اًمديٜمٞم٦م سم٤مخلّمقص وهذا ُم٤م يتؿ ُمٕم٤مجلتف ُمـ ظمالل هذا ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م وحلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م وا

 اعمٓمٚم٥م.

 



 م 2012(  ضمقان ٦03م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزءٚمجم             252

 : 1989افػرع األول: ممارشة احلرية افديـقة من خالل دشتور

ؿمـٝمد اًمٜمٔمـ٤مم اًمًـٞم٤مد اجلزائـري أزُمـ٦م  0987سمٕمد ووم٤مة اًمرئٞمس هقاري سمقُمديـ ذم ديًٛمؼم 

ٕمديالت دؾمتقري٦م اًمتل شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م إدظم٤مل شم 0988ؾمٚمٓم٦م ظمٓمػمة ٟمتج٧م قمٜمٝم٤م أطمداث أيمتقسمر

ادم٤مه اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م، وًمٕمؾ ُم٤م يٛمٞمز هذا اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ُمــ أضمـؾ اًمتٖمـػم اًمـديٛم٘مراـمل سم٤مدمـ٤مه 

اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م هق ظمٞم٤مر اًمتٕمددي٦م احلزسمٞم٦م سمدٓ قمـ ٟمٔمـ٤مم احلـزب اًمقاطمـد، ومٔمٝمـرت أٟمـذك اجلٌٝمـ٦م 

ر، واجلٌٝمـ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ سم٘مٞم٤مدة قم٤ٌمس اعمدين ًمت٘مقد اًمتٞم٤مر اإلؾمـالُمل اًمًـٞم٤مد ذم اجلزائـ

اإلؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ هل ذم اًمقاىمع دمٛمع ٕطمزاب إؾمالُمٞم٦م ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م طمزب اًمٜمٝمْم٦م، وطمزب 

)إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وطمريم٦م اعمدٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
20
)

 

واًمتل أقم٘مٌتٝم٤م آٟمتخ٤مسم٤مت  0991وىمد أيمدت اٟمتخ٤مسم٤مت جم٤مًمس اًمٌٚمدي٤مت واعمح٤مومٔم٤مت ذم قم٤مم 

٤مهرات اإلؾمـالُمٞم٦م اهلـ٤مدرة اًمتـل طمـدصم٧م ظمـالل قمـ٤مم )سمٕمد اعمٔم 0992اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م ذم سمداي٦م قم٤مم 

ُمٜمع احلٛمالت اطمتج٤مضم٤م قمغم شمٕمديالت ىم٤مٟمقن آٟمتخ٤مب و شم٘مًٞمؿ اًمدوائر آٟمتخ٤مسمٞم٦م و  0990

( قمغم شمقضمف اًمِمٕم٥م اجلزائري اعمًٚمؿ ٟمحـق آٟمتخ٤مسمٞم٦م ذم اعم٤ًمضمد وإضمراء آٟمتخ٤مسم٤مت اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م

إلٟم٘م٤مذ ذم سمرٟم٤مجمٝم٤م اًمًٞم٤مد مم٤م أيمـد اًمتقضمـف اخلٞم٤مر اإلؾمالُمل اًمذي ـمرطمتف اجلٌٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًم

ٟمحق اًمرهم٦ٌم ذم اًمتٖمػم سم٤مدم٤مه اًمت٠مصـٞمؾ  احلْمـ٤مري ذم اجلزائـر، ًمٙمـل حيـؾ ؿمـٕم٤مر)اجلزائر هـل 

اإلؾمالم( حمؾ ؿمٕم٤مر آؾمتٕمامر)اجلزائر هل ومرٟم٤ًم( وسمذًمؽ ٟمت٤مئ٩م آٟمتخ٤مسم٤مت اًمتل أضمٝمْمـ٧م 

ًمٚمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمغم ـمٖمٞم٤من اًمِمٕمقر  ىمٌؾ اًمدورة اًمث٤مٟمٞم٦م عمٜمع وصقل اجلٌٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ

اإلؾمالُمل اًمذي قمٙمس اًمذاشمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمتٖمٚمٖمٚم٦م ذم اًمِمٕم٥م اجلزائري، واًمراومْمـ٦م ًمٚمٕمٚمامٟمٞمـ٦م 

واًمٜمٔم٤مم اًمٕمٚمامين اًم٘م٤مئؿ قمغم ؾمٞمٓمرة احلـزب اًمقاطمـد واًمـذي ؾمـ٤مد ذم اجلزائـر ُمٜمذآؾمـت٘مالل 

0962. 

ٟم٘م٤مذ ٟمِمػم إمم أن اإلـم٤مر اًمٕم٘م٤مئدي ٟمص وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمًٞم٤مد ًمٚمجٌٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمإل

قمغم أن )اًمِمٕم٥م اجلزائري ؿمٕم٥م ُمًٚمؿ قمريؼ ذم إؾمالُمف ويٛمثؾ أص٤مًمتف اًمت٤مرخيٞمـ٦م احلْمـ٤مري٦م، 

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٤من اإلؾمالم هق اًمٜمٓم٤مق اًمٕم٘م٤مئدي واًمْم٤مسمط اإليديقًمقضمل ًمٚمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ذم 

إىمـقم ًمٚمٛمنمـوع اًمًـٞم٤مد مجٞمع جمالت احلٞم٤مة وأن اإلؾمالم سم٤مًمت٤مزم هـق اًمٜمٓمـ٤مق اًمٕم٘م٤مئـدي 

عمقاضمٝم٦م إزُم٦م اًمتل دمت٤مح اًمٕم٤ممل اًمٞمقم وهتز احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م، يمذًمؽ يقوح اعمحقر اًمًـٞم٤مد 

أن ُمٗمٝمقم اجلٌٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م هق أهن٤م شمٕمٜمل اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، واًمتل شمتٛمثؾ 

ؼ واحل٘مٞم٘م٦م، ٕهن٤م شم٘مقم قمغم ذم طمٙمٛم٦م اًمتدسمػم، وضمقدة اًمتٜمًٞمؼ، وُمروٟم٦م احلقار ًمٚمقصقل إمم احل

اإلىمٜم٤مع سمدل اًم٘مٝمر، مم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن مجٞمع سمٜمقد اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمًـٞم٤مد ًمٚمجٌٝمـ٦م اإلؾمـالُمٞم٦م 

)ًمإلٟم٘م٤مذ شمًتدل سمِمقاهد ُمـ اًم٘مران اًمٙمريؿ و اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م.
22
)   
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يم٤مٟمـ٧م ؾمـ٤ٌٌم ُمٌـ٤مذا ًمّمـدور دؾمـتقر  0988وقمغم هذا إؾم٤مس وم٤من أزُم٦م أطمـداث أيمتـقسمر 

0989(
29
يتٛمثؾ  ذم اؾمـؽمضم٤مع  ،اًمذي اطمتقى قمغم ُمٔمٝمريـ ًمٚمحري٤مت اًمٕم٤مُم٦م، اعمٔمٝمر آجي٤ميب (

يم٤مٟمـ٧م ؾمـ٤ٌٌم ُمٌـ٤مذا  0988اًمًٞم٤مدة ًمّم٤مطمٌٝم٤م. وقمغم هذا إؾم٤مس وم٤من أزُم٦م أطمداث أيمتـقسمر 

أُمـ٤م اعمٔمٝمـر اًمًـٚمٌل ومٞمتٛمثـؾ ذم مجـقد اًمدؾمـتقر وشمٕمـرض احلريـ٤مت 0989ًمّمدور دؾمـتقر 

ـمٜمقن طم٤مٓت اٟمٕمدم ومٞمٝم٤م إُمـ قمغم طمٞم٤مهتؿ و أُماليمٝمؿ مم٤م ضمٕمؾ ٓقمتداءات يمثػمة وقم٤مش اعمقا

)اًمًٚمٓم٦م شمٚمج٠م إمم إقمالن طم٤مًمـ٦م اًمٓمـقارئ،
24
وان ىمٞمـدت طم٘مـقق وطمريـ٤مت إومـراد إٓ أهنـ٤م  (

طم٤مومٔم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم إـم٤مر اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م و اؾمت٘مرار ٟمٔمٛمٝمـ٤م إُمٜمـل و اًمٕمًـٙمري 

هقم٤من ُمـ٤م مجدشمـف ومل شمـتٛمٙمـ اًمدوًمـ٦م  0989ر واًمًٞم٤مد، إٓ أن إزُم٦م اًمتل واضمٝم٧م دؾمتق

سمٛم١مؾم٤ًمهت٤م اًمرئ٤مؾمٞم٦م واحلٙمقُمٞم٦م واًمؼمعم٤مٟمٞم٦م ُمـ إجي٤مد طم٤مٓ إلي٘م٤مف احل٤مًم٦م اعمتدهقرة و اخلٓمـػمة 

واًمتل أدت إمم ظمٚمؾ  0990اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م اًمٌالد، واًمتل شمٚم٧م آٟمتخ٤مسم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م ًمًٜم٦م 

 00آٟمتخ٤ميب واؾمت٘م٤مًم٦م رئـٞمس اجلٛمٝمقريـ٦م ذم ذم شمقازن ىمقى اًمًٚمٓم٦م مم٤م أدى إمم إي٘م٤مف اعم٤ًمر 

سمٕمد أن قمرض اؾمـت٘م٤مًمتف أُمـ٤مم اعمجٚمـس اًمدؾمـتقري، وسمٕمـد أن طمـؾ اعمجٚمـس  0992ضم٤مٟمٗمل 

طمّمــؾ ومــراغ دؾمــتقري ؿمــٖمقر ُمٜمّمــ٥م رئــٞمس  0990ديًــٛمؼم  90اًمِمــٕمٌل اًمــقـمٜمل ذم 

اجلٛمٝمقري٦م واٟمٕمدام وضمقد اعم١مؾم٦ًم اًمتنميٕمٞم٦م ـمح٧م ُمِمٙمٚم٦م قمغم اعمجٚمس اًمدؾمـتقري اًمـذي 

)ٞمًف شمقزم ُمٝم٤مم رئٞمس اًمدوًم٦م ذم طم٤مًم٦م اًمِمٖمقر،رومض رئ
25
وذًمؽ ـمٌ٘م٤م ٕطمٙم٤مم اًمدؾمتقر اًمذي (

مل يٜمص قمغم شمٚمؽ احل٤مًم٦م وىمرر اعمجٚمس اًمدؾمتقري أن يٙمٚمػ رئٞمس احلٙمقُم٦م سم٠من يدقمق اعمجٚمس 

) 0992ضم٤مٟمٗمل  04إقمغم ًمألُمـ اًمذي أصدر سمٞم٤من 
26
و إٟمِم٤مء هٞمئ٦م شمتقمم رئ٤مؾم٦م اًمـٌالد إمم أن (

ئ٤مؾمٞم٦م وهل هٞمئ٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚمدوًم٦م حت٧م ىمٞمـ٤مدة اًمـرئٞمس اًمراطمـؾ حمٛمـد شمٜمتٝمل اًمٕمٝمدة اًمر

سمقوٞم٤مف ذم هذه اعمرطمٚم٦م شم٠مصمرت طم٘مقق وطمري٤مت إومـراد شّمـ٠مصمرا مل يًـٌؼ ًمـف ُمثٞمـؾ ذم شمـ٤مريخ 

 اجلزائر اعمًت٘مٚم٦م، سمحٞم٨م أن اإلـم٤مر اًمذي حيٛمٞمٝم٤م واعمتٛمثؾ ذم إُمـ يم٤من ُمت٠مزُم٤م وهمػم ُمًت٘مرا.

شمٌٜم٧م ومٞمف اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م احلٙمؿ و إىمرار ُمٌدأ اًمٗمّمؾ  وم٘مد 0989وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم ًمدؾمتقر 

سملم اًمًٚمٓم٤مت واًمتٕمددي٦م احلزسمٞم٦م واًمتل شمٕمد وامٟم٦م ُمـ وامٟم٤مت احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م واحلري٦م اًمديٜمٞم٦م 

قمغم اخلّمقص، وم٘مد طمذوم٧م اًمّمٞمٖم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، ومج٤مء ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ اًم٤ٌمب إول 

ٓ ُم٤ًمس سمحرُم٦م طمري٦م اعمٕمت٘مد وطمرُم٦م طمري٦م "أٟمف  95اعم٤مدة  "احل٘مقق واحلري٤مت"حت٧م قمٜمقان 

 "طمرُمـ٦م"ٕي ُم٤ًمس، ومٚمٗمظ  "طمرُم٦م طمري٦م اعمٕمت٘مد"ٟمجد أن اعمنمع ٟمٗمك سم٠من شمتٕمرض  "اًمرأي

اًمتـل ايمتٗمـك هبـ٤م  "ٓ ُمًـ٤مس"يٗمٞمد اًمّمقن وقمدم اعم٤ًمؾمٞم٦م، وىمد أورد عمجرد اًمت٠ميمٞمد ًمٕمٌـ٤مرة 

 .0976دؾمتقر 
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اًمذي يٌ٘مك أُمرا سم٤مـمٜمٞم٤م، ومٝمؾ هق اعم٘مّمقد ُمــ  "اعمٕمت٘مد"طمقل  ًمٙمـ سم٤مقمت٤ٌمر اعمٗمٝمقم اًمذي رأيٜم٤مه

هذه اعم٤مدة؟ ـمٌٕم٤م اجلقاب يٙمقن سمال، إذا ٟمٔمرٟمـ٤م ًمٚمقاىمـع اعمٕمٞمٌمـ ُمــ طمريـ٦م مم٤مرؾمـ٦م إديـ٤من 

طمتك ٓ يتذرع هب٤م ُمـ  "طمري٦م مم٤مرؾم٦م اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م"اًمًاموي٦م، وهؾ أراد اعمنمع شمٖمٞم٥م قم٤ٌمرة 

دي٤من أظمرى همػم اإلؾمالم اًمذي هق ديـ اًمدوًم٦م، وُم٤م ىمـد يـٜمجؿ ىمٌؾ اًمالديٜمٞملم أو اًمداقملم إمم أ

قمٜمف ُمـ إو٤موم٦م ُمت٤مقم٥م ضمديدة ًمٚمٌٚمد ذم هذه اعمرطمٚم٦م؟ ومٌ٘مدر ُم٤م حلري٦م اعمٕمت٘مد ُمـ إـمالق ُم٘مٌقل 

ًمدى اًمٙمثػم ُمـ أومراد اًمِمٕم٥م اجلزائري، سم٘مدر ُم٤م يّمٕم٥م شمّمقر إـمـالق طمريـ٦م اًمٕمٌـ٤مدة ًمـٞمس 

ٚمديـ اإلؾمالُمل سمٛمختٚمـػ اًمقؾمـ٤مئؾ واإلُمٙم٤مٟمـ٤مت مم٤مرؾم٦م وم٘مط، وإٟمام شمٕمٚمٞمام وٟمنما وُمراضمٕم٦م ًم

 اعمت٤مطم٦م ًمٜمنمه ُمـ ـمرف اًمدوًم٦م.

قمٚمام أن طمري٦م اعمٕمت٘مد ًمألىمٚمٞم٦م شمٌ٘مك حمؽمُم٦م ذم اًمٜمٔمؿ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وهلـ٤م ذم ؾمـٌٞمؾ ذًمـؽ اعمٓم٤مًمٌـ٦م 

سم٤معم٤ًمواة، يمام مل ي٘مٞمد اعمنمع احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م سم٤مإلؾم٘م٤مط قمٜمد اعمًـ٤مس أو آقمتـداء سمـؾ أيمثـر ذم 

جيٕمؾ اًم٘م٤مٟمقن يتدظمؾ ذم شمقىمٞمع اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم اعمخ٤مًمٗمـ٤مت اعمرشمٙمٌـ٦م وـد احل٘مـقق  " 94اعم٤مدة 

. )"واحلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم طم٤مًم٦م اعم٤ًمس سمًالُم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٌدٟمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م
27
)
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وري٦م ًمًػم اعم١مؾم٤ًمت واًمٜمٔم٤مم يم٤مٟم٧م احل٘مقق و طمري٤مت إومراد رهٞمٜم٦م شمقومػم اًمنموط اًمي        

اًمدؾمتقري ؾمػما قم٤مدي٤م ٓؾمتٛمراري٦م اًمدوًم٦م، وُمـ سملم هذه اعم١مؾم٤ًمت شمؿ إٟمِم٤مء أٟمـذك اعمجٚمـس 

، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ًمف ُمٝمـ٤مم قمديـدة وُمٜمٝمـ٤م اختـ٤مذ ىمـرار سم٢مىم٤مُمـ٦م 04/10/0992إقمغم ًمٚمدوًم٦م ذم 

شمٕمـديؾ  سمدقمقة اعمجتٛمع اعمدين ًمٚمحقار ُمٕمف و اًمتٗمٙمـػم ذم 04/10/0999ُمنموع اعمجتٛمع ذم 

اٟمٕم٘مدت اًمٜمدوة اًمقـمٜمٞم٦م اًمتًٛمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م وىمٕم٧م قمغم  0994ضم٤مٟمٗمل  26اًمدؾمتقر، وذم شم٤مريخ 

وقمغم هذا إؾم٤مس جيـ٥م إظمـذ سمٕمـلم آقمتٌـ٤مر إؾمـس اًم٘م٤مٟمقٟمٞمـ٦م  إىم٤مُم٦م اعمرطمٚم٦م آٟمت٘م٤مًمٞم٦م،

 0996اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اجلزائري وظم٤مص٦م اًمدؾمتقر اجلزائري ىمٌؾ وسمٕمد شمٕمديٚمف ًمٕمـ٤مم 

وًمٜم٤م أن ٟمٌح٨م قمــ ـمٌٞمٕمـ٦م  "اإلؾمالم ديـ اًمدوًم٦م "قمغم أٟمف  2ي أيمد ُمرة أظمرى ذم ُم٤مدشمف واًمذ

ُمــ  96احلري٦م اًمتل اؾمتٝمدومٝم٤م اعمنمع اًمدؾمتقري ُمـ ظمالل إىمراره عمٌدأ طمري٦م اعمٕمت٘مد ذم ُم٤مدشمف 

ٓ ُمًـ٤مس سمحرُمـ٦م طمريـ٦م اعمٕمت٘مـد،  "واًمتل شمـٜمص قمـغم أٟمـف  0996اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمٕم٤مم 

 . "وطمرُم٦م طمري٦م اًمرأي

ُم٘م٤مرٟمـ٦م سم٤مًمدؾمـ٤مشمػم إظمـرى، وًمٕمـغم  "طمرُم٦م"ُم٤م ٟمالطمٔمف أوٓ هق إو٤موم٦م اعمنمع ُمّمٓمٚمح 

ذًمؽ إلقمٓم٤مء ىمٞمٛم٦م أيمؼم ًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمن عم٤م ًمف أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم جم٤مل طم٘مـقق اإلٟمًـ٤من واحلريـ٤مت 

إؾم٤مؾمٞم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ضم٤مء هذا اًمتٜمّمٞمص قمغم طمرُم٦م طمري٦م اعمٕمت٘مد، ضم٤مء مت٤مؿمٞم٤م عمـ٤م هـق 

جلزائري ُمـ طمريـ٦م ًمٚمتـديـ سم٤مٕديـ٤من اًمًـاموي٦م ومم٤مرؾمـ٦م ؿمـٕم٤مئره٤م ذم طمـدود قمٚمٞمف اًمِمٕم٥م ا
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اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم، يمام أن شمٌٜمل اإلؾمالم يمديـ ًمٚمدوًمـ٦م وًمألهمٚمٌٞمـ٦م اًمًـ٤مطم٘م٦م ًمٚمِمـٕم٥م 

اجلزائري، يٕمٜمل اًمًامح سمٗمٙمرة اعمذهٌٞمـ٦م وطمريـ٦م شمٌٜمـل أي ُمـذه٥م ُمــ اعمـذاه٥م اإلؾمـالُمٞم٦م 

 ُم٘مدُمتٝم٤م اعمذه٥م اعمٚمٙمل وآسمـ٤ميض واعمـذه٥م احلٜمٗمـل، اعمٕمرووم٦م ًمدى اًمِمٕم٥م اجلزائري، وذم

وٓ شمٜمٗمل اعم٤مدة قمدم اًمتٛمذه٥م و ٓ إظمذ سمٛمٕمت٘مد همػم ديٜمل ومٚمًٗمل أو أظمالىمل، وهذا ذم إـم٤مر 

)اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم.
28
)

 

، طمٞمـ٨م ورد ذم دي٤ٌمضمتـف ذم اًمٗم٘مـرة 0996يمام ًمق شمٗمحّمٜم٤م وصمٞم٘م٦م اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمًٜم٦م 

٦م ًمٚمٝمقي٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م هل اإلؾمالم واًمٕمروسم٦م وإُم٤مزيٖمٞم٦م ُمـع اًمراسمٕم٦م أن اعمٙمقٟم٤مت إؾم٤مؾمٞم

دمٕمـؾ قمـغم قمـ٤مشمؼ اعم١مؾمًـ٤مت  9/9إىمرار اإلؾمالم ديـ اًمدوًمـ٦م ذم ُم٤مدشمـف اًمث٤مٟمٞمـ٦م، أُمـ٤م اعمـ٤مدة 

)،0954اًمدؾمتقري٦م واضم٥م قمدم اإلشمٞم٤من سمتٍموم٤مت ُمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمخٚمؼ اإلؾمالُمل وصمقرة ٟمـقومٛمؼم 
29
) 

إلؾمالم ديٜم٤م ًمٙمؾ ُمؽمؿمح ًمرئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقريـ٦م سم٤مإلوـ٤موم٦م اًمتديـ سم٤م 79/2ذم طملم شمِمؽمط اعم٤مدة 

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٞمٛملم اًمدؾمتقري٦م، طمٞم٨م ُمـ أومم واضم٤ٌمت رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م واًمتل ضم٤مء  76إمم اعم٤مدة 

هب٤م قمغم أؾم٤مس شمدرجيل ًمٚمقاضم٤ٌمت اعم٘مررة ذم ٟمص اًمٞمٛملم اًمدؾمتقري اطمؽمام اًمديـ اإلؾمالُمل، 

ؾمـتقر وإىمـراره سمٙمٞمٗمٞمـ٦م سحيـ٦م قمـدم اعمًـ٤مس اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمراضمٕم٦م اًمد 079/9/4ويمذا اعم٤مدة 

سم٤مإلؾمالم يمديـ ًمٚمدوًم٦م واًمٕمرسمٞم٦م يمٚمٖم٦م رؾمٛمٞم٦م ووـمٜمٞم٦م. وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم وسم٤مًمٜمٔمر إمم حمتقى 

هذه اعمقاد ٟمجد أن اعمنمع اًمدؾمتقري اؾمتٝمدف شمدقمٞمؿ اًمديـ اإلؾمالُمل قم٘مٞمدة و أوًمقيتف قمـغم 

)طم٤ًمب احلري٦م،
91
ائري٦م سمقضمقب شمقومػم احلامي٦م اًمالزُم٦م وهق ُم٤م يرشم٥م اًمتزاُم٤مت قمغم اًمدوًم٦م اجلز (

 ًمف.

ذي  07اعم١مرخ ذم 09-18وم٘مد يم٤من سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  0996أُم٤م اًمتٕمديؾ اجلزئل ًمدؾمتقر 

طمٞم٨م مل يٓمرأ أي شمٕمديؾ ذم جمـ٤مل احل٘مـقق  ،2118ٟمقومٛمؼم ؾمٜم٦م 05اعمقاومؼ  0429اًم٘مٕمدة قم٤مم 

 وطمرُمـ٦م اعمٕمت٘مد، ّرّي٦مطم سمحرُم٦م ُم٤ًمس ٓ "طمٞم٨م ٟمّم٧م  96واحلري٤مت ذم ومّمؾ اًمراسمع ذم اعم٤مدة 

) "اًمّرأي طمّرّي٦م
90
) 

 وادتضـؿن 2216 مـارس 6 دم ادـمرخ 21-16 رؿـم فؾدشـتور اجلديـد ؾتعديلف وسم٤مًمٜم٦ًٌم   

إمم شمقؾمٞمع وإصمراء اًمٗمْم٤مء اًمدؾمتقري ًمٚمٛمقاـمـ ُمــ  اإلـم٤مر هذا ذم األخر، افدشتوري افتعديل

سمحٞم٨م أن دؾمؽمهت٤م ُمــ ظمالل شمٙمريس طمري٤مت قم٤مُم٦م ضمديدة، وشمٕمزيز طم٘مقق ُمٙمٗمقًم٦م دؾمتقري٤م 

ؿم٠مٟمف أن ي١مدي إمم شمٕمٛمٞمؼ صم٘م٤مومـ٦م اًمتًـ٤مُمح ذم سمالدٟمـ٤م، ودقمــؿ احلريـ٤مت اًمٕم٤مُمـ٦م، ودقمـؿ روح 

اًمتْم٤مُمـ وشمقـمٞمد شم٘م٤مًمٞمد ُم١مازرة اعمحت٤مضملم واًمْمٕمٗم٤مء سمام يتامؿمك وشمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ، ومتٕمدل 

 ُمـ اًمدؾمتقر وحترر يم٤مٔيت:  42سم٤معم٤مدة  96اعم٤مدة 

 ."ُم٦م طمري٦م اعمٕمت٘مد، وطمرُم٦م طمري٦م اًمرأيٓ ُم٤ًمس سمحر ": 42اعم٤مدة 
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). "طمري٦م مم٤مرؾم٦م اًمٕم٤ٌمدة ُمْمٛمقٟم٦م ذم فمؾ اطمؽمام اًم٘م٤مٟمقن
92
) 

 مم٤مرؾمـ٦م " ذم اعمتٛمثٚمـ٦م و ضمديـدة صـٞمٖم٦م إوـ٤موم٦م ،اًمتٕمـديؾ هـذه ظمـالل ُمـ ٟمالطمٔمف وُم٤م

 اًمٗمـرد، اظمت٤مره اًمذي اًمديـ سمذًمؽ اخل٤مص٦م اًمديٜمٞم٦م اًمِمٕم٤مئر جمٛمققم٦م ُمٗمٝمقُمٝم٤م ذم واًمٕم٤ٌمدة "اًمٕم٤ٌمدة

 دؾمـتقر ُمــ اًمراسمٕمـ٦م اعمـ٤مدة وـٛمـ يم٤مٟم٧م اًمتل اًمديٜمٞم٦م اًمِمٕم٤مئر مم٤مرؾم٦م طمري٦م ىمّمد اعمنمع وًمٕمؾ

 ذم " واًمتْمـٞمٞمؼ اًمت٘مٞمـد ؾمـٞم٤مق ذم ضمـ٤مءت إظمػم( اًمتٕمديؾ ذم )أي طم٤مًم٦م هذه ذم أهن٤م إٓ ،0969

 ٟمٓمـ٤مق  ذم متـ٤مرس اًمديٜمٞمـ٦م اًمِمـٕم٤مئر مم٤مرؾمـ٦م طمري٦م 0969 دؾمتقر ذم سمٞمٜمام "اًم٘م٤مٟمقن اطمؽمام ٟمٓم٤مق

 اًمديٜمٞم٦م. ؿمٕم٤مئره مم٤مرؾم٦م وطمري٦م ُمٕمت٘مده اطمؽمام ومرد ًمٙمؾ شمْمٛمـ اًمدوًم٦م نأ طمٞم٨م واؾمع

وُمـ ضمٝمتف ٟمص اًمدؾمتقر اجلزائري احل٤مزم قمغم أن يامرس يمؾ واطمـد مجٞمـع طمري٤مشمـف، ذم 

إـم٤مر اطمؽمام احل٘مقق اعمٕمؽمف هب٤م ًمٚمٖمػم ذم اًمدؾمتقر، ذم اـم٤مر وامٟم٤مت ُمٙمٗمقًم٦م دؾمـتقري٤م، هـذا 

قمـغم  2106ُمـ شمٕمديؾ اًمدؾمتقر اجلزائري ًمًـٜم٦م  52ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ٟمّم٧م اعم٤مدة 

طمري٦م شمٙمقيـ إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، إٓ أٟمف أؿم٤مر إمم ىمٞمقد ُمقوققمٞم٦م طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اًمتذرع هلذا 

احلؼ ًميب احلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م واًم٘مٞمؿ واعمٙمقٟم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م، وٓ جيـقز شم٠مؾمـٞمس إطمـزاب 

)اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمغم أؾم٤مس ديٜمل أو ًمٖمقي أو ضمٜمز أو ضمٝمقي..
99
ل ٟمٗمـس اًم٘مٞمـقد اعمٜمّمـقص وه (

) قمٚمٞمٝم٤م وٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي اعمتٕمٚمؼ سم٤مٕطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
94
دون ذيمر ىمٞمد شم٠مؾمـٞمس احلـزب  (

قمغم أؾم٤مس اًمديـ، وقمٚمٞمف وم٤من اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمـقي ًمألطمـزاب اًمًٞم٤مؾمـٞم٦م مل يٓمـ٤مسمؼ اًمدؾمـتقر ذم 

) ،52ُم٤مدشمف 
95
غم قمـ٤مشمؼ ومٞمٗمٝمؿ مم٤م شم٘مدم أن اعمنمع اًمدؾمتقري مل يٗمن شمٚمؽ اًم٘مٞمـقد اعمٚم٘مـ٤مت قمـ (

إومراد قمٜمد مم٤مرؾمتٝمؿ ًمٚمحؼ ذم شمٙمقيـ إطمزاب قمغم أؾم٤مس ديٜمـل واؾمـتٛمراريتٝم٤م ممـ٤م جيٕمـؾ 

 اًمٖمٛمقض ُمٜمتٝمؽ ًمٚمحري٦م اًمديٜمٞم٦م.

ُمــ  54وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحؼ ذم شمٙمقيـ اجلٛمٕمٞم٤مت هق طمـؼ دؾمـتقري ٟمّمـ٧م قمٚمٞمـف اعمـ٤مدة 

)اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري إظمػم
96
اًمـذي ذيمـر وشمؿ شمٜمٔمٞمٛمف اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي اعمتٕمٚمؼ سم٤مجلٛمٕمٞم٤مت و (

ُمٗمٝمقم اجلٛمٕمٞم٦م وطمدد جم٤مٓهت٤م وُمٜمٝم٤م اعمج٤مل اًمديٜمل، ويمام ظمّمص اعمنمع اًمٗمّمـؾ إول ُمــ 

)اًم٤ٌمب اًمراسمع ًمٚمجٛمٕمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م واًمذي خيْمع شم٠مؾمٞمًٝم٤م إمم ٟمٔم٤مم ظم٤مص.
97
) 

وُمـ ظمالل هذا اعمقاد ومٜمالطمظ أن اعمنمع اًمدؾمتقري ىمٞمد احلريـ٦م اًمديٜمٞمـ٦م ًمألومـراد ُمــ 

ُمــ  54ات اًمٓمـ٤مسمع اًمـديٜمل، سم٤مقمتٌـ٤مره مل يٗمنـ ذًمـؽ ذم اعمـ٤مدة ظمالل طمؼ إٟمِم٤مء اجلٛمٕمٞم٤مت ذ

وشمـرك  "طمؼ إٟمِم٤مء اجلٛمٕمٞم٤مت ُمْمـٛمقن"اًمدؾمتقر سمحٞم٨م شمرك اعمج٤مل واؾمع ُمـ ظمالل قم٤ٌمرة  

اًم٘م٤مٟمقن حيدد ذوط وشمٜمٔمٞمؿ هذا احلؼ، وهذا ُم٤م أىمره اًم٘مـ٤مٟمقن اًمٕمْمـقي إلٟمِمـ٤مء اجلٛمٕمٞمـ٤مت 

اخلـ٤مص، وقمـغم هـذا إؾمـ٤مس  واًمذي ظمّمص ومّمؾ ًمٚمجٛمٕمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م دون حتديد ٟمٔم٤مُمٝم٤م

شمٌ٘مك هذه إظمػمة ختْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًم٤ًمري اعمٗمٕمقل وهق اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي اعمتٕمٚمؼ سم٤مجلٛمٕمٞم٤مت، 
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ُمـ اًمدؾمتقر اجلزائـري ذم قمـدم اعمًـ٤مس سمحرُمـ٦م طمريـ٦م  42وهذا ُم٤م يتٕم٤مرض ُمع ٟمص اعم٤مدة 

 اعمٕمت٘مد واًمتل شمٕمتؼم طمري٦م أؾم٤مؾمٞم٦م حمٛمٞم٦م دؾمتقري٤م.

دد ذوط و ىمقاقمد مم٤مرؾم٦م اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم، اًمذي حي 12-16ضم٤مء إُمر يمام 

ًمٞمقؾمع جم٤مل شمٓمٌٞمـؼ إطمٙمـ٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞمـ٦م و اًمتٜمٔمٞمٛمٞمـ٦م اعمٓمٌ٘مـ٦م قمـغم مم٤مرؾمـ٦م اًمِمـٕم٤مئر اًمديٜمٞمـ٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م إمم اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م اًمٖمػم اإلؾمالُمٞم٦م، وسم٤مًمٜمٔمر إمم يمقن هذه إطمٙم٤مم يم٤مٟمـ٧م ُمٌٕمثـرة 

٤مًم٦م إًمٞمٝم٤م سمٛمجرد ُم٤مدة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، ومْمؾ اعمنمع اجلزائري سملم اًمٕمديد ُمـ اًمٜمّمقص و شمّمٕم٥م اإلطم

شم٘مٜملم هذه اعمامرؾم٦م ذم ٟمص ظمـ٤مص و ؿمـ٤مُمؾ و يًـٝمؾ اًمرضمـقع إًمٞمـف، ومجـ٤مء اًمـٜمص ًمٞمحٍمـ 

اًمقاضم٤ٌمت ذم  اًم٘مقاقمد اعمقوققمٞم٦م واإلضمرائٞم٦م ُمـ ظمالل حم٤مور أؾم٤مؾمٞم٦م اًمتـل ختْمـع هلـ٤م هـذه 

)ُمـ إُمر اًم٤ًمًمػ اًمذيمر 8ومتٜمص اعم٤مدة  ،اعمامرؾم٦م
98
 أٟمف شمـتؿ اًمتٔمـ٤مهرات اًمديٜمٞمـ٦م داظمـؾ قمغم ( 

سمٜم٤مي٤مت وشمٙمقن قم٤مُم٦م و ختْمع ًمٚمتٍميح اعمًٌؼ، سمحٞم٨م حتـدد ذوط و يمٞمٗمٞمـ٤مت شمٓمٌٞمـؼ هـذه 

 095-17اعم٤مدة قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ، وهق ُم٤م ضم٤مء ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمـف ذم اعمرؾمـقم اًمتٜمٗمٞمـذي رىمـؿ 

 اعمًٚمٛملم. ، اعمتْمٛمـ ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت ؾمػم اًمتٔم٤مهرات اًمديٜمٞم٦م ًمٖمػم2117ُم٤مي  09اعم١مرخ ذم 

يمام قمرف ُمٗمٝمقم اًمتٔم٤مهرات اًمديٜمٞم٦م ُمـ ظمالل اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ هذا اعمرؾمقم، قمـغم أهنـ٤م 

دمٛمع ُم١مىم٧م ٕؿمـخ٤مص شمٜمٔمٛمـف مجٕمٞمـ٤مت ذات اًمٓمـ٤مسمع اًمـديٜمل ذم سمٜم٤ميـ٤مت ُمٗمتقطمـ٦م ًمٕمٛمـقم 

)اًمٜم٤مس.
99
وختْمع اًمتٔم٤مهرات اًمديٜمٞم٦م ًمٚمتٍميح اعمًٌؼ ًمٚمقازم، و ي٘مدم هذا اًمتٍميح ًمٚمقازم ذم ( 

٤مم قمغم إىمؾ ىمٌؾ شم٤مريخ اًمتٔم٤مهرة، ُمع اًمتٍمـيح سم٠مؾمـامء اعمٜمٔمٛمـلم و اًمٕمـدد اعمحتٛمـؾ مخ٦ًم أي

ًمٚمٛمِم٤مريملم، وُمٙم٤من اٟمٕم٘م٤مده٤م وشمًٛمٞم٦م و ُم٘مر اجلٛمٕمٞم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمنموط اًمتـل ومّمـٚمٝم٤م 

 اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي.

 اخلامتة:

ٚمـٞماًل وذم إظمػم، ي٘متيض شمٜم٤مول ُمقوقع طمري٦م اًمديٜمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘مـ٤مٟمقين اجلزائـري حت

واومٞم٤ًم ًمٙمؾ اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل ومرو٧م اًمٕمديد ُمـ اًم٘مٞمقد، إن ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، أو ُمــ 

ٟم٤مطمٞم٦م مم٤مرؾمتٝم٤م، يمـام شمًـتقضم٥ُم اًمٜمٔمـرة اًمِمـ٤مُمٚم٦م ًمٚمحريـ٦م اًمديٜمٞمـ٦م ذم اًمٜمّمـقص اًمدؾمـتقري٦م 

 اعمًـٜمدة إؾم٤مؾمـٞم٦م اعمٝمٛمـ٦م شمتٛمريمـز سمحٞمـ٨مواًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م دراؾم٦م قمالىمتٝم٤م سم٤مًمًٚمٓم٦م وسم٤معمجتٛمع، 

 ٤م.هنسمٛمْمـٛمق أو اعم٤ًمس قمٚمٞمٝم٤م آقمتداء ُمـ ومح٤ميتٝم٤م احل٘مقق شمٚمؽ قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم ًمٚمدوًم٦م

 ًمٚمٕمّمـقر شمٚم٘مـ٤مئل ومٕمـؾ يمـردِّ  أشمك واًمذي ًمٚمحري٦م، اًمذهٌل اًمٕمٍم سمٛمث٤مسم٦م آدم٤مه هذا ويٕمد

 سمتـقومػم اًمٙمٗمٞمٚم٦م اًمْمامٟم٤مت فمٚمٝم٤م ذم واٟمٕمدُم٧م احلري٦م، ُمٕم٤مين مت٤مُم٤م ومٞمٝم٤م أهدرت اًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م

 ٙمريٛم٦م.اًم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م احلٞم٤مة
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 يم٤مٟمـ٧م ُمتـك واحلريـ٤مت ًمٚمح٘مقق إُم٤من صامم هل وم٤مًمدوًم٦م وقمؼم ُمراطمٚمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م

 عمٌـدأ إقمـامٓ ٤مهبـ وشمت٘مٞمـد اًمتـل شمْمـٕمٝم٤م، اًم٘مـقاٟملم عمْمـٛمقن ٤مهتذا ختْمع إذ اًم٘م٤مٟمقن، دوًم٦م

 ُمــ يمـؾ قمـغم اًمـرادع اجلـزاء سمتقىمٞمع اًمٗمردي٦م ًمٚمح٘مقق مح٤ميتٝم٤م إؾم٤ٌمغ شمتقمم يمام اعمنموقمٞم٦م،

 أو ٤مهتُم١مؾمًـ٤م إطمـدى ُمـ أو اًمًٚمٓم٦م رضم٤مل ُمـ ذًمؽ يم٤من ٞمف. وؾمقاءقمٚم يٕمتدي أو هيدره٤م

اًمٕم٤مديلم، ومٝمل طمؼ ُمٙمٗمقل ًمٙمؾ اعمقاـمٜملم ذم مم٤مرؾم٦م اًمٓم٘مقس اعمؽمشم٦ٌم قمٜمٝم٤م، سمٕمٞمًدا  إومراد ُمـ

قمـ يمؾ أًمقان اإليمراه، وهق إُمر اًمذي ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مف إٓ ذم إـم٤مر دوًم٦م شمتخذ ُمقىمػ احلٞمـ٤مد 

ًمديٜمٞم٦م، وختٗمػ إمم أىمَم طمد ممٙمــ ُمــ اًمتـدظمؾ ذم ؿمـ١موهنؿ اإلجي٤ميب ُمـ اظمتٞم٤مرات اًمٜم٤مس ا

اًمٕم٘مدي٦م، وي٘متٍم دورهـ٤م قمـغم شمـقومػم اًمْمـامٟم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞمـ٦م واًمٗمٕمٚمٞمـ٦م عمامرؾمـتٝمؿ ًمِمـٕم٤مئرهؿ 

وُمٕمت٘مداهتؿ ذم أضمقاء ُمـ احلري٦م اًمٗمردي٦م واًمًٚمؿ إهكم واًمتًـ٤مُمح اإلٟمًـ٤مين. وًمٕمـؾ اًمـدوم٤مع 

ًمدوم٤مع قمـ طمري٦م اظمتٞم٤مر اعمٕمت٘مد، وٓ أدل قمغم ذًمؽ احل٘مٞم٘مل قمـ اًمٕم٘مٞمدة ي٘مؽمن اىمؽماًٟم٤م قمْمقًي٤م سم٤م

ُمـ أن اًمدول اًمتل ٓ شمٗمرض وص٤مي٦م قمغم قم٘م٤مئـد وؿمـٕم٤مئر رقم٤مي٤مهـ٤م، وشمٕمـ٤مُمٚمٝمؿ قمـغم أؾمـ٤مس 

أو ُمِمـ٤مرهبؿ اعمذهٌٞمـ٦م هـل أيمثـر     اعمقاـمٜم٦م اخل٤مًمّم٦م، سمٍمف اًمٜمٔمر قمــ اٟمـتامءاهتؿ اًمديٜمٞمـ٦م، 

  .اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل يٜمتنم ومٞمٝم٤م اًمتديـ اًمًٚمٞمؿ

 اهلوامش: 

: محٞمد ىمريتكم، اًمٌٕمد اًمديٜمل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اجلزائر، ُمذيمرة ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم أٟمٔمر -0

 .22، ص2101-2119، 2اًمت٤مريخ اعمٕم٤مس، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر

، اًمنميم٦م 9رائد اإلصالح واًمؽمسمٞم٦م ذم اجلزائر، ط  ،د.راسمح شمريمل : اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد سمـ سم٤مديسأٟمٔمر:  -2

 .022ص ،0980واًمتقزيع، اجلزائر  اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمنم

(، اعم١مؾم٦ًم 0911-0891.قمٌد احلٛمٞمد زوزو، ٟمّمقص ووصم٤مئؼ ذم شم٤مريخ اجلزائر اعمٕم٤مس،)أٟمٔمر: د -9

 .204، ص2117اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اجلزائر

 .29، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص: محٞمد ىمريتكم، اًمٌٕمد اًمديٜمل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اجلزائرأٟمٔمر -4

5- Corrine (Ch): Les trente première années de l'état d'Alger ,édition O.P.U, Alger, 

1988, p18. 

: د. سمققمٌدزم اعمٝمدي، آطمتالل اًمٗمرٟمز ًمٚمجزائر وُم٘م٤موُم٦م اًمِمٕم٥م ذم اعمٞمدان اًمروطمل، جمٚم٦م أٟمٔمر -6

 .915، ص0972، وزارة اًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م، اجلزائر9إص٤مًم٦م، اًمٕمدد

7- Yvonne (T):l'Affrontements culturel dans l'Algérie coloniale, écoles, 

médecines religion, (1830-1880),2Ed,Alger,1983,p36.   
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م، جمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م، 21و 09د. حيٞمك سمققمزيز، أوو٤مع اعم١مؾم٤ًمت اًمديٜمٞم٦م سم٤مجلزائر ظمالل اًم٘مرٟملمأٟمٔمر:   -8

 .24، ص0980، اًمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اجلزائر69اًمٕمدد

 .24اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص ،اًمديٜمل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اجلزائر محٞمد ىمريتكم، اًمٌٕمدأٟمٔمر:  -9

 69/916اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم رىمؿ  0969اًمدؾمتقر اجلزائري ُمـ  22امم  02اعمقاد ُمـ : أٟمٔمر -01

 .01/19/0969شم٤مريخ ٟمنمه٤م  64، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد0969أوت 21اعم١مرخ ذم 

أـمروطم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم،  : ص٤مًمح دضم٤مل، مح٤مي٦م احلري٤مت ودوًم٦م اًم٘م٤مٟمقن،أٟمٔمر -00

 .275ص ،2119/2101اجلزائر،

ضمقيٚمٞم٦م  15اعم١مرخ ذم  57/76اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م إُمر رىمؿ  27/00/0976: اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل،أٟمٔمر -02

0976. 

اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اجلزائري، دار اًمٜمٝمْم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، أم سمقاىمل،  : د. ؾمٕمٞمد سمقؿمٕمػم، أٟمٔمر -09

 .880. ص0991زائر، اجل

ضمقيٚمٞم٦م  15اعم١مرخ ذم  57/76ُمـ اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م إُمر رىمؿ  16: اعم٤مدة أٟمٔمر -04

0976. 

اعم١مرخ ذم  76/97اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م إُمر اًمرئ٤مد رىمؿ  0976: اًمدؾمتقر اجلزائري أٟمٔمر -05

 .24/00/0976، شم٤مريخ ٟمنمه٤م 94اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد  22/14/0976

 ُمٗمٝمقم قمغم أّن آؿمؽمايمٞم٦م اظمتٞم٤مر اًمِمٕم٥م اًمذي ٓ رضمٕم٦م ومٞمف 0976ُمـ اًمدؾمتقر   01شمٜمص اعم٤مّدة  -06

صمّؿ ٟمّّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مّدة  2 اًمٗم٘مرة متٝمٞمده ذم ضم٤مء ُم٤م وهذا "وروطم٤م  ٟمّّم٤م اًمقـمٜمل اعمٞمث٤مق ذم ورد عم٤ِم ـمٌ٘م٤م آؿمؽمايمّٞم٦م

 "اًمدوًم٦م اجلزائرّي٦م دوًم٦م اؿمؽمايمّٞم٦م» سم٘مقهل٤م أّن  0

٘مقق واحلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م قمؼم اًمدؾم٤مشمػم اجلزائري٦م، حم٤مضات أًم٘مٞم٧م قمغم : أ. ؾمٝمٞمٚم٦م ىمٛمقدي، احلأٟمٔمر -07

 .01، ص2102ـمٚم٧ٌم احل٘مقق، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر 

: ؾمٙمٞمٜم٦م قمزوز، احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اجلزائري، رؾم٤مًم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه دوًم٦م أٟمٔمر -08

 .922. ص2117/2118ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر

قد ىم٤مؾمؿ صم٤مسم٧م سمٚم٘م٤مؾمؿ، آؾمالم صمقرة ؿم٤مُمٚم٦م، ُمٜمِمقرات وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ إصكم : د. ُمقًمأٟمٔمر -09

 .219ص ،0975اجلزائر، ،واًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م، ىمًٜمٓمٞمٜم٦م

 .929ص،: ؾمٙمٞمٜم٦م قمزوز، احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اجلزائريأٟمٔمر -21

 .221صمقرة ؿم٤مُمٚم٦م، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص اإلؾمالم: د. ُمٚمقد ىم٤مؾمؿ صم٤مسم٧م ىم٤مؾمؿ، أٟمٔمر -20

 .220د. ىم٤مؾمؿ صم٤مسم٧م ىم٤مؾمؿ، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، صٟمٔمر: أ  -22
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اعم١مرخ ذم  89/08اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم رئ٤مد رىمؿ  0989اًمدؾمتقر اجلزائري أٟمٔمر:  -29

 .10/19/0989، شم٤مريخ ٟمنمه٤م 19، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد28/12/0989

ل اًمقصم٤مئؼ : د. سمقيمرا ادريس، شمٓمقر اعم١مؾم٤ًمت اًمدؾمتقري٦م ذم اجلزائر ُمٜمذ آؾمت٘مالل ُمـ ظمالأٟمٔمر -24

 .297، ص0994واًمٜمّمقص اًمرؾمٛمٞم٦م، اًم٘مًؿ اًمث٤مين، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م 

 274اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص ،: ص٤مًمح دضم٤مل، مح٤مي٦م احلري٤مت ودوًم٦م اًم٘م٤مٟمقنأٟمٔمر -25

، يتْمٛمـ اىم٤مُم٦م جمٚمس إقمغم ًمٚمدوًم٦م.اًمّم٤مدر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 0992ضم٤مٟمٗمل  04: سمٞم٤من أٟمٔمر -26

 .0992ضم٤مٟمٗمل  08، اعمقاومؼ ل 19

 .929اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص ،ٟمٔمر: ؾمٙمٞمٜم٦م قمزوز، احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اجلزائريأ -27

 .275اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص ،: ص٤مًمح دضم٤مل، مح٤مي٦م احلري٤مت ودوًم٦م اًم٘م٤مٟمقنأٟمٔمر -28

اعم١مرخ ذم  96/498اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم رئ٤مد رىمؿ  0996: اًمدؾمتقر اجلزائري أٟمٔمر -29

، شم٤مريخ ٟمنمه٤م 60نموع شمٕمديؾ اًمدؾمتقر، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدداخل٤مص سم٢مصدار ٟمص ُم 17/02/0996

06/01/0996. 

ومتٞمز ومقزي٦م، احلؼ ذم طمري٦م مم٤مرؾم٦م اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م ووقاسمٓمف ذم فمؾ اطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم : أٟمٔمر -91

حل٘مقق آٟم٤ًمن، ُمذيمرة ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم حل٘مقق آٟم٤ًمن، سم٤مشمٜم٦م، 

 .61، ص2119/2101اجلزائر

وم٘مد يم٤من  0996. اًمتٕمديؾ اجلزئل إظمػم ًمدؾمتقر 0996ُمـ اًمدؾمتقر اجلزائري ًمًٜم٦م  96: اعم٤مدة أٟمٔمر -90

، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م 2118ٟمقومٛمؼم ؾمٜم٦م 05اعمقاومؼ  0429ذي اًم٘مٕمدة قم٤مم  07اعم١مرخ ذم  09-18سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

 .2118ٟمقومٛمؼم 06، اًمّم٤مدرة ذم 69اًمٕمدد

 اًمدؾمتقري، اًمتٕمديؾ واعمتْمٛمـ 2106 ُم٤مرس 6 ذم اعم١مرخ 10- 06رىمؿ  ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 42: اعم٤مدة أٟمٔمر -92

 .2106 ُم٤مرس 7 ذم اًمّم٤مدرة ،04اًمٕمدد اًمرؾمٛمٞم٦م اجلريدة

يتْمٛمـ اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري،  2106ُم٤مرس  6اعمقاومؼ ل 10-06ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  52اٟمٔمر: اعم٤مدة  -99

 .2106ُم٤مرس 7، اعم١مرظم٦م ذم 04اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م رىمؿ 

، اعمتٕمٚمؼ سم٤مٕطمزاب 2102يٜم٤مير 02اعم١مرخ ذم  14-02ـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي ُم 18اٟمٔمر: اعم٤مدة  -94

 .2102-10-15اعم١مرظم٦م ذم  12اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م رىمؿ

يتٕمٚمؼ  2102يٜم٤مير ؾمٜم٦م  8ُم١مرخ ذم  02ر.م.د/  10اٟمٔمر: رأي اعمجٚمس اًمدؾمتقري اجلزائري رىمؿ  -95

 ٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدؾمتقر.سمٛمراىم٦ٌم ُمدى ُمٓم٤مسم٘م٦م اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي اعمتٕمٚمؼ سم٤مٕطمزاب اًمً

يتْمٛمـ اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري،  2106ُم٤مرس  6اعمقاومؼ ل 10-06اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ ُمـ  54اٟمٔمر: اعم٤مدة  -96

 2106ُم٤مرس 7، اعم١مرظم٦م ذم 04اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م رىمؿ 
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اعمتٕمٚمؼ  2102يٜم٤مير  02اعم١مرخ ذم  16-02ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ  47و 2اٟمٔمر: اعم٤مدشم٤من  -97

 .2102-10-05اعم١مرظم٦م ذم  12سم٤مجلٛمٕمٞم٤مت، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م رىمؿ 

حيدد ذوط وىمقاقمد مم٤مرؾم٦م اًمِمٕم٤مئر  2116ومؼماير  28اعم١مرخ ذم  12-16ُمـ إُمر  8اٟمٔمر: اعم٤مدة  -98

 2116ومؼماير  29، اعم١مرظم٦م ذم 54اًمديٜمٞم٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم )اؾمتدراك(، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

، حيدد ذوط 2117ُم٤مي  09ذم اعم١مرخ  095-17ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  6و 9و 2اٟمٔمر: اعم٤مدة  -99

 .2117ُم٤مي 21اعم١مرظم٦م ذم  99ويمٞمٗمٞم٤مت ؾمػم اًمتٔم٤مهرات اًمديٜمٞم٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

 ؿائؿة ادراجع:
 افـصوص افؼاكوكقة:

اجلريدة  0969أوت  21اعم١مرخ ذم  69/916اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم رىمؿ  0969اًمدؾمتقر اجلزائري  -

 .01/19/0969رة ذم اًمّم٤مد 64اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 

 22/14/0976اعم١مرخ ذم  76/97اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م إُمر اًمرئ٤مد رىمؿ  0976اًمدؾمتقر اجلزائري  -

 .24/00/0976، شم٤مريخ ٟمنمه٤م 94اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد 

، 28/12/0989اعم١مرخ ذم  89/08اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم رئ٤مد رىمؿ  0989اًمدؾمتقر اجلزائري  -

 .10/19/0989ريخ ٟمنمه٤م ، شم٤م19اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد

 17/02/0996اعم١مرخ ذم  96/498اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م ُمرؾمقم رئ٤مد رىمؿ  0996اًمدؾمتقر اجلزائري  -

. 06/01/0996، شم٤مريخ ٟمنمه٤م 60اخل٤مص سم٢مصدار ٟمص ُمنموع شمٕمديؾ اًمدؾمتقر، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد

ٟمقومٛمؼم  06اًمّم٤مدرة ذم  69ىمؿ ، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ر2118ٟمقومٛمؼم  05اعم١مرخ ذم  09-18اعمٕمدل سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 

 اجلريدة اًمدؾمتقري، اًمتٕمديؾ واعمتْمٛمـ 2106 ُم٤مرس 6 ذم اعم١مرخ 10- 06، واعمٕمدل سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ 2118

 .2106 ُم٤مرس 7 ذم اًمّم٤مدرة ،04اًمٕمدد اًمرؾمٛمٞم٦م

 .0976ضمقيٚمٞم٦م  15اعم١مرخ ذم  57/76اًمّم٤مدر سمٛمقضم٥م إُمر رىمؿ  27/00/0976اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل، -

 0965ٞم٤م ضمقيٚم01إُمر  -

، اعمقاومؼ ل 19يتْمٛمـ اىم٤مُم٦م جمٚمس إقمغم ًمٚمدوًم٦م.اًمّم٤مدر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م قمدد  0992ضم٤مٟمٗمل  04سمٞم٤من  -

 .0992ضم٤مٟمٗمل  08

حيدد ذوط وىمقاقمد مم٤مرؾم٦م اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم  2116ومؼماير  28اعم١مرخ ذم  12-16إُمر  -

 2116ومؼماير  29ذم  ، اعم١مرظم٦م54)اؾمتدراك(، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

 12اعمتٕمٚمؼ سم٤مجلٛمٕمٞم٤مت، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م رىمؿ  2102يٜم٤مير  02اعم١مرخ ذم  16-02اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ  -

 .2102-10-05اعم١مرظم٦م ذم 
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، اعمتٕمٚمؼ سم٤مٕطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م 2102يٜم٤مير 02اعم١مرخ ذم  14-02اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي  -

 .2102-10-15اعم١مرظم٦م ذم  12رىمؿ

، حيدد ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت ؾمػم اًمتٔم٤مهرات 2117ُم٤مي  09اعم١مرخ ذم  095-17اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي رىمؿ  -

 .2117ُم٤مي 21اعم١مرظم٦م ذم  99اًمديٜمٞم٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 

 ادمفػات بافؾغة افعربقة:

-0891اًمٓمٌٞم٦م واًمديـ )  د.إيٗمقن شمقران : اعمقاضمٝم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم اجلزائر اعمًتٕمٛمرة، اعمدارس واعمامرؾم٤مت -

 .2117(، دار اًم٘مّم٦ٌم ًمٚمٜمنم، اجلزائر0881

د.سمقيمرا إدريس، شمٓمقر اعم١مؾم٤ًمت اًمدؾمتقري٦م ذم اجلزائر ُمٜمذ آؾمت٘مالل ُمـ ظمالل اًمقصم٤مئؼ واًمٜمّمقص  -

 .0994اًمرؾمٛمٞم٦م، اًم٘مًؿ اًمث٤مين، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م 

٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، أم سمقاىمل، اجلزائر، د. ؾمٕمٞمد سمقؿمٕمػم، اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اجلزائري، دار اًمٜمٝمْم -

0991. 

، اًمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م 9رائد اإلصالح واًمؽمسمٞم٦م ذم اجلزائر، ط  ،د.راسمح شمريمل : اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد سمـ سم٤مديس -

 . 0980ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اجلزائر 

واًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م،  د.ُمقًمقد ىم٤مؾمؿ صم٤مسم٧م سمٚم٘م٤مؾمؿ، آؾمالم صمقرة ؿم٤مُمٚم٦م، ُمٜمِمقرات وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ إصكم -

 .0975اجلزائر، ،ىمًٜمٓمٞمٜم٦م

(، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م 0911-0891قمٌد احلٛمٞمد زوزو، ٟمّمقص ووصم٤مئؼ ذم شم٤مريخ اجلزائر اعمٕم٤مس،) -

 . 2117ًمٚمٙمت٤مب، اجلزائر

أ.ؾمٝمٞمٚم٦م ىمٛمقدي، احل٘مقق واحلري٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م قمؼم اًمدؾم٤مشمػم اجلزائري٦م، حم٤مضات أًم٘مٞم٧م قمغم ـمٚم٧ٌم  -

 .2102ئر احل٘مقق، ضم٤مُمٕم٦م اجلزا

 ادمفػات بافؾغة افػركسقة:

 -0 Corrine (Ch): Les trente première années de l'état d'Alger ,édition O.P.U, Alger, 

1988. 

2- 
 
Yvonne (T):l'Affrontements culturel dans l'Algérie coloniale, écoles, médecines 

religion, (1830-1880),2Ed,Alger,1983.  

 :اجلامعقة واألضروحات لافرشائ

ص٤مًمح دضم٤مل، مح٤مي٦م احلري٤مت ودوًم٦م اًم٘م٤مٟمقن، أـمروطم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم،  -

 . 2119/2101اجلزائر،

ؾمٙمٞمٜم٦م قمزوز، احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اجلزائري، رؾم٤مًم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه دوًم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن  -

 .2117/2118اًمٕم٤مم، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر
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ومتٞمز ومقزي٦م، احلؼ ذم طمري٦م مم٤مرؾم٦م اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م ووقاسمٓمف ذم فمؾ اطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم حل٘مقق  -

اإلٟم٤ًمن، ُمذيمرة ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم حل٘مقق اإلٟم٤ًمن، سم٤مشمٜم٦م، 

 .2119/2101اجلزائر

ر، ُمذيمرة ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم اًمت٤مريخ محٞمد ىمريتكم، اًمٌٕمد اًمديٜمل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اجلزائ -

 .2101-2119، 2اعمٕم٤مس، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر

 ادجالت: 

، 69م، جمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م، اًمٕمدد21و 09د. حيٞمك سمققمزيز، أوو٤مع اعم١مؾم٤ًمت اًمديٜمٞم٦م سم٤مجلزائر ظمالل اًم٘مرٟملم - 

 .0980اًمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اجلزائر

طمتالل اًمٗمرٟمز ًمٚمجزائر وُم٘م٤موُم٦م اًمِمٕم٥م ذم اعمٞمدان اًمروطمل، جمٚم٦م إص٤مًم٦م، د. سمققمٌدزم اعمٝمدي، آ -

 .0972، وزارة اًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م، اجلزائر9اًمٕمدد
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 افعؼد اإلفؽسوين
 
 ضافبة دـتوراه - ادؼداد هدى

 بن يوشف بن خدة -ـؾقة احلؼوق

 1جامعة اجلزائر 

 

 مـؾخص افبحث

ًمّمدوم٦م سمؾ فمٝمر ٟمتٞمج٦م اًمتحقٓت اًمٙمؼمى إن فمٝمقر اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م مل يٙمـ وًمٞمد ا

و اعمٕمٚمقُم٤مت، و اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م شمٕمتؼم يمٖمػمه٤م     آشمّم٤مٓتاحل٤مصٚم٦م ذم جم٤مل شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م 

ُمـ اًمٕم٘مقد قمغم أن وضمف اخلّمقصٞم٦م ومٞمٝم٤م يٙمٛمـ ذم يمقهن٤م شمتؿ قمـ سمٕمد، و دًمؽ سم٤مؾمتخدام 

جي٤مب و اًم٘مٌقل قمؼمه٤م و دًمؽ اإلٟمؽمٟم٧م، إد يتؿ اًمتٕمٌػم قمـ اإل وؾمٞمط إًمٙمؽموين يتٛمثؾ ذم ؿمٌٙم٦م

قمـ ـمريؼ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين أو اعمح٤مدصم٦م اًمتل شمتؿ سملم ـمرذم اًمٕم٘مد ذم جمٚمس واطمد يمام هق 

ُمٕمروف ذم اًمٕم٘مقد اًمٕم٤مدي٦م، سمٛمٕمٜمك أن اًمتٕم٤مىمد اإلًمٙمؽموين يٙمقن سملم طم٤مضيـ زُم٤مٟم٤م و هم٤مئٌلم 

 ُمٙم٤مٟم٤م، يمام يٛمٙمـ أن يٙمقن سملم هم٤مئٌلم زُم٤مٟم٤م و ُمٙم٤مٟم٤م .

تحديد زُم٤من و ُمٙم٤من إسمرام اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ومتٕمدان ُم٠ًمًمت٤من ه٤مُمت٤من إد أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم

سمتحديد زُم٤من اًمٕم٘مد شمتحدد ُم٤ًمئؾ ه٤مُم٦م ٟمّم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕم٘مد، ومٞمٙمقن زُم٤من 

اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين سم٤مًمٚمحٔم٦م اًمتل يّمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مٌقل ًمٚمٛمقضم٥م قمغم أٟمف اًمٖم٤مًم٥م، أُم٤م  اٟمٕم٘م٤مد

وم٦م اًم٘م٤مٟمقن اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ و اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م ًمٚمٜمٔمر ذم سم٤مًمٜم٦ًٌم عمٙم٤مٟمف ومٌتحديده يٛمٙمـ ُمٕمر

يٓمٌؼ قمغم اًمٕم٘مد  اًمذياًمٜمزاقم٤مت اًمتل شمثقر سملم ـمرذم اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين، و ذم هدا حيدد اًم٘م٤مٟمقن 

خيت٤مره اًمٓمروملم ذم ظمْمققمٝمام ًمف، أُم٤م اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م ومتحدد سمٛم٘مر  اًمذياإلًمٙمؽموين سم٤مًم٘م٤مٟمقن 

 دقمك قمٚمٞمف .إىم٤مُم٦م اعمدقمل أو حمؾ إىم٤مُم٦م اعم

ي٘مقم ومٞمٝم٤م اًمٓمرف  إذقم٤منو ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٓمٌٞمٕم٦م هده اًمٕم٘مقد وم٤مًمرأي اًمٖم٤مًم٥م ي٘مر سمٙمقهن٤م قم٘مقد 

 اًم٘مقي سمقوع ذوط اًمٕم٘مد دون أن يٙمقن ًمف طمؼ ُمٜم٤مىمِم٦م سمٜمقد اًمٕم٘مد.

، و اعمٕمٚمقُم٤مت، وؾمٞمط إًمٙمؽموينآشمّم٤مٓت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م  ،اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م: افؽؾامت افدافة

 .اإلٟمؽمٟم٧م ؿمٌٙم٦م

ractAbst 

The emergence of electronic contracts have come about as a result of 

major shifts in communications and information technology. They are 

considered as any other contracts and their unique characteristic resides in 
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the fact they are remotely done by using an electronic medium which is the 

internet where both the approval and acceptance are expressed by e-mail or 

through a conversation between the two parties in one setting as it is   

known with the regular contracts which means that the electronic 

contracting can happen regardless of the place and time  

In fact , the choice of  time and place where the electronic contract is 

concluded is of great importance and  by choosing the time  ,an important 

matter is determined  according to the  general rules of  contract  , so the 

moment of  contracting  is the same moment when  the  acceptance arrives 

in most cases  ,and the place of contracting and the nature agreement 

between the two parties play a big role in determining  the kind of  law that 

must be applied   and  the kind of  competent court to look into the conflicts 

that  arise between the two parties of the electronic contract . 

 مــؼدمـة

إن قم٤ممل اًمٞمقم اًمذي دظمؾ أًمٗمٞمتف اًمث٤مًمث٦م يِمٝمد صمقرة ؿم٤مُمٚم٦م ذم جم٤مٓت قمٚمٛمٞم٦م خمتٚمٗم٦م وُمت٤ٌميٜم٦م 

شمٓمقرات يمٛمٞم٦م وٟمققمٞم٦م ه٤مئٚم٦م ذم جم٤مل احلقاؾمٞم٥م واإلشمّم٤مل  هل اًمثقرة اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، ُمٌٜمٞم٦م قمغم

 ُم٧ًم مجٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م . 

طمٞم٨م يمِمػ هذا اًمت٘مدم قمـ ـمرائؼ أظمرى إلسمرام اعمٕم٤مُمالت واًمٕم٘مقد سم٤مؾمتخدام وؾم٤مئؾ   

(، وأهؿ هذه اًمقؾم٤مئؾ هل électronique data inter changeاًمت٤ٌمدل اإلًمٙمؽموين ًمٚمٌٞم٤مٟم٤مت )

 اًمتٚمٙمس، اًمٜمًخ اًمؼمىمل. ،اإلٟمؽمٟم٧م، اًمؼميد اإلًمٙمؽموين

ًمٙمؽموٟمٞم٦م حيؾ حمؾ طمٞم٨م سمدأ اًمت٤ٌمدل اإلًمٙمؽموين ًمٚمٌٞم٤مٟم٤مت قمـ ـمريؼ اعمًتٜمدات اإل

اعمًتٜمدات اًمقرىمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م, واؾمتٓم٤مع إؿمخ٤مص سمٗمْمؾ ذًمؽ وقمؼم اؾمتخدام هذه اًمِمٌٙم٦م إمم 

ٕم٤مُمالت قمـ سمٕمد دون أن يٙمقٟمق ذم ُمٙم٤من واطمد قمـ ـمريؼ قم٘مقد اـمٚمؼ اضمراء اًمٕمديد ُمـ اعم

 قمٚمٞمٝم٤م إؾمؿ اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يمقهن٤م شمؼمم قمـ ـمريؼ اًمقؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م .

وىمد واضمٝم٧م هذه اًمٕم٘مقد ذم سم٤مدئ إُمر حتدي٤مت وإؿمٙم٤مًمٞم٤مت دومع سم٤مُٕمؿ اعمتحدة إمم 

, ودومع اًمٕمديد ُمـ 0996وٟمٞم٦م قم٤مم إصدار ىم٤مٟمقن إوٟمًؽمال اًمٜمٛمقذضمل سمِم٠من اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽم

 اًمدول إمم ووع شمنميٕم٤مت قم٤مجل٧م ذم ُمْمٛمقهن٤م قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕم٤مىمد اإلًمٙمؽموين .

ومال ُمٜم٤مص ُمـ اإلؿم٤مرة وًمق سمِمٙمؾ ظم٤مـمػ قمغم أن ُمقوقع اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ىمد 

اؾمت٘مٓم٧ٌم اهتامُمل ٕٟمف ُمـ اًمٕم٘مقد اًمتل وضمدت ىمٌقٓ يمٌػما ذم اًم٤ًمطم٦م اًمتج٤مري٦م ًمذا ٓسمد ُمـ 

 أريم٤مٟمف وذوـمف ًمٚمحٗم٤مظ قمغم صح٦م هذه اًمٕم٘مقد.سمٞم٤من أهؿ 

 و عمٕم٤مجل٦م هدا اعمقوقع  أـمرح اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م :
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ُم٤مُمدى شمقاومؼ إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٜمٔمؿ اًمٕم٘مد ذم ُمراطمؾ إسمراُمف وشمٜمٗمٞمذه وإصم٤ٌمشمف ُمع 

 اخلّمقصٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمف ؟

 و هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م شمتٗمرع ُمٜمٝم٤م اًمت٤ًمؤٓت اًمت٤مًمٞم٦م :

 ٘مد اإلًمٙمؽموين ؟ ُم٤مذا ي٘مّمد سم٤مًمٕم -

 ُم٤م هل أريم٤من اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ؟ -

 ُم٤م وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت ذم اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ؟ -

 ُم٤م هق اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين إلسمرام اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ؟ -

 ُم٤م هق اًم٘م٤مٟمقن اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ؟ -

ؾم٠مؾمٕمك ضم٤مهدة  إن هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م واًمت٤ًمؤٓت شمِمٙمؾ اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م ًمٌحثل واًمتل

 ًمإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م ُمـ ظمالل شم٘مًٞمؿ هدا اًمٌح٨م إ مم ُمٌحثلم :

طمٞم٨م ؾمقف أقمرض ذم اعمٌح٨م إول ُم٤مهٞم٦م اًمٕم٘مد آًمٙمؽموين اًمذي ؾمقف أىمًٛمف إمم 

صمالث ُمٓم٤مًم٥م،  أشمٓمرق ذم اعمٓمٚم٥م إول إمم شمٕمريػ اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين , صمؿ أشمٜم٤مول ذم اعمٓمٚم٥م 

وين، صمؿ أشمٜم٤مول ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م ظمّم٤مئص اًمٕم٘مد اًمث٤مين اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٕم٘مد اإلًمٙمؽم

 اإلًمٙمؽموين .

اعمٌح٨م اًمث٤مين ؾمقف أشمٜم٤مول ومٞمف اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين اًمذي ؾمقف أىمًٛمف  

إمم صمالث ُمٓم٤مًم٥م، أشمٓمرق ذم اعمٓمٚم٥م إول إمم إسمرام اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين، صمؿ أشمٜم٤مول ذم اعمٓمٚم٥م 

أشمٜم٤مول ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م حتديد آظمتّم٤مص واًم٘م٤مٟمقن  اًمث٤مين إصم٤ٌمت اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين، صمؿ

 اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ ذم اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م. 

 ماهقة افعؼد االفؽسوين: ادبحث األول 

اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ُمٗمٝمقم شم٘مٜمل دظمؾ جم٤مل اًم٘م٤مٟمقن، وهق ُمـ أهؿ ٟمقاشم٩م اًمثقرة اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م 

٤مشمٞم٦م واًمتٓمقر ذم جم٤مل شم٘مٜمٞم٤مت اإلشمّم٤مل قمـ اإلٟمدُم٤مج سملم اًمتٓمقر ذم جم٤مل اعمٕمٚمقُم اًمتل ٟمجٛم٧م

 قمـ سمٕمد.

يٕمتؼم حتديد ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين أُمرا ُمٝمام ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ي٤ًمقمد قمـ ومٝمؿ 

اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل يٓمرطمٝم٤م اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ذم ُمرطمٚم٦م اإلسمرام واًمتٜمٗمٞمذ و اإلصم٤ٌمت، 

ٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمف ُمع ضورة اًمقىمقف قمغم ًمدا ي٘متيض قمكم اًمقىمقف قمغم شمٕمريٗمف و صمؿ حتديد اًمٓم

 اخلّم٤مئص اًمتل يتٛمٞمز هب٤م وهذا ُم٤م ؾم٠مشمٜم٤موًمف ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م وقمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: 
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 تعريف افعؼد اإلفؽسوين :ادطؾب األول

ًمٞمس هٜم٤مك شمٕمريػ ُمقطمد ًمٚمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ؾمٞمام ًمق أظمذٟم٤م سمٕملم اإلقمت٤ٌمر شمٕمدد اجلٝم٤مت 

ٕم٤مريػ ُمـ ضمٝم٦م، وٟمقع اًمت٘مٜمٞم٦م اًمتل شمًتٕمٛمؾ ذم إسمراُمف ُمـ ضمٝم٦م واعمح٤مومؾ اًمتل أوردت هذه اًمت

 أظمرى ًمذا ؾم٠مشمٜم٤مول ذم هذا اعمٓمٚم٥م اًمتٕمريػ اًمٗم٘مٝمل واعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م واًم٘مقاٟملم اعم٘م٤مرٟم٦م .

 افػرع األول: افتعريف افػؼفي فؾعؼد اإلفؽسوين 

ت ووع اًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين قمدة شمٕم٤مريػ ًمٚمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين شمْمٛمٜم٧م أهمٚمٌٝم٤م اإلقمت٤ٌمرا

إؾم٤مؾمٞم٦م ًمتٕمريػ أي قم٘مد ُمع ُمراقم٤مة ظمّمقصٞم٦م هذا اًمٕم٘مد يمقٟمف يؼمم قمـ ـمريؼ ؿمٌٙم٦م 

 اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م آٟمؽمٟم٧م .

سم٠مٟمف اًمٕم٘مد اًمذي يٜمٓمقي قمغم شم٤ٌمدل اًمرؾم٤مئؾ سملم اًم٤ٌمئع  "وم٘مد قمرومف ضم٤مٟم٤ٌم ُمـ اًمٗم٘مف إُمريٙمل 

اُم٤مت شمٕم٤مىمدي٦م واعمِمؽمي واًمتل شمٙمقن ىم٤مئٛم٦م قمغم صٞمغ ُمٕمدة ؾمٚمٗم٤م وُمٕم٤مجل٦م إًمٙمؽموٟمٞم٤م وشمٜمِم٠م اًمتز

سم٠مٟمف إشمٗم٤مق يتالىمك ومٞمف اإلجي٤مب واًم٘مٌقل قمغم ؿمٌٙم٦م  "يمام قمرومف سمٕمض اًمٗم٘مف اًمالشمٞمٜمل سم٠مٟمف: ، (1)

دوًمٞم٦م ُمٗمتقطم٦م ًمإلشمّم٤مل قمـ سمٕمد وذًمؽ سمقؾمٞمٚم٦م ُمًٛمققم٦م وُمرئٞم٦م وسمٗمْمؾ اًمتٗم٤مقمؾ سملم اعمقضم٥م 

 . (2)واًم٘م٤مسمؾ 

 أُم٤م اًمٗم٘مف اًمٕمريب وم٘مد ووع قمدة شمٕم٤مريػ هلذا اًمٕم٘مد :

 . "ؿ اٟمٕم٘م٤مده سمقؾمٞمٚم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٘مّمد إٟمِم٤مء إًمتزاُم٤مت شمٕم٤مىمدي٦م اًمٕم٘مد اًمذي شم" -

إشمٗم٤مق سملم ـمرذم اًمٕم٘مد ُمـ ظمالل شمالىمل اإلجي٤مب واًم٘مٌقل قمـ ـمريؼ إؾمتخدام " -

ؿمٌٙم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت ؾمقاء ذم شمالىمل اإلرادشملم أو اعمٗم٤موو٤مت اًمٕم٘مدي٦م أو اًمتقىمٞمع أو أي ضمزئٞم٦م ُمـ 

اًمٕم٘مد ذم جمٚمس اًمٕم٘مد أو ُمـ ظمالل  ضمزئٞم٤مت إسمراُمف ؾمقاء أيم٤من هذا اًمتٍمف سمحْمقر ـمرذم

 . ( 3) "اًمتالىمل قمؼم ؿم٤مؿم٤مت احل٤مؾم٥م أزم أو أي وؾمٞمٚم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ؾمٛمٕمٞم٦م أو سمٍمي٦م

 افػرع افثاين: تعريف افعؼد اإلفؽسوين دم ادواثقق افدوفقة 

 ؾمقف أىمتٍم اًمدراؾم٦م قمغم:

 اإلفؽسوكقة أوال: افتعريف افوارد دم افؼاكون افـؿوذجي فألمم ادتحدة حول افتجارة 

                                                 
 ، 2119 ، سم٤مسمؾ ضم٤مُمٕم٦م 0، اًمٕمدد ، واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦ما ًمٚمٕمٚمقم اعمحكم اعمح٘مؼ جمٚم٦م ، اإلًمٙمؽموين اًمٕم٘مد –(.يم٤مفمؿ يمريؿ قمكم 1)

  .099ص

  .99ص ، 2111 ، اًم٘م٤مهرة اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٜمٝمْم٦م دار آٟمؽمٟم٧م، قمؼم اًمتٕم٤مىمد ظمّمقصٞم٦م–(.د. أؾم٤مُم٦م أسمق احلًـ جم٤مهد 2)

 .28،ص2100 قمامن، واًمتقزيع، ًمٜمنم اًمث٘م٤موم٦م دار اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، اًمتج٤مرة اًمٕم٘مقد ذم اًمقضمٞمز –د.حمٛمد ومقاز اعمٓم٤مًم٘م٦م -(3)
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 أوCNUDCIإيمتٗمك اًم٘م٤مٟمقن اًمٜمٛمقذضمل ًمألُمؿ اعمتحدة طمقل اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م )

UNCITRAL) (
1
) 

  l’échange de données informatisées/ب سمت٤ٌمدل اًمٌٞم٤مٟم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 2ذم اعم٤مدة 

ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت إًمٙمؽموٟمٞم٤م ُمـ طم٤مؾمقب إمم طم٤مؾمقب آظمر سم٤مؾمتخدام ُمٕمٞم٤مر ُمتٗمؼ  "و هل 

 ( 2) "تٙمقيـ اعمٕمٚمقُم٤متقمٚمٞمف ًم

و رأت اًمٚمجٜم٦م اعمٕمدة هلذا اًم٘م٤مٟمقن سم٠من هذا اًمتٕمريػ يٜمٍمف إمم يمؾ إؾمتٕمامٓت 

اعمٕمٚمقُم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ويِمٛمؾ سمذًمؽ إسمرام اًمٕم٘مقد وإقمامل اًمتج٤مري٦م اعمختٚمٗم٦م وقمٚمٞمف وم٢من 

اًمٕم٘مد اًمذي يتؿ اًمتٕمٌػم قمـ اإلرادة ومٞمف سملم  "اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين طم٥ًم هذا اًم٘م٤مٟمقن هق

 / ب .2/أ و 2اعمتٕم٤مىمديـ سم٢مؾمتخدام اًمقؾم٤مئؾ اعمحددة ذم اعم٤مدة 

 ٟم٘مؾ اعمٕمٓمٞم٤مت ُمـ يمٛمٌٞمقشمر إمم يمٛمٌٞمقشمر آظمر ووم٘م٤م ًمٜمٔم٤مم قمرض ُمقطمد -

 ٟم٘مؾ اًمرؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٤مؾمتٕمامل ىمقاقمد قم٤مُم٦م أو ىمقاقمد ىمٞم٤مؾمٞم٦م  -

اًمٜم٘مؾ سم٤مًمٓمريؼ اإلًمٙمؽموين ًمٚمٜمّمقص سم٤مؾمتخدام اإلٟمؽمٟم٧م أو قمـ ـمريؼ اؾمتٕمامل  -

  (3)٘مٜمٞم٤مت أظمرى يم٤مًمتٚمٙمس واًمٗم٤ميمس شم

 ثاكقا: افتعريف افوارد دم افوثائق األوروبقة 

 (4)سمٕمد  إن اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ُمـ ـم٤مئٗم٦م اًمٕم٘مقد قمـ

اًمّم٤مدر قمـ  0997ُم٤مي  21ذم  17-97ُمـ اًمتقضمٞمف رىمؿ  2وم٘مد ٟمّم٧م اعم٤مدة قمغم 

أو اخلدُم٤مت أسمرم سملم يمؾ قم٘مد يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌْم٤مئع  "اًمؼمعم٤من إورويب اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٕم٤مىمد قمـ سمٕمد 

ُمقرد وُمًتٝمٚمؽ ذم ٟمٓم٤مق ٟمٔم٤مم سمٞمع أو شم٘مديؿ اخلدُم٤مت قمـ سمٕمد ٟمٔمٛمف اعمقرد اًمذي يًتخدم 

 . "هلذا اًمٕم٘مد شم٘مٜمٞم٦م أو أيمثر ًمإلشمّم٤مل قمـ سمٕمد إلسمرام اًمٕم٘مد أو شمٜمٗمٞمذه

                                                 
قمـ جلٜم٦م إُمؿ اعمتحدة ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمدوزم وشمؿ إىمراره سمٜم٤مء قمغم اًمتقصٞم٦م  0996ضمقان  02صدر هذا اًم٘م٤مٟمقن ذم - -(2) 

ُم٤مدة ىم٤مسمٚم٦م ًمزي٤مرة ذم  07، يتٙمقن هذا اًم٘م٤مٟمقن ُمـ  0996ديًٛمؼم  06ذم  062-50اًمّم٤مدرة قمـ اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة رىمؿ 

أُم٤م اًم٤ٌمب  01إمم 0قاد ُم٘مًٛم٦م إمم سم٤مسملم ، اًم٤ٌمب إول يٕم٤مًم٩م ُمقوقع اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ذم اعمقاد اعمًت٘مٌؾ وهذه اعم

ويٕمٚمؼ هبذا اًم٘م٤مٟمقن ُمٚمٕمؼ داظمكم يقضمف  07و06اًمث٤مين ُمٙمقن ُمـ ومّمؾ وطمٞمد ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مقد ٟم٘مؾ اًمٌْم٤مئع واعمًتٜمدات ذم اعم٤مدشملم  

 شمنميٕم٤مهت٤م اًمداظمٚمٞم٦م.  ظمٓم٤مي٤م ًمدول إقمْم٤مء سمٙمٞمٗمٞم٦م إدُم٤مضمٞم٦م وٛمـ

  .0996ب ُمـ ىم٤مٟمقن إوٟمًٞمؽمال اًمٜمٛمقذضمل سمِم٠من اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٕم٤مم .-2راضمع اًمٜمص اعم٤مدة -(2) 

، 2107ذم ايٓم٤مر اًمتنميٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمقوم٤مء اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ، اإلؾمٙمٜمدري٦م ،  آًمٙمؽموين اًمٕم٘مد –قمٌد اَّلل ٟمقار ؿمٕم٧م  -(3) 

  .60وص61ص

 ضم٤مُمٕم٦م ، احل٘مقق ذم اًمٕمٚمقم اًمديمتقراه ؿمٝم٤مدة ًمٜمٞمؾ  ُم٘مدُم٦م أـمروطم٦م ، إٟمؽمٟم٧م قمؼم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتج٤مرة–د اًمقه٤مب خمٚمقذم قمٌ -(5) 

  .52ص ، 2100/2102 سم٤مشمٜم٦م ، خلي احل٤مج
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يمؾ وؾمٞمٚم٦م سمدون وضمقد ُم٤مدي وحلٔمل "وقمروم٧م شم٘مٜمٞم٦م اإلشمّم٤مل ذم ٟمٗمس اًمٜمص سم٠مهن٤م: 

 . (1) "أن شمًتخدم إلسمرام اًمٕم٘مديـ سملم ـمرومٞمف ًمٚمٛمقرد وًمٚمٛمًتٝمٚمؽ يٛمٙمـ 

  افػرع افثافث: تعريف افؼواكغ ادؼاركة فؾعؼد اإلفؽسوين

وُم٤م ٟمٔمرا ًمٙمثرة طمدوث قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕم٤مىمد اإلًمٙمؽموين ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم أوٟم٦م إظمػمة 

سمٕمض أصم٤مرشمف ُمـ إؿمٙم٤مٓت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وم٘مد أصدرت سمٕمض اًمدول شمنميٕم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م عمٕم٤مجل٦م ذًمؽ و

 هذه اًمتنميٕم٤مت قمروم٧م اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين و ُمٜمٝم٤م :

شمني أطمٙم٤مُمف قمغم يمؾ سمٞمع أو أداء خلدُم٦م أسمرم  "اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز: قمرف اًمتٕم٤مىمد قمـ سمٕمد 

سم٤مؾمتخدام وؾمٞمٚم٦م أو أيمثر ُمـ وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل قمـ سمٕمد سملم ُمًتٝمٚمؽ وُمٝمٜمل ودون احلْمقر 

 .(2) "اعم٤مدي اعمتزاُمـ هلام

شمٕم٤مىمد سملم شم٤مضمر وُمًتٝمٚمؽ سمدون شمقاضمد  "٤مىمد قمـ سمٕمد: اًم٘م٤مٟمقن اًمٙمٜمدي: قمرف اًمتٕم

 "ضمف عمًتٝمٚمؽ ُمٕملمأو اًم٘مٌقل طم٤مل يمقن اإلجي٤مب همػم ُمق  ُم٤مدي سمٞمٜمٝمام ؾمقاء ذم طم٤مًم٦م اإلجي٤مب 

اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل: وم٘مد أورد شمٕمريػ ًمٚمًجؾ اإلًمٙمؽموين اًمذي هق سمٛمث٤مسم٦م اًمٕم٘مد 

قم٘مد أو أي ؾمجؾ آظمر يتؿ ختٚمٞم٘مف  "اإلًمٙمؽموين اًمذي يتؿ إسمراُمف سملم إـمراف طمٞم٨م قمرومف سم٠مٟمف 

 (3) "أو شمٙمقيٜمف أو إرؾم٤مًمف أو ٟم٘مٚمف أو اؾمت٘م٤ٌمًمف أو ختزيٜمف سم٠مي وؾمٞمٚم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م 

اإلشمٗم٤مق اًمذي يتؿ اٟمٕم٘م٤مده سمقؾم٤مئؾ إًمٙمؽموٟمٞم٦م يمٚمٞم٤م  "قمرف اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين  ين:اًم٘م٤مٟمقن إرد

 (4) "أو ضمزئٞم٤م 

اًم٤ٌمئع وذم شم٤مريخ ُمقاوم٘م٦م هذا إظمػم  يٜمِم٠م اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين سمٕمٜمقان ": اًم٘م٤مٟمقن اًمتقٟمز

قمغم اًمٓمٚمٌٞم٦م سمقاؾمٓم٦م وصمٞم٘م٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ممْم٤مة وُمقضمف ًمٚمٛمًتٝمٚمؽ ُم٤م مل يتٗمؼ اًمٓمروم٤من قمغم 

 (5). "اخلالف ذًمؽ

أي شمٕم٤مُمؾ أو قم٘مد أو إشمٗم٤مىمٞم٦م يتؿ "اًم٘م٤مٟمقن اإلُم٤مرايت: قمرف اعمٕم٤مُمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

اؾمالت آًمٙمؽموٟمٞم٦م وطمتك هذا اًمتٕمريػ إيراُمٝم٤م أو شمٜمٗمٞمذه٤م سمِمٙمؾ يمكم أو ضمزئل سمقاؾمٓم٦م اعمر

 ؾمٛمقل ًمٚمٕم٘مد آًمٙمؽموين.
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 ، ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ، احل٘مقق ذم اعم٤مضمًتػم ؿمٝم٤مدة ًمٜمٞمؾ ُم٘مدُم٦م ُمذيمرة– آًمٙمؽموين دًمٚمٕم٘م اًم٘م٤مٟمقين اًمٜمٔم٤مم–صقزم اًمزهرة  -(2) 

  .02ص ،2118-2117 سمًٙمرة

 . 096، ص ٤2116مرٟم٦م ، دار اًمٗمٙمر اجل٤مُمٕمل ، اإلؾمٙمٜمدري٦م ، ُم٘م دراؾم٦م اإلًمٙمؽموين اًمٕم٘مد إسمرام –ظم٤مًمد ممدوح إسمراهٞمؿ  -(3) 

  .099ص ،2115 ، قمامن ، واًمتقزيع ًمٜمنم اًمث٘م٤موم٦م دار ، ويناإلًمٙمؽم اًمٕم٘مد إصم٤ٌمت –ًمقرٟمس حمٛمد قمٌٞمدات  -(4) 

 .2111، اًمٕم٤مم  89ُمـ ىم٤مٟمقن اعم٤ٌمدٓت ، اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتقٟمز رىمؿ  28اًمٗمّمؾ  -(5) 
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إن اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ُم٤مزاًم٧م ُمقوقع دراؾم٦م وإضمتٝم٤مد وذح ُمـ 

٤مٟم٧م قم٘مقد إذقم٤من اعمٝمتٛملم هبذا اعمج٤مل مم٤م ي٘مقد إمم حم٤موًم٦م شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٓمٌٞمٕم٦م وومٞمام إن يم

 أو رو٤مئٞم٦م وهذا ُم٤م ؾمٞمتؿ شمقوٞمحف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

 افػرع األول: افعؼد االفؽسوين من ؿبقل ظؼود اإلذظان

يمقن اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قم٘مقد إذقم٤من أم ٓ، وم٠ميد  اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤م سملم ُم١ميد وُمٕم٤مرض

٘مقد إذقم٤من، سم٢مقمت٤ٌمر أن اًمٗم٘مف اإلٟمجٚمٞمزي واًمٗمرٟمز واًمٕمريب أن اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمٛمث٤مسم٦م قم

اعمتٕم٤مىمد ٓ يٛمٚمؽ إٓ أن يْمٖمط ذم قمدد ُمـ اخل٤مٟم٤مت اعمٗمتقطم٦م أُم٤مُمف ذم ُمقىمع اًم٤ٌمئع أو اعمِمؽمي 

قمغم اعمقاصٗم٤مت اًمتل يرهم٥م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمًٚمٕم٦م وُمـ اًمثٛمـ اعمحدد ؾمٚمٗم٤م، اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ُمٜم٤مىمِمتف 

 (1)ًمٕم٘مد سمرُمتف أو رومْمف يمٚمٞم٦م أو اعمٗم٤موو٦م قمٚمٞمف ُمع اعمتٕم٤مىمد أظمر ويمؾ ُم٤م يت٤مح ًمف هق إُم٤م ىمٌقل ا

 افػرع افثاين: افعؼد االفؽسوين ظؼد رضائي

يذه٥م أٟمّم٤مر هذا آدم٤مه إمم أن اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ُم٤م هق إٓ قم٘مد رو٤مئل ٕن اعمتٕم٤مىمد 

يًتٓمٞمع اًمٚمجقء إمم ُمقرد أو ُمٜمت٩م آظمر ًمٚمًٚمٕم٦م أو اخلدُم٦م إذا مل شمٕمجٌف ذوط أطمد اعمقرديـ أو 

يٛمٙمـ اإلقمتامد قمغم اعمٕمٞم٤مر آىمتّم٤مدي وم٘مط واٟمام جي٥م اًمٜمٔمر إمم اإلقمت٤ٌمريـ اعمٜمتجلم، يمام أٟمف ٓ 

 . (2)اًم٘م٤مٟمقين وآىمتّم٤مدي ُمٕم٤م

 افػرع افثافث: افعؼد االفؽسوين ذو ضبقعة خاصة

ُمـ اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمٜمد حتديد  يذه٥م رأي وم٘مٝمل إمم أٟمف جي٥م اًمتٛمٞمٞمز سملم ٟمققملم

ًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م آًمٞم٦م إسمراُمٝم٤م هل إُم٤م قم٘مقد يتؿ إسمراُمٝم٤م قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، إذ أن اًمٕم٘مقد اإل

وم٤مًمٕم٘مقد اًمتل شمؼمم قمـ  ،ـمريؼ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ أو قمـ ـمريؼ اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

ـمريؼ اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ىمد حتتقي قمغم ؾمامت قم٘مقد اإلذقم٤من، أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕم٘مقد اًمتل 

ين ومٖم٤مًم٤ٌم ُم٤م شمٙمقن قم٘مقد رو٤مئٞم٦م إذ يتؿ اًمتٗم٤موض قمغم إسمرام شمؼمم قمـ ـمريؼ اًمؼميد آًمٙمؽمو

اًمٕم٘مد قمـ ـمريؼ إرؾم٤مل اًمرؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سملم اعمتٕم٤مىمديـ قمـ ـمريؼ اعمقاىمع اًمِمخّمٞم٦م 

 (3)اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إمم أن ي٘مؽمن اجي٤مب أطمد اعمتٕم٤مىمديـ سم٘مٌقل أظمر ومٞمٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد 

                                                 
اري٦م، اًمٕم٘مد ذم اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م، ٟمدوة إدارة قم٘مقد اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م، اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اإلد -سمره٤من ؾمٛمػم-(1) 

 8، ص2116اًم٘م٤مهرة، 

 اًمٜمج٤مح ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقن، ذم اعم٤مضمًتػم ؿمٝم٤مدة ًمٜمٞمؾ ُم٘مدُم٦م رؾم٤مًم٦م اإلًمٙمؽموين، اًمٕم٘مد جمٚمس –عم٤م قمٌد اَّلل ص٤مدق ؾمٚمٝم٥م  -(2)

 .60-61ص ،2118 ٟم٤مسمٚمس، اًمقـمٜمٞم٦م،

 .095اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص -يم٤مفمؿ يمريؿ قمكم -(3)
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 خصائص افعؼد اإلفؽسوين: ادطؾب افثافث

ًمٙمؽموين اعمؼمم قمؼم إٟمؽمٟم٧م ظمّم٤مئص متٞمزه قمـ همػمه ُمـ اًمٕم٘مقد إظمرى يمام اًمٕم٘مد آ

أن هذا اًمٕم٘مد يٛمٙمـ أن يِمؽمك ذم سمٕمض اخلّم٤مئص اعمقضمقدة ذم اًمٕم٘مقد اًمت٘مٚمٞمدي٦م وهذا ُم٤م 

 ؾمٞمتؿ شمقوٞمحف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :

 افػرع األول: افعؼد اإلفؽسوين أحد افعؼود افتي تزم ظن بعد

 اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد شمتٛمثؾ : اًمًٛم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م هلذا

قمدم احلْمقر اعم٤مدي اعمتٕم٤مس ٕـمراومف ذم حلٔم٦م شم٤ٌمدل اًمرو٤م سمٞمٜمٝمؿ، ومٝمق قم٘مد ُمؼمم سملم  -

 ـمروملم ٓ يتقاضمدان وضمٝم٤م إمم وضمف ذم حلٔم٦م إًمت٘م٤مء إرادشمٞمٝمام .

 (1)سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن إسمراُمف يتؿ قمؼم وؾمٞمٚم٦م أو أيمثر ُمـ وؾم٤مئؾ اإلشمّم٤مل قمـ سمٕمد  -

 ؼد اإلفؽسوين فه ضابع داخع ودويلافػرع افثاين: افع

اًمتٕم٤مىمد اإلًمٙمؽموين اًمذي يتؿ قمؼم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م يتّمػ سم٤مًمٓم٤مسمع اًمداظمكم واًمدوزم، 

واشم٤ًمم اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين سم٤مًمٓم٤مسمع اًمداظمكم قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمٕم٘مد سملم ـمروملم ذم داظمؾ اًمٌٚمد 

ٕم٤مُمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمقاطمد، أُم٤م دوًمٞم٦م اًمٕم٘مد ومتٙمقن ذم طم٤مًم٦م اخلروج ُمـ طمدود اًمدوًم٦م،  وم٤معم

قمؼم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م يٛمٙمـ أن شمتؿ سملم أؿمخ٤مص يتقاضمدون ذم دول خمتٚمٗم٦م، وم٤معمًتخدم ُمـ 

دوًم٦م واعمقرد ُمـ دوًم٦م أظمرى، ذيم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٕم٤مجل٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت وإدظم٤مهل٤م وحتٛمٚمٞمٝم٤م  قمؼم 

 (2)ؿمٌٙم٦م ُمقضمقدة ذم دوًم٦م أظمرى 

 افػرع افثافث: افعؼد اإلفؽسوين من ظؼود ادساومة

ذم ذوـمٝم٤م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م  ن قمٛمٚمٞم٦م اعم٤ًموُم٦م شمًقد هذه اًمٕم٘مقد طمٞم٨م يٛمٙمـ اًمتٗم٤موضإ

وشمقوع هذه اًمنموط سمحري٦م إرادة اًمٓمروملم، أي أن اعمقضم٥م ًمف ٓ ي٘متٍم دوره قمـ جمرد 

اعمقاوم٘م٦م قمغم اًمنموط اعمٕمدة ؾمٚمٗم٤م سمؾ ًمف ُمٓمٚمؼ احلري٦م ذم اًمتٕم٤مىمد ُمع أي ُمٜمت٩م وًمف أن يٜمت٘مؾ ُمـ 

د ٓ يتٕمٚمؼ سمًٚمع متس ُمّمٚمح٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وشم٘مدم ظمدُم٦م ٓ يًتٓمٞمع ُمقىمع إمم آظمر، وأن اًمٕم٘م

 (3)اعمًتٝمٚمؽ اإلؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م سمًٝمقًم٦م، وأن شمٙمقن حمؾ إطمتٙم٤مر 

 

                                                 
 . 72ٙمؽموين ذم إـم٤مر اًمتنميٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، صد.قمٌد اَّلل ٟمقار ؿمٕم٧م، اًمٕم٘مد آًم -(1)

ث٤مًم٨م اًم اًمٕمدد اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمرو٤م خي٧م ضم٤مُمٕم٦م جمٚم٦م وظمّم٤مئّمف، آًمٙمؽموين اًمٕم٘مد ُمٗمٝمقم –د. قمٌد احلل اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اعم١مُمـ  -(2)

 .218، ص2104قمنم، اًمًقدان، 

 ،2100- 2101 قمٙمٜمقن، سمـ اجلزائر، ضم٤مُمٕم٦م تػم،اعم٤مضمً ؿمٝم٤مدة ًمٜمٞمؾ ُمذيمرة آًمٙمؽموين، اًمٕم٘مد شمٜمٗمٞمذ –ًمزقمر وؾمٞمٚم٦م   -(3) 

 .08ص
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 افػرع افرابع: جتارية افعؼود اإلفؽسوكقة

ًمذا هم٤مًم٤ٌم ُم٤م يٓمٚمؼ قمغم هذا اًمٕم٘مد سمٕم٘مد اًمتج٤مرة  يتًؿ اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين سم٤مًمٓم٤مسمع اًمتج٤مري

أن شمٚمؽ اًمًٛمٕم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم إذ يًت٠مصمر اًمٌٞمع اًمتج٤مري سم٤مجل٤مٟم٥م إيمؼم ُمـ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، و اًمقاىمع 

جمٛمؾ اًمٕم٘مقد اًمتل شمؼمم قمؼم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م إٓ أٟمف يٛمٙمـ أن يرد قمغم اخلدُم٤مت واعمٜم٤مومع 

سمّمقرة إجي٤مر أو ُم٘م٤موًم٦م وًمٙمـ هم٤مًم٤ٌم ُم٤م يٙمقن ُم٘مدم اًمًٚمٕم٦م قمغم إىمؾ شم٤مضمر أي يتٛمتع سم٤مًمّمٗم٦م 

 (1)اًمتج٤مري٦م 

 افتـظقم افؼاكوين فؾعؼد اإلفؽسوين: ينادبحث افثا

خيْمع اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ُمـ طمٞم٨م اًمتٜمٔمٞمؿ ًمٚم٘مقاقمد وإطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م ًمٜمٔمري٦م اًمٕم٘مد، إٓ    

أن ـم٤مسمٕمٝم٤م اإلًمٙمؽموين وشمالىمل اإلجي٤مب واًم٘مٌقل ومٞمٝم٤م إًمٙمؽموٟمٞم٤م قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م ُمٞمزه٤م قمـ 

٤مُمٝم٤م ُمـ ىمقاٟملم اعم٤ٌمدٓت واًمتج٤مرة اًمٕم٘مقد اًمت٘مٚمٞمدي٦م، ومتًتٛمد هذه اًمٕم٘مقد ُمنموقمٞمتٝم٤م وأطمٙم

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، وذم طم٤مًم٦م قمدم يمٗم٤مي٦م هذه اًم٘مقاقمد و قمجزه٤م قمـ إجي٤مد طمٚمقل شمتؿ اإلطم٤مًم٦م 

وؾمقف أشمٓمرق ذم هذا اعمٌح٨م إمم إسمرام اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين وإصم٤ٌمشمف واًم٘م٤مٟمقن ( 2)ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م

 اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :

 ؼد اإلفؽسوينإبرام افع: ادطؾب األول

آصم٤مره ًمذًمؽ ٓسمد ُمـ شمقاومر إريم٤من إؾم٤مؾمٞم٦م إلسمراُمف  إن اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين يٜمٕم٘مد ويٜمت٩م

واًم١ًمال اًمذي يٓمرح هٜم٤م : هؾ أن أريم٤من اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين هل ذاهت٤م إريم٤من اًمقاضم٥م 

 وُم٤م هق زُم٤من وُمٙم٤من إسمراُمف ؟ ،شمقاومره٤م ذم اًمٕم٘مد اًمت٘مٚمٞمدي؟

 هذا اعمٌح٨م وقمغم اًمٜمحق أيت :وهذا ُم٤م ؾمٞمٙمقن حمؾ دراؾمتل ذم 

 افػرع األول: أرـان افعؼد اإلفؽسوين

جي٥م أن شمتقاومر ذم اًمٕم٘مد اعمؼمم قمـ ـمريؼ إطمدى وؾم٤مئؾ اإلشمّم٤مل اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إريم٤من 

 اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕم٘مد وهل اًمرو٤م واعمحؾ واًم٥ًٌم وؾم٠مسمحثٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :

 أوال: افرضا دم افعؼد اإلفؽسوين

ٕم٘مد وهق اًمتٕمٌػم قمـ إرادة أـمراف اًمٕم٘مد ًمٚمتٕم٤مىمد سمح٥ًم ُم٤م شمؿ اًمرو٤م هق ضمقهر اًم

اإلشمٗم٤مومف قمٚمٞمف، ويتؿ اًمتٕمٌػم قمـ اًمرو٤م ذم اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين قمـ ـمريؼ رؾم٤مًم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت 

                                                 
 .08 ،2116 آؾمٙمٜمدري٦م، اعمٕم٤مرف، ُمٜمِم٠مة آًمٙمؽموٟمٞم٦م، اعم١ًموًمٞم٦م –د. حمٛمد طمًلم ُمٜمّمقر  -(1) 

ًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ذم ومٚمًٓملم، رؾم٤مًم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم،ضم٤مُمٕم٦م سمػم زي٧م، ومٚمًٓملم، ا –( هم٤مدة ضمقاد ُمًقدي 2) 

 .00ؾمٜم٦م ٟمنم، ص سمدون
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اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وهل وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتٕمٌػم قمـ اإلرادة اعم٘مٌقل ىم٤مٟمقٟم٤م إلسمرام اإلجي٤مب أو 

 (1)اًم٘مٌقل سم٘مّمد إٟمِم٤مء إًمتزام شمٕم٤مىمدي 

 اإلفؽسوين اإلجياب – 1

ُمـ ُمنموع اًمٕم٘مد اًمٜمٛمقذضمل سمِم٠من اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واعمٕمٚمؼ  9/2شمْمٛمـ اًمٌٜمد   

متثؾ اًمرؾم٤مًم٦م إجي٤مسم٤م إذا شمْمٛمـ إجي٤مسم٤م  "سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٜمٛمقذضمل اًمّم٤مدر قمـ إوٟمٞمًؽمال ُم٤م يكم: 

إلسمرام قم٘مد ُمرؾمؾ إمم ؿمخص واطمد أو أؿمخ٤مص حمدديـ ُم٤مداُمقا ُمٕمرووملم قمـ ٟمحق يم٤مف 

 (2)يم٤مٟم٧م شمِمػم إمم ٟمٞم٦م ُمرؾمؾ اإلجي٤مب أن يٚمتزم ذم طم٤مًم٦م اًم٘مٌقل و

واإلجي٤مب اإلًمٙمؽموين ىمد يٙمقن إجي٤مسم٤م ظم٤مص٤م ُمقضمٝم٤م إمم أؿمخ٤مص حمدديـ وهق اًمذي يتؿ 

قم٤مدة سمقاؾمٓم٦م اًمؼميد اإلًمٙمؽموين وىمد يٙمقن إضم٤مسم٤م قم٤مُم٤م ُمقضمٝم٤م إمم مجٞمع زائري اعمقىمع 

ٙمؽموين قمؼم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م سمٕمدة ظمّم٤مئص اإلًمٙمؽموين ُمـ ظمالل اعمقىمع خيتص اإلجي٤مب اإلًم

وٓ يٛمٜمع أن يٙمقن  ،و يتؿ قمؼم وؾمٞمط إًمٙمؽموين، وهق إجي٤مب دوزم ،أمهٝم٤م: أٟمف يتؿ قمـ سمٕمد

 (3)إىمٚمٞمٛمٞم٤م أو حمٚمٞم٤م 

 افؼبول اإلفؽسوين -2

يتؿ اًمتٕمٌػم قمٜمف ُمـ ظمالل وؾمٞمٚم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م، ويتٓمٚم٥م إلٟمٕم٘م٤مد اًمٕم٘مد  اًم٘مٌقل اإلًمٙمؽموين

سمِم٠من اًمٌٞمع اًمدوزم ًمٚمٌْم٤مئع  0981سم٘مٌقل يٓم٤مسم٘مف، وىمد قمرومتف اشمٗم٤مىمٞم٦م ومٞمٜم٤م أن يتالىمك اإلجي٤مب

يٕمتؼم ىمٌقٓ أي سمٞم٤من أو أي شمٍمف آظمر ص٤مدر ُمـ اعمخ٤مـم٥م يٗمٞمد " 08/0طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 

   (4) "اعمقاوم٘م٦م قمغم اإلجي٤مب

وًمٙمل يٜمت٩م اًم٘مٌقل أصمره ٓسمد أن يتٓم٤مسمؼ مت٤مُم٤م ُمع اإلجي٤مب وم٢مذا ُم٤م اظمتٚمػ سمٌمء قمـ 

قمد إجي٤مسم٤م ضمديدا حيت٤مج إمم ىمٌقل يمل يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد،  وٓسمد أن يٙمقن اًم٘مٌقل سحي٤م،  اإلجي٤مب

وىمد يتؿ هدا اًم٘مٌقل إُم٤م قمـ ـمريؼ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين يتؿ سم٘مٞم٤مم اعمرؾمؾ إًمٞمف )اًم٘م٤مسمؾ( اًمذي وضمف 

إمم سمريده إًمٙمؽموين إجي٤مسم٤مُمـ ىمٌؾ اعمٜمِمئ سم٢مرؾم٤مل ىمٌقًمف قمغم ؿمٙمؾ رؾم٤مًم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمتْمٛمٜم٦م 

                                                 
 ُم٤مضمًتػم، رؾم٤مًم٦م وإردين، اًمٙمقيٜمل يٕمٕملم اًمٜمنم سملم ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م آًمٙمؽموين ًمٚمٕم٘مد اًم٘م٤مٟمقين اًمٜمٔم٤مم –حمٛمد ذقم٤مر اًمٕمتٞمٌل  -(1)

 .52، ص2109-2102ن، قمام إوؾمط، اًمنمق ضم٤مُمٕم٦م

 .99-88ص ؾم٤مسمؼ، ُمرضمع إٟمؽمٟم٧م، قمؼم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتج٤مرة –خمٚمقذم قمٌد اًمقه٤مب  -(2)

(3)-bouchuberg (lionel) –inernetet commerce electronique , premiere edition, delmas, 

1999,p114. 

 ،(اإلًمٙمؽموين اعمًتٝمٚمؽ – اإلًمٙمؽموين اإلصم٤ٌمت –٘مد آًمٙمؽموين اًمٕم) اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٚمتج٤مرة اعمدٟمٞم٦م احلامي٦م –جمد اعمرؾمك زهرة  -(4)

 .49ص ،2118 ُمٍم، اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٜمٝمْم٦م دار
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ٕمٜم٤مس اًمالزُم٦م إلمت٤مم اًمتٕم٤مىمد، أُم٤م اًم٘مٌقل قمـ ـمريؼ اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ومٞمتؿ قمـ ـمريؼ يم٤موم٦م اًم

 (1)اًمْمٖمط أو سمٚمٛمس إي٘مقٟم٦م اعمخّمّم٦م إلقمالن اًم٘مٌقل 

وسمام أن اعمًتٝمٚمؽ ذم اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ٓ يٙمقن سمقؾمٕمف احلٙمؿ اًمدىمٞمؼ قمغم اعمٜمت٩م ومٝمق 

ًم٘مد أىمرت اًمٕمديد ُمـ اًمتنميٕم٤مت يم٤مًم٘م٤مٟمقن و ،يتٛمتع سمحؼ اًمٕمدول وُمـ صمؿ شمٕمٚمٞمؼ إمت٤مم اًمٕم٘مد

اًمٗمرٟمز واًمتقضمٞمف إورويب وإُمريٙمل واإلٟمجٚمٞمزي أطم٘مٞم٦م اعمًتٝمٚمؽ ذم اًمٕمدول سمِم٠من 

 (2)اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ظمالل ومؽمة اًمًامح وختتٚمػ هذه اعمدة ُمـ ىم٤مٟمقن إمم آظمر 

 افػرع افثاين: زمان ومؽان إبرام افعؼد اإلفؽسوين

٤م يٜمٕم٘مد اإلجي٤مب سم٤مًم٘مٌقل ويتؿ هذا اًمتٍمف ذم اعمٙم٤من واًمزُم٤من اًمذي يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد قمٜمدُم   

 يتؿ اإلشمٗم٤مق قمٚمٞمف سملم ـمرذم اًمٕم٘مد .

 أوال: زمان إكعؼاد افعؼد

 زمان افؼبول اإلفؽسوين دم حافة إؾساض أن افتعاؿد اإلفؽسوين يؼع بغ ؽائبغ -1

 إؿمٙم٤مًمٞم٦م حتديد زُم٤من إٟمٕم٘م٤مد ومتٙمقن هٜم٤مك ومؽمة زُمٜمٞم٦م شمٗمّمؾ سملم اإلجي٤مب واًم٘مٌقل وهذا يثػم  

 هذا اًمٕم٘مد .

* ٟمٔمري٦م إقمالن اًم٘مٌقل: يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من اًمذيـ يٕمٚمـ ومٞمٝمام اًم٘م٤مسمؾ ىمٌقًمف 

 ًمإلجي٤مب .

* ٟمٔمري٦م إرؾم٤مل اًم٘مٌقل: يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد قمٜمد إرؾم٤مل اًم٘م٤مسمؾ ىمٌقًمف، وٓ يٙمٗمل إلٟمٕم٘م٤مد اًمٕم٘مد 

 اًم٘مٌقل إمم اعمقضم٥م . أن يٕمٚمـ اًم٘م٤مسمؾ ىمٌقًمف، وإٟمام جي٥م أن يرؾمؾ هذا

* ٟمٔمري٦م شمًٚمؿ اًم٘مٌقل: أن اًم٘مٌقل ىمد شمؿ ذم طم٤مًم٦م  شمًٚمٛمف ًمٚمٛمقضم٥م، وأن اًمٕم٘مد يٜمٕم٘مد 

ؾمقاء ُمـ ظمالل شمًٚمؿ رؾم٤مًم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت أو اًمٜم٘مر قمغم اعمٙم٤من اعمخّمص ًمذًمؽ وىمد أظمذ ىم٤مٟمقن 

 هبذا اًم٘مقل . 05ذم اعم٤مدة  0996إوٟمًؽمال اًمٜمٛمقذضمل سمِم٠من اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قم٤مم 

* ٟمٔمري٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٌقل: يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد قمغم قمٚمؿ اعمقضم٥م سم٤مًم٘مٌقل، ومال يٙمٗمل إرؾم٤مل رؾم٤مًم٦م 

 وإٟمام قمغم اعمقضم٥م ومتحٝم٤م وىمراءهت٤م وُمٕمروم٦م ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ًمإلجي٤مب .

 زمان افؼبول اإلفؽسوين دم حافة إؾساض أن افتعاؿد اإلفؽسوين يؼع بغ حارضين -2

 اًمِمٌٙم٦م شمٙمقن سمٛمجرد اعمقاوم٘م٦م قمغم اًمٕم٘مد حلٔم٦م إٟمٕم٘م٤مد اًمٕم٘مد قمؼم اًمقي٥م اعمقضمقد قمغم -

 اًمٜمٛمقذضمل، وـم٤ٌمقم٦م يمٚمٛم٦م ُمقاومؼ.

)حلٔم٦م إٟمٕم٘م٤مد اًمٕم٘مد قمؼم اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ومٞمختٚمػ زُم٤من إيراُم٦م -
2
)  . 

                                                 
 .041ص ؾم٤مسمؼ، ُمرضمع اإلًمٙمؽموين، اًمٕم٘مد –يم٤مفمؿ يمريؿ قمكم  -(1)

 .950– 947،ص2118 اإلؾمٙمٜمدري٦م، اجل٤مُمٕمل، اًمٗمٙمر دار ُم٘م٤مرٟم٦م، دراؾم٦م اإلًمٙمؽموين اًمٕم٘مد إسمرام –د.ظم٤مًمد ممدوح إسمراهٞمؿ  -(2)
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* ومقوم٘م٤م ًمٜمٔمري٦م إرؾم٤مل اًم٘مٌقل: اًمٕم٘مد يٜمٕم٘مد سم٘مٞم٤مم اًم٘م٤مسمؾ سم٢مرؾم٤مل اًمرؾم٤مًم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

 ل يٜم٘مر ومٞمٝم٤م قمغم ُمٗمت٤مح اإلرؾم٤مل .اعمتْمٛمٜم٦م ىمٌقًمف، ويٕمد ُمؼمُم٤م ذم اًمٚمحٔم٦م اًمت

* و ووم٘م٤م ًمٜمٔمري٦م إؾمتالم اًم٘مٌقل: اًمٕم٘مد يٜمٕم٘مد قمـ ـمريؼ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ُمٜمذ حلٔم٦م 

وصقل اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل شمتْمٛمـ اًم٘مٌقل إمم سمريد اعمقضم٥م وهذا آظمد سمف ىم٤مٟمقن إوٟمًؽمال 

 (1) 05اًمٜمٛمقذضمل ذم اعم٤مدة 

 ثاكقا: مؽان إبرام افعؼد اإلفؽسوين

٤مٟمقن إوٟمًؽمال اًمٜمٛمقذضمل إمم أٟمف إذا مل يتٗمؼ أـمراف اًمٕم٘مد قمغم ُمٙم٤من إسمرام أؿم٤مر ىم   

 اًمٕم٘مد وم٢من اًمٕم٘مد يٙمقن ىمد إٟمٕم٘مد ذم اعمٙم٤من اًمذي ي٘مع ومٞمف قمٛمؾ اعمرؾمؾ إًمٞمف رؾم٤مًم٦م اًم٘مٌقل .

أُم٤م إذا شمٕمددت هذه اعمقاىمع وم٢مٟمف يٜمٕم٘مد ذم ُمقىمع اًمٕمٛمؾ إيمثر صٚم٦م سمٛمقوقع اًمٕم٘مد أو   

ُم٤م إذا اٟمٕمدم ُم٘مر اًمٕمٛمؾ وم٢مٟمف يتؿ اًمٚمجقء إمم حمؾ اإلىم٤مُم٦م اعمٕمت٤مد سمديال قمـ ُم٘مر اًمٕمٛمؾ اًمرئٞمز، أ

 ُم٘مر اًمٕمٛمؾ .

 إثبات افعؼد اإلفؽسوين :ادطؾب افثاين

إن اًمٕم٘مد اًمذي يؼمم قمـ ـمريؼ ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ي٘مقم قمغم شم٤ٌمدل اًمٌٞم٤مٟم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م    

اًمتقىمٞمع قمٚمٞمٝم٤م ممـ يرؾمؾ اًمرؾم٤مًم٦م قمغم دقم٤مُم٤مت همػم ورىمٞم٦م داظمؾ أضمٝمزة اإلشمّم٤مل أو ظم٤مرضمٝم٤م و

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمتقىمٞمع اإلًمٙمؽموين و هذا ُم٤م ؾمٞمتؿ شمقوٞمحف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :

 افػرع األول: ادحررات اإلفؽسوكقة

اعمحرر اإلًمٙمؽموين هق ُمٕمٚمقُم٤مت إًمٙمؽموٟمٞم٦م شمرؾمؾ أو شمًٚمؿ سمقؾم٤مئؾ إًمٙمؽموٟمٞم٦م أي٤م يم٤مٟم٧م    

ٛم٦م ومٞمف، أو أٟمف اًمٌٞم٤مٟم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يتؿ شم٤ٌمدهل٤م ُمـ وؾمٞمٚم٦م اؾمتخراضمٝم٤م ذم اعمٙم٤من اعمًتٚم

ظمالل اًمقؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ ظمالل ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م أو ُمـ ظمالل إىمراص 

 (2)اًمّمٚم٦ٌم أو ؿم٤مؿم٤مت احل٤مؾم٥م أزم أو أي٦م وؾم٤مئؾ إًمٙمؽموٟمٞم٦م 

عمحررات ًمٙمل يٙمت٥ًم اعمحرر اإلًمٙمؽموين احلجٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م سم٤مإلصم٤ٌمت وإُمٙم٤من ُم٤ًمواشمف سم٤م

 اًمت٘مٚمٞمدي٦م ذم اًم٘مقة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ٓسمد ُمـ شمقاومر قمدة ذوط : 

* اًمٙمت٤مسم٦م : إن اًمٙمت٤مسم٦م قمغم اعمحرر اإلًمٙمؽموين شمٙمقن قمغم ؿمٙمؾ ُمٕم٤مدٓت ظمقارزُمٞم٦م   

شمٜمٗمد ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٤مت إدظم٤مل اًمٌٞم٤مٟم٤مت وإظمراضمٝم٤م ُمـ ظمالل ؿم٤مؿم٦م احل٤مؾم٥م أزم أو أي٦م 

 وؾمٞمٚم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م أظمرى

 ت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٤مٓطمتٗم٤مظ سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمقاردة ومٞمٝم٤م.* ىم٤مسمٚمٞم٦م اعمحررا  

                                                 
 .58-64 ص ؾم٤مسمؼ، ُمرضمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ًمٚمٕم٘مقد اًم٘م٤مٟمقين اًمتٜمٔمٞمؿ –حيك ؾمقف ومالح طمًـ  -(1) 

 .146-143ص ؾم٤مسمؼ، ُمرضمع اإلًمٙمؽموين، اًمٕم٘مد –يمريؿ قمكم  يم٤مفمؿ -(2)
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 .(1)* إُمٙم٤مٟمٞم٦م اإلطمتٗم٤مظ سم٤معمحرر اإلًمٙمؽموين   

 افػرع افثاين: افتوؿقع اإلفؽسوين 

 أوال: تعريف افتوؿقع اإلفؽسوين  

ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ويٜمت٩م آصم٤مره ومالسمد ُمـ اًمتقىمٞمع قمٚمٞمف، ومٕمرف  ًمٙمل يٙمقن اًمتقىمٞمع اإلًمٙمؽموين ذو ىمٞمٛم٦م 

ًمٙمؽموين سمتٕم٤مريػ قمدة وُمـ أمهٝم٤م ُم٤م قمرومف ىم٤مٟمقن إوٟمٞمًؽمال ًمٚمتقىمٞمٕم٤مت اًمتقىمٞمع اإل

سمٞم٤مٟم٤مت ذم ؿمٙمؾ إًمٙمؽموين ُمدرضم٦م ذم رؾم٤مًم٦م  "/أ سم٠مٟمف: 2ذم اعم٤مدة  2110اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٕم٤مم 

جيقز ان شمًتخدم هقي٦م اعمقىمع قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت  ،أو ُمْم٤موم٦م إًمٞمٝم٤م أو ُمرشمٌٓم٦م هب٤م ُمٜمٓم٘مٞم٤م ،سمٞم٤مٟم٤مت

وشمتٕمدد صقره وأؿمٙم٤مًمف ومٞمٙمقن إُم٤م سم٘مٚمؿ إًمٙمؽموين  أو سم٤مًمٌّمٛم٦م ،"ٌٞم٤مٟم٤متاًمقاردة ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًم

 .(2)أو اًمتقىمٞمع اًمٌٞمقُمؽمي  ،أو سم٤مًمتقىمٞمع اًمرىمٛمل ،اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 ثاكقا: حجقة افتوؿقع اإلفؽسوين دم اإلثبات 

إن ُمٜمح اًم٘مٞمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمتقىمٞمع اإلًمٙمؽموين وُم٤ًمواشمف سم٤مًمتقىمٞمع اًمت٘مٚمٞمدي يٕمتٛمد قمغم 

ُمٕمٞمٜم٦م شمٕمزز ُمـ هذا اًمتقىمٞمع وشمقومر ومٞمف اًمث٘م٦م وأووح اًمتقضمٞمف إورويب ذم اعم٤مدة  شمقاومر ذوط

وظم٤موٕم٤م  ،اًمنموط اًمتل يتٕملم شمقاومره٤م ذم اًمتقىمٞمع : قمغم أن يٙمقن ُم٘مّمقرا قمؾ ص٤مطمٌف 2/2

 .(3)ًمًٞمٓمرشمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م،  وىم٤مسمٚمٞمتف ًمتح٘مؼ ُمـ صحتف ُمع ارشم٤ٌمـمف سم٤مًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتل يثٌتٝم٤م 

 إلختصاص وافؼاكون افواجب افتطبقق دم افعؼود اإلفؽسوكقةادطؾب افثافث: حتديد ا

ٓ خيٚمق أي قم٘مد ُمـ اًمٕم٘مقد ُمـ ٟمِمقء ٟمزاقم٤مت ؾمقاء ذم ُمرطمٚم٦م إسمراُمف أو ذم ُمرطمٚم٦م شمٜمٗمٞمذه 

مم٤م يٓمرح ُمِمٙمٚم٦م حتديد اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سمٜمٔمر هذه اًمٜمزاقم٤مت هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

 ؾمٞمتؿ شمقوٞمحف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :  حتديد اًم٘م٤مٟمقن اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م وهذا ُم٤م

 افػرع األول: افؼضاء ادختص بـظر مـازظات افعؼود اإلفؽسوكقة 

اإلًمٙمؽموين ختْمع ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ذم  إن اعمٜم٤مزقم٤مت اخل٤مص٦م سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اعمج٤مل

اإلظمتّم٤مص اًمدوزم ًمٚمٛمح٤ميمؿ، طمٞم٨م يٛمٙمـ رومع اًمدقمقى أُم٤مم حمٙمٛم٦م ُمقـمـ أو حمؾ إىم٤مُم٦م 

قمٚمٞمف، إٓ أٟمف جيقز اخلروج قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م سم٤مإلشمٗم٤مق سملم اخلّمقم قمغم شم٘مرير  اعمدقمل

                                                 
 .79-72اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص -حيٞمك يقؾمػ ومالح طمًـ -(1) 

 ،2107 ، اإلؾمٙمٜمدري٦م ، اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمقوم٤مء ُمٙمت٦ٌم ، اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمٕم٘مقد ذم وآًمتزاُم٤مت اإلصم٤ٌمت –قمٌد اَّلل ٟمقار ؿمٕم٧م  -(2) 

  .907-904ص

 وإضمٜمٌٞم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مقاٟملم فمؾ ذم ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م اإلًمٙمؽموين اًمٕم٘مد إلسمرام اًم٘م٤مٟمقين اًمٜمٔم٤مم –إي٤مد أمحد ؾمٕمٞمد اًم٤ًمري  -(3)

 .059ص ،2106 سمػموت، احل٘مقىمٞم٦م، احلٚمٌل ُمٜمِمقرات
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وهذا ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٌدأ اخلْمقع اإلرادي أو اإلشمٗم٤مق قمغم  ،آظمتّم٤مص عمحٙمٛم٦م أظمرى

 (1) اإلظمتّم٤مص ذم اعمٜم٤مزقم٤مت ذات اًمٓم٤مسمع اًمدوزم.

إلطمتٞم٤مـمل أٓ وهق وذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد أطمد اًمْم٤مسمٓملم اًم٤ًمسم٘ملم ٟمٚمج٠م إمم اًمْم٤مسمط ا

واؾمتثٜم٤مء ُمـ إطمٙم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م وم٢من اعمٜم٤مزقم٤مت اخل٤مص٦م سمٕم٘مقد  ،ُمٙم٤من إسمرام اًمٕم٘مد أو شمٜمٗمٞمذه

 ( 2)اإلؾمتٝمالك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ختتص سمٜمٔمره٤م حمٙمٛم٦م ُمقـمـ أو حمؾ إىم٤مُم٦م اعمًتٝمٚمؽ 

 افػرع افثاين: افؼاكون افواجب افتطبقق ظذ افعؼد اإلفؽسوين 

اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ؿم٘ملم، وومؼ ىمقاقمد اإلؾمٜم٤مد ويٜم٘مًؿ اًم٘م٤مٟمقن اًمقاضم٥م    

 ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اخل٤مص ومه٤م : 

 أوال: اختقار األضرا  افؼاكون افواجب افتطبقق )افؼاكون اإلرادة(

ساطم٦م أو وٛمٜم٤م، وهذه  خيْمع ُمقوقع اًمٕم٘مد ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمذي اظمتٞم٤مره إـمراف    

٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واعمٕم٤مهدات اًمدوًمٞم٦م، و هذه اإلرادة حتدد اًم٘م٤مقمدة ُمٕمٛمقل هب٤م ذم خمتٚمػ إٟمٔمٛم٦م اًم

اًم٘م٤مٟمقن اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ اًمذي حيٙمؿ اًمٕمالىم٦م اًمٕم٘مدي٦م سملم إـمراف سم٢مو٤موم٦م سمٜمد ظم٤مص ذم سمٜمقد 

وٓ يِمؽمط إلظمتٞم٤مر إـمراف اًم٘م٤مٟمقن اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ وضمقد صٚم٦م  ،اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين

غم اًم٘مقاقمد اعمقوققمٞم٦م دون ىمقاقمد طم٘مٞم٘مٞم٦م سمٞمٜمف وسملم ُمقوقع اًمٕم٘مد، وهذا اإلظمتٞم٤مر يٜمص قم

 .(3)اًمتٜم٤مزع

 ثاكقا: ظدم وجود إتػاق بشلن افؼاكون افواجب افتطبقق

إذا مل شمتٗمؼ إـمراف ساطم٦م قمغم اًم٘م٤مٟمقن اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ قمغم قم٘مقد اًمتج٤مرة 

واًم٘م٤ميض هٜم٤م يٚمج٠م إمم اًم٘مرائـ  ،اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمؼمُم٦م سمٞمٜمٝمؿ  وشمٕمزز اؾمتخالص اإلرادة اًمْمٛمٜمٞم٦م

دة ُمـ اًمٔمروف اًمراسمٓم٦م اًمٕم٘مدي٦م قمـ ـمريؼ اًمٚمجقء إمم ُم١مذات ُمقوققمٞم٦م شمِمػم إمم اعمًتٛم

يمٛمٙم٤من إسمرام اًمٕم٘مد أو شمٜمٗمٞمذه أو اجلٜمًٞم٦م اعمِمؽميم٦م  ،اًم٘م٤مٟمقن اعمرشمٌط إرشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤م سم٤مًمٕم٘مد

ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ أو اعمقـمـ اعمِمؽمك هلام، وذم طم٤مل مل يتٛمٙمـ اًم٘م٤ميض ُمـ ُمٕمروم٦م اًمْمقاسمط اًم٤ًمسم٘م٦م 

وإمم اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م ذم طم٤مل شمٜم٤مزع  ،ٕم٤مٟم٦م سمٚمٖم٦م اًمٕم٘مد أو اًمٕمٛمٚم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤ميٚمج٠م إمم اإلؾمت

 .(4) اًم٘مقاٟملم

                                                 
(1)-Gautias –Droit du commerce électronique et normes aplicable-revue du droit des 

affaires international .1997.p547 

(2)- Gasti – la protection des consommateur en matiere de contrat a distance, revue du 

driont des offaires imternational, 1997, p1378 

، 2117ٞم٦م ٟم٤مسمٚمس، اًمتٜمٔمٞمٛمل اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم، ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمج٤مح اًمقـمٜم -حيل يقؾمػ-(3) 

  .68-67ص

 .021،ص2115قم٘مقد اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، قمامن،  -د.حمٛمد إسمراهٞمؿ -(4)
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 اخلـامتة

هدا اًمٌح٨م قمغم اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين ذم أهمٚم٥م ضمقاٟمٌف و ىمد شمٌلم أن هدا  شمؿ اًمتٕمرف ذم

قمـ  اًمٕم٘مد يتٛمٞمز قمـ اًمٕم٘مقد اًمت٘مٚمٞمدي٦م ُمـ ظمالل أًمٞم٦م اًمتل يؼمم هب٤م ومٝمق دًمؽ اًمٕم٘مد اًمدي يؼمم

ـمريؼ ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ؾمقاء قمـ ـمريؼ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين أو اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م و يٛمت٤مز سمٕمدة 

ظمّم٤مئص و ُمٜمٝم٤م : أٟمف قم٘مد سملم طم٤مضيـ ُمـ طمٞم٨م اًمزُم٤من و سملم هم٤مئٌلم ُمـ طمٞم٨م اعمٙم٤من، يمام 

أن اإلجي٤مب ومٞمف يٛمت٤مز سم٤مًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من، يمام أن هلدا اًمٕم٘مد ظمّمقصٞم٦م ُمـ طمٞم٨م 

 صم٤ٌمت و اًمقوم٤مء .اإل

وأن اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م هلدا اًمٕم٘مد و اٟمتِم٤مره قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع دومع اًمٕمديد ُمـ دول اًمٕم٤ممل 

إمم إصدار شمنميٕم٤مت قم٤مجل٧م هب٤م أطمٙم٤مم هدا اًمٕم٘مد و سمام يٛمت٤مز سمف ُمـ ظمّمقصٞم٦م، و ىمد يم٤من أول 

اًمدي ىم٤مٟمقن ذم هدا اخلّمقص هق ىم٤مٟمقن إوٟمٞمًؽمال اًمٜمٛمقدضمل سمِم٠من اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

و اًمدي يم٤من إؾم٤مس ذم أهمٚم٥م اًمتنميٕم٤مت اًمتل قم٤مجل٧م  0996أصدرشمف إُمؿ اعمتحدة ذم قم٤مم 

 اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل صدرت ذم اًمٕم٤ممل و ظم٤مص٦م اًمتنميٕم٤مت اًمتل أصدرهت٤م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م .

 قمغم وقء ُم٤م ؾمٌؼ دراؾمتف أىمدم سمٕمض اًمتقصٞم٤مت :

 ين احلجٞم٦م ذم اإلصم٤ٌمت أُم٤مم اعمح٤ميمؿ و ُمٜمح اعمحررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م و اًمتقىمٞمع اإلًمٙمؽمو

 اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، و إقمٓم٤مؤه طمجٞم٦م اعمحررات اًمقرىمٞم٦م ذم اإلصم٤ٌمت .

  إجي٤مد اًمقؾم٤مئؾ اًمالزُم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمث٘م٦م و إُم٤من سملم اعمتٕم٤مىمديـ سم٢مجي٤مد اًمْمامٟم٤مت اًمالزُم٦م

 ًمتٜمٗمٞمد اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽمروٟمٞم٦م .

   اًمتقىمٞمع اإلًمٙمؽموين، و اًم٘مٞم٤مم سمتٓمٌٞم٘مف ُمع ىمٞم٤مم اعمنمع اجلزائري سمتٜمٔمٞمؿ ىم٤مٟمقن اعم٤ٌمدٓت و

 ضورة إجي٤مد اًمقؾم٤مئؾ اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمدًمؽ .

  ىمٞم٤مم اعمنمع اجلزائري سمٛمٜمح شمرظمٞمص جلٝم٤مت شمّمديؼ و شمقصمٞمؼ ُمٕمٞمٜم٦م ًمتٛمٙمٞمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مم

سم٤معمّم٤مدىم٦م قمغم صح٦م اًمتقىمٞمٕم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م و اًمت٠ميمد ُمٜمٝم٤م، و هدا ُم٤م يقومر اًمث٘م٦م و إُم٤من و 

 اعمًتٝمٚمؽ اعمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م . وامٟم٤م ًمدى اًمت٤مضمر و

 ؿائؿة ادراجع

 أوال: ادراجع بافؾغة افعربقة

 افؽتب -أ

 اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٜمٝمْم٦م دار آٟمؽمٟم٧م، قمؼم اًمتٕم٤مىمد ظمّمقصٞم٦م–د.أؾم٤مُم٦م أسمق احلًـ جم٤مهد  .0

 . 2111 ،اًم٘م٤مهرة



  279              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

 ذم ٤مرٟم٦مُم٘م دراؾم٦م اإلًمٙمؽموين اًمٕم٘مد إلسمرام اًم٘م٤مٟمقين اًمٜمٔم٤مم –إي٤مد أمحد ؾمٕمٞمد اًم٤ًمري  .2

 .2106 سمػموت، احل٘مقىمٞم٦م، احلٚمٌل ُمٜمِمقرات وإضمٜمٌٞم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مقاٟملم فمؾ

اًمٕم٘مد ذم اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م، ٟمدوة إدارة قم٘مقد اًمتج٤مرة  -سمره٤من ؾمٛمػم .9

 .2116اًمدوًمٞم٦م، اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اإلداري٦م، اًم٘م٤مهرة، 

 اًمٗمٙمر دار ُم٘م٤مرٟم٦م، راؾم٦مد اإلًمٙمؽموين اًمٕم٘مد إسمرام –د.ظم٤مًمد ممدوح إسمراهٞمؿ  .4

 .2118 اإلؾمٙمٜمدري٦م، اجل٤مُمٕمل،

 اًمقوم٤مء ُمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م، اًمتنميٕم٤مت ايٓم٤مر ذم آًمٙمؽموين اًمٕم٘مد –قمٌد اَّلل ٟمقار ؿمٕم٧م  .5

  .2107 ،اإلؾمٙمٜمدري٦م ،اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

 ،دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٜمنم واًمتقزيع ،ويناإلًمٙمؽم اًمٕم٘مد إصم٤ٌمت –ًمقرٟمس حمٛمد قمٌٞمدات  .6

 .2115 ،قمامن

 – آًمٙمؽموين اًمٕم٘مد) اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٚمتج٤مرة اعمدٟمٞم٦م احلامي٦م – جمد اعمرؾمك زهرة .7

 .2118 ُمٍم، اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٜمٝمْم٦م دار ،(اإلًمٙمؽموين اعمًتٝمٚمؽ – اإلًمٙمؽموين اإلصم٤ٌمت

قم٘مقد اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، قمامن،  -د.حمٛمد إسمراهٞمؿ .8

2115. 

 آؾمٙمٜمدري٦م، اعمٕم٤مرف، ُمٜمِم٠مة ،آًمٙمؽموٟمٞم٦م اعم١ًموًمٞم٦م –د.حمٛمد طمًلم ُمٜمّمقر  .9

2116. 

 سملم ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م آًمٙمؽموين ًمٚمٕم٘مد اًم٘م٤مٟمقين اًمٜمٔم٤مم –حمٛمد ذقم٤مر اًمٕمتٞمٌل  .01

-2102 قمامن، إوؾمط، اًمنمق ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مضمًتػم، رؾم٤مًم٦م وإردين، اًمٙمقيتل اًمتنميٕملم

2109. 

 ًمٜمنم ٦ماًمث٘م٤موم دار اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، اًمتج٤مرة اًمٕم٘مقد ذم اًمقضمٞمز –د.حمٛمد ومقاز اعمٓم٤مًم٘م٦م  .00

.2100 قمامن، واًمتقزيع،
 
 

 اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمقوم٤مء ُمٙمت٦ٌم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، اًمٕم٘مقد ذم وآًمتزاُم٤مت اإلصم٤ٌمت –ٟمقار ؿمٕم٧م  .02

 .2107 اإلؾمٙمٜمدري٦م،

 وافرشائل اجلامعقة:ب األضاريح 

أـمروطم٦م ُم٘مدُم٦م  ًمٜمٞمؾ  ،ٞم٦م قمؼم إٟمؽمٟم٧ماإلًمٙمؽموٟم اًمتج٤مرة–. خمٚمقذم قمٌد اًمقه٤مب  0

  .2100/2102سم٤مشمٜم٦م  ،ضم٤مُمٕم٦م احل٤مج خلي ،احل٘مققؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه اًمٕمٚمقم ذم 

 ؿمٝم٤مدة ًمٜمٞمؾ ُم٘مدُم٦م ُمذيمرة– آًمٙمؽموين ًمٚمٕم٘مد اًم٘م٤مٟمقين اًمٜمٔم٤مم–. صقزم اًمزهرة  2

 .2118-2117 سمًٙمرة ،ظمٞمي حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،احل٘مقق ذم اعم٤مضمًتػم
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 ًمٜمٞمؾ رؾم٤مًم٦م ومٚمًٓملم، ذم اإلًمٙمؽموين ًمٚمٕم٘مد اًم٘م٤مٟمقين اًمتٜمٔمٞمؿ –. هم٤مدة ضمقاد ُمًقدي  9

 .ٟمنم ؾمٜم٦م سمدون ومٚمًٓملم، زي٧م، سمػم ضم٤مُمٕم٦م  ٤مضمًتػم،اعم ؿمٝم٤مدة

 ضم٤مُمٕم٦م اعم٤مضمًتػم، ؿمٝم٤مدة ًمٜمٞمؾ ُمذيمرة آًمٙمؽموين، اًمٕم٘مد شمٜمٗمٞمذ –. ًمزقمر وؾمٞمٚم٦م  4

 .2100- 2101 قمٙمٜمقن، سمـ اجلزائر،

إلًمٙمؽموين، رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة ا اًمٕم٘مد جمٚمس –. عم٤م قمٌد اَّلل ص٤مدق ؾمٚمٝم٥م  5

 .2118ح اًمقـمٜمٞم٦م، ٟم٤مسمٚمس، اعم٤مضمًتػم ذم اًم٘م٤مٟمقن، ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمج٤م

اًمتٜمٔمٞمٛمل اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم،  -. حيل يقؾمػ 6

 .2117ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمج٤مح اًمقـمٜمٞم٦م ٟم٤مسمٚمس، 

 ادؼاالت

آًمٙمؽموين وظمّم٤مئّمف، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م  اًمٕم٘مد ُمٗمٝمقم –. د.قمٌد احلل اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اعم١مُمـ  0

 .2104، اًمًقدان، خي٧م اًمرو٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م قمنم

 واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اعمحكم اعمح٘مؼ جمٚم٦م اإلًمٙمؽموين، اًمٕم٘مد –. يم٤مفمؿ يمريؿ قمكم  2

   .2119ضم٤مُمٕم٦م سم٤مسمؾ،  0اًمٕمدد

 ادراجع بافؾغة األجـبقة:

1 .bouchuberg (lionel) –inernetسet commerce electronique , premiere 

edition, delmas, 1999. 

2 .directive n
0
 97 – 07 cedu 20 Mai 1997 K joce 04/06/1997 N

0
 144 . 

3 .Gasti – la protection des consommateur en matiere de contrat à 

distance, revue du driont des offaires imternational, 1997, 

4 .Gautias –Droit du commerce électronique et normes aplicable-revue 

du droit des affaires international .1997. 
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 تثؿغ ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية
 ودورها دم افتـؿقة ادحؾقة. 

 
 باحثة وضافبة دـتوراه -دهؾوك زوبقدة 

 أشتاذ حمارض أ -د مزيان حمؿد األمغ 

 ـؾقة احلؼوق وافعؾوم افسقاشقة

 مستغاكم –جامعة ظبد احلؿقد بن باديس 

 

 :مـؾـخــص

ؾمتٖمالل إُمثؾ ًمٚمٛمقارد قمغم اعمًتقى اعمحكم اًمٌديؾ إهؿ وإؾم٤مد ًمٚمتحقل قمـ يٕمتؼم آ 

اجلزائر ُمٜمذ آؾمت٘مالل، وًمٙمـ اًمٞمقم مل شمٕمد خمػمة وإٟمام ُمٚمزُم٦م  اًمذي شمٕمتٛمدهآىمتّم٤مد اًمريٕمل 

ظم٤مص٦م ذم فمؾ آهنٞم٤مر اًمٙمٌػم اًمذي شمٕمرومف أؾمٕم٤مر اًمٌؽمول ذم  ،سم٤مًمتٕمقيؾ قمغم ُمقارده٤م إظمرى

عمٞم٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مزم، وسم٤مًمت٤مزم اًمتقضمف ٟمحق اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م وذًمؽ ُمـ ظمالل إؾمقاق اًمٕم٤م

اؾمتٖمالل اًم٘مدرات اعمحٚمٞم٦م وشمِمجٞمٕمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ آيمتٗم٤مء قمغم اعمًتقي اعمحكم سم٤مٓقمتامد قمغم 

ُمّم٤مدر متقيؾ حمٚمٞم٦م، هذا إُمر اًمذي ٓ يٛمٙمـ ًمقٓي٦م اعمدي٦م وٓ ًمٖمػمه٤م حت٘مٞم٘مٝم٤م دون شمقومػم 

، هذا اعمقرد اًمدائؿ واعمًتٛمر اًمذي يِمٙمؾ أروٞم٦م يمؾ قمٛمٚمٞم٦م شمٜمٛمٞم٦م فاًمذي يًتققمٌ اًمٕم٘م٤مر

)ؾمٞم٤مطمٞم٦م، ومالطمٞم٦م، دم٤مري٦م، صٜم٤مقمٞم٦م، قمٛمراٟمٞم٦م...(، وسم٤مقمت٤ٌمر وٓي٦م اعمدي٦م ُمـ اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م 

اًمٌح٨م ذم ـمرق  عم٘م٤ملطم٤موًم٧م ُمـ ظمالل هذا ا، اًمتل هل٤م طمؼ متٚمؽ اًمٕم٘م٤مر ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م

٤ًممه٦م ٟمٗم٘م٤مت وإيرادات هذه اًمٕم٘م٤مرات ذم ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمقٓي٦م اؾمتٖمالل وٓي٦م اعمدي٦م ًمٕم٘م٤مراهت٤م،وُم

سمِمٙمؾ ظم٤مص وذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، وذًمؽ ُمـ أضمؾ اًمقىمقف قمغم واىمع ؾمٕمل وٓي٦م 

اعمدي٦م ٟمحق شمثٛملم ممتٚمٙم٤مهت٤م اًمٕم٘م٤مري٦م ذم فمؾ اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمّم٤مدرة قمـ اًمًٚمٓم٦م اعمريمزي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م 

 هبذا اًمِم٠من.

 .اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م ،متقيؾ حمكم ،اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م ،٤مت اًمٕم٘م٤مري٦ماعمٛمتٚمٙم :افؽؾامت ادػتاحقة

RESUME: 

 L'utilisation optimale des ressources au niveau local est l'alternative la 

plus importante et fondamentale pour le passage d'une économie rentière, 

qui est adopté par l'Algérie depuis l'indépendance, mais l'Algérie 

d'aujourd'hui n’a pas le choix, mais est devenue obligés de compter sur 

d'autres ressources, en particulier  a la tendance vers le développement local 

à travers l'exploitation des capacités locales et les encourager à atteindre la 
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suffisance au niveau local sur la base de sources locales de financement, ce 

qui ne peut pas realise par la Wilaya de Médéa ni d'autre Wilaya sans la 

mise à disposition de le foncier, ce ressource permanent et continu qui 

constitue un terrain de tous les processus de développement (tourisme, 

agricole, commercial, industriel, urbain...), et Medea comme les autres 

collectivitées locales qui ont le droit de posséder la propriété .Et en 

particulier essayé de Trouver des façons d'exploiter ses propriétés, et la 

contribution de ces propriétés dans les dépenses et des revenus du  budget 

de la Wilaya, en particulier et dans le développement local en général, afin 

de faire un diagnostique sur la réalité de l’orientation  de  Medea vers la 

valorisation de ses actifs immobiliers dans le cadre des directives émises par 

l'autorité centrale sur cette question. 

 

 مــؼـدمــة.

، "تثؿغ ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية ودورها دم افتـؿقة ادحؾقة" يٕمتؼم ُمقوقع 

٧م سم٤مظمتٞم٤مره ُمقوقع اًم٤ًمقم٦م ٟمٔمرا ًمٚمٔمروف آىمتّم٤مدي٦م احل٤مًمٞم٦م ذم اجلزائر، وٕضمؾ ذًمؽ ىمٛم

 ًمٚمدراؾم٦م سمٖمٞم٦م حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ إهداف شمتٛمثؾ أمهٝم٤م ذم:

إسمراز اًمدور اًمذي يٛمٙمـ أن شم٘مقم سمف اًمقٓي٦م يمجامقم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م شم٘مع ذم حمقر اًمتٜمٔمٞمؿ اإلداري  -

 اجلزائري سملم ىمٛم٦م اهلرم )اًمًٚمٓم٦م اعمريمزي٦م( واًم٘م٤مقمدة )اًمٌٚمدي٦م(، ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م.

امت اًمّم٤مدرة قمـ اًمًٚمٓم٦م اعمريمزي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓؾمتٖمالل اًمقىمقف قمغم ُمدى شمٓمٌٞمؼ اًمتٕمٚمٞم -

 اًمٕم٘مالين ًمٚمٛمقارد وشمرؿمٞمد اًمٜمٗم٘م٤مت قمغم ُمًتقى اًمقٓي٦م.

ذم حمقر إيرادات اجلامقم٤مت  دراؾم٦م ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م ووع اًمٕم٘م٤مر سم٤مقمت٤ٌمر ُمقرد دائؿ وصمٛملم -

 اعمحٚمٞم٦م وظم٤مص٦م اًمقٓي٦م.

٤مؿمٞم٤م ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت اًمًقق اًمقىمقف قمغم أمهٞم٦م ـمرق اؾمتٖمالل اًمٕم٘م٤مر سم٤مظمتالف ـمٌٞمٕمتف مت  -

 اعمحٞمٜم٦م.

واًمتل متٙمـ ُمـ ضمٕمؾ اًمٕم٘م٤مر ،ُمٕمروم٦م خمتٚمػ اًمٓمرق اًمتل شمًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمقٓي٦م وشم٘مره٤م اًم٘مقاٟملم -

 ُمدرا ًمٚمٛمداظمٞمؾ.

 شمتٌع ُم٤ًمر شمٙمقيـ اًمذُم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م ويمٞمٗمٞم٦م شمًٞمػمه٤م. -

اعمِم٤مريع  دراؾم٦م ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُم٤ًممه٦م اًمقٓي٦م سم٤مؾمتٕمامل ممتٚمٙم٤مهت٤م اًمٕم٘م٤مري٦م ذم ظمٚمؼ وشمِمجٞمع -

 آؾمتثامري٦م.

متحٞمص اطمؽمام احلامي٦م اعم٘مررة قمغم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م قمغم ُمًتقى وٓي٦م اعمدي٦م اًمتل شمِمٙمؾ  -

 ممتٚمٙم٤مهت٤م ضمزءا ُمٜمٝم٤م.
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اًمت٘مرب ُمـ اعم١ًموًملم قمغم اعمًتقى اعمحكم واًمٙمِمػ قمـ شمقضمٝم٤مهتؿ اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ذم  أىمٚمٛم٦م  -

 ٤ٌمت اًمتٜمٛمٞم٦م.اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م سمِمٙمؾ جيٕمٚمٝم٤م شمًتجٞم٥م عمتٓمٚم

اًمقىمقف قمغم اًمقوٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٛمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م قمغم ُمًتقى خمتٚمػ  -

 اهلٞمئ٤مت اإلداري٦م اًمتل شمتٙمٚمػ سمتًقيتٝم٤م ووٌٓمٝم٤م وهتٞمئتٝم٤م.

اإلـمالع قمغم خمتٚمػ اإلضمراءات وإقمامل اإلداري٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل شم٘مقم  -

 ُمقاوم٘متٝم٤م ًمٚم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م.هب٤م اًمقٓي٦م ودراؾم٦م ُمدى 

اًمٌح٨م قمـ ُمٙم٤مٟم٦م وٟم٦ًٌم ُم٤ًممه٦م ُمداظمٞمؾ هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت ذم إيرادات ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمقٓي٦م،  -

 وُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ًمتٛمقيؾ اًمتٜمٛمٞم٦م قمغم ُمًتقى اًمقٓي٦م.

حل٤مًمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمًٞمٓم٦م سملم ُمداظمٞمؾ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م ذم اًمًٜم٦م ا -

 واًمًٜمقات اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمقىمقف قمغم وضمقد اًمٜمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمتثٛملم هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت ُمـ قمدُمٝم٤م.

وإهؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف هق دراؾم٦م خمتٚمػ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل شمٕمتٛمده٤م وٓي٦م اعمدي٦م ُمـ أضمؾ  -

 شمثٛملم ممتٚمٙم٤مهت٤م.

تل وٕضمؾ اًمقصقل إمم هذه إهداف إرشم٠مي٧م شم٘ميص وحتٚمٞمؾ اعمقوقع واعمٕمٓمٞم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م اًم

حتّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمت٘مًٞمٛمف إمم حمقريـ، سمحٞم٨م أظمّمص اعمحقر إول ًمدراؾم٦م ُم٤مهٞم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت 

اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م، أُم٤م اعمحقر اًمث٤مين ومٚمدراؾم٦م ُم٤ًممه٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م ذم 

اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م. ُمـ ظمالل دراؾم٦م أؾم٤مًمٞم٥م اؾمتٖمالل إُمالك اعمدرة ًمٚمٛمداظمٞمؾ، صمؿ اؾمتج٤مسم٦م 

 ُمداظمٞمؾ شمٚمؽ إُمالك عمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م

ؾمقف أطم٤مول ُمـ ظمالل هذا اعمحقر شمِمخٞمص ماهقة ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية:  .1

ُمٙمقٟم٤مت اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م، وىمٌؾ ذًمؽ ارشم٠مي٧م دراؾم٦م إؾم٤مس اًم٘م٤مٟمقين اًمذي خيقل 

ؿ ذم إظمػم ٟمتحدث قمـ ًمٚمقٓي٦م طمؼ اًمتٛمٚمؽ صمؿ صالطمٞم٤مت اًمقٓي٦م قمغم هذه إُمالك صم

 جمٛمقع إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م.

إُمالك "ُمـ اًمدؾمتقر وم٢من:  21ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة األشاس افؼاكوين حلق متؾك افوالية:  .0.0

اًمقـمٜمٞم٦م حيدده٤م اًم٘م٤مٟمقن. وشمتٙمقن ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م يمؾ ُمـ اًمدوًم٦م، 

هذه اعم٤مدة اًمتل مل شمٕمدل ُمٜمذ  1"إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن.واًمٌٚمدي٦م. يتؿ شمًٞمػم  ،وافوالية

                                                 
، 0996، ؾمٜم٦م 76، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 0996ديًٛمؼم  18. دؾمتقر اجلٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م، اعم١مرخ ذم   1

 اعمٕمدل واعمتٛمؿ.
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، شمٕمتؼم إؾم٤مس اًمدؾمتقري حلؼ اًمقٓي٦م ذم متٚمؽ ضمزء ُمـ إُمالك 0996صدور دؾمتقر 

 .1اًمقـمٜمٞم٦م

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أن طمؼ اًمتٛمٚمؽ ًمٚمقٓي٦م هق ٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م قمـ ايمت٤ًمب اجلامقم٤مت 

، سمحٞم٨م شمتٛمتع 2ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ٤49مدة اعمٕمٜمقي٦م سمٛمقضم٥م ٟمص اعماإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمِمخّمٞم٦م 

سم٤محل٘مقق وشمٚمتزم سم٤مًمقاضم٤ٌمت قمدا شمٚمؽ اًمٚمّمٞم٘م٦م ُمٜمٝم٤م سمّمٗم٦م اإلٟم٤ًمن، وسم٤مًمت٤مزم هل٤م احلؼ ذم شمٙمقيـ 

ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك  12شمتٙمقن ُمـ اعمٜم٘مقٓت واًمٕم٘م٤مرات ـمٌ٘م٤م عم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة  3ذُم٦م ُم٤مًمٞم٦م

اًمتل حتقزه٤م اًمدوًم٦م  وق ادـؼوفة وافعؼاريةاألمالك واحلؼ...جمٛمققم٦م "اًمقـمٜمٞم٦م اعمذيمقرة أدٟم٤مه

 ."ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م أو ظم٤مص٦م... ومجاظاهتا اإلؿؾقؿقة

ذم يمؾ ٟمِم٤مـم٤مهت٤م ٟمجده ىمد  اًمٜمص إؾم٤مد اًمذي حيٙمؿ اًمقٓي٦م 4ؿاكون افواليةوسم٤مًمرضمقع إمم 

 ٟمص قمغم يمؾ إطمٙم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م:

خّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م واًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م سمحٞم٨م ٟمص قمغم متتع اًمقٓي٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م مج٤مقم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م سم٤مًمِم -

 اعمًت٘مٚم٦م ُمـ ظمالل اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة إومم.

يمام ٟمص قمغم وضمقب ختّمٞمص ضمزء ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمقٓي٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم أُماليمٝم٤م وشمرىمٞمتٝم٤م  -

 ُمٜمف. 19ُمـ ظمالل اعم٤مدة 

شمتقومر اًمقٓي٦م قمغم أُمالك شمتقمم صٞم٤مٟمتٝم٤م "قمغم أٟمف  16وىمد ٟمص ساطم٦م ُمـ ظمالل اعم٤مدة  -

 .  "احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م وشمثٛمٞمٜمٝم٤مو

                                                 
، اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن إُمالك 0991ديًٛمؼم  10اعم١مرخ ذم 91-91ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  12عمنمع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ ظمالل اعم٤مدة .قمرف ا  1

..جمٛمققم٦م إُمالك واحل٘مقق اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل حتقزه٤م اًمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم ؿمٙمؾ "اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ قمغم أهن٤م: 

 هذه إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ:ُمٚمٙمٞم٦م قمٛمقُمٞم٦م أو ظم٤مص٦م وشمتٙمقن 

 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م.

 إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م.

 "إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٌٚمدي٦م.

 "غم، اعمتْمٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ، اعمٕمدل واعمتٛمؿ قم0975ؾمٌتٛمؼم  26، اعم١مرخ ذم 58-75ُمـ إُمر  49. سمحٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة  2

 ."اًمدوًم٦م، اًمقٓي٦م، اًمٌٚمدي٦م...: إؿمخ٤مص آقمت٤ٌمري٦م هل

يتٛمتع اًمِمخص آقمت٤ٌمري سمجٛمٞمع احل٘مقق إٓ ُم٤ميم٤من ُمٜمٝم٤م ُمالزُم٤م ًمّمٗم٦م  "ُمـ ٟمٗمس إُمر سمٜمّمٝم٤م: 51.وهق ُم٤م شم١ميمده اعم٤مدة   3

 ."ذُم٦م ُم٤مًمٞم٦م... -اإلٟم٤ًمن، وذًمؽ ذم احلدود اًمتل ي٘مرره٤م اًم٘م٤مٟمقن. يٙمقن هل٤م ظمّمقص٤م: 

 .2102، ًمًٜم٦م 02، اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمقٓي٦م ، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 2102ومٞمٗمري  20، اعم١مرخ ذم 17-02رىمؿ  .اًم٘م٤مٟمقن  4
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حتدث اًمقٓي٦م سمٛمقضم٥م "وسمام أٟمف ـمٌ٘م٤م ًمٚمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن جي٥م أن 

ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٜمٔمٞمؿ  91وومٞمام خيص وٓي٦م اعمدي٦م وم٘مد أٟمِمئ٧م سمٛمقضم٥م اعم٤مدة  "ىم٤مٟمقن

 ، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل شمتٛمتع سمٙمؾ ُم٤م شمتٛمتع سمف اًمقٓي٦م ىم٤مٟمقٟم٤م.1اإلىمٚمٞمٛمل ًمٚمٌالد

يٙمقن ىمد صم٧ٌم طمؼ اًمتٛمٚمؽ ًمٚمقٓي٦م قمٛمقُم٤م وًمقٓي٦م اعمدي٦م ظمّمقص٤م سمٛمقضم٥م خمتٚمػ وهبذا 

اًمٜمّمقص سمؾ وطمتك دؾمتقري٤م، وًمٙمـ ُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م ٟمحـ ُمـ ظمالل هذا اًمت٘مرير هق ضمزء ُمـ 

 ُمٙمقٟم٤مت اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمقٓي٦م.

ُمـ اًمدؾمتقر واعم٤مدة  21سم٤مًمرضمقع إمم ٟمص اعم٤مدشملم مؽوكات افذمة ادافقة فوالية اددية:  .0.2

ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ ٟمجد أٟمف يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ ُمٙمقٟم٤مت اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م  12

 ًمٚمقٓي٦م إمم ىمًٛملم:

 وشمتٙمقن ُمـ:أمالك ظؿومقة تابعة فؾوالية:  -

 .أُمالك ُمٜم٘مقًم٦م 

 .أُمالك قم٘م٤مري٦م 

 وسمدوره٤م أيْم٤م شمتٙمقن ُمـ:أمالك خاصة فؾوالية:  -

  .أُمالك ُمٜم٘مقًم٦م 

 .أُمالك قم٘م٤مري٦م 

قمرف اعمنمع إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ افتابعة فوالية اددية: األمالك افعؿومقة  .0.2.0

 اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل اعمجٛمققم٦م اًمقـمٜمٞم٦م."ُمـ اًمدؾمتقر قمغم أهن٤م:  08ظمالل اعم٤مد 

واعمٜم٤مضمؿ، واعم٘م٤مًمع، واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م، واًمثروات اعمٕمدٟمٞم٦م ،وشمِمٛمؾ سم٤مـمـ إرض

 ٌحري٦م، واعمٞم٤مه، واًمٖم٤مسم٤مت.اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واحلٞم٦م ذم خمتٚمػ ُمٜم٤مـمؼ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًم

يمام شمِمٛمؾ اًمٜم٘مؾ سم٤مًمًٙمؽ احلديدي٦م، واًمٜم٘مؾ اًمٌحري واجلقي، واًمؼميد واعمقاصالت اًمًٚمٙمٞم٦م 

 "واًمالؾمٚمٙمٞم٦م وأُماليم٤م أظمرى حيدده٤م اًم٘م٤مٟمقن.

 وهذا اًمتٕمريػ ًمٞمس واوح سمِمٙمؾ يمٌػم وًمٙمـ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمًتٜمت٩م ُمٜمف أُمريـ:

اًمٕمٛمقُمٞم٦م وإٟمام هل ُمٚمؽ ًمٚمٛمجٛمققم٦م أن اًمقٓي٦م ٓ مت٤مرس طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م قمغم إُمالك  -

 اًمقـمٜمٞم٦م.

أن جمٛمققم٦م إُمالك اًمتل ذيمرهت٤م اعم٤مدة هل ؾمقاءا سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م أو سمتٝمٞمئتٝم٤م خمّمّم٦م ٓؾمتٕمامل  -

 اجلٛمٝمقر.

                                                 
، ؾمٜم٦م 16، اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٜمٔمٞمؿ اإلىمٚمٞمٛمل ًمٚمٌالد، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 0984ومٞمٗمري  14، اعم١مرخ ذم  19-84اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ   1

 ، اعمٕمدل واعمتٛمؿ.0984
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 "ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ قمغم أهن٤م:  02وىمد قمرومٝم٤م ُمـ ظمالل اعم٤مدة 

ُمالك اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م شمتٙمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ احل٘مقق وإ

اجلٛمٞمع، واعمقوققم٦م حت٧م شمٍمف اجلٛمٝمقر اعمًتٕمٛمؾ إُم٤م ُم٤ٌمذة وإُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُمرومؼ قم٤مم 

شمٙمٞمٞمٗم٤م  ُمٓمٚم٘م٤م أو أؾم٤مؾمٞم٤م  ،ذيٓم٦م أن شمٙمٞمػ ذم هذه احل٤مًم٦م، سمحٙمؿ ـمٌٞمٕمتٝم٤م أو هتٞمئتٝم٤م اخل٤مص٦م

 ُمع  اهلدف اخل٤مص هلذا اعمرومؼ .

 05ٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمثروات واعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٕمروم٦م ذم اعم٤مدة شمدظمؾ أيْم٤م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜم

 "ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن.

ُمـ هذه اعم٤مدة ٟمًتٜمت٩م أن إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م جي٥م أن شمٙمقن ُمٝمٞم٠مة سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ٓؾمتٕمامل 

اجلٛمٝمقر، وإٓ جي٥م أن ئمٝمر دور اهلٞمئ٦م اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م ُمـ أضمؾ هتٞمئتٝم٤م اؾمتج٤مسم٦م عمتٓمٚم٤ٌمت 

 تل ىمد شمٙمقن اًمقٓي٦م أو اًمدوًم٦م أو اًمٌٚمدي٦م..اجلٛمٝمقر، هذه اهلٞمئ٦م اًم

، 1يمام أن إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمقٓي٦م شمٜم٘مًؿ إمم أُمالك ـمٌٞمٕمٞم٦م وأُمالك اصٓمٜم٤مقمٞم٦م

ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ اًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م، دون شمقزيٕمٝم٤م  06و  05قمددت اعمقاد 

ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن،  09اعم٤مدة  هذا إظمػم اًمذي أضم٤مسم٧م قمٜمف ،سملم اًمدوًم٦م ومج٤مقم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م

 سمحٞم٨م يتؿ ووم٘م٤م عم٤ٌمدئ وىمقاقمد ووٕمٝم٤م وختّمٞمّمٝم٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م ـمٌ٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت.

ُمـ ٟمٗمس  06و05يمام دمدر اإلؿم٤مرة إمم أن أهمٚم٥م إُمالك اعمذيمقرة ذم اعم٤مدشملم 

ؾ اًم٘م٤مٟمقن هل أُمالك قم٘م٤مري٦م، وًمٙمـ شمًٞمػمه٤م يٕمقد إمم اهلٞمئ٤مت اعمختّم٦م سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م يم

طم٥ًم اظمتّم٤مصٝم٤م. وسم٤مًمت٤مزم ٓ ٟمجد ًمٚمقٓي٦م دورا ذم شمثٛمٞمٜمٝم٤م قمدا ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمًٞمؼ سملم 

خمتٚمػ اًم٘مٓم٤مقم٤مت يم٤معمقارد اعم٤مئٞم٦م، اًمٖم٤مسم٤مت، احلدائؼ واًم٤ًٌمشملم اًمٕمٛمقُمٞم٦م...وذًمؽ ٕهن٤م ٓ 

، إٓ سمٕمد إًمٖم٤مء شمّمٜمٞمٗمٝم٤م، وُم٤م ي١ميمد 2يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمقوقع شمٍمف أو متٚمٞمؽ طمتك ًمٚمقٓي٦م

ؽ قمدم وضمقد أي ُمٚمؽ ُمٜمٝم٤م وٛمـ اجلرد اعمٕمد ُمـ ىمٌؾ وٓي٦م اعمدي٦م اًمذي يرؾمؾ ًمقزارة قمغم ذًم

 .3اًمداظمٚمٞم٦م سمّمٗم٦م دوري٦م

شمِمٙمؾ إُمالك اخل٤مص٦م سم٤مًمقٓي٦م ضمزءا ُمـ إُمالك األمالك اخلاصة فوالية اددية:  .1.2.2

 ذم وم٘مرهت٤م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٓمري٘م٦م اإلىمّم٤مء 19اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل قمرومٝم٤م اعمنمع ُمـ ظمالل اعم٤مدة 

                                                 
شمتٙمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم "ُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل واعمتٛمؿ، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، اًمتل ضم٤مء ٟمّمٝم٤م :ُمـ ىم٤مٟمقن إ 04ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة   1

 ."ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن ُمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وإُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م آصٓمٜم٤مقمٞم٦م

يخْمع .وز ـٓ ًمٚمحجدم وٓ ًمٚمت٘م٤مو٤م ـومٞمٝمف ٛمقُمٞم٦م همٞمر ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتّمرـًمٕماًمقـمٜمٞم٦م ك إُمالا"ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن وم٢من:  14ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة   2

 ".اخل٤مص٦مًمتِمريٕمٞم٦م ص اًمٜمّمقاومل اردة ًمقم إطمٙم٤مة اقم٤ماُمع ُمرن ًم٘م٤مٟمقا اهذطمٙم٤مم شمًٞمٞمره٤م ٕ

 .0أٟمٔمر سمٞم٤من اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م ، اعمٚمحؼ رىمؿ   3
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أُم٤م إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م إظمرى همػم اعمّمٜمٗم٦م وٛمـ إُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م  "سمحٞم٨م ٟمّم٧م قمغم: 

 ."واًمتل شم١مدي وفمٞمٗم٦م اُمتاليمٞم٦م وُم٤مًمٞم٦م ومتٛمثؾ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م

ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م سمٕمض إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمقٓي٦م  09وىمد قمددت اعم٤مدة 

 ٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م ظمّمقص٤م قمغم ُم٤م ي٠ميت:شمِمتٛمؾ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص"سمٜمّمٝم٤م: 

مجٞمع اًمٌٜم٤مي٤مت وإرايض همػم اعمّمٜمٗم٦م ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمقٓي٦م  -

 وختّمص ًمٚمٛمراومؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م.

اعمحالت ذات آؾمتٕمامل اًمًٙمٜمل وشمقاسمٕمٝم٤م اًم٤ٌمىمٞم٦م وٛمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م  -

 تل اىمتٜمتٝم٤م أو أٟمجزهت٤م سم٠مُمقاهل٤م اخل٤مص٦م .ًمٚمقٓي٦م أو اًم

 إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م همػم اعمخّمّم٦م اًمتل اىمتٜمتٝم٤م أو أٟمجزهت٤م اًمقٓي٦م. -

 إرايض اجلرداء همػم اعمخّمّم٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمقٓي٦م. -

 إُمتٕم٦م اعمٜم٘مقًم٦م واًمٕمت٤مد اًمذي شم٘متٜمٞمف اًمقٓي٦م سم٠مُمقاهل٤م اخل٤مص٦م. -

٥ًم إؿمٙم٤مل واًمنموط اًمتل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م اهل٤ٌمت واًمقص٤مي٤م اًمتل شم٘مدم ًمٚمقٓي٦م وشم٘مٌٚمٝم٤م طم -

 اًم٘م٤مٟمقن

إُمالك اًمٜم٤مدم٦م قمـ إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م أو اًمٌٚمدي٦م اًمتل شمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م يمؾ  -

 ُمٜمٝمام ًمٚمقٓي٦م أو شم١مول إًمٞمٝم٤م أيٚمقًم٦م اعمٚمٙمٞم٦م شم٤مُم٦م.

 ٤م.إُمالك اًمتل أًمٖمل شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ذم إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمقٓي٦م أو اًمٕم٤مئدة إًمٞمٝم -

احل٘مقق واًم٘مٞمؿ اعمٜم٘مقًم٦م اعمٙمت٦ًٌم أو اًمتل طم٘م٘متٝم٤م اًمقٓي٦م واًمتل متثؾ ُم٘م٤مسمؾ طمّمص  -

 ."ُم٤ًممهتٝم٤م ذم شم٠مؾمٞمس اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو دقمٛمٝم٤م اعم٤مزم

ُمـ ظمالل هذه اًم٘م٤مئٛم٦م شمتْمح أن جمٛمقع إُمالك اعمذيمقرة هل ُمٚمٙمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ًمٚمقٓي٦م ؿمٌٞمف 

ٞم٤مهتؿ ُمـ شمٍمف واؾمتٕمامل واؾمتٖمالل، ، إذ شمتٛمتع سمٜمٗمس صالطم1سم٤معمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ًمألومراد

وسم٤مًمت٤مزم هذه هل إُمالك اًمتل يٛمٙمـ ًمٚمقٓي٦م ُمـ ظمالل اًمتًٞمػم اًمٕم٘مالين وآؾمتٖمالل اًمرؿمٞمد 

هل٤م أن شم٤ًمهؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، وسم٤مخلّمقص اًمٕم٘م٤مرات اًمتل شمِمٙمؾ أهمٚم٥م أُمالك اًمقٓي٦م 

٦م اخل٤مص٦م ًمٚمقٓي٦م اًمتل وأصمٛمٜمٝم٤م، وذم هذا اًمّمدد يتقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م شمٕمريػ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري

 شمِمٙمؾ حمقر شم٘مريرٟم٤م.  

                                                 
ًمٜمنم واًمتقزيع، اجلزائر، ؾمٜم٦م أقمٛمر حيٞم٤موي، اًمقضمٞمز ذم إُمقال اخل٤مص٦م اًمتٌٕم٦م ًمٚمدوًم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م،دار هقُم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م وا  1

 .22، اًمّمٗمح٦م2114
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ىمٌؾ اًمتٗمّمٞمؾ ذم ُمٙمقٟم٤مت اعمٛمتٚمٙم٤مت تعريف ادؿتؾؽات افعؼارية اخلاصة فوالية اددية:  .1.3

اًمٕم٘م٤مري٦م اخل٤مص٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م أطمٌذ اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح اًمٕم٘م٤مر اًمذي يتِمٕم٥م ويتقؾمع يمثػما 

 ًمٞمِمٛمؾ أُمقال وطم٘مقىم٤م جيٝمٚمٝم٤م اًمٙمثػم.

ٟمٓمٞمؾ ذم هد اًمتٕمريػ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٟم٠مظمذ ُم٤ٌمذة اًمتٕمريػ  طمتك ٓتعريف افعؼار: .1.3.1

يمؾ رء ُمًت٘مر سمحٞمزه وصم٤مسم٧م ومٞمف وٓ "ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين:  689اًم٘م٤مٟمقين ًمف سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 

يٛمٙمـ ٟم٘مٚمف ُمٜمف دون شمٚمػ ومٝمق قم٘م٤مر...همػم أن اعمٜم٘مقل اًمذي يْمٕمف ص٤مطمٌف ذم قم٘م٤مر يٛمٚمٙمف، 

 ."را سم٤مًمتخّمٞمصرصدا قمغم ظمدُم٦م هذا اًمٕم٘م٤مر أو اؾمتٖمالًمف يٕمتؼم قم٘م٤م

يٕمتؼم ُم٤مٓ قم٘م٤مري٤م يمؾ طمؼ  "ُمـ ٟمٗمس اًم٘م٤مٟمقن 684ويقضمد أيْم٤م ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة 

 ."قمٞمٜمل ي٘مع قم٘م٤مر سمام ذم ذًمؽ طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م، ويمذًمؽ يمؾ دقمقى شمتٕمٚمؼ سمحؼ قمٞمٜمل قمغم قم٘م٤مر

 ُمـ هذه اًمتٕم٤مريػ ٟمًتٜمت٩م صمالصم٦م أٟمقاع ًمٚمٕم٘م٤مر:

 ظؼار بافطبقعة. -

 ظؼار بافتخصقص. -

 قـقة أو دظوى ظؼارية(.احلؼوق افعؼارية )ظ -

ُمـ ىم٤مٟمقن  092سم٤مًمرضمقع إمم ٟمص اعم٤مدة مؽوكات ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية: .1.3.2

اًمقٓي٦م اعمدرضم٦م ذم اًمٗمرع إول سمٕمٜمقان إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمقٓي٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين 

٦م وقم٘مقد شمتؿ قمٛمٚمٞم٤مت اىمتٜم٤مء إُمالك اًمٕم٘م٤مري"اعمٕمٜمقن سم٠مُمالك اًمقٓي٦م، ٟمجده٤م شمٜمص قمغم 

اُمتاليمٝم٤م ُمـ ـمرف اًمقٓي٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م اًمٕمٛمقُمٞم٦م وومؼ اًمنموط اعمحددة ذم اًم٘مقاٟملم 

 ."واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م

ُمـ ىم٤مٟمقن إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمدل  20شم٘مقم اًمقٓي٦م سمجرد أُماليمٝم٤م ووم٘م٤م ًمٚمامدة يمام 

ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م  أقماله يٕمد ضمرد قم٤مم ًمألُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م 8قمٛمال سم٤معم٤مدة "واعمتٛمؿ، سمحٞم٨م 

. هذا اجلرد اًمذي يتؿ "اقمتامدا قمغم ضمرد إُمالك اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م واجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م...

ىمٛم٧م سم٤مإلـمالع قمٚمٞمٝم٤م  ذم ؾمجالت اجلرد اخل٤مص٦م سمٙمؾ هٞمئ٦م ُم٤مًمٙم٦م قمغم طمدة، هذه إظمػمة اًمتل

يمتامل ضمرد ظمالل شمرسميص قمغم ُمًتقى ُمديري٦م أُمالك اًمدوًم٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م، طمٞم٨م ؾمجٚم٧م قمدم ا

ممتٚمٙم٤مت اًمقٓي٦م ًمٕمدم اًمتٍميح اًمٙم٤مُمؾ هب٤م ذم اٟمتٔم٤مر شمًقي٦م ووٕمٞمتٝم٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم إـم٤مر 

طم٥ًم اًمتٗمًػم اًمذي ىمدُمف رئٞمس ُمٙمت٥م  051-18قمٛمٚمٞم٤مت اًمتًقي٦م سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن 

اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م، همػم أن هذا ٓ يٛمٜمع ُمـ وضمقد ىم٤مئٛم٦م عمٛمتٚمٙم٤مت اًمقٓي٦م قمغم 

                                                 
، ؾمٜم٦م 44، اعمحدد ًم٘مقاقمد ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٌٜم٤مي٤مت وإمت٤مم إٟمج٤مزه٤م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد2118يقًمٞمق 21اعم١مرخ ذم  05-18اًم٘م٤مٟمقن   1

 ، اعمٕمدل واعمتٛمؿ.2118
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شمرؾمٚمٝم٤م سمِمٙمؾ دوري ًمٚمقزارة اًمقصٞم٦م، سمحٞم٨م متٞمز سملم إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ُمًتقى اًمقٓي٦م 

 اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ وهمػم اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ قمغم اًمٜمحق أيت:

ُمـ اًمٌٞم٤من ٟمجد أن اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م :1بقان ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية  .1.3.3

ُمٚمٙم٤م،   59ي٘مدر جمٛمققمٝم٤م ب ًمقٓي٦م اعمدي٦م شمٙمقن إُم٤م ُمٜمتج٦م ًمٚمامدظمٞمؾ أو همػم ُمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ 

ُمٜمٝم٤م ُم٘مرات اًمقٓي٦م ودوائر اًمقٓي٦م وإىم٤مُم٤مت اًمقٓي٦م ودوائره٤م وحمالت ًمإلجي٤مر...، هذا اًمٌٞم٤من 

اًمذي شمرؾمٚمف اًمقٓي٦م سمِمٙمؾ ؾمٜمقي إمم اًمقزارة اًمقصٞم٦م يمٛمرومؼ ًمٚمٌٞم٤من اًمًٜمقي عمٞمزاٟمٞم٦م وٓي٦م 

، ـمري٘م٦م آؾمتٖمالل(، اعمدي٦م، ُمـ ظمالًمف شمقوح ووٕمٞم٦م اعمٚمؽ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م )شم٤مريخ آيمت٤ًمب

 واعم٤مدي٦م ) طم٤مًم٦م اعمٜمِم٠مة ضمٞمدة أو ُمتقؾمٓم٦م أو ؾمٞمئ٦م(.

وىمد ٓطمٔم٧م اًمٗم٤مرق اًمٙمٛمل اًمٙمٌػم سملم ممتٚمٙم٤مت اًمقٓي٦م واًمٌٚمدي٤مت واًمدوًم٦م، إذ 

 .2شمٕمتؼم إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اخل٤مص٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م ىمٚمٞمٚم٦م سمٙمثػم ُم٘م٤مرٟم٦م سمٌٚمدي٦م اعمدي٦م

رضمقع إمم أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن ٟمجد أن طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مًمصالحقات والية اددية ظذ أمالـفا: .1.4

وأؿمٛمٚمٝم٤م، خيقل ص٤مطمٌف جمٛمققم٦م ُمـ اًمّمالطمٞم٤مت، سمحٞم٨م قمروم٧م  3هق أوؾمع احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م

، "...طمؼ اًمتٛمتع واًمتٍمف ذم إؿمٞم٤مء"ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٚمٙمٞم٦م سمقضمف قم٤مم سم٠مهن٤م 674اعم٤مدة 

 ٘م٤مر.وقمٚمٞمف وم٢من اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م هل طمؼ اًمتٛمتع واًمتٍمف ذم اًمٕم

اًمتٍمف سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم يِمٛمؾ اًمتٍمف اعم٤مدي واًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين، حق افترص : .1.4.1

سمحٞم٨م يٙمقن اًمتٍمف اعم٤مدي سم٤مًمٌٜم٤مء واهلدم واًمؽمُمٞمؿ واًمتٝمٞمئ٦م...أُم٤م اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين ومٞمٙمقن 

،أو سمٜم٘مؾ قمٜمٍم ُمـ قمٜم٤مسه٤م أو أيمثر ُمع 4سمٜم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م يمٚمٝم٤م )يم٤مًمٌٞمع واعم٘م٤ميْم٦م واًمتخّمٞمص(

 اًمرىم٦ٌم )يم٤مًمرهـ، أو اإلجي٤مر...(.آطمتٗم٤مظ سمٛمٚمٙمٞم٦م 

يٙمقن اًمتٛمتع إُم٤م سم٤مإلؾمتٕمامل أو آؾمتٖمالل، وم٤مًمٕم٘م٤مر اعمٌٜمل إُم٤م شمًتٕمٛمٚمف حق افتؿتع: .1.4.2

اًمقٓي٦م ُم٘مرا إُم٤م ًمإلدارة أو ُم٘مرا إلىم٤مُم٦م اعمقفمٗملم، أو شمًتٖمٚمف وشمت٘م٤مى ُمداظمٞمؾ اؾمتٖمالًمف 

 سم٤مإلجي٤مر ُمثال.

                                                 
 .10أٟمٔمر اعمٚمحؼ رىمؿ   1

ُمٚمٙم٤م  209ضمدٟم٤م أن اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ ُمٜمٝم٤م وم٘مط، قمدده٤مُمـ ظمالل اـمالقمٜم٤م قمغم سمٞم٤من ممتٚمٙم٤مت سمٚمدي٦م اعمدي٦م، و  2

 سملم اعمحالت اًمتج٤مري٦م إؾمقاق، اعمراطمٞمض اًمٕمٛمقُمٞم٦م،... 

 طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م هق إوؾمع ٟمٓم٤مىم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤محل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م ٕٟمف يِمٛمؾ ضمقهر اًمٕم٘م٤مر ا )وم٢مذا يم٤من سمٜم٤مءا   3

ـمرق ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م هل ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمٙمت٥ًم هب٤م اًمقٓي٦م أُماليمٝم٤م اًمٕم٘م٤مري٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٕمض دمدر اإلؿم٤مرة ذم هذا اعم٘م٤مم أن  4

 اًمٓمرق آؾمتثٜم٤مئٞم٦م اًمتل طمدده٤م اًم٘م٤مٟمقن )يم٤مًمتؼمقم٤مت، ٟمزع اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمِمٗمٕم٦م(.
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ر سمِمخّمف )ُم٘مرا هل٤م( أو أن يًٛمح هق متتع ُم٤مًمؽ اًمٕم٘م٤مر )اًمقٓي٦م( سم٤مًمٕم٘م٤ماالشتعامل:  .0.4.2.0

 ًمٖمػمه سم٤مًمتٛمتع سمف سمدون ُم٘م٤مسمؾ ) ختّمٞمّمف هلٞمئ٦م إداري٦م(.

هق شمًخػم اعم٤مًمؽ ًمٚمٕم٘م٤مر ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مدي أو اًمثامر االشتغالل:  .0.4.2.2

اعمدٟمٞم٦م، وآؾمتٖمالل يٙمقن سمٓمريؼ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ، وم٤مًمقٓي٦م شمًتٖمؾ اًمٕم٘م٤مر ُم٤ٌمذة قمـ 

ة ُمثال شمتٚم٘مك ُم٘م٤مسمال ًم٘م٤مء طمراؾم٦م ُمقاد اًمٌٜم٤مء هب٤م، يمام يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمًتٖمٚمف ـمريؼ اُمتاليمٝم٤م حلٔمػم

 1سمٓمريؼ همػم ُم٤ٌمذ قمـ ـمريؼ اًمٖمػم سم٢مجي٤مره٤م ُم٘م٤مسمؾ أضمرة حمددة.

وُمٝمام يم٤من أؾمٚمقب اؾمتٕمامل اًمقٓي٦م ُٕماليمٝم٤م اًمٕم٘م٤مري٦م ومٞمج٥م أن يٙمقن سمِمٙمؾ 

ٔمروف اًمراهٜم٦م، وًمـ قم٘مالين ورؿمٞمد ي٤ًمهؿ ذم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، ظم٤مص٦م ذم فمؾ اًم

يتح٘مؼ ذًمؽ إٓ ُمـ ظمالل شمثٛمٞمٜمٝم٤م، وٓ يٛمٙمـ شمثٛمٞمٜمٝم٤م إٓ ُمـ ظمالل حتديده٤م وطمٍمه٤م سمِمٙمؾ 

 دىمٞمؼ، وهق ُم٤م ؾمٜمح٤مول دراؾمتف ُمـ ظمالل اجلزء اًمث٤مين ُمـ هذا اعم٘م٤مل.

ىمٌؾ أن ٟمدرس ُمداظمٞمؾ مسامهة ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية دم افتـؿقة ادحؾقة:  .2

ي٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م اعم٤ًممه٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، ارشم٠مي٧م أن أطمدد ُمٗمٝمقم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مر

اعمحٚمٞم٦م اًمتل ؾمٞم٤ًمهؿ ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م آؾمتٖمالل إُمثؾ هلذه إُمالك، وذًمؽ ُمـ ظمالل دراؾم٦م 

اًمٕمالىم٦م سملم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، صمؿ أطم٤مول شم٘ميص واىمع ُم٤ًممه٦م 

وذم هن٤مي٦م هذا اعمحقر ٟمدرس آوم٤مق شمثٛمٞمٜمٝم٤م ،ٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م ذم ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤مُمداظمٞمؾ إُمالك اًم

وآصم٤مره٤م قمغم شمٜمٛمٞم٦م اًمقٓي٦م ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ذم ُم٤ًمقمل وٓي٦م اعمدي٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م ُمـ 

 اًمٕم٘م٤مري٦م. ظمالل شمثٛملم ممتٚمٙم٤مهت٤م 

ًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م سم٠مهن٤م: شمٕمرف اافعالؿة بغ ادؿتؾؽات افعؼارية فؾوالية وافتـؿقة ادحؾقة:  .2.1

قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمٞمػم اًمتل شمتؿ ذم إـم٤مر ؾمٞم٤مؾم٦م قم٤مُم٦م حمٚمٞم٦م شمٕمؼم قمـ اطمتٞم٤مضم٤مت اًمقطمدة اعمحٚمٞم٦م، "

وذًمؽ ُمـ ظمالل اًم٘مٞم٤مدات اعمحٚمٞم٦م اًم٘م٤مدرة قمغم اؾمتخدام واؾمتٖمالل اعمقارد اعمحٚمٞم٦م و إىمٜم٤مع 

 ٕمٜمقي احلٙمقُملاعمقاـمٜملم اعمحٚمٞملم سم٤معمِم٤مريم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمدقمؿ اعم٤مدي واعم

 .2"وصقٓ إمم رومع ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م ًمٙمؾ أومراد اًمقطمدة اعمحٚمٞم٦م ودُم٩م مجٞمع وطمدات اًمدوًم٦م

 اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م ٟم٤مضمح٦م ٓسمد أن شمٙمقن ذات أهداف ُمتٜمققم٦م ُمٜمٝم٤م:وطمتك شمٙمقن 

                                                 
 اجلزائر، ،2101 ؾمٜم٦م ـمٌٕم٦م، سمدون هقُم٦م، دار ، -اجلزائري اًمتنميع ٕطمٙم٤مم ووم٘م٤م–أ.ًمٞمغم ـمٚم٦ٌم، اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اخل٤مص٦م   1

 . 25 اًمّمٗمح٦م

 دراؾم٦م ُمع 2118-2111 ًمٚمٗمؽمة شم٘مٞمٞمٛمٞم٦م دراؾم٦م–يقؾمٗمل ٟمقر اًمديـ، اجل٤ٌمي٦م اعمحٚمٞم٦م ودوره٤م ذم حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م ذم اجلزائر   2

-2119سمقىمرة سمقُمرداس، اًمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م  ، ُمذيمرة ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ذم اًمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م، ضم٤مُمٕم٦م احمٛمد-ٓي٦م اًمٌقيرةو طم٤مًم٦م

 . 48، اًمّمٗمح٦م 2101
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 1طمِمد وشمثٛملم اعمقارد اًمٌنمي٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وإُمالك اعمحٚمٞم٦م وشمرؿمٞمد اؾمتٕمامهل٤م. -

اًمدور اًمثٜم٤مئل ًمٚمٛمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، ومٗمل سم٤مدئ  ُمـ هذا اًمتٕمريػ يتْمح ًمٜم٤م

إُمر شمٔمٝمر وؾمٞمٚم٦م أو أداة ُمـ وؾم٤مئؾ حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٠مهن٤م هدف ُمـ 

أهداومٝم٤م، وطمتك يّمٌح شمثٛملم إُمالك اعمحٚمٞم٦م هدوم٤م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م جي٥م أن شمتٛمٙمـ اجلامقم٦م 

، هذا إظمػم اًمذي يٕمتؼم ُمـ اًميوري٤مت 2اًمتٛمقيؾ اًمذايت اعمحكماإلىمٚمٞمٛمٞم٦م )وٓي٦م اعمدي٦م( ُمـ 

اعمحٚمٞم٦م،  اًمالزُم٦م وإؾم٤مؾمٞم٦م ًم٘مٞم٤مم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، ُمـ ظمالل شمٕمٌئ٦م أيمؼم ىمدر ُمـ اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م

 وهٜم٤م ٟمت٤ًمءل:

 هل يعتز تثؿغ ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية وشقؾة أم ؽاية؟.

ضمف اإلدارة اجلزائري٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٙم٤مٟم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م إن اإلضم٤مسم٦م شمتٓمٚم٥م اًمٌح٨م قمـ شمق

ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م قمٛمقُم٤م وًمقٓي٦م اعمدي٦م قمغم وضمف اخلّمقص، وذًمؽ ُمـ ظمالل ومحص 

 خمتٚمػ اًمٜمّمقص واًمتٜمٔمٞمامت اًمتل شمٜمٗمذ قمغم اعمًتقى اعمحكم واعمريمزي ًمٜمتقصؾ إمم:

  .ُمـ ص٤مطم٥م ىمرار اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م؟ 

 حٚمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمقٓي٦م اعمدي٦م هل ضورة أم ظمٞم٤مر؟.هؾ اًمتٜمٛمٞم٦م اعم 

 .ُمـ هؿ اًمٗم٤مقمٚمقن ذم حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م؟ 

اعمتٕمٚم٘م٦م سمنموط ويمٞمٗمٞم٤مت متقيؾ وإقمداد اعمٞمزاٟمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م  0147سم٤مًمرضمقع إمم اًمتٕمٚمٞمٛم٦م رىمؿ 

شمِمػم إًمٞمف هق قمجز ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمدوًم٦م قمـ وخ اعمزيد ُمـ إُمقال ، ٟمجد أن أول ُم٤م 21063ًمًٜم٦م 

ًمتٖمٓمٞم٦م قمجز ُمٞمزاٟمٞم٤مت اجلامقم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م، ٟمٔمرا ًمٚمٔمرف اإلىمتّم٤مدي احل٤مزم، وهق ُم٤محيتؿ 

 ...وهق ُم٤م يٗمرض قمٚمٞمٜم٤م أن وأيمثر ُمـ أي وىم٧م ُم٣م"قمٚمٞمٝم٤م يمام ضم٤مء سم٤مًمٜمص احلرذم هل٤م 

اًمٚمجقء إمم رؤي٦م ضمديدة ذم إدارة اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتًٞمػم اًمٕم٘مالين واحلدي٨م 

 "٤ًمس سمٜمققمٞم٦م ظمدُم٤مت اعمرومؼ اًمٕم٤مم.واًمٗمٕم٤مل دون اعم

                                                 
، 2119، ؾمٜم٦م 41أمحد ذيػ، دمرسم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م ذم اجلزائر، ُم٘م٤مل ُمٜمِمقر سمٛمجٚم٦م اًمٕمٚمقم آٟم٤ًمٟمٞم٦م، اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، اًمٕمدد   1

 .52اًمّمٗمح٦م 

ه٤م ُمـ ُمّم٤مدر خمتٚمٗم٦م ًمتٛمقيؾ اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م سم٤مًمّمقرة يمؾ اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م اعمت٤مطم٦م واًمتل يٛمٙمـ شمقومػم"يٕمرف اًمتٛمقيؾ اعمحكم سم٠مٟمف:   2

،أٟمٔمر أ.طمٞم٤مة سمـ "اًمتل حت٘مؼ أيمؼم ُمٕمدٓت ًمتٚمؽ اًمتٜمٛمٞم٦م قمؼم اًمزُمـ وشمٕمزز اؾمت٘مالًمٞم٦م اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م قمـ اًمًٚمٓم٦م اعمريمزي٦م

 اًمدوزم اعمٚمت٘مك ذم ُمٚم٘م٤مة ظمٚم٦مُمدا ،"اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول اىمتّم٤مدي٤مت ُمـ ٟمامذج"ؾمامقملم،وأ.وؾمٞمٚم٦م اًمًتل، اًمتٛمقيؾ اعمحكم ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م 

 ٟمقومٛمؼم 22و20 يقُمل ،-اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمدول اجلزائر طم٤مًم٦م دراؾم٦م– واعم١مؾم٤ًمت آىمتّم٤مدي٤مت قمغم وأصمره٤م اًمتٛمقيؾ ؾمٞم٤مؾم٤مت طمقل

 .ظمٞميسمًٌٙمرة حمٛمد ضم٤مُمٕم٦م ،2116

، اعمتٕمٚم٘م٦م سمنموط ويمٞمٗمٞم٤مت ، اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمداظمٚمٞم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م2105أيمتقسمر  15، اعم١مرظم٦م ذم 0127اًمتٕمٚمٞمٛم٦م رىمؿ   3

 .0، اًمّمٗمح٦م 2106متقيؾ وإقمداد اعمٞمزاٟمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م ًمًٜم٦م 
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ٟمحق اعمٞمؾ اعمحكم  ُمـ ظمالل هذه اًمٕم٤ٌمرة يٛمٙمٜمٜم٤م اؾمتٜمت٤مج أن اًمرؤي٦م اجلديدة ي٘مّمد هب٤م اًمتقضمف 

أو اًمذايت اًمذي ؾمٌؼ وأذٟم٤م أٟمف أؾم٤مس اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من ىمرار شمٌٜمل هذه اًمرؤي٦م أو 

٦م، وهق ىمرار طمتٛمل ي٘م٤مسمٚمف قمجز اًمدوًم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م هق ٟم٤مسمع قمـ إرادة اإلدارة اعمريمزي

واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م قمغم ُمًتقى مجٞمع إصٕمدة، وهذا إُمر هق ُمٚم٘مك قمغم قم٤مشمؼ اجلامقم٤مت 

اعمحٚمٞم٦م ُمع ذائٝم٤م قمغم اعمًتقى اعمحكم )ُمقاـمٜملم، ُمًتثٛمريـ ظمقاص،..(، وٕضمؾ هذا 

 ذم -إظمرى ىمٚمٞمٛمٞم٦ماإل اجلامقم٤مت يمؾ همرار قمغم–اصٌح٧م وٓي٦م اعمدي٦م ُمٚمزُم٦م سم٢مقمداد ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م 

 :أشمٞم٦م إومٙم٤مر إـم٤مر

 شمثٛملم اعمقارد اعمحٚمٞم٦م. -

 شمرؿمٞمد اإلٟمٗم٤مق اعمحكم. -

 .1شمرؾمٞمخ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتِم٤مريمٞم٦م ذم اظمتٞم٤مر وحتديد إوًمقي٤مت ًمٚمٛمِم٤مريع آؾمتثامري٦م -

هذه إومٙم٤مر يمٚمٝم٤م اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م أن شمٙمقن اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م قمٜمٍما 

 ٘مٞم٘مٝم٤م، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:ٟمِمٓم٤م ذم حت

  سم٤مقمت٤ٌمره٤م شمِمٙمؾ ضمزءا ُمـ اعمقارد اعمحٚمٞم٦م، وذًمؽ ٕن ُمداظمٞمٚمٝم٤م شمٕمتؼم ُمـ سملم إيرادات

 .70وٓي٦م اعمدي٦م، حت٧م اًمرىمؿ  2ُمٞمزاٟمٞم٦م

  سم٤مقمت٤ٌمره٤م حمال ًمإلٟمٗم٤مق اعمحكم، اًمذي جي٥م شمرؿمٞمده، وذًمؽ ٕن اًمٜمٗم٘م٤مت قمغم أُمالك وٓي٦م

 .20ذم ىمًؿ اًمتجٝمٞمز حت٧م اًمرىمؿ  اعمدي٦م يدظمؾ وٛمـ ٟمٗم٘م٤مت اًمقٓي٦م

  سم٤مقمت٤ٌمره٤م اًمققم٤مء اًمذي شم٘م٤مم قمٚمٞمف اعمِم٤مريع آؾمتثامري٦م، وقمغم أؾم٤مؾمٝم٤م يتؿ حتديد أوًمقي٦م

 إىم٤مُم٦م هذه اعمِم٤مريع.

ُمـ ظمالل حتٚمٞمٚمٜم٤م ًمألومٙم٤مر اًم٤ًمسم٘م٦م يٛمٙمٜمٜم٤م إجي٤مد ُمقىمع اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م سم٠مهن٤م 

٤م شمٜمٗمٞمذا ًم٘مرارات اًمًٚمٓم٦م اعمريمزي٦م، وذًمؽ ٕن اهلدف جمرد وؾمٞمٚم٦م شمٕمٛمؾ ُمّم٤محلٝم٤م قمغم شمثٛمٞمٜمٝم

                                                 
 .12أٟمٔمر ٟمٗمس اًمتٕمٚمٞمٛم٦م ، اًمّمٗمح٦م   1

 شمتٙمقن ُمقارد اعمٞمزاٟمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ًمٚمقٓي٦م سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ُمـ: ...."ُمـ ىم٤مٟمقن اًمقٓي٦م، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، وم٢مٟمف: 050ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة   2

 ُمداظمٞمؾ ممتٚمٙم٤مهت٤م.

 ."ًمقٓي٦م...ُمداظمٞمؾ أُمالك ا
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يتٓمٚم٥م أوٓ اًمتحديد صمؿ اًمتخٓمٞمط صمؿ اًمتٜمٗمٞمذ، هذا ُم٤م مل ٟمًجٚمف قمغم ُمًتقى اعمّم٤مًمح اعمٙمٚمٗم٦م 

 وإٟمام اهلدف سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ هق اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م. 1سمٛمٚمػ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م،

لم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م ًمقٓي٦م وُمـ ظمالل هذا يمٚمف شمٔمٝمر اًمٕمالىم٦م اًمقـمٞمدة سم

اعمدي٦م ًمٙمقهن٤م شمِمٙمؾ ضمزءا ه٤مُم٤م ُمـ يمؾ أؾمس اًمتقضمف ٟمحق اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م اعمذيمقرة أقماله، وهٜم٤م 

يثقر اًمت٤ًمؤل طمقل ُم٤م شمٌذًمف وٓي٦م اعمدي٦م ُمـ أضمؾ شمثٛملم ممتٚمٙم٤مهت٤م اًمٕم٘م٤مري٦م سمِمٙمؾ جيٕمٚمٝم٤م 

ُم٤ًممه٦م ُمداظمٞمؾ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م ذم  شم٤ًمهؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، وىمٌؾ ذًمؽ شم٘مدير

 ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م؟.

يٛمٙمٜمٜم٤م شم٘مدير ُم٤ًممه٦م واؿع مسامهة مداخقل األمالك افعؼارية دم مقزاكقة والية اددية:  .2.2

إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م ذم ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ذم ـمرق اؾمتٖمالل وٓي٦م اعمدي٦م 

٩م اعمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٖمالل ٟم٘مقم سمت٘مدير ُٕماليمٝم٤م اًمٕم٘م٤مري٦م، وُمـ ظمالل اًمٜمت٤مئ

 ُم٤ًممهتٝم٤م ذم ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمقٓي٦م.

:سم٤مًمرضمقع إمم سمٞم٤من اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ضرق اشتغالل والية اددية ألمالـفا افعؼارية -2.2.1

ًمقٓي٦م اعمدي٦م أقماله، ٟمجد أٟمف يتْمٛمـ جمٛمؾ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمقٓي٦م ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م 

 ، وحتتقي قمغم ٟمققملم ُمـ إُمالك:2م096.007,2٘مدر ُم٤ًمطمتٝم٤م ب واًمتل شم

 .2م064.762,2ُمٚمٙم٤م سمٛمجٛمقع ُم٤ًمطمتٝم٤م  45وشمِمٛمؾ قمغم أمالك ؽر مـتجة فؾؿداخقل: -

 .2م90.211أُمالك شم٘مدر ُم٤ًمطم٦م جمٛمققمٝم٤م ب  18: وشمِمٛمؾ قمغم أمالك مـتجة فؾؿداخقل -

 من إظداد افباحثة. 21افشؽل 

 

 

                                                 
، اعمحدد ًم٘مقاقمد شمٜمٔمٞمؿ ُمّم٤مًمح اًمت٘مٜملم واًمِم١مون 0994يقًمٞمق  29، اعم١مرخ ذم 207-94ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  19ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة   1

...شمٕمد اًمقصم٤مئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م سمتًٞمػم ممتٚمٙم٤مت اًمقٓي٦م وشمٓمقره٤م وشمْمٌٓمٝم٤م "، وم٢مهن٤م0994، ؾمٜم٦م 48اًمٕم٤مُم٦م واإلدارة اعمحٚمٞم٦م وقمٛمٚمٝم٤م، اًمٕمدد 

 ،وقمغم ُمًتقى وٓي٦م اعمدي٦م شم٘مقم هبذه اعمٝمٛم٦م ُمّمٚمح٦م اعمٞمزاٟمٞم٦م واعمٛمتٚمٙم٤مت وسم٤مًمتحديد ُمٙمت٥م ممتٚمٙم٤مت اًمقٓي٦م.".سم٤مؾمتٛمرار..

15%

85%
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 يمٞمٗمٞم٦م اؾمتٖمالهل٤م ُمـ ىمٌؾ وٓي٦م اعمدي٦م قمغم اًمٜمحق أيت: إُمالك اًمتل ؾمٜمدرسهذه 

هذه إُمالك اشتغالل والية اددية ألمالـفا افعؼارية ؽر ادـتجة فؾؿداخقل:  .1

 شمًتٖمٚمٝم٤م اًمقٓي٦م سمتخّمٞمّمٝم٤م  قمغم اًمٜمحق أيت:

  م90.862، ُم٤ًمطمتٝم٤م جمتٛمٕم٦م 18ُم٘مرات ًمٚمقٓي٦م وإىم٤مُم٤مهت٤م: واًمتل يٌٚمغ قمدده٤م
2
ُمِمٙمٚم٦م  ،

 % ُمـ إمج٤مزم ُم٤ًمطم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م.06,24 سمذًمؽ ٟم٦ًٌم

 اًمدائرة هٞمئ٦م قمدم شمريمٞمز ًمٚمقٓي٦م، إذ يٕمتؼم رئٞمس اًمدائرة ُمـ  ُم٘مرات ًمٚمدائرة وإىم٤مُم٤مهت٤م: شمٕمتؼم

دائرة،  09، وشمْمؿ وٓي٦م اعمدي٦م 1أضمٝمزة اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمقٓي٦م ويٕمٛمؾ حت٧م ؾمٚمٓم٦م اًمقازم

ة قمـ قم٘م٤مرت ممٚمقيم٦م ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م ًمٚمقٓي٦م، وذًمؽ ًمٕمدم يمؾ ُم٘مراهت٤م وإىم٤مُم٤مهت٤م  هل قم٤ٌمر

ايمت٤ًمب اًمدائرة ًمٚمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمًت٘مٚم٦م، وإٟمام يتؿ متقيٚمٝم٤م ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمقٓي٦م، وشم٘مدر 

م024.911,2ُم٤ًمطم٦م اًمٕم٘م٤مرات اعمخّمّم٦م هل٤م ب 
2
اعمٌٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م وهمػم اعمٌٜمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م سمذًمؽ  

 اخل٤مص٦م ًمٚمقٓي٦م.  % ُمـ إمج٤مزم ُم٤ًمطم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م 69.68ٟم٦ًٌم 

  حمالت ذات اؾمتٕمامل إداري: شمًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمقٓي٦م عمّم٤محلٝم٤م وشمتٛمثؾ ذم ُمريمز إرؿمٞمػ

قم٘م٤مر خمّمص عمديري٦م  ،ُمٙمت٥م إداري 011ي٦م وًمٚمقٓي٦م، طمْمػمة اًمًٞم٤مرات ًمٚمقٓ

م8111اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م سم٤مًمقٓي٦م جم٤مٟم٤م، قمغم ُم٤ًمطم٦م جمٛمققمٝم٤م 
2
ُمِمٙمٚم٦م سمذًمؽ ٟم٦ًٌم  ،

٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م.  وهبذا يٙمقن شمقزيع اعمٛمتٚمٙم٤مت % ُمـ إمج٤مزم ُم٤ًمطم4,17

 همػم اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ ًمقٓي٦م اعمدي٦م قمغم اًمٜمحق أيت: 

 

 

 

 

 

 .من إظداد افباحثة 2افشؽل 

شمتِمٙمؾ اعمٛمتٚمٙم٤مت اشتغالل والية اددية ألمالـفا افعؼارية ادـتجة فؾؿداخقل:  2.1.2.2

 ُمـ:اًمٕم٘م٤مري٦م اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ سمقٓي٦م اعمدي٦م 

م2595حمالت دم٤مري٦م: سمٛم٤ًمطم٦م  -
2

% ُمـ إمج٤مزم ُم٤ًمطم٦م 0.92، وهل ُم٤م شمِمٙمؾ ٟم٦ًٌم 

 اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م.

                                                 
، اعمحدد ٕضمٝمزة اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمقٓي٦م 0994يقًمٞمق  29، اعم١مرخ ذم 205-94ُمـ اعمرؾمقم اًمتٜمٗمٞمذي  12ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة   1

 .0994، ؾمٜم٦م 48وهٞم٤ميمٚمٝم٤م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 
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 % ُمـ إمج٤مزم ُم٤ًمطم٦م1.5ُمِمٙمٚم٦م طمقازم ٟم٦ًٌم  ،2م966ؾمٙمٜم٤مت وفمٞمٗمٞم٦م: سمٛم٤ًمطم٦م  -

 اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م.

م561ُم٤ًميمـ ًمٚمت٠مضمػم: سمٛم٤ًمطم٦م  -
2
ٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م % ُمـ إمج٤مزم ُم٤ًمطم٦م اعمٛمت1,28سمٜم٦ًٌم  ،

 ًمٚمقٓي٦م.

م 09162ومٜم٤مدق: سمٛم٤ًمطم٦م  -
2
% ُمـ إمج٤مزم ُم٤ًمطم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م 6.66سمٜم٦ًٌم  ،

 ًمٚمقٓي٦م.

م04107ُمًتقدع: سمٛم٤ًمطم٦م  -
2
% ُمـ إمج٤مزم ُم٤ًمطم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م 7.04سمٜم٦ًٌم  ،

 ًمٚمقٓي٦م.

 واًمِمٙمؾ أيت يقوح ُمٙمقٟم٤مت إُمالك اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ ًمقٓي٦م اعمدي٦م:

 من إظداد افباحثة. 3افشؽل 

ؾمقاء ًمألومراد أو اعم١مؾم٤ًمت  1هذه إُمالك اعمٜمتج٦م يمٚمٝم٤م ُمًتٖمٚم٦م قمـ ـمريؼ قم٘مد اإلجي٤مر 

اًمٕمٛمقُمٞم٦م أو اخل٤مص٦م، وسمدٓت إجي٤مر هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت شمِمٙمؾ ضمزءا ُمـ إيرادات ُمٞمزاٟمٞم٦م وٓي٦م 

ل اعمدي٦م، وذم هذا اعم٘م٤مم وُمـ ظمالل إرىم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمًجؾ جمٛمققم٦م ُمـ اعمالطمٔم٤مت اًمت

 شم٤ًمؤٓت ه٤مُم٦م شمتٛمثؾ ذم:

% 85% ُمـ جمٛمقع إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اعمٜمتج٦م أن شمٖمٓمل ٟمٗم٘م٤مهت٤م وٟمٗم٘م٤مت ٟم٦ًٌم 05يمٞمػ ًمٜم٦ًٌم  -

 ُمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م همػم اعمٜمتج٦م قمغم ُمًتقى وٓي٦م اعمدي٦م؟.

وهؾ يٛمٙمٜمٜم٤م احلدي٨م قمـ شمثٛملم وُم٤ًممه٦م هذه إُمالك ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م طمتك ذم فمؾ  -

 ٤مهت٤م اخل٤مص٦م؟.قمجزه٤م قمـ شمٖمٓمٞم٦م ٟمٗم٘م

                                                 
اإلجي٤مر قم٘مد يٛمٙمـ اعم١مضمر سمٛم٘متْم٤مه  "ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٕمدل واعمتٛمؿ، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ،سم٠مٟمف 467قمروم٧م قم٘مد اإلجي٤مر اعم٤مدة   1

 . "اعمًت٠مضمر ُمـ آٟمتٗم٤مع سمٌمء عمدة حمددة ُم٘م٤مسمؾ سمدل إجي٤مر ُمٕمٚمقم
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ii. :ؾمقف أدرس ُم٤ًممه٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت ادؿتؾؽات افعؼارية فؾوالية دم مقزاكقة والية اددية

اًمٕم٘م٤مري٦م ذم ُمٞمزاٟمٞم٦م وٓي٦م اعمدي٦م سم٤مًمرضمقع إمم اعم٤ٌمًمغ احل٘مٞم٘مٞم٦م اعم٘مدرة ظمالل اًمًٜمقات إرسمع 

ي٦م ، واًمتل ٟمجده٤م ذم احل٤ًمسم٤مت اإلدار2102إظمػمة، أي ُمٜمذ صدور ىم٤مٟمقن اًمقٓي٦م ؾمٜم٦م 

 ًمٚمًٜمقات اعمذيمقرة، ومٞمام خيص ؾمقاء اإليرادات أو اًمٜمٗم٘م٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م.

ؾم٠مدرس حت٧م هذا اًمٕمٜمقان شمٖمػم ُمٞمزاٟمٞم٦م : 2216-2212مقزاكقة والية اددية دم افػسة  .1

اعمدي٦م ذم ظمالل هذه اًمٗمؽمة، ذًمؽ ٕن أي شمٖمػم طم٤مصؾ ذم ٟمٗم٘م٤مت أو إيرادات إُمالك  1وٓي٦م

اعمٞمزاٟمٞم٦م(، يمام ٛمقع اإليرادات وجمٛمقع اًمٜمٗم٘م٤مت )ه ُم٤ٌمذة قمغم جماًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م ؾمٜمًجؾ أصمر

أن أي شمٖمػم ذم اإليرادات واًمٜمٗم٘م٤مت ٓ يٛمٙمـ إظمذ سمف سمٕمٞمدا قمـ اًمتٖمػم احل٤مصؾ ذم جمٛمقع 

 ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمقٓي٦م، هذا إظمػم اًمذي ضم٤مء ذم وٓي٦م اعمدي٦م يم٤مٔيت:

 من إظداد افباحثة 4افشؽل 

 

 

 

 

 

 

. 

ُمـ ظمالل اعمٜمحٜمك شمتْمح أن ُمٞمزاٟمٞم٦م وٓي٦م اعمدي٦م شمٕمرف شمذسمذسم٤م واوح٤م، سمحٞم٨م ؾمجٚم٧م 

% ُمـ 96ؾمٜمتٞمؿ، وهق ُم٤م يِمٙمؾ ٟم٦ًٌم  9.189.599.577,27سمٗم٤مرق  2109شمراضمٕم٤م ذم ؾمٜم٦م 

، صمؿ ذم ؾمٜم٦م 2109% ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م 91سمٜم٦ًٌم   2104، صمؿ شمٕمقد ًمؽمشمٗمع ذم ؾمٜم٦م 2102ُمٞمزاٟمٞم٦م 

، وهٜم٤م ٟمت٤ًمءل هؾ قمروم٧م ٟمٗم٘م٤مت وإيرادات 2106ٌٞم٤م ذم ؾمٜم٦م شمؽماضمع وشمًت٘مر ٟمً 2105

 إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م شمذسمذسم٤م سمٜمٗمس اًمٜم٦ًٌم؟.

 12اعمٚمحؼ  10ُمـ اجلدول رىمؿ كػؼات ادؿتؾؽات افعؼارية بافـسبة إػ مقزاكقة والية اددية: .2

إمم جمٛمقع ٟمٗم٘م٤مت  يتْمح شمٓمقر ٟم٦ًٌم ٟمٗم٘م٤مت إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م سمٜمققمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ، هذه إرىم٤مم اًمتل شمِمٙمؾ اًمٜم٥ًم أشمٞم٦م:2106-2102اًمقٓي٦م ًمٚمٗمؽمة اعمٛمتدة ُمـ 

                                                 
شم٘مديرات اإليردات واًمٜمٗم٘م٤مت اًمًٜمقي٦م  ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمقٓي٦م هل ضمدول "ُمـ ىم٤مٟمقن اًمقٓي٦م، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، وم٢من: 057ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة   1

 ."اخل٤مص٦م سم٤مًمقٓي٦م، ويمام هل قم٘مد شمرظمٞمص وإدارة يًٛمح سمًػم ُمّم٤مًمح اًمقٓي٦م وشمٜمٗمٞمذ سمرٟم٤مجمٝم٤م ًمٚمتجٝمٞمز وآؾمتثامر
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 : من إظداد افباحثة.5افشؽل   .3

أول ُم٤م جي٥م اًمتٜمقيف قمٚمٞمف هق شمذسمذب جمٛمقع ٟمٗم٘م٤مت وٓي٦م اعمدي٦م  ُمـ إرىم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م

 سمحٞم٨م:  2106-2102ذم اًمٗمؽمة ُمـ  

  ت إُمالك همػم اعمٜمتج٦م أيمؼم ُمـ ٟمٗم٘م٤مت إُمالك يم٤مٟم٧م ٟمٗم٘م٤م 2104-2102ذم اًمٗمؽمة

طمٞم٨م أصٌح٧م ٟمٗم٘م٤مت إُمالك 2105اعمٜمتج٦م، صمؿ ؿمٝمدت اٟمخٗم٤مو٤م ُمٚمحقفم٤م ذم ؾمٜم٦م 

اعمٜمتج٦م أيمؼم ُمـ همػمه٤م همػم اعمٜمتج٦م، صمؿ شمٕمقد هذه إظمػمة ًمالرشمٗم٤مع ذم شم٘مديرات ؾمٜم٦م 

2106. 

  ُمالك يمٚمٝم٤م شمًػم يم٤من ادم٤مه ُمٜمحٜمٞم٤مت ٟمٗم٘م٤مت إ 2105-2102يمام ٟمالطمظ أٟمف ذم اًمٗمؽمة

 ذم ٟمٗمس آدم٤مه وًمٙمـ ًمٞم٧ًم سمٜمٗمس درضم٦م اًمتٖمػم.  

  اؾمت٘مرارا ٟمًٌٞم٤م  2106ؾمجٚم٧م شمقىمٕم٤مت ٟمٗم٘م٤مت إُمالك اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ ًمًٜم٦م

 %.1,2، سمٗم٤مرق 2105سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمٗم٘م٤مهت٤م ذم ؾمٜم٦م 

سمقضمف قم٤مم وم٢من ٟمٗم٘م٤مت إُمالك ذم وٓي٦م اعمدي٦م هل ذم شمزايد ُمًتٛمر ُمقازي٦م ًمٚمزي٤مدة احل٤مصٚم٦م 

وهـا كتساءل هل هذه افزيادة تدخل دم إضار االشتغالل افعؼالين فؾؿوارد  ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م، ذم

 أم ترصقد افـػؼات؟.

ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اجلزم ذم هذا إُمر إٓ إذا ىمٛمٜم٤م سمٕمٛمٚمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمًٞمٓم٦م سملم اًمٜمٗم٘م٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م 

 واإليرادات اًمتل شمدره٤م هذه إُمالك.

ٕن هذه اإليرادات شمِمٙمؾ  ة إػ مقزاكقة والية اددية:إيرادات ادؿتؾؽات افعؼارية بافـسب .4

اجلزء إهؿ ذم ُمقوققمٜم٤م، وٕهن٤م شمثػم اًمٕمديد ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمقاىمٕمٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتحّمٞمٚمٝم٤م، 
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يتْمح أن إيراداهت٤م هل ذم  19اعمٚمحؼ رىمؿ  10شمٕمزيزه٤م، شمثٛمٞمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف ُمـ ظمالل اجلدول رىمؿ

اًمذي ئمٝمر ارشمٗم٤مقمٝم٤م ٟم٦ًٌم  12ـ اعمٚمحؼ رىمؿ ُم 12شمٓمقر ُمًتٛمر وهق ُم٤م ي١ميمده اجلدول رىمؿ 

 هذا اًمتٓمقر اًمذي ؾم٠مدرؾمف سمٜمقع ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اًمٜمحق أيت: ،إمم جمٛمقع إيرادات اًمقٓي٦م

 : 26افشؽل رؿم 

 

 

 

 

 

 

 

 اًمِمٙمؾ يثػم ومٕم٤مًمٞم٦م حتّمٞمؾ إيرادات أُمالك وٓي٦م اعمدي٦م سمحٞم٨م:هذا 

ُمداظمٞمؾ إٓ إذا ىم٤مُم٧م اًمقٓي٦م سم٤مًمتٍمف ومٞمٝم٤م  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك همػم اعمٜمتج٦م واعمٗمؽمض أهن٤م ٓ شمدر -

 2102إمم اإليرادات اعمحقًم٦م ٟمجد ٟمٗمس اعمٌٚمغ يتؿ حتقيٚمف ُمٜمذ ؾمٜم٦م  سم٤مًمٌٞمع. يمام أٟمف سم٤مًمرضمقع

 ؟.2106ديٜم٤مر ضمزائري، وُم٤مزال ًمٖم٤مي٦م  99.848,99واعم٘مدر ب

 شمقىمػ وذًمؽ يرضمع إمم ،يمؾ اعمٜمحٜمٞم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢ميرادات إُمالك همػم اعمٜمتج٦م هل ذم شمراضمع -

اًمقٓي٦م قمـ اًمتٍمف ذم أُماليمٝم٤م سمؾ أصٌح٧م شمٕمٛمؾ قمغم إصمراء ذُمتٝم٤م اعم٤مًمٞم٦م وشمرؿمٞمد اؾمتٖمالل 

 ُمقارده٤م.

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمالك اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ ٟمالطمظ ارشمٗم٤مع ُم٤ٌمًمغ اإليرادات اعمحقًم٦م ومٞمام سملم  -

 2105و  2102، سمؾ ودم٤موزهت٤م ؾمٜمتل اًمًٜمقات طمٞم٨م ٟمجده٤م ُمقازي٦م ًمتٚمؽ اعمحّمٚم٦م ُمٜمٝم٤م

 ٤م يثػم اًمت٤ًمؤل قمـ طمقل ؾم٥ٌم شم٠مضمٞمؾ حتّمٞمٚمٝم٤م؟.وهق ُم

وسمِمٙمؾ قم٤مم ٟمالطمظ آرشمٗم٤مع اعمًتٛمر ذم إيرادات إُمالك اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ، سمحٞم٨م 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إمج٤مزم إيرادات وٓي٦م  2105% ذم ؾمٜم٦م0.14إمم  2102% ؾمٜم٦م 1.49اٟمت٘مٚم٧م ُمـ 
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ٚمٛمقؾم٤م ُم٘مدرا سمٜم٦ًٌم شمًجؾ شمراضمٕم٤م ُم 2106اعمدي٦م، وإن يم٤من ذم شم٘مديرات اعمٞمزاٟمٞم٦م ًمًٜم٦م 

 % وًمٙمـ جي٥م ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمٛمجٛمقع اًمٜمٗم٘م٤مت اًمتل شمٍمف قمٚمٞمٝم٤م؟.1.92

هٜم٤م ُمرسمط اًمٗمرس كػؼات وإيرادات ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية دم مقزاكقتفا: - 2.2.2.4

طمٞم٨م شمٔمٝمر ُم٤ًممه٦م إيرادات وٟمٗم٘م٤مت اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م ذم ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م، وذًمؽ 

 ٜم٤م أن ٟمتحدث قمـ ُم٤ًممهتٝم٤م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م سمٕمٞمدا قمـ ذًمؽ.ٕٟمف ٓ يٛمٙمٜم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إظداد افباحثة. 7افشؽل 

ذ اًمِمٙمؾ يقوح اعم٤ًممه٦م اًمْمئٞمٚم٦م ضمدا عمداظمٞمؾ أُمالك وٓي٦م اعمدي٦م سمقضمف قم٤مم ذم ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م، إ 

٤م سمؾ طمتك وأن هذه اعمداظمٞمؾ ٓ ٟمجده٤م شمٖمٓمل طمتك ٟمٗم٘م٤مهت%.0.4مل شمتٕمد ذم أطمًـ أطمقاهل٤م 

اخل٤مص٦م، ومقٓ شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ قمدم ختّمٞمص اإليرادات، عم٤م متٙمٜم٧م اًمقٓي٦م ُمـ شمٖمٓمٞم٦م ٟمٗم٘م٤مهت٤م 

اخل٤مص٦م. يمام أن اًمِمٙمؾ ٓيقوح أي حتًـ ذم ُمٜمحٜمك هذه اإليرادات )اعمداظمٞمؾ( سم٤مًمرهمؿ ُمـ 

 .اًمتقضمف اجلديد ًمٚمتًٞمػم اعم٤مزم ًمٚمجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م اعمتٛمثؾ ذم شمثٛملم اعمقارد وشمرؿمٞمد اًمٜمٗم٘م٤مت(

ظمالل إـمالقمٜم٤م قمغم واىمع ووٕمٞم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م وضمدٟم٤م أن ُمٕمٔمٛمٝم٤م وُمـ  

حمؾ صٞم٤مٟم٦م )حمؾ إٟمٗم٤مق قمٛمقُمل(، قمٛمٚمٞم٤مت صٞم٤مٟم٦م ؾمٓمحٞم٦م ٓ متس سم٠مصؾ اعمٚمؽ وإٟمام سمٛمٚمح٘م٤مشمف 

 أو سم٤مٕضمزاء اًمث٤مٟمقي٦م ُمٜمٝم٤م، ومٝمؾ هذا يدظمؾ ذم إـم٤مر آؾمتٖمالل اًمٕم٘مالين ًمٚمٛمقارد؟.

b. مم٤م ؾمٌؼ شمتْمح أن افعؼارية فوالية اددية دم افتـؿقة ادحؾقة: آؾاق مسامهة ادؿتؾؽات

اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ذم وٓي٦م اعمدي٦م ٓ شم٤ًمهؿ إٓ سمجزء وئٞمؾ ضمدا ذم ُمٞمزاٟمٞم٦م وٓي٦م اعمدي٦م، وإن 

(، 2106-2102ىمقرن سم٤مًمٜمٗم٘م٤مت اًمتل شمٍمف قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م سم٤مًم٤ًمًم٥م ـمٞمٚم٦م اًمٗمؽمة )
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٦م ومٕمٚمٞم٦م هل٤م ذم فمؾ فمروف طمتٛمٞم٦م اًمتٛمقيؾ اعمحكم؟ وهؾ وًمٙمـ هؾ يٛمٙمٜمٜم٤م احلدي٨م قمـ ُم٤ًممه

 ( 2107فمٝمر هذا ذم شم٘مديرات  اعمٞمزاٟمٞم٦م ًمًٜم٦م 

i. :إن آؾاق تثؿغ ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية دم طل افـصوص وافوثائق االدارية

احلدي٨م قمـ شمثٛملم هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت يٗمؽمض وضمقد ُم٤ًممه٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م إليراداهت٤م ذم ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمقٓي٦م 

ا ُم٤ممل ٟمًجٚمف ذم دراؾم٦م واىمٕمٝم٤م ذم وٓي٦م اعمدي٦م، ٕن اًمتثٛملم ُمرطمٚم٦م شمتج٤موز اعم٤ًممه٦م ذم هذ

اعمٞمزاٟمٞم٦م، وشمتٕمداه٤م ًمتٙمقن ُمـ سملم ُمٙمقٟم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، هذا إُمر اًمذي دم٤موزشمف اًمقزارة 

اًمقصٞم٦م سمحٞم٨م أصدرت سم٤مقمت٤ٌمره٤م اًمقزارة اًمقصٞم٦م اًمٕمديد ُمـ اًمتٕمٚمٞمامت واًمتقصٞم٤مت ذم هذا 

 أمهٝم٤م: "شمثٛملم اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمحٚمٞم٦م"سمٕمٜمقان  اًمِم٠من

هذه : 2216افتعؾقؿة ادتعؾؼة بؼوط وـقػقات متويل وإظداد ادقزاكقات ادحؾقة فسـة  .0

اًمتٕمٚمٞمٛم٦م ص٤مدرة قمـ وزير اًمداظمٚمٞم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م هبدف شمقوٞمح اًمتداسمػم اًمقاضم٥م اخت٤مذه٤م 

عمقاضمٝم٦م اٟمخٗم٤مض أؾمٕم٤مر  2106عم٤مًمٞم٦م ذم إقمداد ُمٞمزاٟمٞم٤مت اًمقٓي٤مت واًمٌٚمدي٤مت سمٕمٜمقان اًمًٜم٦م ا

 ًمًٜم٦م اًمقٓةاًمٜمٗمط اخل٤مم، هذه اًمتداسمػم هل ٟمٗمًٝم٤م اًمتقصٞم٤مت اًمتل متخْم٧م قمـ ًم٘م٤مء احلٙمقُم٦م 

 اخل٤مص٦م اعمقارد شمثٛملم ظمالل ُمـ وذًمؽ اعمحكم اًمتٛمقيؾ قمغم اًمتٕمقيؾ أمهٝم٤م ُمـ واًمتل 2105

ًم٦م( اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م ت اعمحٚمٞم٦م قمـ ـمريؼ اًمٌح٨م قمـ ممتٚمٙم٤مت )اًمٕم٘م٤مري٦م واعمٜم٘مقًمٚمجامقم٤م

وشمرشمٞمٌٝم٤م واؾمتٖمالهل٤م أطمًـ اؾمتٖمالل، سمحٞم٨م يٙمقن شمرشمٞمٌٝم٤م ُمـ ظمالل إطمّم٤مئٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م 

سمِمٙمؾ دائؿ، واؾمتٖمالهل٤م إُمثؾ يٙمقن سمتحٞملم سمدٓت اإلجي٤مر ؾمقاءا ًمالؾمتٕمامل اًمًٙمٜمل أو 

حٚمٞم٦م آؾمتٕمامل اًمتج٤مري، شمتٌع اعمتخٚمٗملم قمـ شمًديد ُمًتح٘م٤مت اؾمتٖمالل أُمالك اجلامقم٤مت اعم

 وشمًقي٦م ووٕمٞم٦م اعمًتٖمٚملم همػم اًمنمقمٞملم.

ص٤مدرة أيْم٤م قمـ وزير اًمداظمٚمٞم٦م : 1ادذـرة ادتعؾؼة بتثؿغ أمالك اجلامظات ادحؾقة .2

واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م، طمٞم٨م ٟمقه ُمـ ظمالهل٤م قمغم ديٛمقُم٦م واؾمت٘مرار اعمداظمٞمؾ اًمتل يٛمٙمـ أن شمٜمت٩م 

حٚمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم ضم٤مءت ُمقضمٝم٦م إمم قمـ اؾمتٖمالل أُمالك اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مجل٤ٌمي٦م اعم

 رؤؾم٤مء اعمج٤مًمس اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٌٚمدي٦م ُمـ أضمؾ شمثٛملم هذا اعمقرد اًمدائؿ.

وُم٤م يالطمظ قمغم اًمتٕمٚمٞمٛم٦م واعمذيمرة اًم٤ًمسم٘متلم أهن٤م شمًتٝمدف اًمٌٚمدي٤مت سمِمٙمؾ ظم٤مص دون 

اًمقٓي٤مت ويم٠مهن٤م همػم ُمٕمٜمٞم٦م سمذًمؽ، ظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛم٠ًمًم٦م شمثٛملم إيرادات اعمٛمتٚمٙم٤مت، وإن 

ذم سمٕمض إطمٞم٤من شم٠ميت سمّمٞمٖم٦م اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م اًمتل شمِمٛمؾ اًمٌٚمدي٤مت واًمقٓي٤مت ُمٕم٤م.  يم٤مٟم٧م

وذم هذا اًمّمدد ٟمجد أن وازم وٓي٦م اعمدي٦م ىمد ىم٤مم سمٛمراؾمٚم٦م رؤؾم٤مء اعمج٤مًمس اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٌٚمدي٦م 

                                                 
، اًمّم٤مدرة قمـ وزير اًمداظمٚمٞم٦م واجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م، اعمتٕمٚم٘م٦م سمتثٛملم أُمالك 2106ُم٤مرس  01اعم١مرظم٦م ذم  1196اعمذيمرة رىمؿ   1

 ت اعمحٚمٞم٦م.اجلامقم٤م
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، وًمٙمـ ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ ٓ ٟمًجؾ شم٠مصمػم شمٓمٌٞمؼ هذه 1سمخّمقص شمثٛملم ممتٚمٙم٤مت اًمٌٚمدي٤مت

اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م ٟمحق اًمتثٛملم سمؾ ؾمجٚم٧م شمراضمٕم٤م  اًمتٕمٚمٞمٛم٦م قمغم ُمداظمٞمؾ

وهٜم٤م ٟمت٤ًمءل ُم٤مذا ومٕمٚم٧م وٓي٦م اعمدي٦م ذم ؾمٌٞمؾ شمٓمٌٞمؼ هذه  ،%1.09سمٜم٦ًٌم   2105سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًٜم٦م 

 اًمتٕمٚمٞمٛم٦م قمغم أُماليمٝم٤م؟.

ضم٤مء هذا اًمٚم٘م٤مء سمٕمٜمقان إصالح اعم٤مًمٞم٦م واجل٤ٌمي٦م اعمحٚمٞمتلم : 22162فؼاء احلؽومة مع افوالة  .3

أضمؾ شمٜمٛمٞم٦م حمٚمٞم٦م ُمًتداُم٦م ويم٤من حمقره اًمث٤مين سمٕمٜمقان شمثٛملم إُمالك اعمحٚمٞم٦م يمٛمّمدر متقيؾ  ُمـ

ًمٚمجامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م وشمْمٛمـ قمنمة شمقصٞم٤مت، ُمٜمٝم٤م مخ٦ًم ُمقضمٝم٦م سمّمٗم٦م سحي٦م ًمٚمٌٚمدي٤مت 

وإظمرى ضم٤مءت سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م وإن يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م جي٥م قمغم اًمقٓي٦م أن شم٠مظمذه٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر ذم 

 ،ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمت٤ًمءل:ؾمٌٞمؾ شمثٛملم ممتٚمٙم٤مهت٤م

 .ممتؾؽاهتا؟ بتثؿغ معـقة ؽر -اددية–هل افوالية 

ii.  ُمـ ظمالل هذا اًمٕمٜمقان أفمٝمر آوم٤مق : 2217ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية دم مقزاكقة

وذًمؽ سمدراؾم٦م إيراداهت٤م  ،شمثٛملم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م إن صح اًم٘مقل سمِمٙمؾ رىمٛمل

 ًمٜم٦ًٌم عمجٛمقع اعمٞمزاٟمٞم٦م اعمخّمّم٦م هلذه اًمًٜم٦م.وٟمٗم٘م٤مهت٤م سم٤م

سم٤مًمرضمقع إمم شم٘مديرات اعمٞمزاٟمٞم٦م :2217كػؼات ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية دم مقزاكقة  .1

إذ أصٌح٧م شم٘مدر  2106ٟمجد أن ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م ىمد اٟمخٗمْم٧م سمِمٙمؾ يمٌػم ُم٘م٤مرٟم٦م سمًٜم٦م  2107ًمًٜم٦م 

ػم، هذا اعمٌٚمغ اًمذي شمِمٙمؾ ُمٜمف دج سمٕمدُم٤م يم٤مٟم٧م طمقازم مخ٦ًم ُمالي 0.166.489.248,15 سمــ

% ٟمٗم٘م٤مت ممتٚمٙم٤مت اًمقٓي٦م )اعمٜمتج٦م وهمػم اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ(، ُم٘مدرة سمٛمٌٚمغ 8,00ٟم٦ًٌم 

 دج، ُمقزقم٦م يم٤مٔيت:  86.511.111

                                                 
، ومٞمام خيص شمثٛملم ممتٚمٙم٤مت 2106أومريؾ  24اًمرؾم٤مًم٦م اإلداري٦م ُمـ وازم وٓي٦م اعمدي٦م إمم رؤؾم٤مء اعمج٤مًمس اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٌٚمدي٦م سمت٤مريخ   1

 .14اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م، اعمٚمحؼ رىمؿ 

 .15، اعمٚمحؼ رىمؿ 2106ٟمقومٛمؼم  09و 02ًم٘م٤مء احلٙمقُم٦م سم٤مًمقٓة سمت٤مريخ   2
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 من إظداد افباحثة. 8افشؽل 

ُمـ اًمِمٙمؾ يتْمح اًمتقازن اًمٜمًٌل سملم ٟمٗم٘م٤مت إُمالك اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ وشمٚمؽ همػم 

ٜمقات اًم٤ًمسم٘م٦م، أيـ يم٤مٟم٧م ٟمٗم٘م٤مت إُمالك همػم اعمٜمتج٦م دائام أيمؼم، وًمٙمـ اعمٜمتج٦م قمغم قمٙمس اًمً

أصٌح٧م ٟمٗم٘م٤مت اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمٜمتج٦م أيمؼم، وًمٙمـ سمٛم٤ٌمًمغ أىمؾ ٟمٔمرا ًمؽماضمع   2107ذم ؾمٜم٦م 

ُمٞمزاٟمٞم٦م وٓي٦م اعمدي٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، هذا اًمؽماضمع اًمذي أدرج ذم فمؾ شمرؿمٞمد اًمٜمٗم٘م٤مت، وًمٙمـ هؾ 

 شمرؿمٞمده٤م يٙمقن سمت٘مٚمٞمّمٝم٤م؟.

ىمدرت إيرادات :2217ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية دم مقزاكقتفا فسـة  إيرادات .2

دج ُمِمٙمٚم٦م 07.187.290,82ب  2107اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ ًمقٓي٦م اعمدي٦م ذم ؾمٜم٦م 

% ُمـ جمٛمقع إيرادات اًمقٓي٦م، سمذًمؽ وم٘مد ؾمجٚم٧م ارشمٗم٤مقم٤م ُمٚمٛمقؾم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م 0,61سمذًمؽ ٟم٦ًٌم 

سم٤معم٤ٌمًمغ ؾمجٚم٧م شمراضمٕم٤م يمٌػما ىمد يٕمقد ذًمؽ إمم اومؽماض  سم٤مًمًٜمقات اعمدروؾم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وًمٙمـ

 سمتحّمٞمؾ يمؾ اعم٤ٌمًمغ اعمًتح٘م٦م ًمٚمقٓي٦م. 2106قمدم وضمقد حتقيؾ ًمإليرادات ُمـ ؾمٜم٦م 

دج  1وومٞمام خيص إيرادات إُمالك همػم اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ وم٘مد ىمدرت هذه اًمًٜم٦م ب

 إـم٤مر اعمح٤مومٔم٦م قمغم وهق ُم٤م يٕمٜمل قمدم وضمقد شمٍمف سم٤مًمٌٞمع هلذه إُمالك، وهق ُم٤م يدظمؾ ذم

 اعمقارد وشمثٛملم اعمٛمتٚمٙم٤مت.

وًمٙمـ أهؿ ُم٤م ٟم٘مرؤه ُمـ هذه إرىم٤مم هق اًمٗم٤مرق اًمٙمٌػم سملم ٟمٗم٘م٤مت وإيرادات 

% ُمـ اًمٜمٗم٘م٤مت، أي سمٗم٤مرق 21ممتٚمٙم٤مت اًمقٓي٦م يمٙمؾ، اذ أن جمٛمقع اإليرادات ٓ يٖمٓمل إٓ 

 دج.69.402.718,08

جه كحو تثؿغ ادوارد وادؿتؾؽات وهـا كتساءل أين افرصادة االؿتصادية وأين افتو

 بوالية اددية؟. 

ذم آؾاق مسامهة ادؿتؾؽات افعؼارية فوالية اددية دم افتـؿقة ادحؾقة دم كظر مسمويل افوالية:  .3

إـم٤مر اًمٌح٨م قمـ شمٗمًػم اًمٕمجز اعمًجؾ سم٤مٕرىم٤مم قمـ آؾمتٖمالل اًمرؿمٞمد ًمٚمٛمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م 
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وًملم قمغم اًمقٓي٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتثٛملم ًمٚمقٓي٦م ارشم٠مي٧م ـمرح اإلؿمٙم٤مل قمغم اعم١ًم

 اعمٜمتٝمج٦م و آًمٞم٤مهت٤م.

a. سم٤مقمت٤ٌمره اعم١ًمول قمغم حتْمػم وشمٜمٗمٞمذ ُمٞمزاٟمٞم٦م وٓي٦م اعمدي٦م يٕمتؼم إيمثر : 1مدير اإلدارة ادحؾقة

إعم٤مُم٤م وإطم٤مـم٦م سمتٗم٤مصٞمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمتثٛملم اخل٤مص٦م سم٤معمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م قمغم ُمًتقى اًمقٓي٦م، طمٞم٨م 

 يم٤من شمقضمٝمف يم٤مٔيت:

ُماليلم ديٜم٤مرا ُمـ جمٛمقع  8ىمدرت وم٘مط ب  2106ٞمام خيص ٟمٗم٘م٤مت اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمٜمتج٦م ؾمٜم٦م وم -

حمال دم٤مري٤م،  95ُمٚمٞمقن ديٜم٤مر ُمـ أضمؾ هتٞمئ٦م سمرج إقمامل اًمذي حيتقي قمغم  47طمقازم 

 .2107واًم٤ٌمىمل شمؿ حتقيٚمف إمم ُمٞمزاٟمٞم٦م 

ح٧م ضم٤مهزة يمام أن اًمٗمٜمدىملم سم٘مٍم اًمٌخ٤مري وأظمر سم٤مًمؼمواىمٞم٦م ىمد مت٧م هتٞمئتٝم٤م وأصٌ -

يم٤مٟم٧م دون ضمدوى،  2105ًمالؾمتٖمالل، وًمٙمـ اعمزايدات اًمتل شمؿ إقمالهن٤م ُمٜمذ ؾمٜم٦م 

ُمٚمٞمقن ذم اًمًٜم٦م اسمتداءا ُمـ اًمثالصمل  07وومٜمدق اًمؼمواىمٞم٦م شمؿ ُمٜمحف ُم١مظمرا وؾمٞمدر وطمده 

وهق ُم٤م ؾمٞمزيد إيرادات وٓي٦م اعمدي٦م سمِمٙمؾ يمٌػم ذم اٟمتٔم٤مر اًمٗمٜمدىمٞملم  2107اًمث٤مين ُمـ ؾمٜم٦م 

 اًم٤ٌمىمٞملم.

٥م ارشمٗم٤مع ُم٤ٌمًمغ ٟمٗم٘م٤مت إُمالك همػم اعمٜمتج٦م وم٘مد أرضمع ذًمؽ إمم قمٛمٚمٞم٦م حتقيؾ وقمـ ؾمٌ -

ُمّمٚمح٦م اًمٌٞمقُمؽمي ُمـ اًمدائر ٟمحق اًمٌٚمدي٤مت إُمر اًمذي أوىمع قمغم قم٤مشمؼ اًمقٓي٦م 

ُمّم٤مريػ هتٞمئ٦م اعمٙم٤مشم٥م واعمّم٤مًمح وٟم٘مٚمٝم٤م، سم٤مإلفم٤موم٦م إمم ضورة اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمقرة 

 شمٙمقن ذم طمًـ اؾمت٘م٤ٌمل اعمقاـمـ.اًمًٞم٤مدي٦م عم٘مرات اًمدوائر واًمقٓي٦م طمتك 

%( ُمٚمٙمٞم٦م ًمٚمخقاص، حيقل دون ؾمٕمل 81يمام ٟمقه إمم أن ـمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘م٤مر ذم وٓي٦م اعمدي٦م ) -

 اًمقٓي٦م ٓيمت٤ًمب ممتٚمٙم٤مت ضمديدة.

 -وومٞمام خيص آوم٤مق ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتثٛملم ذم ٟمٔمره ومٞمج٥م أن شمتؿ قمؼم ُمراطمؾ واوح٦م )اًمتحديد -

قضمف ٟمحق شمِمجٞمع اؾمتٖمالهل٤م ُمـ ىمٌؾ اًمت-اًمت٘مقيؿ وإقم٤مدة شم٠مهٞمؾ اًمت٤مًمػ ُمٜمٝم٤م-اًمت٘مٞمٞمؿ

اخلقاص قمـ ـمريؼ آُمتٞم٤مز واًمتٗمقيض(. وىمد أيمد قمغم ضورة إذاك اخلقاص ذم قمٛمٚمٞم٦م 

اؾمتٖمالل اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ٕهنؿ أىمرب ُمـ اًمًقق وأدرى سمف، يمام أن هذا ؾمٞم٤ًمقمد ذم 

 رومع اعمقارد اجل٤ٌمئٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ اؾمتٖمالهل٤م.

                                                 
، اجلريدة 2104ُم٤مي  04ٕملم يمٛمدير اإلدارة اعمحٚمٞم٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد اعم١مرخ ذم اًمًٞمد رؿمٞمد سمقحلرازم اعم  1

 .2104ؾمٜم٦م  92اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٕمدد 
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لم وم٢مٟمف ىمد اقمتؼمه ُمقوققم٤م طم٤ًمؾم٤م ٓ يٛمٙمـ عم١ًموزم وٓي٦م وومٞمام خيص ُٓمريمزي٦م ىمرار اًمتثٛم -

اعمدي٦م اعم٤ٌمدرة سمف ٟمٔمرا ًمٕمدم إطم٤مـمتف سم٤مًمت٠مـمػم اًم٘م٤مٟمقين اًمٙم٤مذم اًمذي يٛمٙمـ اعم١ًمول ُمـ مح٤مي٦م 

 1ٟمٗمًف ذم طم٤مل وىمققمف ذم اعمٜم٤مزقم٦م.

b. شمثٛملم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓي٦م يٙمقن قمغم اًمٜمحق أيت: : 2األمغ افعام 

ر اإلجي٤مر شمدرجيٞم٤م ويٙمقن سمِمٙمؾ ُمدروس، ومٛمثال ومٞمام خيص اعمحالت ُمراضمٕم٦م أؾمٕم٤م  -

% 01اًمتج٤مري٦م )سمرج إقمامل( ٓ يٛمٙمـ ًمٚمقٓي٦م أن شمرومع ُمـ سمدٓت إجي٤مره٤م أيمثر ُمـ ٟم٦ًٌم 

 ذم اًمًٜم٦م.

اًمٕمٛمؾ قمغم إقم٤مدة إطمٞم٤مء إُمالك اعمٞمت٦م وذًمؽ سمتخّمٞمص هل٤م ٟمٗم٘م٤مت متٙمـ ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م ُمٜمتج٦م   -

 ًمٚمٛمداظمٞمؾ.

ق شمِمجٞمع آؾمتثامر قمغم هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت سمِمٙمؾ جيٕمٚمٝم٤م ختٚمؼ ُمّم٤مدر وأهؿ ُم٤م ىم٤مل سمف ه -

 ضم٤ٌمئٞم٦م ضمديدة.

اًمٗمرض اعمدروس ًمٚمج٤ٌمي٦م اًمٕم٘م٤مري٦م وختّمٞمص ٟم٥ًم ٓ سم٠مس هب٤م ُمٜمٝم٤م ًمٚمقٓي٦م سمدٓ ُمـ  -

 3اًمدوًم٦م.

c. اظمتٚمٗم٧م ٟمٔمرة اًمقازم قمـ ؾم٤مسم٘مٞمف إذ يرى سم٠مٟمف ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ قمغم شمٖمٞمػم واىمع اعمٛمتٚمٙم٤مت : 4افوايل

اعمدي٦م، ٓسمد ُمـ اًمرضمقع إمم اخلٚمٗمٞم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٔمروف اًمتل ظمٚم٘م٧م ووٕمٞم٦م  اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م

اعمٛمتٚمٙم٤مت احل٤مًمٞم٦م وظم٤مص٦م اًمقوٕمٞم٦م إُمٜمٞم٦م ذم فمؾ اًمٕمنمي٦م اًمًقداء، يمام ٟمقه إمم ضورة 

اًمتقضمف ٟمحق ايمت٤ًمب إُمالك اعمٜمتج٦م ًمٚمٛمداظمٞمؾ وشمريمٞمز اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م، وهق ُم٤م شم٘مقم سمف 

ًمٗمٜم٤مدق اًمثالصم٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م سمحٞم٨م ىم٤مُم٧م سمتٝمٞمئتٝم٤م صمؿ أقمٚمٜم٧م قمـ اًمقٓي٦م ذم إـم٤مر اؾمتٖمالل ا

 إضمراءات اعمزايدة عمٜمحٝم٤م ًمٚمخقاص ُمـ أضمؾ اؾمتٖمالهل٤م.

يمام أيمد اًمقازم قمغم ضورة إقم٤مدة دراؾم٦م قمٛمٚمٞم٦م اإلقمٗم٤مء اًمييٌل ًمٚمٛمًتثٛمريـ هذا 

ي٦م ذم اًم٘مرار اًمذي يتخذ قمغم ُمًتقى ُمريمزي وشمتحٛمؾ شمٙم٤مًمٞمٗمف اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م وظم٤مص٦م اًمقٓ

                                                 
ذم إـم٤مر اًمؽمسمص قمغم ُمًتقى  07:91، قمغم اًم٤ًمقم٦م  2106ديًٛمؼم  27ًم٘م٤مء اًمًٞمد ُمدير اإلدارة اعمحٚمٞم٦م سمقٓي٦م اعمدي٦م سمت٤مريخ   1

 وٓي٦م اعمدي٦م.

، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م 2106أيمتقسمر  15د قمٞمًك سمقحلٞم٦م اعمٕملم يم٤مشم٤ٌم قم٤مُم٤م ًمقٓي٦م اعمدي٦م سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد اعم١مرخ ذم اًمًٞم  2

 .2106، ؾمٜم٦م 67اًمٕمدد 

 ذم إـم٤مر اًمؽمسمص قمغم ُمًتقى وٓي٦م اعمدي٦م. 05:05، قمغم اًم٤ًمقم٦م 2106ديًٛمؼم  25ًم٘م٤مء اًمًٞمد إُملم اًمٕم٤مم سمقٓي٦م اعمدي٦م سمت٤مريخ   3

، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م  2106ضمقيٚمٞم٦م  22ٞمد اًمٕمٞم٤ميض ُمّمٓمٗمك اعمٕملم واًمٞم٤م ًمقٓي٦م اعمدي٦م سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اًمرئ٤مد اعم١مرخ ذم اًمً  4

  2106،ؾمٜم٦م 67اًمٕمدد 
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وىمد أؿم٤مر أيْم٤م إمم ىمٚم٦م ممتٚمٙم٤مت اًمقٓي٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمٛمٛمتٚمٙم٤مت ، فمؾ قمجز أهمٚم٥م اًمٌٚمدي٤مت

 اًمٌٚمدي٤مت اًمتل شمٕمٛمؾ وحترص وٓي٦م اعمدي٦م قمغم شمثٛملم ممتٚمٙم٤مهت٤م سمِمٙمؾ يمٌػم.

وذم ؾمٌٞمؾ قمٛمٚمٞم٦م شمثٛملم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ذم اعمًت٘مٌؾ ىم٤مل اًمقازم سم٠من اًمقٓي٦م 

   1ضمٞمٝمٝم٤م ًمالؾمتثامر سمِمٙمؾ أؾم٤مد.ؾمتًٕمك ٓيمت٤ًمب أُمالك ضمديدة وشمق

 خــامتــة:

ذم هن٤مي٦م هذا اعم٘م٤مل اًمذي يدرس واىمع اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م سمحٞم٨م شمقصٚم٧م إمم  

 اًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م:

  طمؼ اًمقٓي٦م ذم اُمتالك اًمٕم٘م٤مر صم٤مسم٧م سمٛمقضم٥م اًمدؾمتقر واًم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمامت سم٤مقمت٤ٌمره٤م

ًمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م، هذا احلؼ اًمذي خيقهل٤م ؾمٚمٓم٦م مج٤مقم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م شمتٛمتع سم٤مٓؾمت٘مال

اؾمتٖمالل ممتٚمٙم٤مهت٤م ذم ؿمٙمؾ ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م وايمت٤ًمهب٤م واًمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م سم٤مًمٓمرق اًمتل 

 شمًٛمح هب٤م اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م.

  شمتٙمقن اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اعمٜمتج٦م وهمػم اعمٜمتج٦م

 ء إيمؼم ُمـ جمٛمققمٝم٤م.ًمٚمٛمداظمٞمؾ، وهذه إظمػمة شمِمٙمؾ اجلز

   شمًتٖمؾ وٓي٦م اعمدي٦م أُماليمٝم٤م قمـ ـمريؼ أؾمٚمقب واطمد وهق اإلجي٤مر، هذا إؾمٚمقب

 اًمذي ٓ ي٤ًمهؿ سمخٚمؼ اًمثروة )آؾمتثامر( سم٘مدر ُم٤م ي٤ًمهؿ ذم شمداوهل٤م )اًمتج٤مرة(.

  شمًجؾ وٓي٦م اعمدي٦م شم٠مظمرا ذم شمًجٞمؾ ممتٚمٙم٤مهت٤م قمغم ُمًتقى ُمديري٦م أُمالك اًمدوًم٦م ذم

ذم طملم ؿمٝم٤مدة اًمتًجٞمؾ سمف شمٕمتؼم اًمًٜمد اًمقطمٞمد  ،ألُمالك اًمقـمٜمٞم٦ماًمًجؾ اًمٕم٤مم ًم

 .2107تؼمير اًمٜمٗم٘م٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه إُمالك اسمتداءا ُمـ ؾمٜم٦م ًماًمذي ي٘مٌؾ 

  ٟمٔمرا ًمْمٕمػ اٟمت٤مضمٞم٦م إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م وىمٚمتٝم٤م، جيٕمؾ جمٛمقع ُمداظمٞمٚمٝم٤م

إمم اًمٞمقم ذم وٓي٦م اعمدي٦م  قم٤مضمز قمـ شمٖمٓمٞم٦م جمٛمقع ٟمٗم٘م٤مهت٤م، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمذه اعمٛمتٚمٙم٤مت

 شمِمٙمؾ قم٥مءا وًمٞم٧ًم ُمّمدرا ًمٚمتٛمقيؾ.

  يٛمٙمـ أن شمٙمقن اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمقٓي٦م اعمدي٦م حمقرا ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمقٓي٦م وًمٙمـ ىمٌؾ

 ذًمؽ جي٥م شمثٛمٞمٜمٝم٤م سمجٕمٚمٝم٤م شم٤ًمهؿ ذم متقيؾ ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمقٓي٦م وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:

ي٦م ذم اًمًجؾ اًمٕم٤مم ًمألُمالك اًمقـمٜمٞم٦م، اإلهاع سمٕمٛمٚمٞم٦م شمًجٞمؾ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ًمٚمقٓ -

 ُمـ أضمؾ وامن ُمراىم٦ٌم اًمٜمٗم٘م٤مت اعمخّمّم٦م هل٤م ووامن حتّمٞمؾ ُمداظمٞمٚمٞمٝم٤م.

 احلرص قمغم إقم٤مدة إطمٞم٤مء إُمالك اعمٞمت٦م واعمٝمٛمٚم٦م ظم٤مص٦م اعمٜمتج٦م ُمٜمٝم٤م. -

 حتٞملم أؾمٕم٤مر إجي٤مر اعمٛمتٚمٙم٤مت ووم٘م٤م ٕؾمٕم٤مر اًمًقق. -

                                                 
 ذم إـم٤مر اًمؽمسمص قمغم ُمًتقى وٓي٦م اعمدي٦م. 07:11قمغم اًم٤ًمقم٦م  2106ديًٛمؼم  29ًم٘م٤مء اًمًٞمد وازم وٓي٦م اعمدي٦م سمت٤مريخ   1
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 ٜم٥م ؾم٘مقـمٝم٤م سم٤مًمت٘م٤مدم.شمٗمٕمٞمؾ قمٛمٚمٞم٦م حتّمٞمؾ ُمداظمٞمؾ اعمٛمتٚمٙم٤مت اعمٜمتج٦م ودم -

اًمؽميمٞمز قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٝمٞمئ٦م  قمؼماًمتقضمف ٟمحق شمرؿمٞمد اًمٜمٗم٘م٤مت وآسمتٕم٤مد قمـ اًمّمقري٦م  -

 .إؾم٤مؾمٞم٦م 

ذم اؾمتٖمالل إُمالك همػم اعمٌٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، ظم٤مص٦م طمْم٤مئر ريمـ  BOTاؾمتٕمامل أؾمٚمقب  -

 اًمًٞم٤مرات وإؾمقاق.

 ٞمٝم٤م.اًمٕمٛمؾ قمغم ايمت٤ًمب ممتٚمٙم٤مت ضمديدة، وشمِمجٞمع إىم٤مُم٦م آؾمتثامرات قمٚم -

 رومع ٟم٦ًٌم اؾمتٗم٤مدة اًمقٓي٦م ُمـ اجل٤ٌمي٦م اعمحٚمٞم٦م ظم٤مص٦م اًمٕم٘م٤مري٦م ُمٜمٝم٤م. -
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 شؾطة رئقس اجلؿفورية دم االظساض ظذ افؼواكغ
 دم افـظام افدشتوري اجلزائري

 
 ضافب دـتوراه كظام ل.م.د.- حمؿد ظثامين

 افتخصص: ؿاكون ظام

 ـؾقة احلؼوق وافعؾوم افسقاشقة

 ديةجامعة افدـتور حيي ؾارس باد

 

 ادؾخص:

يتٛمتع رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائري سمٛمٙم٤مٟم٦م ه٤مُم٦م شم١مهٚمف ٕن يامرس  

جمٛمققم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٤مت، وُمـ سملم شمٚمؽ اًمًٚمٓم٤مت ٟمجد ؾمٚمٓمتف ذم آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم 

 اعمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م.

ًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمؼمعم٤من قمغم ويامرس رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م شمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م ُمـ ظمالل ـمٚم٥م اعمداو 

خمتٚمػ اًم٘مقاٟملم اًمتل ؾمٌؼ وأن ص٤مدق قمٚمٞمٝم٤م اًمؼمعم٤من، ويٙمقن ذًمؽ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم قمرض شمٚمؽ 

اًم٘مقاٟملم قمغم رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م إلصداره٤م وٟمنمه٤م، همػم أن ذًمؽ آقمؽماض يٕمد اقمؽماض 

 شمقىمٞمٗمل يٛمٙمـ ًمٚمؼمعم٤من دم٤موزه سم٤مٕهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ًمٚم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م.

، اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائري، آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم ،رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م :حقةافؽؾامت ادػتا

 .اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م

Résumé: 

 Le président  de  la république  jouit  dans  le régime constitutionnel  

algérien d’une position prépondérante, l’habilitant à exercer certaines 

prérogatives ; parmi elles, l’attribution des’ opposer aux lois approuvées  

par le pouvoir législatif. 

 Le président  de  la république exerce cette attribution en demandant au 

parlement de procéder à une seconde lecture  des différentes lois votées par 

lui ; et ceci, à l’occasion de la remise des lois au président  de  la république 

pour leur promulgation. Cette opposition peut avoir un effet suspensif que le 

parlement peut surmonter en réunissant  la majorité requise pour une 

seconde lecture.  
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 مؼدمة:

ىمٞم٤مم دوًم٦م اًم٘م٤مٟمقن ُمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٤مت، طمٞم٨م ي٘ميض هذا اعمٌدأ  إن ُمـ أهؿ قمٜم٤مس 

سمت٘مًٞمؿ اًمقفم٤مئػ داظمؾ اًمدوًم٦م قمغم صمالث ؾمٚمٓم٤مت هل: ؾمٚمٓم٦م شمنميٕمٞم٦م، ؾمٚمٓم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م، 

 وؾمٚمٓم٦م ىمْم٤مئٞم٦م.

وُمـ سملم اًمًٚمٓم٤مت اًمتل ؾمٌؼ اإلؿم٤مرة هل٤م ٟمجد اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل ختتص سمًـ خمتٚمػ 

قمٛمٚمٞم٦م اًمتنميع شمٚمؽ ًمٞم٧ًم قمغم إـمالىمٝم٤م وإٟمام يٜمص اًمدؾمتقر  اًم٘مقاٟملم واًمتنميٕم٤مت، همػم أن

 قمغم سمٕمض أًمٞم٤مت اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م أن شمِم٤مرك اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتنميع.

إن ُم٠ًمًم٦م اًمتنميع ذم اجلزائر ٟمجد أن اعم١مؾمس اًمدؾمتقري ىمد ٟمٔمٛمٝم٤م ذم اًمدؾمتقر ُمٜمذ  

٨م أن اعمتتٌع هلذه اعمراطمؾ جيد أن سمّمٛم٦م سمدايتٝم٤م إمم هم٤مي٦م اًمّمدور ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م، طمٞم

اجلٝم٤مز اًمتٜمٗمٞمذي واوح٦م ومٞمٝم٤م، سمداي٦م ُمـ طمؼ احلٙمقُم٦م ذم اىمؽماح اًم٘مقاٟملم إمم طمؼ اإلصدار 

 واًمٜمنم اعمخقل ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م.

إن رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ىمٌؾ ٟمٗم٤مذ أي ىم٤مٟمقن ٓ سمد أن حيقل إًمٞمف إلصداره، وسمٛمٜم٤مؾم٦ٌم مم٤مرؾمتف  

يٛمٚمؽ طمؼ آقمؽماض قمغم أي ىم٤مٟمقن سم٢مقم٤مدشمف ًمٚمؼمعم٤من ًمٚمٜمٔمر ومٞمف ُمـ  هلذا احلؼ اًمدؾمتقري وم٤مٟمف

ضمديد، وذًمؽ يدظمؾ وٛمـ ؾمٚمٓم٤مت رئٞمس اًمدوًم٦م ذم آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم اعمٕمرووم٦م ذم 

 اًمٜمٔمؿ اًمدؾمتقري٦م اعم٘م٤مرٟم٦م.

إن اعمتتٌع ًمٚمتٓمقر اًمدؾمتقري ذم اجلزائر جيد أن ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم آقمؽماض قمغم  

هت٤م خمتٚمػ اًمدؾم٤مشمػم اًمتل قمرومتٝم٤م اجلزائر ُمٜمذ آؾمت٘مالل إمم يقُمٜم٤م هذا، وىمد اًم٘مقاٟملم أيمد

ص٤مطم٥م هذا اًمتٓمقر اًمدؾمتقري سمٕمض اًمتٕمديالت قمغم ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم جم٤مل 

 آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم.

وقمٚمٞمف ومدراؾم٦م هذا اعمقوقع ؾمقف شمٙمقن قمغم وقء اًمتٓمقر اًمدؾمتقري اًمذي قمرومتف  

سم٤مقمت٤ٌمره  2106طم٥ًم آظمر شمٕمديؾ ًمف ؾمٜم٦م  0996ًمؽ قمغم دؾمتقر اجلزائر، ُمريمزيـ ذم ذ

 اًمدؾمتقر اًم٤ًمري اعمٗمٕمقل.

 وقمٚمٞمف وم٢مؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٌح٨م شمدور طمقل:

 إػ أي مدى تمثر شؾطة رئقس اجلؿفورية دم االظساض ظذ افؼواكغ ظذ افعؿل افتؼيعي؟

 وحت٧م هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م شمٓمرح قمدة أؾمئٚم٦م ومرقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م:

اًمرئ٤مد قمغم اًم٘مقاٟملم؟ ويمٞمػ ٟمٔمٛم٧م اًمدؾم٤مشمػم اجلزائري٦م ؾمٚمٓم٦م رئٞمس  ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مٓقمؽماض 

 اجلٛمٝمقري٦م ذم آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم؟

 ًمإلضم٤مسم٦م قمغم هذه اًمت٤ًمؤٓت ؾمقف ي٘مًؿ اًمٌح٨م إمم حمقريـ رئٞمًٞملم:
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 أوٓ: ُمٗمٝمقم آقمؽماض اًمرئ٤مد قمغم اًم٘مقاٟملم.

 ػم اجلزائري٦م.صم٤مٟمٞم٤م: إضمراءات آقمؽماض اًمرئ٤مد قمغم اًم٘مقاٟملم ذم اًمدؾم٤مشم

 أوال: مػفوم االظساض افرئاد ظذ افؼواكغ.

ؾمقف يتؿ ُمـ ظمالل هذا اعمحقر اًمتٓمرق إمم شمٕمريػ آقمؽماض اًمرئ٤مد قمغم اًم٘مقاٟملم وقمرض 

خمتٚمػ صقره، يمام ؾمقف يتؿ اًمتٓمرق إمم سمٕمض إُمثٚم٦م ُمـ اًمدول اًمتل شم٠مظمذ هبذا آقمؽماض، 

 هلذا آظمتّم٤مص ذم اجلزائر.وأظمػما ؾمقف يتؿ اًمتٓمرق ًمٚمت٠مؾمٞمس اًمدؾمتقري 

 تعريف االظساض افرئاد ظذ افؼواكغ وصوره.-أ

يٛمثؾ طمؼ آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم ُمـ احل٘مقق اًمدؾمتقري٦م اعمامرؾم٦م ُمـ ىمٌؾ رئٞمس اًمدوًم٦م قمغم 

 اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م، وهق يٜم٘مًؿ إمم ٟمققملم اقمؽماض ُمٓمٚمؼ واقمؽماض ٟمًٌل.

هم٤مًمٌٞم٦م اًمدول ٕٟمف ي١مدي إمم إًمٖم٤مء اًم٘م٤مٟمقن سم٤مقمت٤ٌمر  وم٤مٓقمؽماض اعمٓمٚمؼ مل يٕمد ُمقضمقدا وهجرشمف  

اٟمف يتٛمٞمز سمّمٗمتل اإلـمالق واًمٜمٝم٤مي٦م، أُم٤م آقمؽماض اًمٜمًٌل ومٝمق اقمؽماض ُم١مىم٧م يٛمٙمـ ًمٚمؼمعم٤من 

)اًمتٗمقق قمٚمٞمف ووم٘م٤م ًمٚمنموط اًمتل طمدده٤م اًمدؾمتقر
0
). 

 ًمذًمؽ ومحؼ آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم هق ذًمؽ احلؼ اعمخقل ًمرئٞمس اًمدوًم٦م ُمـ أضمؾ إقم٤مدة

اًمٜمص اعمقاومؼ قمٚمٞمف إمم اًمؼمعم٤من صم٤مٟمٞم٦م إلقم٤مدة اًمٜمٔمر ومٞمف ُمـ ضمديد، وذم هذا اًمّمدد ختتٚمػ 

اًمدؾم٤مشمػم ذم شمًٛمٞم٦م هذا احلؼ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمّمٓمٚمح طمؼ آقمؽماض وُمٜمٝم٤م ُمـ يًتٕمٛمؾ 

)ُمّمٓمٚمح أًمٓمػ وهق ـمٚم٥م إضمراء ُمداوًم٦م أو ىمراءة صم٤مٟمٞم٦م
2
). 

إٓ وىمػ ٟمٗم٤مذ اًم٘م٤مٟمقن عمدة ُمٕمٞمٜم٦م، يٛمٙمـ ومحؼ آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف   

)ًمٚمؼمعم٤من دم٤موز ذًمؽ آقمؽماض سم٢مىمرار اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ضمديد سم٤مٕهمٚمٌٞم٦م اعمحددة ذم اًمدؾمتقر
9
). 

ويٜم٘مًؿ آقمؽماض اًمٜمًٌل أو اجلزئل ًمٕمدة صقر وهل آقمؽماض اًمقاىمػ وآقمؽماض 

دي إمم طمؾ اعمقصقف وآقمؽماض اًمًٌٞمط وآقمؽماض اًمٜم٤مىمؾ، وم٤مٓقمؽماض اًمقاىمػ ي١م

اًمؼمعم٤من ٟٓمتخ٤مب سمرعم٤من ضمديد يٌدي رأيف ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمٕمؽمض قمٚمٞمف، وم٤من واومؼ هذا اًمؼمعم٤من قمغم 

ذًمؽ اًم٘م٤مٟمقن يّمدر رهمام قمـ إرادة اًمرئٞمس، أُم٤م آقمؽماض اعمقصقف وم٤مٟمف يتٓمٚم٥م أهمٚمٌٞم٦م 

زه سمٜمٗمس ُمِمددة قمٜمد اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م، ذم طملم وم٤مٓقمؽماض اًمًٌٞمط ومٝمق اًمذي يٛمٙمـ ًمٚمؼمعم٤من دم٤مو

إهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م قمٜمد اًمتّمقي٧م إول، أُم٤م آقمؽماض اًمٜم٤مىمؾ ومٌٛمقضمٌف شمٜم٘مؾ ؾمٚمٓم٦م اًمٗمّمؾ ذم 

)اًم٘م٤مٟمقن حمؾ آقمؽماض إمم ضمٝم٦م أظمرى حم٤ميدة
4
). 

وُمٝمام يٙمـ وم٤من طمؼ آقمؽماض يٛمثؾ صقرا ُمـ صقر اًمتدظمؾ ذم قمٛمؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م، 

روره قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م وُم٤م يتٌٕمف ذًمؽ جيٕمؾ ُمـ أي قمٛمؾ شمنميٕمل ٓ يرى اًمٜمقر إٓ سمٕمد ُم

 ُمـ شمٕم٘مٞمدات ذم طم٤مًم٦م آقمؽماض قمٚمٞمف.
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 االظساض افرئاد ظذ افؼواكغ دم افـظم افدشتورية ادؼاركة.-ب

ُمـ سملم إُمثٚم٦م قمغم آقمؽماض اًمرئ٤مد قمغم اًم٘مقاٟملم ٟمجد آقمؽماض اًمرئ٤مد ذم اًمقٓي٤مت 

 ومرٟم٤ًم.اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م وآقمؽماض اًمرئ٤مد ذم 

يقضمد ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م صمالصم٦م أٟمقاع ُمـ آقمؽماض اًمرئ٤مد قمغم اًم٘مقاٟملم  

وهل: آقمؽماض اًمٕم٤مدي، واقمؽماض اجلٞم٥م، وآقمؽماض اجلزئل، وم٤مٓقمؽماض اًمٕم٤مدي 

يامرس سمّمٗم٦م قم٤مدي٦م ووم٘م٤م ًمإلضمراءات اًمتل طمدده٤م اًمدؾمتقر، واًمتل ختقل ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م 

( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ 01اٟملم اًمتل واومؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمقٟمٖمرس ظمالل أضمؾ قمنمة )آقمؽماض قمغم اًم٘مق

شمًٚمؿ اًمٜمص اًمتنميٕمل، وذم هذه احل٤مًم٦م يٕم٤مد اًمٜمص ًمٚمٙمقٟمٖمرس ًمٚم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل جي٥م أن 

( أقمْم٤مء يمؾ همروم٦م طمتك يّمٌح اًم٘م٤مٟمقن واضم٥م اًمٜمٗم٤مذ، أُم٤م اقمؽماض 2/9حتض سم٠مهمٚمٌٞم٦م صمٚمثل )

رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م إمم هم٤مي٦م آظمر يقم شمٜمتٝمل ومٞمف اعمٝمٚم٦م اجلٞم٥م ومٝمق آقمؽماض اًمذي حيتٗمظ سمف 

اعمحددة ًمالقمؽماض واًمتل شمتزاُمـ ُمع آظمر ضمٚم٦ًم ًمٚمٙمقٟمٖمرس، مم٤م يتٕمذر ُمٕمٝم٤م اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م 

ًمٚم٘م٤مٟمقن، وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ إقم٤مدة ـمرح ُمنموع اًم٘م٤مٟمقن ُمرة أظمرى إٓ ذم اجلٚم٤ًمت اًم٘م٤مدُم٦م 

)ًمٚمٙمقٟمٖمرس
5
). 

 ضمزء ُمـ اًم٘م٤مٟمقن وم٘مط قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمدؾمتقر أُم٤م آقمؽماض اجلزئل ومٞمٙمقن قمغم 

إُمريٙمل مل يٜمص قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ آقمؽماض، وسمٛمقضم٥م هذا آقمؽماض ي٘مقم رئٞمس 

اجلٛمٝمقري٦م سم٤مًمتقىمٞمع قمغم اًم٘م٤مٟمقن ويٍمح سم٠من ضمزء ُمٜمف همػم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمدؾمتقر، وُمث٤مل ذًمؽ ىمٞم٤مم 

ن يٜمٔمؿ ٟمِم٤مط يمت٤مسم٦م اًمدوًم٦م سم٤مًمتقىمٞمع قمغم ىم٤مٟمق "روٟم٤مًمد ريٖم٤من"اًمرئٞمس إُمريٙمل اًم٤ًمسمؼ 

ًمٚمخزيٜم٦م، وىمد سح اًمرئٞمس إُمريٙمل سمٕمد اًمتقىمٞمع قمٚمٞمف أٟمف ًمـ ي٠مظمذ ذم قملم آقمت٤ٌمر سمٕمض 

)أطمٙم٤مُمف
6
). 

وم٤من رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م يامرس هذا احلؼ  0958أُم٤م ذم ومرٟم٤ًم وم٤مٟمف ـمٌ٘م٤م ًمٚمدؾمتقر اًمٗمرٟمز ًمٕم٤مم 

ض ُمقاده، وذًمؽ ظمالل أضمؾ ُمـ ظمالل اًمٓمٚم٥م ُمـ اًمؼمعم٤من سم٢مقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اًم٘م٤مٟمقن أو سمٕم

( يقُم٤م ُمـ شم٤مريخ وصقل اًم٘م٤مٟمقن اعمّم٤مدق قمٚمٞمف ًمٚمحٙمقُم٦م، قمغم أن ٓ جيقز 05مخ٦ًم قمنم )

)ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م رومض اًم٘م٤مٟمقن سمٕمد اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م
7
). 

ًمذًمؽ وم٤مًمدؾمتقر اًمٗمرٟمز مل يِمؽمط أي أهمٚمٌٞم٦م ُمِمددة قمٜمد اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م، وهذا قمغم قمٙمس ُم٤م 

( ًمٙمؾ جمٚمس قمٜمد اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م 2/9ريٙمل اًمذي اؿمؽمط ٟمّم٤مب اًمثٚمثلم )ضم٤مء سمف اًمدؾمتقر إُم

 ًمٚم٘م٤مٟمقن.

وُم٤م يٛمٙمـ ىمقًمف ذم هذا اًمّمدد أن طمؼ آقمؽماض اًمذي يامرؾمف رئٞمس اًمدوًم٦م ؾمقاء ذم 

اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م أو ومرٟم٤ًم يدظمؾ وٛمـ وؾم٤مئؾ اًمت٠مصمػم اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م رئٞمس 
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ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف شمٕمزيز شمٗمقق اجلٝم٤مز اًمتٜمٗمٞمذي قمغم اجلٝم٤مز  اجلٛمٝمقري٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمؼمعم٤من، وهق

 اًمتنميٕمل.

 افتلشقس افدشتوري فالظساض افرئاد ظذ افؼواكغ دم اجلزائر.-ج

إن ُمقىمػ اعم١مؾمس اًمدؾمتقري اجلزائري ُمـ طمؼ آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم ٟمجد أٟمف خمقل  

هذا احلؼ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم قمرض ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ُمـ ظمالل طم٘مف ذم ـمٚم٥م اعمداوًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ويامرس 

خمتٚمػ اًم٘مقاٟملم اعمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م قمٚمٞمف ُمـ أضمؾ إصداره٤م، طمٞم٨م ٟمص 

)ُمٜمف 51قمغم ذًمؽ ذم اعم٤مدة  0969دؾمتقر 
8
)ُمٜمف 055ذم اعم٤مدة  0976، ودؾمتقر (

9
، ودؾمتقر (

)ُمٜمف 008ذم اعم٤مدة  0989
01
)ُمٜمف 027ذم اعم٤مدة  0996، ودؾمتقر (

00
 ٤095م اعم٤مدة اًمتل شم٘م٤مسمٚمٝم (

)2106ُمـ اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمًٜم٦م 
02
). 

ويٕمد هذا اًمٓمٚم٥م اًمذي ي٘مدُمف رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ُمـ أضمؾ اعمداوًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٛمث٤مسم٦م شمٍمف  

يٚمٗم٧م ومٞمف رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ٟمٔمر اًمٜمقاب إمم وضمقد شمٜم٤مىمض أو أي ٟم٘مص أو شم٘مّمػم ذم حمتقى 

٤مٟمقن عمدة ُمٕمٞمٜم٦م، ًمٞمحدد ُمّمػمه ذًمؽ اًم٘م٤مٟمقن، وهذه اعمداوًم٦م شمٕمد اقمؽماو٤م يقىمػ صدور اًم٘م

سمٕمده٤م إُم٤م سم٤مًمّمدور إذا طمّمؾ قمغم اًمٜمّم٤مب اعمٓمٚمقب ًمذًمؽ قمٜمد اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م أو يٚمٖمك إذا مل 

)شمتح٘مؼ شمٚمؽ إهمٚمٌٞم٦م
09
). 

وُم٤م يٛمٙمـ ُمالطمٔمتف قمغم هذا آقمؽماض أٟمف ؾمٚمٓم٦م رئ٤مؾمٞم٦م طمٍمي٦م ٓ يامرؾمٝم٤م إٓ رئٞمس  

ًٚمٓم٤مت اًمتل ٓ جيقز ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اجلٛمٝمقري٦م، سمؾ إٟمف أيمثر ُمـ ذًمؽ ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ اًم

)شمٗمقيْمٝم٤م
04
). 

يمام أن خمتٚمػ اًمدؾم٤مشمػم اًمتل ٟمّم٧م قمغم ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم آقمؽماض قمغم  

اًم٘مقاٟملم ضمٕمٚم٧م ُمٜمٝم٤م أيْم٤م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م، سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م مل حتدد إؾم٤ٌمب اًمتل قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م جي٥م 

 أن يٌٜمك أي اقمؽماض ي٘مقم سمف رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م.

ًمٕمٛمقم وم٤من اعم١مؾمس اًمدؾمتقري اجلزائري أظمذ سم٤مٓقمؽماض اًمٜمًٌل، قمغم اقمت٤ٌمر أن وقمغم ا 

اقمؽماض رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م قمغم أي ىم٤مٟمقن هق جمرد إضمراء شمقىمٞمٗمل يٛمٙمـ ًمٚمؼمعم٤من دم٤موزه ُمتك 

 شمقومرت إهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ًمذًمؽ.

 ثاكقا: إجراءات االظساض افرئاد ظذ افؼواكغ دم افدشاتر اجلزائرية.

قمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائري سمٕمدة ىمٞمقد وإضمراءات سمدءا سمٓمٚم٥م يٛمر آ

 اعمداوًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وصقٓ إمم إضمؾ  اعمحدد عمامرؾمتف وظمت٤مُم٤م سم٤مًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمؼمعم٤من.

 ضؾب ادداوفة افثاكقة.-أ 
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٦م هق اعمٙمٚمػ طمٞم٨م أٟمف سم٤مًمرضمقع عمختٚمػ اًمدؾم٤مشمػم اجلزائري٦م ٟمجد أن رئٞمس اجلٛمٝمقري 

سم٢مصدار اًم٘مقاٟملم وٟمنمه٤م، همػم أٟمف ذم طم٤مًم٦م قمدم ُمقاوم٘متف قمغم شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم، ومٞمٛمٙمـ ًمف مم٤مرؾم٦م 

 طم٘مف ذم آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم.

سمٛمقضم٥م رؾم٤مًم٦م حمددة ٕؾم٤ٌمب  0969ويٙمقن آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم ذم فمؾ دؾمتقر 

تداول ذم اًم٘م٤مٟمقن آقمؽماض يٓمٚم٥م ُمـ ظمالهل٤م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ُمـ اعمجٚمس اًمقـمٜمل اًم

)صم٤مٟمٞم٦م
05
، أُم٤م ذم فمؾ اًمدؾم٤مشمػم إظمرى وم٤من آقمؽماض يٙمقن ُمـ ظمالل ـمٚم٥م إضمراء ُمداوًم٦م (

)صم٤مٟمٞم٦م قمغم اًم٘م٤مٟمقن اًمذي ؾمٌؼ إىمراره ُمـ ىمٌؾ اًمؼمعم٤من
06
). 

ًمذًمؽ وم٤مًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن ُمـ ىمٌؾ اًمؼمعم٤من ٓ شمٙمقن إٓ ُمـ ظمالل آقمؽماض اًمٍميح  

 ًمتداول ُمـ ضمديد قمغم اًم٘م٤مٟمقن اًمذي ؾمٌؼ وأن واومؼ قمٚمٞمف.سم٤مًمٓمٚم٥م ُمـ اًمؼمعم٤من سم٤م

وذم هذا اًمّمدد وم٤من رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ًمف اًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ذم احلٙمؿ قمغم ُمدى ُمالئٛم٦م  

اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م، وسمٛمجرد جلقءه هلذا اإلضمراء وم٤من اًمٜمص اًمتنميٕمل يٕمٚمؼ سمّمٗم٦م ُم١مىمت٦م إمم 

)طملم إىمراره ُمـ ضمديد ُمـ ىمٌؾ اًمؼمعم٤من
07
). 

اًمذي اؿمؽمط ذم ذًمؽ  0969ٟمف ُم٤م يٛمٙمـ ُمالطمٔمتف ذم هذا اًمّمدد أٟمف ُم٤م قمدا دؾمتقر همػم أ

اًمٓمٚم٥م أن يٙمقن ُم٤ًٌٌم، ٟمجد أن اًمدؾم٤مشمػم إظمرى أهمٗمٚم٧م ذًمؽ اًمنمط قمغم اًمرهمؿ ُمـ أمهٞم٦م 

 اًمتًٌٞم٥م.

وشمتجغم أمهٞم٦م شمًٌٞم٥م آقمؽماض ذم يمقن أن دراؾم٦م وُمٜم٤مىمِم٦م اًمؼمعم٤من ًمالقمؽماض ٓ شمٙمقن  

٤مب اعمٌٞمٜم٦م ذم آقمؽماض، ومٗمل طم٤مًم٦م قمدم شمٌٞم٤من شمٚمؽ إؾم٤ٌمب وم٤مٓقمؽماض إٓ قمغم وقء إؾمٌ

)يٙمقن قم٤مُم٤م وهم٤مُمْم٤م ويٗم٘مد اهلدف ُمـ وضمقده
08
). 

 ممارشة حق االظساض خالل األجل ادحدد.-ب

ُمـ سملم اًم٘مٞمقد اًمقاردة قمغم مم٤مرؾم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م هلذا احلؼ إضمؾ اًم٘م٤مٟمقين، وٟمجد أن  

ؾ ًمت٘مٞمٞمد ؾمٚمٓم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم هذا اًمّمدد وُم٤م يٛمٙمـ أن اًمٗم٤مئدة ُمـ حتديد ذًمؽ إضم

 يؽمشم٥م قمٜمف ُمـ شمٕمٓمٞمؾ اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل.

ٟمجد أٟمف خيتٚمػ قمـ اًمدؾم٤مشمػم إظمرى، طمٞم٨م  0969إٓ أن هذا إضمؾ اعمحدد ذم دؾمتقر  

( ُمـ هذا اًمدؾمتقر وم٤من مم٤مرؾم٦م هذا احلؼ شمٙمقن ظمالل 51-49أٟمف سم٤مًمرضمقع إمم اعم٤مدشملم )

( أي٤مم، قمغم أٟمف يٛمٙمـ أن خيٗمض هذا 01إلصدار اًم٘م٤مٟمقن واعمحدد سمٕمنمة ) إضمؾ اعمحدد

 إضمؾ ذم طم٤مًم٦م آؾمتٕمج٤مل إذا ـمٚم٥م اعمجٚمس اًمقـمٜمل ذًمؽ.
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( أي٤مم، همػم أٟمف يٛمٙمـ ًمٚمؼمعم٤من 01وُم٤م يالطمظ قمغم هذا إضمؾ أٟمف يم٠مصؾ قم٤مم حمدد سمٕمنمة ) 

ج٤مل وم٤من أضمؾ اإلصدار أن يٓمٚم٥م ختٗمٞمْمف ذم طم٤مًم٦م آؾمتٕمج٤مل، وذم طم٤مل وضمقد هذا آؾمتٕم

 ي٘مٚمص وسم٤مًمت٤مزم ي٘مٚمص ُمٕمف أضمؾ آقمؽماض.

، طمٞم٨م أٟمف 0969وىمد ُمدد هذا إضمؾ ذم خمتٚمػ اًمدؾم٤مشمػم اًمتل قمرومتٝم٤م اجلزائر سمٕمد دؾمتقر  

( يقُم٤م ُمـ شم٤مريخ إىمراره ُمـ ىمٌؾ اًمؼمعم٤من ذم 91ُمدد إضمؾ إمم صمالصملم ) 0976ذم فمؾ دؾمتقر 

ُمٜمف، وأيْم٤م ُمع دؾمتقر 008ذم اعم٤مدة  0989دؾمتقر ُمٜمف، وٟمٗمس إُمر شمٙمرر ُمع  055اعم٤مدة 

 ُمٜمف. 027ذم اعم٤مدة  0996

وُم٤م يالطمظ طمقل ُم٠ًمًم٦م إضمؾ اعمٛمٜمقح ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ًمٓمٚم٥م اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م واعمحدد  

( يقُم٤م أهن٤م شمٌدأ ُمـ شم٤مريخ إىمرار اًم٘م٤مٟمقن وًمٞمس ُمـ شم٤مريخ شمًٚمٞمؿ 91ذم اًمدؾمتقر سمثالصملم )

اعمحدد ًمتٜمٔمٞمؿ  12-99ٞم٨م أٟمف سم٤مًمرضمقع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي اًم٘م٤مٟمقن ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م، طم

اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م وقمٛمٚمٝمام واًمٕمالىم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م سمٞمٜمٝمام وسملم احلٙمقُم٦م، 

ٟمجد أن شمٌٚمٞمغ اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م اًمتل واومؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمؼمعم٤من هل ُمـ اظمتّم٤مص رئٞمس 

( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ اعمّم٤مدىم٦م قمغم 01ضمؾ قمنمة )جمٚمس إُم٦م اًمذي يرؾمٚمٝم٤م ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم أ

)اًم٘م٤مٟمقن
09
( أي٤مم اعمحدد إلرؾم٤مل اًم٘م٤مٟمقن ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م 01، وهق ُم٤م يٕمٜمل أن أضمؾ قمنمة )(

( يقُم٤م اعمٛمٜمقطم٦م ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ًمٓمٚم٥م اعمداوًم٦م 91يدظمؾ وٛمـ طم٤ًمب أضمؾ اًمثالصملم )

٦م ذم آظمر يقم ُمـ إضمؾ اعمٛمٜمقح اًمث٤مٟمٞم٦م ظم٤مص٦م إذا شمؿ إرؾم٤مل اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ىمٌؾ رئٞمس جمٚمس إُم

 ًمف.

ىمد ضم٤مء سمٌٕمض اًمتٕمديؾ قمغم ؾمٚمٓم٦م  2106وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمًٜم٦م  

رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم، إٓ أٟمف أهمٗمؾ ُم٠ًمًم٦م ـمري٘م٦م اطمت٤ًمب هذا إضمؾ 

(
21
٦م مل يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م أي ومٛم٠ًمًم٦م إضمؾ اعمٛمٜمقح ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم ـمٚم٥م اعمداوًم٦م اًمث٤مٟمٞم ،(

( يقُم٤م حي٥ًم ُمـ شم٤مريخ 91شمٕمديؾ، ومٝمذا اًمتٕمديؾ ٟمص ساطم٦م قمغم أن إضمؾ اعمحدد سمثالصملم )

إىمرار اًم٘م٤مٟمقن وًمٞمس ُمـ شم٤مريخ شمًٚمٞمٛمف ُمـ ىمٌؾ اًمؼمعم٤من، وهق ُم٤م يٕمٜمل أن أضمؾ ـمٚم٥م اعمداوًم٦م 

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يٛمٙمـ أن ي٘مٚمص قمغم اقمت٤ٌمر أن اوٓمالع رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م سم٤مًمٜمص اًم٘م٤مٟمقين 

 ٞمٖمف سمف ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م.اإلضمرائٞم٦م ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد شمٌٚم

، وم٤مٟمف ٟمٔمرا ًمدقمؿ 2106إٓ أٟمف دمدر اإلؿم٤مرة ذم هذا اًمّمدد أن سمٕمد اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمًٜم٦م 

اًمدور اًمتنميٕمل عمجٚمس إُم٦م وم٤من إرؾم٤مل اًمٜمص اًمٜمٝم٤مئل اعمّم٤مدق قمٚمٞمف إمم رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م، 

ٚمس إُم٦م وم٘مط يمام يم٤من قمٚمٞمف إُمر ُمـ ىمٌؾ، وإٟمام يٙمقن ؾمقاء ُمـ ىمٌؾ ٓ يٙمقن ُمـ ىمٌؾ جم
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رئٞمس جمٚمس إُم٦م أو رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل طم٥ًم احل٤مًم٦م وذًمؽ ظمالل أضمؾ قمنمة 

)( أي٤مم01)
20
).  

وذم يمؾ إطمقال وم٤من مم٤مرؾم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م حل٘مف اًمدؾمتقري ذم آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم 

ذم اًمدؾمتقر، وذم طم٤مًم٦م ومقات ذًمؽ إضمؾ وم٤مٟمف ٓ يٛمٙمـ ًمف مم٤مرؾم٦م  يٙمقن ظمالل إضمؾ اعمحدد

 هذا احلؼ اًمدؾمتقري.

 ادداوفة افثاكقة من ؿبل افسؾطة افتؼيعقة.-ج  

يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤م وم٤من آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم اعمٕمروف ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائر هق  

ًمث٤مٟمٞم٦م، وهذه اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م هل٤م اقمؽماض ُم١مىم٧م يٛمٙمـ ًمٚمؼمعم٤من دم٤موزه ُمـ ظمالل اًم٘مراءة ا

 وقاسمط ظم٤مص٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٜمّم٤مب اعمٓمٚمقب هلذه اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م.

ُمٜمف ٟمجد أٟمف قمٜمد اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م مل يِمؽمط أي أهمٚمٌٞم٦م  51ذم اعم٤مدة  0969وم٤ٌمًمرضمقع ًمدؾمتقر  

ٓمٚمقسم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو ُمِمددة، ًمذًمؽ ومدراؾم٦م ذًمؽ اًم٘م٤مٟمقن قمٜمد اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م شمٙمقن ووم٘م٤م ًمألهمٚمٌٞم٦م اعم

 قمٜمد اًم٘مراءة إومم ًمٚم٘م٤مٟمقن.

شمؿ شمِمديده٤م ذم فمؾ اًمدؾم٤مشمػم اًمالطم٘م٦م،  0969همػم أن شمٚمؽ إهمٚمٌٞم٦م اًمتل مل حتدد ذم دؾمتقر  

( ُمـ سملم ٟمقاب اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل ؾمقاء ذم دؾمتقر 2/9طمٞم٨م شمؿ حتديده٤م سم٤مًمثٚمثلم )

ذم اعم٤مدة  0996تقر ُمٜمف، أو دؾم 008ذم اعم٤مدة  0989ُمٜمف، أو دؾمتقر  055ذم اعم٤مدة  0976

 ُمٜمف. 027

( وإن يم٤مٟم٧م ذم فمؾ ٟمٔم٤مم احلزب اًمقاطمد ٓ شمثػم إؿمٙم٤مل 2/9إن اؿمؽماط أهمٚمٌٞم٦م اًمثٚمثلم ) 

قمغم اقمت٤ٌمر أن اًمؼمعم٤من يٜمتٛمل ًمٜمٗمس احلزب، إٓ أٟمف سمٕمد شمٌٜمل اًمتٕمددي٦م احلزسمٞم٦م أصٌح ُمـ اعمٙمـ 

 ٝم٤م قمٜمد اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م أن شم١مصمر شمٚمؽ إهمٚمٌٞم٦م اعمِمددة قمغم اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل، ًمّمٕمقسم٦م حت٘م٘م

يمام أن اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمجٚمس اًمقاطمد اًمذي يٛمثؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ىمٌؾ دؾمتقر 

ٓ شمثػم أي إؿمٙم٤مل قمغم اقمت٤ٌمر أن شمٚمؽ اًم٘مراء اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقم هب٤م اًمٖمروم٦م اًمقاطمدة،  0996

 0996ف سمٕمد صقر دؾمتقر سم٤مقمت٤ٌمر أن  اًمؼمعم٤من يم٤من ي٘مقم قمغم ٟمٔم٤مم إطم٤مدي٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م، إٓ أٟم

)اًمذي شمٌٜمك اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م سم٤مؾمتحداث همروم٦م صم٤مٟمٞم٦م شمًٛمك جمٚمس إُم٦م
22
، وم٤من اعمداوًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (

 شمٓمرح ُم٠ًمًم٦م ُمدى ُمِم٤مريم٦م هذا اعمجٚمس ومٞمٝم٤م.

يٛمٙمـ ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م أن يٓمٚم٥م إضمراء  "قمغم  0996ُمـ دؾمتقر  027طمٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 

 ( يقُم٤م اعمقاًمٞم٦م ًمت٤مريخ إىمراره.91ي٧م قمٚمٞمف ذم همْمقن اًمثالصملم )ُمداوًم٦م صم٤مٟمٞم٦م ذم ىم٤مٟمقن شمؿ اًمتّمق

( أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمِمٕمٌل 2/9وذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يتؿ إىمرار اًم٘م٤مٟمقن إٓ سم٠مهمٚمٌٞم٦م صمٚمثل )

 ."اًمقـمٜمل
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طمٞم٨م يرى ؾمٕمٞمد سمقاًمِمٕمػم ذم هذا اًمّمدد أن اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م ـمٌ٘م٤م هلذه اعم٤مدة شمِمٛمؾ اًمؼمعم٤من 

ٌل اًمقـمٜمل وطمده، طمٞم٨م أن اًمٗم٘مرة إومم ٟمّم٧م قمغم اعمداوًم٦م اًمتل سمٖمرومتٞمف وًمٞمس اعمجٚمس اًمِمٕم

شمِمٛمؾ قمٛمؾ اعمجٚمًلم، قمغم اقمت٤ٌمر أن اعمداوًم٦م قمغم أي شمنميع ٓ شمٙمقن صحٞمح٦م إٓ سم٤معمرور 

قمغم اًمٖمرومتلم ـمٌ٘م٤م ًمٚمدؾمتقر، ًمذًمؽ وم٤معمداوًم٦م ُمٚمزُم٦م ًمٚمٛمجٚمًلم، وم٤معم١مؾمس مل حيٍم اعمداوًم٦م 

ومٝمق يتٙمٚمؿ قمغم ىم٤مٟمقن ٓ يٛمٙمـ ًمف أن يٙمت٥ًم شمٚمؽ  قمغم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وشمّمقيتف،

اًمّمٗم٦م إٓ سمخْمققمف عمداوًم٦م صم٤مٟمٞم٦م، يمام أن اًمتّمقي٧م خيص اعمجٚمًلم، همػم أن اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م 

(، ًمذًمؽ 2/9اؿمؽمـم٧م ذم شمّمقي٧م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل رومع اًمٜمّم٤مب إمم اًمثٚمثلم )

٤مب ذم اًمتّمقي٧م شمؿ رومٕمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م شمِمٛمؾ اًمؼمعم٤من سمٖمرومتٞمف همػم أن ُم٠ًمًم٦م اًمٜمّم

(، ذم طملم وم٤من ٟمّم٤مب جمٚمس إُم٦م مل يتٖمػم وسم٘مل 2/9ًمٚمٛمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل إمم اًمثٚمثلم )

)(، وهل اًمٜم٦ًٌم اعمحددة قمٜمد اًم٘مراءة إومم9/4ٟمٗمًف واعمحدد سمثالصم٦م أرسم٤مع )
29
) . 

٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمذًمؽ ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمدؾمتقر مل يٜمص ساطم٦م قمغم دور جمٚمس إُم٦م ذم اًم

إٓ أٟمف ٓ يٛمٙمـ اؾمتٌٕم٤مد هذا ُمـ اعمجٚمس ُمـ أي ىمراءة أو ُمٜم٤مىمِم٦م ٕي ىم٤مٟمقن، قمغم اقمت٤ٌمر أن 

 أي ٟمص شمنميٕمل يتٓمٚم٥م ُمقاوم٘م٦م اًمؼمعم٤من سمٖمرومتٞمف.

ىمد ٟمص ساطم٦م قمغم دور جمٚمس إُم٦م ذم اًم٘مراءة  2106وٟمجد أن اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمًٜم٦م 

 اًمث٤مٟمٞم٦م.

ور اًمدؾمتقري عمجٚمس إُم٦م ُمـ ظمالل شمقؾمٞمع صالطمٞم٤مشمف ؾمقاء وم٘مد شمؿ إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اًمد 

ذم اعمج٤مل اًمتنميٕمل أو اًمرىم٤ميب، وُمـ سملم اعم٤ًمئؾ اًمتل شمؿ شمٗمٕمٞمؾ دوره ومٞمٝم٤م سمقوقح ٟمجد ُم٠ًمًم٦م 

طمٞم٨م أٟمف ـمٌ٘م٤م هلذا اًمتٕمديؾ ومٕمٜمد ـمٚم٥م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م إضمراء ، آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم

اعمقاًمٞم٦م ًمت٤مريخ إىمرار اًم٘م٤مٟمقن وم٤من اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ  ( يقُم٤م91ُمداوًم٦م صم٤مٟمٞم٦م ظمالل أضمؾ صمالصملم )

( ٟمقاب اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وأقمْم٤مء جمٚمس إُم٦م، أي 2/9شمٙمقن إٓ سم٠مهمٚمٌٞم٦م صمٚمثل )

)اًمؼمعم٤من سمٖمرومتٞمف
24
). 

وقمٚمٞمف وم٤مًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد هذا اًمتٕمديؾ شمِمٛمؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سمٖمرومتٞمٝم٤م وسمٜمٗمس  

٘م٤مٟمقن قمغم إهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م قمٜمد اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أي اًمٜمّم٤مب، سمحٞم٨م أن قمدم طمّمقل اًم

همروم٦م ُمـ اًمٖمرومتلم وم٤من ذًمؽ ي١مدي إمم إًمٖم٤مء اًم٘م٤مٟمقن، وهذا ُم٤م أيمده اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ 

اًمذي حيدد شمٜمٔمٞمؿ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م وقمٛمٚمٝمام ويمذا اًمٕمالىم٤مت  06-02

ذم طم٤مًم٦م قمدم اعمّم٤مدىم٦م سم٠مهمٚمٌٞم٦م "ف اًمت٧م ٟمص قمغمُمٜم 49اًمقفمٞمٗمٞم٦م سمٞمٜمٝمام وسملم احلٙمقُم٦م ذم اعم٤مدة 

 ."( ٟمقاب اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل أو أقمْم٤مء جمٚمس إُم٦م، يّمٌح اًمٜمص ٓهمٞم٤م2/9صمٚمثل )
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اعمحدد ًمتٜمٔمٞمؿ اًمؼمعم٤من  02-06همػم أٟمف ٓ اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري وٓ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي  

اًمٖمرومتلم شمًٌؼ سم٢مقم٤مدة  وقمٛمٚمف وقمالىمتف سم٤محلٙمقُم٦م طمدد قمٜمد ـمٚم٥م إضمراء اعمداوًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أي

اًمتداول ذم اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ضمديد، ظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمٜم٤م أن ُمِم٤مريع واىمؽماطم٤مت اًم٘مقاٟملم شمٌدأ دراؾمتٝم٤م 

قمغم ُمًتقى اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل إٓ إذا يم٤من ُمقوققمٝم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٜمٔمٞمؿ اعمحكم وهتٞمئ٦م 

أوٓ ىمٌؾ  اإلىمٚمٞمؿ واًمت٘مًٞمؿ اإلىمٚمٞمٛمل وم٤من سمداي٦م دراؾمتٝم٤م شمٙمقن قمغم ُمًتقى جمٚمس إُم٦م

)اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل
25
). 

ًمٙمـ قمغم اًمرهمؿ ُمـ قمدم اًمٜمص قمغم ذًمؽ وم٤مٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل أن اعمداوًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اًم٘م٤مٟمقن  

شمٙمقن طم٥ًم اإلضمراءات اًمتل ؾمٌ٘م٧م صدوره ُمـ طمٞم٨م اًمدراؾم٦م، وم٢مذا يم٤من اًم٘م٤مٟمقن يتٕمٚمؼ 

ي٘مقم سم٢مقم٤مدة  سم٤معمقوققم٤مت اًمتل شمدظمؾ وٛمـ اظمتّم٤مص جمٚمس إُم٦م وم٤من هذا إظمػم هق ُمـ

اًمتداول ذم اًم٘م٤مٟمقن أوٓ، ذم طملم يٙمقن اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل أول همروم٦م ًمٚمتداول صم٤مٟمٞم٦م إذا 

يم٤من ُمقوقع اًم٘م٤مٟمقن ظم٤مرج قمـ اعمقوققم٤مت اعمحددة عمجٚمس إُم٦م ذم جم٤مل اًمدراؾم٦م أو 

 آىمؽماح.

إمم إًمٖم٤مء ذًمؽ وذم طم٤مًم٦م قمدم حت٘مؼ إهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ًمٚم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن وم٤من ذًمؽ ي١مدي 

اًم٘م٤مٟمقن، ًمٕمدم ايمتامل اإلضمراءات اًمدؾمتقري٦م اًمالزُم٦م ًمّمدوره، وم٤ٌمًمرضمقع ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي 

اعمتٕمٚم٘م٤من سمتٜمٔمٞمؿ اًمؼمعم٤من وقمٛمٚمٝمام وقمالىمتف  02-06أو اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ  99-12

 سم٤محلٙمقُم٦م، طمٞم٨م ٟمجد أٟمف شمؿ اًمٜمص ساطم٦م قمغم أن ٟمتٞمج٦م اعمداوًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم طم٤مًم٦م قمدم دم٤موزه٤م

)( شم١مدي إمم إًمٖم٤مء اًم٘م٤مٟمقن2/9ُمـ ىمٌؾ اًمؼمعم٤من سم٠مهمٚمٌٞم٦م اًمثٚمثلم )
26
). 

ًمذًمؽ وم٤مؿمؽماط شمٚمؽ إهمٚمٌٞم٦م ذم طم٤مًم٦م آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم ُمـ ؿم٠مٟمف شمْمٞمٞمؼ اخلٜم٤مق 

واًمت٠مصمػم قمغم اعم٤ٌمدرة اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م ذم جم٤مل اىمؽماح اًم٘مقاٟملم أو قمغم اًمتٕمديالت اًمتل أدظمٚمٝم٤م اًمؼمعم٤من 

)لم اعم٘مدُم٦م ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦مقمغم ُمِم٤مريع اًم٘مقاٟم
27
). 

وقمغم اًمٕمٛمقم وم٢من اعمتتٌع ًمٚمقاىمع اًمٕمٛمكم عمامرؾم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م حل٘مف ذم آقمؽماض قمغم 

اًم٘مقاٟملم جيد أٟمف ىمٚمٞمؾ ضمدا، وذًمؽ سم٥ًٌم أن احلٙمقُم٦م شمِم٤مرك ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م 

احلٙمقُم٦م، إو٤موم٦م ىمٌؾ اًمتّمقي٧م قمٚمٞمٝم٤م، يمام أن ُمٕمٔمؿ اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م ٟمجد أن ُمّمدره٤م 

إمم طمؼ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم إظمٓم٤مر اعمجٚمس اًمدؾمتقري طمقل دؾمتقري٦م أي ىم٤مٟمقن دون احل٤مضم٦م 

)ًمالقمؽماض قمٚمٞمف
28
). 

وذم إظمػم وم٤من حتديد اهلدف ُمـ أي اقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم يتقىمػ قمغم رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م 

عم٤من ذم اعمج٤مل واًمٖم٤مي٦م اًمتل يريده٤م ُمـ ورائف، وم٢مذا يم٤من اهلدف ُمٜمف هق وىمػ شمًٚمط اًمؼم

اًمتنميٕمل ًمًٜمف ىمقاٟملم ٓ شمتالءم ُمع اًمقوع اًم٤ًمئد ذم اًمدوًم٦م، وم٤مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م يّمٌح دور 
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هذا آقمؽماض اجي٤ميب اهلدف ُمٜمف وامن طمًـ ؾمػم اعم١مؾم٤ًمت داظمؾ اًمدوًم٦م، أُم٤م إذا يم٤من 

اؾمتٕمامل ذًمؽ احلؼ ُمـ أضمؾ قمرىمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل ٓ أيمثر ومٝمٜم٤م يّمٌح دور آقمؽماض 

رئ٤مد ؾمٚمٌل يٛمٙمـ أن ي١مصمر قمغم اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل داظمؾ اًمدوًم٦م ظم٤مص٦م ذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد اًم

 أهمٚمٌٞم٦م سمرعم٤مٟمٞم٦م ىمقي٦م ذم اًمؼمعم٤من متٙمٜمٝم٤م ُمـ دم٤موز ذًمؽ آقمؽماض.

 ة:ـخامت

إن طمؼ آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم هق طمؼ دؾمتقري خمقل ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اًمذي يٛمٙمـ  

صم٤مٟمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائري، وٟمجد أن هذا مم٤مرؾمتف حت٧م شمًٛمٞم٦م ـمٚم٥م إضمراء ُمداوًم٦م 

 احلؼ اعمامرس ًمف إضمراءاشمف وذوـمف اعمرشمٌٓم٦م أؾم٤مؾم٤م سم٤مٕضمؾ واًمٜمّم٤مب اعمٓمٚمقب ًمٚم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م.

وُمٝمام يم٤من اهلدف ُمـ هذا اإلضمراء وم٤مٟمف هق إضمراء شمقىمٞمٗمل يٛمٙمـ ًمٚمؼمعم٤من دم٤موزه ُمتك  

أٟمف يٛمٙمـ هلذا اإلضمراء أن يّمٌح وؾمٞمٚم٦م وٖمط  شمقومرت إهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ًمٚم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م، همػم

سمٞمد رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م شم١ميمد شمٗمقىمف قمغم اًمؼمعم٤من، وهذا أُمر ـمٌٞمٕمل ٟمٔمرا ًمٚمٛمريمز اًمدؾمتقري 

اًمذي حيتٚمف اًمؼمعم٤من ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري اجلزائري مم٤م جيٕمٚمف دائام ُمٕمرض ًمقؾم٤مئؾ اًمت٠مصمػم 

وُم٤م يالطمظ ،عم٤من أظمٓمره٤م احلؾ اًمؼمعم٤ميناعمختٚمٗم٦م اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمؼم

قمغم إضمراءات هذا آقمؽماض أن اًمدؾم٤مشمػم إظمػمة أهمٗمٚم٧م أُمرا ُمٝمام واًمذي ٟمص قمٚمٞمف دؾمتقر 

وهق شمًٌٞم٥م هذا آقمؽماض ًمتقوٞمح اًمرؤي٦م ًمٚمؼمعم٤من قمـ أؾم٤ٌمب هذه اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م،  0969

ٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمًٜم٦م يمام أن ُم٠ًمًم٦م ـمري٘م٦م اطمت٤ًمب إضمؾ ٓزاًم٧م شمثػم إؿمٙم٤مل رهمؿ اًمت

وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٜمص قمغم أن إضمؾ حيت٥ًم ُمـ شم٤مريخ شمًٚمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقن وًمٞمس  2106

 اعمّم٤مدىم٦م قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ اًمؼمعم٤من.

وأظمػما وم٤من اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين عمامرؾم٦م طمؼ آقمؽماض قمغم اًم٘مقاٟملم ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري 

ئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ووم٘م٤م اجلزائري جيٕمؾ ُمـ هذا آقمؽماض ؾمٚمٓم٦م رئ٤مؾمٞم٦م حمْم٦م، يامرؾمٝم٤م ر

 ًمًٚمٓمتف اًمت٘مديري٦م ووم٘م٤م ًمإلضمراءات واًمْمقاسمط اعمحددة ذم اًمدؾمتقر 
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 .99اٟمٔمر، قمز اًمديـ سمٖمدادي، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص  -08



  909              م 2012(  ضمقان 03جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م )اًمٕمدد اًمث٤مين/اجلزء

، اعمحدد ًمتٜمٔمٞمؿ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل 0999ُم٤مرس  18اعم١مرخ ذم   12-99ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي  49اعم٤مدة  -09

، 0999س إُم٦م وقمٛمٚمٝمام ويمذا اًمٕمالىم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م سمٞمٜمٝمام وسملم احلٙمقُم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمًٜم٦م اًمقـمٜمل وجمٚم

 .05اًمٕمدد 

 .2106ُمـ اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري اجلزائري ًمًٜم٦م  045اعم٤مدة  -21

، اعمحدد ًمتٜمٔمٞمؿ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل 2106أوت  25، اعم١مرخ ذم 02-06ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي  49اعم٤مدة  -20

ُٕم٦م، وقمٛمٚمٝمام، ويمذا اًمٕمالىم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م سمٞمٜمٝمام وسملم احلٙمقُم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمًٜم٦م اًمقـمٜمل وجمٚمس ا

 .51، اًمٕمدد 2106

يامرس اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سمرعم٤من يتٙمقن ُمـ  "، شمٜمص اعم٤مدة قمغم 0996ُمـ دؾمتقر اجلزائر ًمٕم٤مم  98اعم٤مدة  -22

 "همرومتلم، ومه٤م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م....

. ؾمٕمٞمد سمقاًمِمٕمػم، اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اجلزائري، دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ًمٓمٌٞمٕم٦م ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ذم وقء دؾمتقر اٟمٔمر، د -29

 .294-291، اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص 0996

يٛمٙمـ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م أن يٓمٚم٥م  "اًمتل شمٜمص قمغم:  2106ُمـ اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمًٜم٦م  045اعم٤مدة  -24

 ( يقُم٤م اعمقاًمٞم٦م ًمت٤مريخ إىمراره.91ّمقي٧م قمٚمٞمف ذم همْمقن اًمثالصملم )إضمراء ُمداوًم٦م صم٤مٟمٞم٦م ذم ىم٤مٟمقن شمؿ اًمت

( أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وأقمْم٤مء جمٚمس 2/9وذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يتؿ إىمرار اًم٘م٤مٟمقن إٓ سم٠مهمٚمٌٞم٦م صمٚمثل )

 "إُم٦م.

 .2106( ُمـ اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري اجلزائري ًمٕم٤مم 098-097-096اعمقاد ) -25

 .02-06ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي  46/12، واعم٤مدة 12-99ٟمقن اًمٕمْمقي ُمـ اًم٘م٤م 45/12اعم٤مدة  -26

ٟمقومٛمؼم  28اٟمٔمر، قم٘مٞمٚم٦م ظمرسم٤مر، اًمٕمالىم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م سملم احلٙمقُم٦م واًمؼمعم٤من سمٕمد اًمتٕمديؾ اًمدؾمتقري ًمـ  -27

 .60-61، ص 2117، دار اخلٚمدوٟمٞم٦م، اجلزائر، 0996

 .97اٟمٔمر، قمز اًمديـ سمٖمدادي، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص  -28
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 ؼ دم مـظور افؼاكون افدويلاالجتار بافب

 
 ضافب دـتوراه - ظؿراوي افسعقد

 ـؾقة احلؼوق و افعؾوم افسقاشقة

 جامعة اددية

 مؾخص:

شمٕمد ضمريٛم٦م آدم٤مر سم٤مًمٌنم فم٤مهرة دوًمٞم٦م، ٓ شم٘متٍم قمغم دوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، و إٟمام متتد ًمتِمٛمؾ 

 اًمٕمديد ُمـ اًمدول اعمختٚمٗم٦م.

 قق اإلٟم٤ًمن يٕمتٛمد قمغم شمّمقره٤م وىمدراهت٤م.إن رد اًمدوًم٦م قمغم آدم٤مر سم٤مًمٌنم واطمؽمام حل٘م

 : ضمريٛم٦م آدم٤مر سم٤مًمٌنم، طم٘مقق اإلٟم٤ًمن، آؾمتٖمالل آىمتّم٤مدي ًمألـمٗم٤مل.افؽؾامت افدافة

The crime of human traffcking is an international phenomenon not 

restricted to a concerned state but it goes to encompass many states. 

The response of any state to the human trafficking and the respect of 

human rights depends on its vision and capabilities . 

 مؼدمـة 

واًمقؾم٤مئؾ  اًمٔمروف واًمت٘مٜمٞم٤مت سمتجدد ىمديؿ ُمتجدد ُمقوقع سم٤مًمٌنم آدم٤مر ُمقوقع إن

 ىمد يٙمقن سم٠مؿمٙم٤مل وقمروف ع،اعمقوق هذا قمغم ًمٚمتًؽّم  واؾمٕم٦م ُم٤ًمطم٦مً  شمٕمٓمل اًمتل اعمت٤مطم٦م

 اًمٗمئ٦م وًمٙمقن إـمٗم٤مل ،وآؾمتٖمالل واًمٕمٌقدي٦م اًمرق أٟمقاع يمؾ يٌٓمـ وًمٙمٜمف ىم٤مٟمقين فم٤مهره٤م

 ًمالدم٤مر واعم٤ٌمذ اهلدف إول يِمٙمٚمقن ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م، اًمٗم٘مػمة ظم٤مص٦م اعمجتٛمٕم٤مت، ذم إوٕمػ

 قمغم  رسمح٤مً  اًمتج٤مرة أٟمقاع ىم٤مئٛم٦م أيمؼم ُمثالً  اجلٜمس ذم اؾمتٖمالهلؿ دم٤مرة وشمتّمدر سم٠مٟمقاقمف،

 سم٤مٕـمٗم٤مل وآدم٤مر قم٤مُم٦م سمّمقرة آدم٤مر سم٤مًمٌنم شمٕمّرف دوًمٞم٦م ىمقاٟملم هٜم٤مك أن اإلـمالق، وُمع

 وم٤معمجتٛمٕم٤مت ،اًمٕمرسمّٞم٦م اًمدول ذم ظم٤مص٦مً  يزال و٤ٌمسمٞم٤ًم، ٓ اعمٗمٝمقم هذا أنّ  إٓ ظم٤مص٦م، سمّمقرة

 عمِمٙمٚم٦ما ُمٕمٜمك قمـ اًمٙمثػم دمٝمؾ واعمدٟمّٞم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م احلٙمقُمٞم٦م سم٠مومراده٤م ٓ شمزال اًمٕمرسمٞم٦م

 طم٤مٓت وأهّن٤م اًمٕم٤مديلم، ًمألومراد اًمٞمقُمٞم٦م احلٞم٤مة قمـ سم٠مهن٤م سمٕمٞمدة ٓقمت٘م٤مدهؿ وذًمؽ وقمٛم٘مٝم٤م،

 ُمًتٛمرًا، سم٠مسمٕم٤مده٤م واجلٝمؾ وحتجٞمٛمٝم٤م اعمِمٙمٚم٦م إٟمٙم٤مر دام اؾمتثٜم٤مئٞم٦م، وُم٤م ُمٜم٤مـمؼ ذم اؾمتثٜم٤مئٞم٦م

 اعمِمٙمٚم٦م طمجؿ ُمع يتٜم٤مؾم٥م وم٤مقمؾ سمِمٙمؾ ُمٜمٝم٤م احلد ذم ُمٕمٝم٤م واعم٤ًممه٦م اًمتٕم٤مـمل يٛمٙمـ ومال

 .احل٘مٞم٘مٞم٦م ٌٕم٤مهت٤موشم
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 صٞم٤مهم٦م شمتؿ أن إـمٗم٤مل مح٤مي٦م جم٤مل ذم اًمٗمْمغم واعمامرؾم٤مت اًمدوًمٞم٦م إقمراف وشم٘متيض

 قمغم شمٜمٓمقي ووٕمٞم٦م أي٦م ؾمٞم٤مق ذم اعمٜمدرضملم إـمٗم٤مل عمجٛمقع ضم٤مُمع إضمرائل شمٕمريػ

 .سم٤مٕـمٗم٤مل آدم٤مر ووٕمٞم٤مت ذًمؽ ذم سمام اإليذاء،

 ؟ ٌنم٤مٟمقن اًمدوزم ذم حتريؿ آدم٤مر سم٤مًمو اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتل شمثقر هٜم٤م هل : ُم٤م ُمدى ُمٜمٔمقر اًم٘م

 االجتار بافبؼ ماهقة  :األول ادبحث

 وهمػم اعمنموقم٦م اًمتٍموم٤مت يم٤موم٦م سم٠مهن٤م اًمٔم٤مهرة هذه اًم٘م٤مٟمقن وم٘مٝم٤مء ُمـ ضم٤مٟم٤ٌم قمرف

 وؾمٓم٤مء سمقاؾمٓم٦م ومٞمف اًمتٍمف يتؿ وحٞم٦م، أو ؾمٚمٕم٦م جمرد اإلٟم٤ًمن إمم حتٞمؾ اًمتل اعمنموقم٦م

 ضمٜمًٞم٦م أقمامل ذم أو ُمتدن اضمر ذات ذم أقمامل اؾمتٖمالًمف سم٘مّمد اًمقـمٜمٞم٦م احلدود قمؼم حمؽموملم

 أظمرى صقرة سم٠م قمٜمٝم٤م أو ىمٍما أو اًمْمحٞم٦م سم٢مرادة اًمتٍمف هذا شمؿ وؾمقاء ،ذًمؽ ُم٤م ؿم٤مسمف أو

 اًمٕمٌقدي٦م. صقر ُمـ

 بافبؼ االجتار مػفوم  :األول ادبحث

 أو إيقاؤهؿ أو شمٜم٘مٞمٚمٝمؿ أو ٟم٘مٚمٝمؿ أؿمخ٤مص أو سم٤مٕؿمخ٤مص دمٜمٞمد ي٘مّمد سمتٕمٌػم آدم٤مر

 اًم٘من أو آظمتٓم٤مف أؿمٙم٤مل ُمـ ذًمؽ همػم أو اؾمتٕمامهل٤م أو سم٤مًم٘مقة اًمتٝمديد سمقاؾمٓم٦م اؾمت٘م٤ٌمهلؿ

 أو طم٤مًم٦م اؾمتْمٕم٤مف، اؾمتٖمالل إؾم٤مءة أو اًمًٚمٓم٦م اؾمتٕمامل إؾم٤مءة أو اخلداع أو آطمتٞم٤مل أو

 آظمر ؿمخص ؾمٞمٓمرة قمغم ًمف ؿمخص ُمقاوم٘م٦م ًمٜمٞمؾ ُمزاي٤م أو ُم٤مًمٞم٦م ُم٤ٌمًمغ شمٚم٘مل أو سم٢مقمٓم٤مء 

 أؿمٙم٤مل ؾم٤مئر أو سمٖم٤مء اًمٖمػم اؾمتٖمالل أدٟمك، أطمد آؾمتٖمالل، ِمٛمؾوي .آؾمتٖمالل ًمٖمرض

 اًمِمٌٞمٝم٦م اعمامرؾم٤مت آؾمؽمىم٤مق أو أو ىمنا، اخلدُم٦م أو اًمًخرة أو اجلٜمز، آؾمتٖمالل

 .إقمْم٤مء ٟمزع أو آؾمتٕم٤ٌمد أو سم٤مًمرق،

 وحٞم٦م هق سمف اعمت٤مضمر اًمِمخص أن وذًمؽ سمحٙمؿ آدم٤مر، طم٤مٓت ذم هل٤م ُمٕمٜمك ٓ و اعمقاوم٘م٦م

 .1ٓؾمتٖمالًمف اإلذقم٤من ؾمقى ٤مر ًمفظمٞم ٓ

  بافبؼ االجتار تعريف :األول ادطؾب

 صٞم٤مهم٦م شمتؿ أن إـمٗم٤مل مح٤مي٦م جم٤مل ذم اًمٗمْمغم واعمامرؾم٤مت اًمدوًمٞم٦م إقمراف شم٘متيض

 قمغم شمٜمٓمقي ووٕمٞم٦م أي٦م ؾمٞم٤مق ذم اعمٜمدرضملم إـمٗم٤مل ضم٤مُمع عمجٛمقع إضمرائل شمٕمريػ

 .آدم٤مر سم٤مٕـمٗم٤مل ووٕمٞم٤مت ذًمؽ ذم سمام اإليذاء،

                                                 
 اعمتحدة إُمؿ ٓشمٗم٤مىمٞم٦م اعمٙمٛمؾ واجلق، واًمٌحر اًمؼم ـمريؼ قمـ اعمٝم٤مضمريـ هتري٥م ُمٙم٤مومح٦م ُمـ سمروشمقيمقل 9ــ أٟمٔمر اعم٤مدة   1

 2000 ؾمٜم٦م. اًمقـمٜمٞم٦م، قمؼم اعمٜمٔمٛم٦م عمٙم٤مومح٦م اجلريٛم٦م
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 ممـ همػمهؿ دون إـمٗم٤مل ُمـ ُمٕمٞمٜم٦م ومئ٦م قمغم اًمؼمٟم٤مجمل اًمتحديد ي٘متٍم ٓ طمتك وذًمؽ

 مم٤مصمٚم٦م إلؾم٤مءات اًمتٕمرض ظمٓمر ُم٤ًمرب ذم أو اإليذاء، ٟمقع وح٤مي٤م ًمذات أيْم٤م يٙمقٟمقن

 .ذاهت٤م اًمقوٕمٞم٦م ذم وضمقدهؿ سمحٙمؿ

افػرع األول : تعريف االجتار باألصخاص دم بروتوـول مـع و ؿؿع ومعاؿبة االجتار 

 األصخاصب

وورد شمٕمريػ آدم٤مر سم٤مًمٌنم سم٤معم٤مدة اًمث٤مًمث٦م )أ( ُمـ سمروشمقيمقل ُمٜمع وىمٛمع وُمٕم٤مىم٦ٌم آدم٤مر 

سم٤مٕؿمخ٤مص، وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل، اعمٙمٛمؾ ٓشمٗم٤مىمٞم٦م إُمؿ اعمتحدة عمٙم٤مومح٦م اجلريٛم٦م 

، طمٞم٨م يٕمد "سمروشمقيمقل سم٤مًمػمُمق"، واعمٕمؼم قمٜمف اظمتّم٤مرا سمـ 2111اعمٜمٔمٛم٦م قمؼم اًمقـمٜمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م 

أو يٜم٘مٚمف أو يًٚمٛمف اؾمتخدم سم٠مي صقرة ؿمخّم٤ًم ـمٌٞمٕمٞم٤ًم يمؾ ُمـ "رشمٙم٤ًٌم ضمريٛم٦م آدم٤مر سم٤مًمٌنم ُم

أو ي٠مويف أو يًت٘مٌٚمف أو يًتٚمٛمف، ؾمقاء ذم داظمؾ اًمدوًم٦م أو قمؼم طمدوده٤م اًمقـمٜمٞم٦م، إذا شمؿ ذًمؽ 

سمقاؾمٓم٦م اؾمتٕمامل اًم٘مقة أو اًمٕمٜمػ أو اًمتٝمديد هبام، أو سمقاؾمٓم٦م آظمتٓم٤مف أو آطمتٞم٤مل أو اخلداع 

أو اًمققمد سم٢مقمٓم٤مء أو شمٚم٘مل ُم٤ٌمًمغ  ،أو اؾمتٖمالل اًمًٚمٓم٦م، أو اؾمتٖمالل طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ أو احل٤مضم٦م

ُم٤مًمٞم٦م أو ُمزاي٤م ُم٘م٤مسمؾ احلّمقل قمغم ُمقاوم٘م٦م ؿمخص قمغم ادم٤مر سمِمخص آظمر ًمف ؾمٞمٓمرة قمٚمٞمف، 

وذًمؽ يمٚمف إذا يم٤مٟم٧م هذه إومٕم٤مل سم٘مّمد آؾمتٖمالل أي٤ًم يم٤مٟم٧م صقرة سمام ذم ذًمؽ آؾمتٖمالل ذم 

أو همػمه٤م ُمـ أؿمٙم٤مل آؾمتٖمالل اجلٜمز واؾمتٖمالل إـمٗم٤مل ذم ذًمؽ وذم اعمقاد  أقمامل اًمدقم٤مرة

اإلسم٤مطمٞم٦م أو اًمتًقل، واًمًخرة أو اخلدُم٦م ىمنًا، أو آؾمؽمىم٤مق أو اعمامرؾم٤مت اًمِمٌٞمٝم٦م سم٤مًمرق أو 

 .1آؾمتٕم٤ٌمد أو اؾمتئّم٤مل إقمْم٤مء، أو إٟمًج٦م اًمٌنمي٦م، أو ضمزء ُمٜمٝم٤م

 االجتار بافبؼافػرع افثاين : االفتزام دم جتريم 

وُمـ صمؿ وم٢من أي  ،وًمٞمس اًمٕمٜم٤مس ُمٜمٗمردة ذم طمد ذاهت٤م ،يتٛمثؾ سمّمٗمتف جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس

وي١مدي ٕي ُمـ إهمراض اعمذيمقرة ٓسمد ُمـ  ،ؾمٚمقك جيٛمع سملم أي ُمـ إومٕم٤مل واًمقؾم٤مئؾ

ٝمؿ يمام يٜمٌٖمل أن ٟم٠مظمذ ذم آقمت٤ٌمر أن ضمريٛم٦م آدم٤مر سم٤مًمٌنم يٜمٌٖمل أن شُمٗمدمريٛمف سمّمٗمتف ادم٤مًرا 

 قمغم أهن٤م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إومٕم٤مل اإلضمراُمٞم٦م سمحٞم٨م ُيِمٙمؾ يمؾ ُمـ شمٚمؽ إومٕم٤مل

)اًمتجٜمٞمد،اًمٜم٘مؾ،اًمتٜم٘مٞمؾ،اإليقاء،آؾمت٘م٤ٌمل( ضمريٛم٦م ُمًت٘مٚم٦م إذا ُم٤م اىمؽمن هذا اًمٗمٕمؾ سم٢مؾم٤مءة 

                                                 
٦م اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م )أ( ُمـ سمروشمقيمقل ُمٜمع وىمٛمع وُمٕم٤مىم٦ٌم آدم٤مر سم٤مٕؿمخ٤مص، وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل، اعمٙمٛمؾ ٓشمٗم٤مىمٞم ـ أٟمٔمر ـ 1

 .  2111إُمؿ اعمتحدة عمٙم٤مومح٦م اجلريٛم٦م اعمٜمٔمٛم٦م قمؼم اًمقـمٜمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م 
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يمام جي٥م اًمتٜمقيف إمم أن ُم٤م شمتْمٛمٜمف هذه آؾمتٖمالل أًي٤م يم٤مٟم٧م اًمقؾم٤مئؾ اعمًتخدُم٦م ذم ارشمٙم٤مهب٤م،  

 . 1ٓ شمرد قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم وإٟمام شمٙمقن قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل اًمٕمٜم٤مس اًمثالث

 أوالً: جتـقد األصخاص

إؿمخ٤مص واؾمتخداُمٝمؿ يمًٚمٕم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول سم٤معمخ٤مًمٗم٦م  2ُي٘مّمد سمتجٜمٞمد إؿمخ٤مص شمٓمقيع

ًمٚم٘مقاٟملم وإقمراف اًمدوًمٞم٦م سمٖمرض آؾمتٖمالل وضمٜمل إرسم٤مح أًي٤م يم٤مٟم٧م اًمقؾم٤مئؾ اعمًتخدُم٦م 

ٍمف اًمٜمٔمر قمـ ارشمٙم٤مهب٤م سمداظمؾ اًمدوًم٦م أو قمؼم طمدوده٤م همػم ُمنموقم٦م( وسم ،)ُمنموقم٦م

 اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م.

وٓ شمٙمقن ُمقاوم٘م٦م وحٞم٦م آدم٤مر سم٤مٕؿمخ٤مص قمغم آؾمتٖمالل حمـؾ اقمتٌـ٤مر ذم احلـ٤مٓت اًمتـل 

ذًمؽ ٕن دور اإلرادة  ٓ ي٘مـػ  ،3يٙمقن ومٞمٝم٤م اجل٤مين ىمد اؾمتخدم أًي٤م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ همػم اعمنموقم٦م

 . 4جف ٟمحق حت٘مٞمؼ اًمٜمتٞمج٦مقمٜمد حتريؽ اًمًٚمقك اإلضمراُمل سمؾ يت

 ثاكقا: كؼل األصخاص 

ُي٘مّمد سمف حتريؽ إؿمخ٤مص ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من آظمر سم٤مؾمتخدام إطمدى ذيم٤مت اًمٜم٘مؾ ؾمـقاء 

يم٤مٟم٧م طمريم٦م إؿمخ٤مص دوًمٞم٦م أو داظمٚمٞم٦م وأي٤م يم٤مٟم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م اعمًـتخدُم٦م ذم ٟم٘مٚمٝمـؿ )ضمـًقا أو 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م سمٓمري٘م٦م ُمنموقم٦م أو  سمحًرا أو سمًرا( وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمٓمري٘م٦م اًمتل مت٧م هب٤م احلريم٦م

 . 5همػم ُمنموقم٦م

و ٟمجد أن اًمؼموشمقيمقل اخل٤مص سمٛمٜمع وىمٛمع وُمٕم٤مىم٦ٌم آدم٤مر سم٤مٕؿمخ٤مص وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء 

اعمٙمٛمؾ ٓشمٗم٤مىمٞم٦م إُمؿ اعمتحدة عمٙم٤مومح٦م اجلريٛم٦م اعمٜمٔمٛم٦م قمؼم اًمقـمٜمٞم٦م يٜمٓمٌؼ قمغم  ،وإـمٗم٤مل

 ،وذم هذا اًمّمدد ٤6مقم٦م إضمراُمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦ماجلرائؿ اًمدوًمٞم٦م قمؼم احلدود اًمقـمٜمٞم٦م وشم٘مقم سم٤مرشمٙم٤مهب٤م مج

                                                 
سمِم٠من ُمٙم٤مومح٦م  2118( ًمًٜم٦م 0ــ د .هِم٤مم قمٌد اًمٕمزيز ُم٤ٌمرك ، ُم٤مهٞم٦م آدم٤مر سم٤مًمٌنم ، سم٤مًمتٓمٌٞمؼ قمغم اًم٘م٤مٟمقن اًمٌحريٜمل رىمؿ)  1

 . 7ـــ  6، ص  2119آدم٤مر سم٤مٕؿمخ٤مص ، إيم٤مديٛمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمنمـم٦م ، اًمٌحريـ ، 

، ىمد قمددت اًمقؾم٤مئؾ اعمًتخدُم٦م  0901ــ دمدر اإلؿم٤مرة إمم أن آشمٗم٤مىمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًم٘مٛمع آدم٤مر سم٤مًمرىمٞمؼ إسمٞمض اًمّم٤مدرة قمـ٤مم   2

ًمٚمتٓمقيع ذم ُم٤مدشمٞمٝم٤م إوًمــــك واًمث٤مٟمٞم٦م طمٞم٨م شمِمٛمؾ )آؾمتدراج( ،)اًمتحريض( ، )اًمٖمقاي٦م( ويمذًمؽ اؾمتخدام )اخلداع( ، )اًم٘مقة ( 

 تٕمامل اًمًٚمٓم٦م( أو أي٦م ـمري٘م٦م أظمرى ُمـ ـمرق اإليمراه .) اًمتٝمديد (، أو )اؾم

ـــ أٟمٔمر اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م وم٘مرة )ب(  ُمـ اًمؼموشمقيمقل اخل٤مص سمٛمٜمع وىمٛمع وُمٕم٤مىم٦ٌم آدم٤مر سم٤مٕؿمخ٤مص وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل ،   3

 اعمٙمٛمؾ ٓشمٗم٤مىمٞم٦م إُمؿ اعمتحدة عمٙم٤مومح٦م اجلريٛم٦م اعمٜمٔمٛم٦م قمؼم اًمقـمٜمٞم٦م .

 .  927، ص  0984، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ،   4ٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت ، اًم٘مًؿ اًمٕم٤مم ،  طــ ُم٠مُمقن ؾمالُم٦م ، ىم٤م  4

 . 00ــ هِم٤مم قمٌد اًمٕمزيز ُم٤ٌمرك ، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ، ص   5

( ُمـ اًمؼموشمقيمقل اخل٤مص سمٛمٜمع وىمٛمع وُمٕم٤مىم٦ٌم آدم٤مر سم٤مٕؿمخ٤مص وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل ، اعمٙمٛمؾ ٓشمٗم٤مىمٞم٦م إُمؿ 4ــ اعم٤مدة ) 6

 .اعمتحدة
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إمم أن اًمقؾمٞمط جي٥م أن يتٌع مج٤مقم٤مت إضمراُمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م حتؽمف ُمثؾ هذا اًمٜمقع  1يذه٥م ادم٤مه وم٘مٝمل

 أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤محل٤مٓت اًمٗمردي٦م واًمٕم٤مرو٦م ومال شُمٕمد ُمـ ىمٌٞمؾ آدم٤مر ذم اًمٌنم . ،ُمـ اًمتج٤مرة

 ثافثا: تـؼقل األصخاص

اإلٟم٤ًمن سمٓمٌٞمٕمتف ٓ يٛمٙمـ آؾمتئث٤مر سمف أو وم٤مٕصؾ أن  ،آظمر ُي٘مّمد سمف حتقيؾ اعمٚمٙمٞم٦م إمم ؿمخص

 ،متٚمٙمف أو اؾمتٖمالًمف أو سمٞمٕمف ًمٙمقٟمف ظم٤مرج قمـ دائرة اًمتٕم٤مُمؾ وُم٤ٌمذة احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م قمٚمٞمف

 . 2واًمتل شمٙمقن وم٘مط ًمّمٞم٘م٦م سم٤محلؼ اًمِمخيص

وم٘مد شم٘مقم سمٕمض اًمٕم٤مئالت اًمٗم٘مػمة سم٢مقمٓم٤مء أـمٗم٤مهلـ إمم قم٤مئالت أظمرى همٜمٞم٦م أو ذوي ُمٙم٤مٟم٦م 

ضمتامقمٞم٦م ُمرُمقىم٦م ُم٘م٤مسمؾ احلّمقل قمغم ُم٤ٌمًمغ ُم٤مًمٞم٦م وُم٘م٤مسمؾ أيًْم٤م ىمٞم٤مم هذه إه اًمٖمٜمٞم٦م سمتٕمٚمٞمؿ ا

ُمث٤مل آظمر  ،إـمٗم٤مل وشمقومػم ومرص اًمٕمٛمؾ هلؿ وىمد شمًتٗمٞمد هذه إه ُمـ ظمدُم٤مهتؿ ذم اعمٜم٤مزل

وشمٕمتؼم هذه إُمثٚم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م صقرة واوح٦م ُمـ آؾمؽمىم٤مق  ،سمٞمع إـمٗم٤مل ٕهمراض اًمتٌٜمل

س سمٛمٕمٜمك مم٤مرؾم٦م أي ُمـ اًمًٚمٓم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمغم طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م أو هذه اًمًٚمٓم٤مت مجٞمٕمٝم٤م قمغم اعمٕم٤م

 . 3ؿمخص ُم٤م سمٖمرض آدم٤مر هبؿ وٓؾمٞمام اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل

 ادطؾب افثاين : االشتغالل اجلـز فألصخاص

وي٘مّمد سمف اؾمتٖمالل دم٤مر اًمٌنم ٕضم٤ًمد اًمْمح٤مي٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل وهمػمهؿ ذم إؿم٤ٌمع 

ة اجلٜمًٞم٦م ًمٓم٤مًمٌل اعمتٕم٦م اجلٜمًٞم٦م ٟمٔمػم ُم٤ٌمًمغ ُم٤مًمٞم٦م ي٘مقُمقن سمدومٕمٝم٤م هل١مٓء اًمتج٤مر سمٖمض اًمٖمريز

اًمٜمٔمر قمـ ُمقاوم٘متٝمؿ أو قمدم ُمقاوم٘متٝمؿ. ويِمٛمؾ هذا آؾمتٖمالل ُم٤م يٕمرف سمدقم٤مرة اًمٖمػم أو 

ؾم٤مئر أؿمٙم٤مل آؾمتٖمالل اجلٜمز إظمرى، يٕمتؼم هذا اًمِمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل آدم٤مر سم٤مًمٌنم اطمد 

ذم اًمٌنم ُمـ طمٞم٨م طمجؿ اًمٜمِم٤مط وٟمٓم٤مق آٟمتِم٤مر قمكم ُمًتقى اًمٕم٤ممل اعمت٘مدم أهؿ صقر آدم٤مر 

واًمٜم٤مُمل واعمتخٚمػ ٕٟمف حيتقي ذم داظمٚمف قمكم أؿمٙم٤مل آدم٤مر إظمرى، وم٘مد يِمٛمؾ قمٛمؾ ىمني 

قمكم مم٤مرؾم٦م اجلٜمس ُمع اًمٖمػم و يّمحٌف ضب وشمٕمذي٥م يت٥ًٌم ذم إذى اجلًدي واًمٜمٗمز 

ؿمٙم٤مل آدم٤مر سم٤مًمٌنم سمِمٙمؾ صم٤مًم٨م وهق قمامًم٦م إـمٗم٤مل ًمٚمْمح٤مي٤م. وىمد يرشمٌط هذا اًمِمٙمؾ ُمـ أ

ومٞمام اصٓمٚمح قمكم شمًٛمٞمتف سمدقم٤مرة إـمٗم٤مل، ويٕمتؼم أيْم٤م ظمٓمرا هيدد اًم٘مٞمؿ اًمٜمٌٞمٚم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت 

واًمدول، وم٤مٓؾمتٖمالل اجلٜمز اؾم١م أٟمقاع اعمامرؾم٤مت اجلٜمًٞم٦م ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اًمزواج ومٝمق اؾمقأ ُمـ 

ة همػم اطمؽماومٞم٦م واًمث٤مين يتؿ سمّمقرة اطمؽماومٞم٦م سمٛم٘م٤مسمؾ اًمزٟم٤م وُمـ اًمٌٖم٤مء طمٞم٨م أن إول يتؿ سمّمقر

                                                 
قمدزم ٟم٤مؿمد ، آدم٤مر ومـل اًمٌنم سملم آىمتّم٤مد اخلٗمل وآىمتّم٤مد  اًمرؾمٛمل ، جمٚم٦م احل٘مقق ًمٚمٌحقث اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م  ــ ؾمقزي 1

 .075، ص  2119، اًمٕمدد اًمث٤مين  ، يمٚمٞم٦م احل٘مقق ،ضم٤مُمٕم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م ، دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة ، 

 . 09ــ هِم٤مم قمٌد اًمٕمزيز ُم٤ٌمرك ، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ، ص   2

 .  04ٟمٗمًف ، ص  ــ ُمرضمع  3
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ُم٤مدي يدومع ًمّم٤مًمح اًمٌٖم٤مة سمٞمٜمام ذم اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م يتؿ اؾمتٖمالل اًمْمحٞم٦م سمقاؾمٓم٦م ـمرف صم٤مًم٨م 

ُم٘م٤مسمؾ ُمّمٚمح٦م ُم٤مدي٦م شمٕمقد ًمف، شمتٛمثؾ ظمٓمقرة هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتج٤مرة ذم يمقن وح٤مي٤مه ُمـ 

و وٕمػ همػم قم٤مدي٦م وخيْمٕمقن اًمٗمتٞم٤مت وإـمٗم٤مل صٖم٤مر اًمًـ ُمـ هؿ ذم طم٤مًم٦م اؾمتْمٕم٤مف أ

سمٕمد ذًمؽ ًمٚم٘مٝمر واًمتٜمٙمٞمؾ واًمٕمذاب ًمٙمل شمًٝمؾ قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٖمالهلؿ إمم اسمٕمد طمد ممٙمـ ًمٞمجٜمل 

اعمت٤مضمريـ ومٞمٝمؿ اقمكم أرسم٤مح ممٙمٜم٦م، وم٘مد يتٕمرض أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتٖمالًمف ًمألذى اًمذي ي٥ًٌم ًمف 

  1إقم٤مىم٦م ضمًدي٦م أو قم٘مٚمٞم٦م أو ٟمٗمًٞم٦م يّمٕم٥م ُمٕمٝم٤م اًمتخٚمص ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت آؾمتٖمالل

و ُمـ أيمثر ُمٔم٤مهر اًمٕمٜمػ ود اعمرأة اًمِم٤مئٕم٦م طم٤مًمٞم٤م آدم٤مر سم٤مًمٜم٤ًمء ٕهمراض اإليمراه قمغم    

و شمٜمٓمقي هذه اًمّمقرة ُمـ صقر آقمتداء قمغم اعمرأة قمغم  ،ضمٜمًٞم٤م ،اًمٌٖم٤مء و اؾمتٖمالهلـ

ُمثؾ  ،ظمروىم٤مت ًمٕمدد ُمـ احل٘مقق إؾم٤مؾمٞم٦م اعمٕمؽمف هب٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم حل٘مقق اإلٟم٤ًمن

ُمـ آؾمتٕم٤ٌمد و اًمًخرة و اًمٕمٛمؾ اجلؼمي و احلؼ ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م و همػم احلؼ ذم اًمتحرر 

ومْمالً قمـ أن آدم٤مر سم٤مًمٜم٤ًمء و اؾمتٖمالهلـ ذم اًمٌٖم٤مء ىمد يِمٙمؾ ضمريٛم٦م ود  ،احل٤مـم٦م سم٤مًمٙمراُم٦م

إن اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد  ،و يرشم٥م اعم١ًموًمٞم٦م اجلزائٞم٦م اًمدوًمٞم٦م قمغم قم٤مشمؼ ُمـ يرشمٙمٌف،2اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

ومجٕمؾ ُمـ آؾمتٕم٤ٌمد اجلٜمز و اإليمراه قمغم اًمٌٖم٤مء  ،اًمدوًمٞم٦م يمرس هذا إُمرًمٚمٛمحٙمٛم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م 

ضمرائؿ ود اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذيٓم٦م اىمؽماومٝم٤م يمجزء ُمـ هجقم ُمٜمٔمؿ أو واؾمع اًمٜمٓم٤مق ود أي ؾمٙم٤من 

 . 3ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤مهلجقم ـمٌٕم٤م ،ُمدٟمٞملم

 ادبحث افثاين : افتعاون افدويل دم مؽاؾحة االجتار بافبؼ 

ن اًمدوزم حل٘مقق اإلٟم٤ًمن أن اًمرق و اًمٕمٌقدي٦م سم٠مٟمامـمٝم٤م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ممٜمققم٤من ُمـ اًمث٤مسم٧م ذم اًم٘م٤مٟمق

أن اًمٕم٤ممل احلدي٨م يِمٝمد أؿمٙم٤مٓ  إٓ ،و أن هذه إٟمامط مل يٕمد هل٤م وضمقد أن ،ُمٜمٕم٤م ُمٓمٚم٘م٤م

 و إـمٗم٤مل و آدم٤مر هبام. ضوسم٤م ُمـ اعمامرؾم٤مت اًمِمٌٞمٝم٦م سم٤مًمرق و اًمٕمٌقدي٦م ُمثؾ دقم٤مرة اًمٜم٤ًمء و

                                                 
ـ يٕم٘مقب قمكم ضم٤مٟم٘مل قمكم ، اعم٤ٌمدرة اًمٕمرسمٞم٦م ًمٌٜم٤مء اًم٘مدرات اًمقـمٜمٞم٦م عمٙم٤مومح٦م آدم٤مر سم٤مًمٌنم ، ُمٜمتدى اًمدوطم٦م اًمث٤مًم٨م عمٙم٤مومح٦م آدم٤مر  1

 : سم٤مًمٌنم ، حت٧م ؿمٕم٤مر )آدم٤مه٤مت اعمٕم٤مسة عمٙم٤مومح٦م آدم٤مر سم٤مًمٌنم( ، اًمٌٕمد آىمتّم٤مدي وآضمتامقمل ذم ُمٙم٤مومح٦م آدم٤مر سم٤مًمٌنم

 . 9، ص  2109يٜم٤مير  29ــ  22ُمٗم٤مهٞمؿ وادم٤مه٤مت، يمٚمٞم٦م أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمًٙمري٦م ،

ــ حمٛمد يقؾمػ قمٚمقان و حمٛمد ظمٚمٞمؾ اعمقؾمك ، اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم حل٘مقق اإلٟم٤ًمن احل٘مقق اعمحٛمٞم٦م ، اجلزء اًمث٤مين ، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم و  2

 . 507ــ  506، إردن ، ص  2119اًمتقزيع ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 

 /أ ( ُمـ اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م اًمدوًمٞم٦م .7/0ــ أٟمٔمر اعم٤مدة )   3
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 : افتعاون افدويل دم اختاذ تدابر ؾاظؾقة ادطؾب األول 

و شمتٕم٤مون ومٞمام  ،ووع اًمؼموشمقيمقل قمدة وقاسمط طمدودي٦م و اًمتل جي٥م قمغم اًمٌٚمدان أن شمتخذه٤م

ُمـ  00و حتدد شمٚمؽ اًمْمقاسمط اعم٤مدة  ،سمٞمٜمٝم٤م هبدف طمٔمر و يمِمػ آدم٤مر سم٤مٕؿمخ٤مص

 اًمؼموشمقيمقل طمٞم٨م شمٜمص قمغم أٟمف :

شمٕمزز اًمدول إـمراف  ، يتٕمٚمؼ سمحري٦م طمريم٦م اًمٜم٤مسـ دون إظمالل سم٤مًمتٕمٝمدات اًمدوًمٞم٦م ومٞمام 0

سم٘مدر ُم٤م يٙمقن ذًمؽ ضوري٤م عمٜمع و يمِمػ آدم٤مر  ،اًمْمقاسمط احلدودي٦م إمم أىمَم طمد ممٙمـ

 سم٤مٕؿمخ٤مص.

إمم أىمَم ُمدى  ،ـ شمٕمتٛمد يمؾ دوًم٦م ـمرف شمداسمػم شمنميٕمٞم٦م أو شمداسمػم أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٙمل متٜمع 2

 ،٤مىمٚمقن اًمتج٤مريقن ذم ارشمٙم٤مب إومٕم٤مل اعمجرُم٦ماؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ اًمتل يِمٖمٚمٝم٤م اًمٜم ،ممٙمـ

 ُمـ هذا اًمؼموشمقيمقل. 5ووم٘م٤م ًمٚمامدة 

إرؾم٤مل  ،و دون اإلظمالل سم٤مٓشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م اعمٜمٓمٌ٘م٦م ،قمٜمد آىمتْم٤مء ،شمِمٛمؾ شمٚمؽ اًمتداسمػم ـ 9

اًمت٠ميمد  ،سمام ذم ذًمؽ أي ذيم٦م ٟم٘مؾ أو ُم٤مًمؽ أو ُمِمٖمؾ أي وؾمٞمٚم٦م ٟم٘مؾ ،اًمتزام اًمٜم٤مىمٚملم اًمتج٤مريلم

 يمؾ اًمريم٤مب حيٛمٚمقن وصم٤مئؼ اًمًٗمر اًميوري٦م ًمدظمقل اًمدوًم٦م اعمًت٘مٚم٦م.ُمـ أن 

ًمٗمرض ضمزاءات ذم  ،ووم٘م٤م ًم٘م٤مٟمقهن٤م اًمداظمكم ،ــ شمتخذ يمؾ دوًم٦م ـمرف اًمتداسمػم اًمالزُم٦م 4

 ُمـ هذه اعم٤مدة. 9طم٤مٓت اإلظمالل سم٤مًٓمتزام اعمٌلم ذم اًمٗم٘مرة 

سمٕمدم اعمقاوم٘م٦م قمغم  ،ًمداظمكمووم٘م٤م ًم٘م٤مٟمقهن٤م ا ،ــ شمٜمٔمر يمؾ دوًم٦م ـمرف ذم اخت٤مذ شمداسمػم شمًٛمح 5

أو إًمٖم٤مء  ،دظمقل إؿمخ٤مص اعمتقرـملم ذم ارشمٙم٤مب أومٕم٤مل جمرُم٦م ووم٘م٤م هلذا اًمؼموشمقيمقل

 شم٠مؿمػمات ؾمٗمرهؿ.

شمٜمٔمر اًمدول إـمراف ذم شمٕمزيز اًمتٕم٤مون ومٞمام سملم  ،ُمـ آشمٗم٤مىمٞم٦م 27دون ُم٤ًمس سم٤معم٤مدة  ـ 6

 ًمالشمّم٤مل و اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م. و ذًمؽ سمقؾم٤مئؾ ُمٜمٝم٤م إٟمِم٤مء ىمٜمقات ُم٤ٌمذة،أضمٝمزة ُمراىم٦ٌم احلدود

 ادطؾب افثاين : دور األكسبول دم مؽاؾحة االجتار بافبؼ

شمرسمط  ،0ــ  7/24ًمألٟمؽمسمقل ُمٜمٔمقُم٦م ذـمٞم٦م قم٤معمٞم٦م ًمٚمدقمؿ و آشمّم٤مٓت شٌمٕمرف سم٤مؾمؿ 

و اًمنميم٤مء ة إٟمٗم٤مذ اًم٘م٤مٟمقن إظمرى اعمخقًم٦م اعمٙم٤مشم٥م اعمريمزي٦م اًمقـمٜمٞم٦م مجٞمٕم٤م و ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م و أضمٝمز

و ـمٚم٥م هذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت ٞمجٞملم و شمتٞمح هلذه اجلٝم٤مت آـمالع قمغم سمٞم٤مٟم٤مت طمٞمقي٦م آؾمؽماشم

 . 1إطم٤مًمتٝم٤م سمِمٙمؾ ومقريو

                                                 
، 2104ــ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ، آدم٤مر سم٤مًمٌنم ُم٤مهٞمتف و آًمٞم٤مت اًمتٕم٤مون اًمدوزم عمٙم٤مومحتف ، أيم٤مديٛمٞم٦م اًمنمـم٦م ، يمٚمٞم٦م اًمنمـم٦م ، ُمٍم ،  1

 .057ص 
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و شمٕمتؼم ُمٜمٔمٛم٦م إٟمؽمسمقل أيمؼم ؿمٌٙم٦م اشمّم٤مٓت ًمت٤ٌمدل اعمٕمٚمقُم٤مت اًمنمـمٞم٦م قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل 

ر و إيامٟم٤ًم سم٤مخلٓمر اًمٙمٌػم اًمذي شمِمٙمٚمف ضمريٛم٦م آدم٤م ،سملم رضم٤مل اًمنمـم٦م ذم اًمدول إقمْم٤مء

 سم٤مًمٌنم. 

 خامتة

 قمغم ىم٤مئؿ جم٤مل هق طمٞم٨م ُمـ "اًمٌنم مح٤مي٦م" جم٤مل ذم ـمري٘مٝم٤م شمتٚمٛمس اًمدول شمٌ٘مك مجٞمع

 طم٘مقق قمغم اعمرشمٙمزة ًمٚمؼمجم٦م وُمًتخدم اًمدوًمٞم٦م، سم٤معمٕم٤ميػم وُمٝمتد واعمٕمروم٦م، اًمٕمٚمؿ أؾم٤مس

 .اإلٟم٤ًمن

 أي٦م ذم إدراضمٝمؿ ومٞمٝم٤م يتؿ دوًم٦م ًمٙمؾ اًمقـمٜمل إُمـ ُمٝمددات أطمد سم٤مًمٌنم هق وآدم٤مر

إُمـ  شم٘مقيض قمغم اسمتداء يٜمٓمقي وهق  ،شم١مصمر قمغم مح٤ميتٝمؿ اًمتل اًمقوٕمٞم٤مت ُمـ واطمدة

 .اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤معمل وهتديد ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اإلٟم٤ًمين

وم٢من ًمدهي٤م شم٠مصمػمات  ،ويمام أن ًمٕمٛمٚمٞم٤مت آدم٤مر سم٤مًمٌنم شم٠مصمػما اىمتّم٤مدي٤م قمغم إومراد واعمجتٛمٕم٤مت

 اد إزم وم٘مدان اًمْمحٞم٦م حلٞم٤مشمف.اضمتامقمٞم٦م يمٌػمة أيْم٤م وم٘مد متتد شم٠مصمػماهت٤م قمغم إومر
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 افـظام افؼاكوين فؾجـة ادتساوية األظضاء  دم اجلزائر دم
 1996طل افتعديل افدشتوري  

 
 دفقؾة ظقار

"أ"أشتاذة مساظدة ؿسم   

21ؿسـطقـة  -جامعة اإلخوة مـتوري  

 

 مؾخص :

 شم٤مريخ إن إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل قمرومتٝم٤م اجلزائر قم٘م٥م إضمراء أول اٟمتخ٤مسم٤مت شمٕمددي٦م ذم

شمٓمقره٤م اًمدؾمتقري و ُم٤م أومرزشمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م همػم ُمتقىمٕم٦م . دومٕم٧م اعم١مؾمس اًمدؾمتقري إمم إقم٤مدة 

اًمٜمٔمر ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٜمٔمٞمؿ مم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ُمـ ضمٝم٦م و شمٜمٔمٞمؿ اعم١مؾم٤ًمت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م 

ٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م  صم٤مٟمٞم٦م . وؾمٞمام اًمؼمعم٤من سم٤مقمت٤ٌمره اعمٙم٤من اعمراد اًمقصقل ًمف ُمـ خمتٚمػ اًم٘مقى اًمًٞم٤مؾم

و اًمراهم٦ٌم ذم اًمتٛمثٞمؾ قمغم ُمًتقاه ٕٟمف اعمٕمؼم قمغم اإلرادة اًمِمٕمٌٞم٦م ُمـ    اعمامرؾم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد

 ظمالل و وٕمف اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٕم٤ميم٦ًم ًمٓمٛمقطم٤مت اًمِمٕم٥م و رهم٤ٌمشمف ذم خمتٚمػ اعمٞم٤مديـ .

يؾ و ُمـ إسمٕم٤مد اخل٤مص٦م سم٤مًمؼمعم٤من اعمٕم٤مد اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اعم١مؾمس اًمدؾمتقري سمٛمقضم٥م اًمتٕمد

شمٌٜمل هٞمٙمٚم٦م ُمًتحدصم٦م ُمـ ظمالل ٟمٔم٤مم آزدواج اًمؼمعم٤مين أو   0996ٟمقومٛمؼم 28اًمدؾمتقري ًمـ 

أو ٟمٔم٤مم اعمجٚمًلم اًمٜمٞم٤مسمٞملم أو ٟمٔم٤مم اًمٖمرومتلم أو  ،ُم٤م يٕمرف أيْم٤م سمٜمٔم٤مم اًمثٜم٤مئٞم٦م اعمجٚمًٞم٦م

اًمٌٞمٙم٤مُمػماًمٞم٦م ٕول ُمرة ذم ؾمػمورة شمٓمقر اًمؼمعم٤من اجلزائري اًمذي يم٤من أطم٤مدي اعمجٚمس ظمالل 

 ٤مشمػم اًم٤ًمسم٘م٦م .اًمدؾم

ًمتٚمتحؼ سمذًمؽ اجلزائر سمريّم٥م اًمدول اعمتٌٕم٦م ًمٜمٔم٤مم آزدواج اًمؼمعم٤مين قمؼم إٟمِم٤مء جمٚمس إُم٦م 

يمٛمجٚمس صم٤من إمم ضم٤مٟم٥م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل. ُمع اًمت٠ميمٞمد قمغم أن إٟمِم٤مء هذا اعمجٚمس ذم 

ُمٚمتٝم٤م اًمٔمروف سمؾ ًمٚمتٙمٞمّػ ُمع اعمًتجّدات اًمتل أ ،اجلزائر مل يٙمـ اقمت٤ٌمـمٞم٤م أو قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مٚمٞمد

 اًمتل قمرومتٝم٤م قم٘م٥م اًمٕمٛمؾ سم٠مول دؾمتقر شمٕمّددي  وأول اٟمتخ٤مسم٤مت شمٕمددي٦م .

هذا اًمتٙمّٞمػ قمغم ُمًتقى اًمؼمعم٤من واًمذي يم٤من ُمـ مجٚم٦م أهداومف اعمٕمٚمٜم٦م حت٘مٞمؼ اًمتقازن داظمؾ 

 اًمؼمعم٤من اجلزائري ُمـ ضمٝم٦م و سملم اًمؼمعم٤من و سم٤مىمل ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى .

ٞم٘مف يتح٘مؼ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعم١مؾمس اًمدؾمتقري سمت٠مـمػم مم٤مرؾم٦م اعمجٚمس و اًمتقازن اعمٜمِمقد حت٘م

اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل و جمٚمس إُم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل سمتٌٜمٞمف صمٜم٤مئٞم٦م ُمت٤ًموي٦م سمٞمٜمٝمام ذم مم٤مرؾم٦م هذا 

 إظمػم وحم٤موًم٦م رصد احلٚمقل اًمتل متٜمع قمرىمٚم٦م هذا اًمٕمٛمؾ .
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قري اًمًٌٞمؾ حلؾ اخلالف رصد اعم١مؾمس اًمدؾمت ،وُمـ احلٚمقل اعم٤مٟمٕم٦م ًمٕمرىمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل

اًمذي ىمد يثقر سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل و جمٚمس إُم٦م سمخّمقص ُم٤ٌمذة اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل 

 سم٢مٟمِم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء إلقمٓم٤مء دومع إجي٤ميب ًمف .

مل يتقىمػ إُمر قمغم إٟمِم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء يمآًمٞم٦م حلؾ  ،و شم٠ميمٞمدا قمغم هذا اًمدومع

، سمؾ دقّمؿ سمرصد إضمراءات إٟمِم٤مئٝم٤م و جمٚمس إُم٦م س اًمِمٕمٌل اًمقـمٜملسملم اعمجٚم اخلالف

 قمٛمٚمٝم٤م طمتك إجي٤مد احلؾ اًمتقومٞم٘مل سملم اعمجٚمًلم سمِم٠من اًمٜمّمقص اًمتل صم٤مر اخلالف طمقهل٤م .و

Summary 

The political conditions during the instability period which originated 

from 1991 crisis effectively contributed to adapt the main text to the social 

and political reality which saw profound changes. 

This adaptation included in one dimension, the restructuration of parliament 

by forming a different view concerning the internal structure of parliament 

to avoid any incident directed to the state and its institutions, by adopting 

bilateral assembly system by the constitutional founder for the first time 

during the development of the parliament in conformity with the 

constitutional amendment 28/11/1996 by which Algeria joined the group of 

countries having a bilateral parliament by  the creation of National 

Assembly. 

The creation of National Assembly as a second assembly in addition to 

the National Popular Assembly precisely during this period wasn’t done 

randomly or by imitation, it was aimed to adapt with the developments 

encountered by the state in order the bring balance to the Algerians 

parliament one side and the rest of state institutions on the other side. 

The pursued balance inside the parliament recently familiar with the 

bilateral council can be achieved through the constitutional founder’s point 

of view by directly providing a framework for the National Popular 

Assembly and the National Assembly for legislation work by adopting an 

equal bilateralism between them in its work, and try to observe most of the 

procedures and solutions to avoid obstruction to this work. 

Among solutions to avoid obstruction to legislative work, and its negative 

effects on the rest of state institutions, the constitutional founder kept an eye 

on the difference between National Popular Assembly and the National 

Assembly concerning the beginning of legislative work by creation of joint 

committee. 

To bring a positive push to legislative work and in order to try render the 

new bilateral assembly experience successful, the matter relies on the 

creation of a joint committee as a procedure to resolve the disagreement 
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between the assembly of parliament, however it was confirmed and 

supported through the observation of the procedures of its creation and work 

in order to find a conciliative solution between the National Popular 

Assembly and the National Assembly for legal texts concerned with the 

disagreement. 

 ادؼدمة :

 اًمؼمعم٤من ؾمٞمام ُم٤م شمٕمّٚمؼ ُمٜمٝم٤م سمٛم٤ٌمذة جمٚمز ،إن ٟمٔم٤مم آزدواج اًمؼمعم٤مين يٜمؿ قمغم صٕمقسم٤مت مّج٦م

ًمٚمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل و اخلالوم٤مت اًمتل ىمد شمثقر سمٞمٜمٝمام سمخّمقص هذا إظمػم . ظم٤مص٦م أن هذا 

اًمٕمٛمؾ ذم اًمٙمثػم ُمـ اًمدول اعمتٌٜمٞم٦م ًمٜمٔم٤مم آزدواج اًمؼمعم٤مين يٕمّد اظمتّم٤مص٤م ُمِمؽميم٤م سملم 

طمٞم٨م أن قمٛمٚمّٞم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م اًم٘مقاٟملم و اًمتّمقي٧م قمٚمٞمٝم٤م هم٤مًم٤ٌم ُم٤م شمٙمقن  ُمـ يمال  ،اعمجٚمًلم

)اعمجٚمًلم
0
 ) . 

أي سمٜمٗمس  ،وذم يمؾ إطمقال يٓمٚم٥م ُمـ اعمجٚمًلم اعمّم٤مدىم٦م قمغم اًم٘مقاٟملم سمٜمٗمس اًمّمٞمٖم٦م

اًمٕم٤ٌمرات و ٟمٗمس اعمْمٛمقن . وًمٙمـ ىمد حيدث أن خيتٚمػ اعمجٚم٤ًمن طمقل هذه اًمّمٞمٖم٦م سم٠من ي٘مّدم 

ومتثقر هٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م اخلالف سملم  ،أطمد اعمجٚمًلم شمٕمديالت ٓ يقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمجٚمس أظمر

 ٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م .اعمجٚمًلم طمقل اًم

وىمد اظمتٚمٗم٧م اًمتنميٕم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م ذم اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمتل يتؿ ُمـ ظمالهل٤م طمؾ اخلالف سملم 

)اعمجٚمًلم
2
) 

ومٛمٜمٝم٤م ُمـ شمًتخدم ٟمٔم٤مم اًمذه٤مب و اإلي٤مب سمِمٙمؾ ُمًتٛمر، سمٛمٕمٜمك أن اًمٜمص حمؾ اخلالف يٌ٘مك 

و اإلي٤مب إمم  ذم ذه٤مب و إي٤مب سملم اعمجٚمًلم إمم طملم اًمقصقل إمم طمؾ . و رسّمام يًتٛمّر اًمذه٤مب

)ُم٤مٓ هن٤مي٦م ذم طم٤مل قمدم آشمٗم٤مق قمغم ٟمص ُمقطمد
9
)  

و سمٕمض اًمتنميٕم٤مت شمٕمتٛمد ٟمٔم٤مم اًمذه٤مب و اإلي٤مب ُمع إقمٓم٤مء ؾمٚمٓم٦م اًمٗمّمؾ ذم طم٤مًم٦م اؾمتٛمرار 

)اخلالف ٕطمد اعمجٚمًلم و قم٤مدة ُم٤م يٙمقن اعمجٚمس اعمٜمتخ٥م ُم٤ٌمذة ُمـ ىمٌؾ اًمِمٕم٥م
4
) .

ب ُمع إطم٤مًم٦م  اًمٜمص حمؾ اخلالف قمغم جلٜم٦م وشمنميٕم٤مت أظمرى شمٕمٛمد إمم ٟمٔم٤مم اًمذه٤مب و اإلي٤م

و ذم سمٕمض إطمٞم٤من اًمًٚمٓم٦م  ،ظم٤مص٦م ذم طم٤مل اؾمتٛمرار اخلالف طمٞم٨م شمتدظمؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م

ًمٕمرض اًمٜمص حمؾ اخلالف قمغم جلٜم٦م ىمد شمٙمقن ُمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء أو همػم  ،اًمتنميٕمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م

)ئؿشمقيمؾ هل٤م ؾمٚمٓم٦م إجي٤مد ٟمص شمقومٞم٘مل حلؾ اًمٜمزاع اًم٘م٤م ،ُمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء
5
)  

و ومٞمام خيص اعم١مؾمس اًمدؾمتقري اجلزائري وم٢مٟمف يٖمٚمؼ اًم٤ٌمب أُم٤مم ٟمٔم٤مم اًمذه٤مب و اإلي٤مب 

سمٛمختٚمػ صقره. طمٞم٨م ضمٕمؾ ُمٝمٛم٦م طمؾ اخلالف سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل و جمٚمس إُم٦م 

 ُمـ اظمتّم٤مص جلٜم٦م ُمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء، شمتٙمّقن ُمـ أقمْم٤مء ُمـ يمال اعمجٚمًلم .
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ُمّم٤مدىم٦م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل قمغم اًمٜمص اعمٕمروض  ومٛمٜمٕم٤م ًمتٕمٓمٞمؾ اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل قمٜمد

)أُم٤مُمف و رومض جمٚمس إُم٦م ًمٌٕمض أو يمؾ أطمٙم٤مُمف
6
طمرص اعم١مؾمس اًمدؾمتقري اًمذي شمٜم٠ٌم  (

سمقىمقع اخلالف قمغم شم٠مُملم ُمٞمٙم٤مٟمٞمزُم٤مت اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝمام دم٤موزا ًمٚمٕم٘م٦ٌم  و طمالّ ًمٚمخالف دون 

)رة سمٞمٜمٝمام دؾمتقري٤مشمرضمٞمح رأي أطمد اعمجٚمًلم قمغم أظمر إقمامٓ ًمٚمٛم٤ًمواة اعم٘مر
7
و دومٕم٤م  (

ًمٚمتٙم٤مُمؾ اعمًتح٥م سمٞمٜمٝمام إمم أىمَم درضم٦م سم٢مٟمِم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء وحتديد ذوط 

 ٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ) اعمٌح٨م اًمث٤مين(.شم٠مؾمٞمًٝم٤م ) اعمٌح٨م إول ( ُمـ ضمٝم٦م و شمٗمٕمٞمؾ اًمٕمٛمؾ داظمٚم

 ذوط تلشقس افؾجـة ادتساوية األظضاء -ادبحث األول 

جي٥م أن يٙمقن يمؾ ُمنموع أو اىمؽماح ''٘متْمٞمف إضمراءات اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل طمٞم٨م: اطمؽماُم٤م عم٤م شم

ىم٤مٟمقن ُمقوقع ُمٜم٤مىمِم٦م ُمـ ـمرف اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م قمغم اًمتقازم طمتك شمتؿ 

اعمّم٤مدىم٦م قمٚمٞمف، وذم طم٤مًم٦م طمدوث ظمالف سملم اًمٖمرومتلم دمتٛمع سمٓمٚم٥م ُمـ رئٞمس احلٙمقُم٦م جلٜم٦م 

يمٚمت٤م اًمٖمرومتلم ُمـ أضمؾ اىمؽماح ٟمص يتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم حمؾ ُمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء شمتٙمقن ُمـ أقمْم٤مء 

)''اخلالف
8
) . 

إذن ومت٠مؾمٞمس اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ي٠ميت ًمت٘مري٥م ُمقىمٗمل اعمجٚمًلم سمِم٠من اًمٜمّمقص اًمتل 

شمٕمذرت اعمّم٤مدىم٦م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ُمٜم٤مىمِم٦م ُمتت٤مًمٞم٦م هل٤م، وهق ُم٤م ي٠مظمذ ـم٤مسمٕم٤م اظمتٞم٤مري٤م عمٜمح اعم١مؾمس 

دؾمتقري آظمر همػم اعمجٚمًلم ًمٞمتحٙمؿ ذم إقمامل هذا احلؼ اًمدؾمتقري  طمؼ  شم٠مؾمٞمًٝم٤م جلٝم٤مز 

ٞم٤م قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م دون أن يٛمتد ذًمؽ إمم إسمٕم٤مدمه٤م يمٚم  ،وضمقدا أو قمدُم٤م )اعمٓمٚم٥م إول(

هذه  طمٞم٨م شمٕمقد هلام ؾمٚمٓم٦م إُمداد اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء سم٤مًمؽميمٞم٦ٌم اًمٕمْمقي٦م  اًمت٠مؾمٞمس

 ٦م  )اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين(.سمتٕمٞملم ممثٚمٞمٝم٤م قمغم ُمًتقاه٤م ذم ُم٤ًمواة شم٤مُم

 ادطؾب األول: اشتدظاء افؾجـة: افتزام حؽومي:

يرضمك ُمـ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء اإلهاع ذم اًمتّمقي٧م قمغم اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل سم٘مٞم٧م 

 حمؾ ٟمٔمر سملم جمٚمز اًمؼمعم٤من، سم٤مًمٌح٨م قمـ ضمقاٟم٥م ًمالشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمام قمؼم طمقار ُمِمؽمك.

راء هذا احلقار قمغم رئٞمس احلٙمقُم٦م )اًمٗمرع إول( همػم أن اعم١مؾمس اًمدؾمتقري أوىمػ ـمٚم٥م إضم

دون أدٟمك شم٠مـمػم يٛمٜمع دمٛمٞمد احلقار اًمؼمعم٤مين ويٕمٓمؾ ؾمػمورة اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل، طمٞم٨م  يتٛمتع 

رئٞمس احلٙمقُم٦م قمغم هذا اعمًتقى سمًٚمٓم٦م شم٘مديري٦م واؾمٕم٦م ٕقمامل طم٘مف ذم ـمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م 

 اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء )اًمٗمرع اًمث٤مين(.

 ضؾب االجتامع افػرع األول:

يٜمٍمف طمؼ اعم٤ٌمدرة سمت٠مؾمٞمس أي جلٜم٦م ُمت٤ًموي٦م، ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر دؾمتقري٦م، وسمِمٙمؾ طمٍمي إمم 

رئٞمس احلٙمقُم٦م اًمذي ي٤ٌمذه قمؼم شمٌٚمٞمغ ـمٚم٥م آضمتامع إمم رئٞمس يمؾ جمٚمس ُمـ جمٚمز اًمؼمعم٤من 
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)قمغم طمدى، ًمتجتٛمع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م ظمالل إي٤مم اًمٕمنمة اعمقاًمٞم٦م ًمت٤مريخ شمٌٚمٞمغ اًمٓمٚم٥م
9
) 

سمٛمٕمٜمك أن ُمرور هذه اعمدة دون اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م ي١مدي إمم قمدم قم٘مد هذا إظمػم وُمـ 

 صمؿ ٓسمد ُمـ ـمٚم٥م ضمديد ًمرئٞمس احلٙمقُم٦م.

ويت٘مرر هذا احلؼ ًمرئٞمس احلٙمقُم٦م قمٜمد اخلالف سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م، 

جٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل، قمغم إصمر قمدم ُمّم٤مدىم٦م هذا إظمػم قمغم اًمٜمص اًمذي صقت قمٚمٞمف اعم

ويًتقي ذم ذًمؽ أن يتٕمٚمؼ إُمر سمٌٕمض أطمٙم٤مم اًمٜمص اًمتل مل حتّمؾ قمغم صمالصم٦م أرسم٤مع أصقات 

)أقمْم٤مء جمٚمس إُم٦م أو سم٤مًمٜمّمقص اعمرومقو٦م ُمـ ىمٌٚمف يمٚمٞم٤م
01

.)  

وٓ يٙمقن ًمرئٞمس احلٙمقُم٦م ـمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ُم٤م مل يٙمـ اًمٜمص حمؾ ىمراءة 

س، ًمٞمٕمتٜمؼ سمذًمؽ اعم١مؾمس اًمدؾمتقري اجلزائري ٟمٔم٤مم قمدد اًم٘مراءات وطمٞمدة داظمؾ يمؾ جمٚم

ًمْمٌط طمريم٦م اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م سملم اعمجٚمًلم دون ٟمٔم٤مم طم٤ًمب اعمٞمٕم٤مد، عم٤م يٙمتٜمٗمف ُمـ 

صٕمقسم٤مت وإسمٕم٤مد ًمٚمٛم٤ًمواة سملم اعمجٚمًلم وظم٤مص٦م شم٘مٞمٞمد ؾمٚمٓم٦م اعمجٚمس اًمث٤مين سمت٘مّمػم اعمٞمٕم٤مد 

)قمغم ُمًتقاه
00

.) 

ره ذم اٟمًج٤مُمف ُمع أؾمٚمقب اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م اًمتل دمتٛمع ُم٤ٌمذة سمٕمد يمام جيد هذا آظمتٞم٤مر ُمؼم

 La''آظمتالف سمخّمقص اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م دون آقمتامد قمغم أؾمٚمقب اًمذه٤مب واإلي٤مب 

navette''  ُمـ ضمٝم٦م وضمٕمؾ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م قمغم ىمدم اعم٤ًمواة سم٤مؾمتٜمٗم٤مذ

 ضمٝم٦م أظمرى. ىمراءة وطمٞمدة ًمٚمٜمّمقص اعمٕمٜمٞم٦م داظمٚمٝمام ُمـ

ومْمال قمغم أٟمف يًتجٞم٥م عمٓمٚم٥م شمًٌٞمط إضمراءات آزدواضمٞم٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م طمديث٦م اًمٕمٝمد ىمّمد 

إٟمج٤مطمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمتحٙمؿ ذم قم٤مُمؾ اًمقىم٧م وُمٜمع قمرىمٚم٦م طمريمٞم٦م اًمتنميٕم٤مت اًمتل حيت٤مضمٝم٤م 

)اعمجتٛمع
02
) . 

٦م، طمٍما هذا وإن إقمٓم٤مء طمؼ اعم٤ٌمدرة ًمٓمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ًمرئٞمس احلٙمقُم 

جيٕمٚمف احلٙمؿ ذم إرؾم٤مء اًمٕمالىم٦م سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م قمٜمد اظمتالف 

وضمٝم٤مت ٟمٔمرمه٤م: ؾمقاء سم٤مإلهاع ذم إجي٤مد احلؾ سمٞمٜمٝمام سم٤مؾمتدقم٤مء اًمٚمجٜم٦م  اعمت٤ًموي٦م ىمّمد 

اًمتّمقي٧م قمغم اًمٜمص حمؾ اخلالف أو سمؽمك هذا إظمػم يًتٛمر سم٤مُمتٜم٤مقمف قمـ ذًمؽ، ًمٞمّمٌح هذا 

)اسمح٦م سمٞمد احلٙمقُم٦م شمًتٕمٛمٚمف ُمتك ؿم٤مءت طم٥ًم ُمالئٛم٦م إوو٤مع ًمًٞم٤مؾمتٝم٤ماحلؼ ورىم٦م ر
09
وإن ( 

 أدى اخلالف سملم اعمجٚمًلم  إمم شمٕمٓمٞمؾ اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل أو طمتك  آٟمًداد اعم١مؾم٤ًميت. 

إن ظمٚمؼ هذا آٟمًداد ذم اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل وشمٕمٓمٞمؾ ؾمػمورشمف وُمـ صمؿ ؿمؾ ؾمػم قمٛمؾ 

ًمتدظمؾ جمٚمس إُم٦م واقمؽماوف ذم اعمّم٤مدىم٦م قمغم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م سم٤مًمتٌٕمٞم٦م، ٓ يٛمٙمـ رده 

اًمٜمّمقص اعمح٤مًم٦م إًمٞمف، ٕن اقمؽماوف مم٤مرؾم٦م دؾمتقري٦م ًمّمالطمٞم٤مشمف وحل٘مف اًمدؾمتقري ذم 
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آظمتالف ُمع اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل شم٠مُمٞمٜم٤م ًمٕمٛمٚمٞم٦م شمٜم٘مٞمح اًمٜمّمقص ُمـ ضمٝم٦م وحت٘مٞم٘م٤م ًمًٚمٓم٦م 

ؾمٌٌف احل٘مٞم٘مل واًمقطمٞمد، ختٚمػ اًمٙمٌح واًمتثٌٞم٧م اًمتل أٟمٞمٓم٧م سمف ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م سمؾ أن آٟمًداد 

)رئٞمس احلٙمقُم٦م قمـ ـمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء 
04
)  

ًمذًمؽ يم٤من ُمـ اًميوري شم٠مـمػم إقمامل رئٞمس احلٙمقُم٦م حل٘مف ذم ـمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م  

إقمْم٤مء طمتك ٓ يٌ٘مك اخلالف سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م طمٌٞمس اًمٔمروف 

 حلٙمقُم٦م.اًمتل شم٘مدره٤م ا

 افػرع افثاين: شؾطة تؼديرية واشعة دم ضؾب االجتامع

يٗمؽمض أن اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء آًمٞم٦م ُمـ آًمٞم٤مت طمؾ إطمدى ُمِم٤ميمؾ آزدواج اًمؼمعم٤مين  

قمغم ُمًتقى اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل، وظم٤مص٦م قمٜمد اعم٤ًمواة سملم اعمجٚمًلم ذم أداء هذا اًمٕمٛمؾ، حت٘مٞم٘م٤م 

)جل٤مٟمٌلم ؾمٞم٤مد وشم٘مٜمل
05
). 

اًمٚمج٤من ُمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م، إذ أن  وهق ؿم٠من 

إٟمِم٤مءه٤م ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد خيص حتديد ؾمٚمٓم٦م جمٚمس إُم٦م دم٤مه احلٙمقُم٦م واعمجٚمس اًمِمٕمٌل 

اًمقـمٜمل قمٜمد ُمّم٤مدىمتف اًمالطم٘م٦م قمغم اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م، ذم طملم هيتؿ اجل٤مٟم٥م اًمت٘مٜمل سميورة 

 ؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م ُمِم٤مريع ىمقاٟملم ُمّمدره٤م احلٙمقُم٦م.اإلهاع ذم اًمتّمقي٧م قمٚمٞمٝم٤م و

همػم أن شمرك اعم٤ٌمدرة ًمرئٞمس احلٙمقُم٦م وطمده ًمٗمتح احلقار اًمؼمعم٤مين ودون شم٠مـمػم ي١مزم اًمٕمالىم٦م 

اًمقفمٞمٗمٞم٦م سملم جمٚمز اًمؼمعم٤من قمقض حت٘مٞمؼ اجل٤مٟمٌلم اعمذيمقريـ، طمٞم٨م أٟمف إذا ىمدر أن اعمٜم٤مىمِم٦م 

تٝمل إمم ٟمت٤مئ٩م ٓ شمالئؿ سمرٟم٤مُم٩م طمٙمقُمتف، أو سمِم٠من اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م داظمؾ اعمجٚمًلم ىمد شمٜم

رهم٥م ذم ؿمؾ اىمؽماطم٤مت اًمٜمقاب وم٢مٟمف يتج٤مهؾ ـمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ًمٞمؽمك 

)جم٤مل اخلالف ُمٗمتقطم٤م
06
ـم٤معم٤م أن اعم١مؾمس اًمدؾمتقري مل يٚمزُمف سمٛمٞمٕم٤مد حمدد ًمذًمؽ، ذم طملم أٟمف  (

ىمدر أن إوو٤مع داظمؾ جمٚمز إذا ارشم٠مى ضورة اإلهاع ذم اًمتّمقي٧م قمغم اًمٜمّمقص أو 

اًمؼمعم٤من وأن إوو٤مع اًمٕم٤مُم٦م ُمالئٛم٦م وم٢مٟمف يٙمثػ ُم٤ًمقمٞمف ٓضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء 

 ًمٗمض اخلالف. 

ومْمال قمغم أن طمٍم ـمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم رئٞمس احلٙمقُم٦م يٕمٓمٞمف ؾمٚمٓم٦م 

س اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس شم٘مديري٦م واؾمٕم٦م ذم ذًمؽ طم٥ًم ٟمققمٞمف وقمٛمؼ اخلالف سملم اعمجٚم

 إُم٦م.

طمٞم٨م يٛمٞمز ذم هذا اًمّمدد سملم اخلالف اجلقهري واخلالف اًمًٌٞمط، سمٛمٕمٜمك أن رئٞمس احلٙمقُم٦م 

 ي٘مدر ضمدوى اؾمتدقم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م طم٥ًم ٟمققمٞم٦م اخلالف وُمدى ىمدرهت٤م قمغم دم٤موزه.
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ىم٤مم وم٢مذا رأى أن اخلالف سمًٞمط وشم٘مٜمل ويٛمٙمـ أن شمتقاومؼ وضمٝم٦م ٟمٔمرا اعمجٚمًلم سمخّمقصف 

أُم٤م إذا شمٞم٘مـ أٟمف أؿمد ُمـ ذًمؽ وأن وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر سمِم٠مٟمف  ،سم٤مؾمتدقم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء

ُمت٤ٌمقمدة وم٢مٟمف يتٜم٤مزل قمـ اًمٜمص ويتج٤مهٚمف سمٕمدم شم٘مديؿ ـمٚم٥م آضمتامع شم٤مريم٤م ذًمؽ ًمٚمٔمرف 

)اعمٜم٤مؾم٥م
07
). 

رشمٌٓم٧م وىمد أصمٌت٧م اًمتجرسم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذًمؽ ظمالل اًمٗمؽمة اًمتنميٕمٞم٦م إومم ًمٚمٛمجٚمًلم، ومٕمٜمدُم٤م ا

مجٞمع اخلالوم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٘م٤مٟمقن اًمٓمػمان اعمدين، ىم٤مٟمقن اًمٓم٤مىم٦م واًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد ًمٕمْمق اًمؼمعم٤من 

سمٛم٤ًمئؾ همػم ضمقهري٦م، وٓ متس اًمريم٤مئز اًم٘م٤مقمدي٦م ًمٚمٕمٛمؾ احلٙمقُمل اعمًتٜمد ًمألهمٚمٌٞم٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م 

٤من اعمت٤ًموي٦م سمؾ إمم قمقاُمؾ شم٘مٜمٞم٦م سمًٞمٓم٦م، يم٤مخلٓم٠م ذم اإلٟمِم٤مء واًمتحرير واإلؾمٜم٤مد اؾمتدقمٞم٧م اًمٚمج

)وؾمقي٧م يمؾ اخلالوم٤مت اخل٤مص٦م هب٤مشمف اًمٜمّمقص سمنقم٦م
08

.) 

ذم طملم شم٠مظمر اؾمتدقم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م قمٜمدُم٤م يم٤من اخلالف ضمقهري٤م سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل 

اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م طمقل اًم٘م٤مٟمقن اعمتْمٛمـ اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل، طمٞم٨م يم٤من اخلالف راضمٕم٤م إمم 

ؼمعم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمجٚمًلم، طمٞم٨م رومض جمٚمس إُم٦م اعمّم٤مدىم٦م قمغم مت٤ميز آٟمتامء اًمًٞم٤مد ًمألهمٚمٌٞم٦م اًم

هذا اًمٜمص اًمذي ؾمٌؼ شمّمقي٧م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل قمٚمٞمف سم٥ًٌم شم٤ٌميـ وضمٝم٤مت ٟمٔمرمه٤م 

طمقل ُم٠ًمًم٦م إٟمِم٤مء حم٤ميمؿ ُمتخّمّم٦م ذم إطمقال اًمِمخّمٞم٦م، ومٌٞمٜمام رأى اعمجٚمس اًمِمٕمٌل 

ح همػم ُمالئؿ ًمقوٕمٞم٦م اًمٌالد اًمقـمٜمل اقمتامد هذه اعمح٤ميمؿ  يم٤من جمٚمس إُم٦م يرى أن هذا اًمٓمر

)واًمٔمروف اًم٤ًمئدة سم٤معمجتٛمع
09
و هق اًمقاىمع اًمذي يٕمٙمس وضمقد ظمالف ضمقهري يٖمذيف اًمٌٕمد  (

اًمًٞم٤مد  اخل٤مص سم٤معمجٚمًلم، واًمذي ىمدرت احلٙمقُم٦م أٟمف ُمـ اًمٕمًػم إجي٤مد طمؾ شمقومٞم٘مل 

سمخّمقصف سمًٝمقًم٦م . ًمٞمت٠مظمر اؾمتدقم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م طمقل اًم٘م٤مٟمقن اعمتْمٛمـ اًمتٜمٔمٞمؿ 

 اًم٘مْم٤مئل قمدة ؾمٜمقات.

إذن ومرئٞمس احلٙمقُم٦م يٛمٚمؽ ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م واؾمٕم٦م وهمػم ُم٘مٞمدة ذم اؾمتدقم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م 

إقمْم٤مء ُمـ قمدُمف ووم٘م٤م ًمٚمٔمروف اًم٤ًمئدة وُمدى ُمالءُمتٝم٤م ًمتٓمٌٞمؼ سمرٟم٤مُم٩م طمٙمقُمتف، إُمر 

ح اًمذي يٌ٘مل اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م قمغم طمد ؾمقاء رهـ إرادة احلٙمقُم٦م ذم ومت

احلقار سمٞمٜمٝمام. وُمـ صمؿ حتٙمٛمٝم٤م اعمٓمٚمؼ ذم زُم٤مم اًمٕمالىم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م سمٞمٜمٝمام قمٜمد اظمتالومٝمام سمِم٠من 

 اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م 

ًمذا وم٢من شمّمحٞمح هذا اًمقوع سم٤مت أُمرا ضوري٤م عمٜمع شم٠مزيؿ اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل سملم اعمجٚمًلم 

 وذًمؽ سم٤مقمتٜم٤مق أطمد اًمًٌٞمٚملم:

اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ظمالل أضمؾ حمدد دمتٛمع إًمزام رئٞمس احلٙمقُم٦م قمغم ـمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م  -

سمٕمد إٟم٘مْم٤مئف اًمٚمجٜم٦م وضمقسم٤م، ذًمؽ أن آضمتامع اًمقضمقيب يٕمد أطمًـ وامن ًمًػمورة اًمٕمٛمؾ 
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سم٤مٟمتٔم٤مم سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م قمٜمد اظمتالومٝمام دون أن شمتحٙمؿ ذم ذًمؽ 

 اًمٔمروف اعمحٞمٓمٞم٦م سم٤مًمٜمص حمؾ اخلالف.

اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء  ًمرئٞمز جمٚمز اًمؼمعم٤من قمغم طمد ؾمقاء، ُمٜمح طمؼ ـمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م  -

حت٘مٞم٘م٤م ًمٚمتقازن سمٞمٜمٝمام ُمـ ضمٝم٦م وًمٚمتقازن سملم اعمجٚمًلم واحلٙمقُم٦م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م: وم٤مًمتقازن سملم 

اعمجٚمًلم يت٘مرر سم٢مقمٓم٤مء رئٞمًٞمٝمام هذا احلؼ اٟمًج٤مُم٤م واعم٤ًمواة اعم٘مررة دؾمتقري٤م سمٞمٜمٝمام ذم 

ُم٤م اًمتقازن ُمع احلٙمقُم٦م ومٞمٙمٛمـ ذم ضورة مح٤مي٦م اًمتّمقي٧م قمغم اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م، أ

وم٢مذا يم٤من ُمؼمر ُمٜمح طمؼ اؾمتدقم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء  ًمرئٞمس  ،اىمؽماطم٤مت اًمٜمقاب

احلٙمقُم٦م هق اإلهاع ذم اًمتّمقي٧م قمغم اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل حتت٤مضمٝم٤م ًمتجًٞمد سمرٟم٤مجمٝم٤م 

ٙمؾ ُمِم٤مريع ىمقاٟملم ُمّمدره٤م ُمٞمداٟمٞم٤م وؾمٞمام أن ضمؾ هذه اًمٜمّمقص اعمٕمروو٦م قمغم اعمجٚمًلم شمِم

وم٢من ذًمؽ ٓ جي٥م أن يٙمقن قمغم طم٤ًمب مح٤مي٦م اىمؽماطم٤مت اًمٜمقاب، سم٤مإلهاع ذم  ،احلٙمقُم٦م

اًمتّمقي٧م قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اظمتالف اعمجٚمًلم سمِم٠مهن٤م، سمت٘مرير طمؼ اؾمتدقم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م 

 إقمْم٤مء ًمرئٞمز جمٚمز اًمؼمعم٤من.

ع سم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اعمدة اًمتل ًمٞمٌ٘مك آظمتٞم٤مر إول هق إومْمؾ عم٤م ي٘مدُمف آضمتام

حيدده٤م اعم١مؾمس اًمدؾمتقري ًمرئٞمس احلٙمقُم٦م ًمٓمٚم٥م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء  ُمـ 

 وامٟم٤مت ؾمػمورة اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل سملم اعمجٚمًلم قمٜمد اظمتالومٝمام.

 ادطؾب افثاين: تعقغ األظضاء: افتزام برداين

ـمٜمل وجمٚمس إُم٦م هم٤مي٦م اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إن اًمتقومٞمؼ سملم إراديت اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمق

 إقمْم٤مء قمؼم طمقار يت٠مشمك اسمتداء سم٤مظمتٞم٤مر ممثكم اعمجٚمًلم داظمؾ هذه اًمٚمجٜم٦م.

اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٜمص  021هذا آظمتٞم٤مر  اًمذي يٙمتز أمهٞم٦م يمٌػمة ٕٟمف يْمع اعم٤مدة 

٦م سملم اعمجٚمًلم ُمـ إؾم٤مد ُمقوع اًمتٓمٌٞمؼ اًمٗمٕمكم، ًمذًمؽ روقمٞم٧م سمخّمقصف اعم٤ًمواة اًمت٤مُم

ضمٝم٦م )اًمٗمرع إومم( وأظمذ حتًلم اًمٕمٛمؾ وشمٗمٕمٞمٚمف داظمؾ اًمٚمجٜم٦م سمٕملم آقمت٤ٌمر ُمـ ظمالل إجي٤مد 

 شمريمٞمٌف سمنمي٦م ومٕم٤مًم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى )اًمٗمرع اًمث٤مين(.

 افػرع األول: متثقل متساو فؾؿجؾسغ

 وامن متثٞمؾ ٟمٔمري٤م شمًتقضم٥م اعم٤ًمواة ذم اًمٌح٨م قمـ آشمٗم٤مق سملم جمٚمز اًمؼمعم٤من قمٜمد اظمتالومٝمام

)ُمقطمد هلام داظمؾ اجلٝم٤مز اعمٙمٚمػ سمذًمؽ
21
). 

وم٤معمٙمت٥م اعمٜمٔمؿ ًمٕمٛمؾ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء يٜمتخ٥م ُمع اٟمٕم٘م٤مد أول اضمتامع هل٤م، ويتؿ اظمتٞم٤مر 

رئٞمًف وٟم٤مئٌف وُم٘مرري٦م ُمـ وٛمـ أقمْم٤مء اعمجٚمًلم قمغم طمد ؾمقاء، طمٞم٨م يٙمقن رئٞمس اًمٚمجٜم٦م 
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دمتٛمع سمٛم٘مره هذه إظمػمة، وٟم٤مئٌف ُمـ وٛمـ  اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ُمـ أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمذي

)أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمٜمٔمػم، يْم٤مف هلام ُم٘مرر قمـ يمؾ جمٚمس
20
). 

وـم٤معم٤م أن اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء شمٕم٘مد اضمتامقم٤مهت٤م سم٤مًمتٜم٤موب سملم اعمجٚمًلم وم٢من صٗم٦م رئٞمس 

)اعمٙمت٥م وٟم٤مئٌف شمتٖمػم وومؼ هذا اًمتٜم٤موب
22
). 

لم داظمؾ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء  ذم قمنمة وىمد طمٍم اعمنمع اًمتٛمثٞمؾ اًمٕمددي ًمٚمٛمجٚمً 

)أقمْم٤مء قمـ يمؾ واطمد
29
، اؾمتج٤مسم٦م عمٓمٚمٌلم شم٘مٜمل وؾمٞم٤مد: اًمت٘مٜمل خيص إوٗم٤مء اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م قمغم (

أقمامل اًمٚمجٜم٦م: ٕن اقمتامد قمدد أيمؼم ُمـ ؿم٠مٟمف متديد اعمٜم٤مىمِم٤مت، ذم طملم يرضمع اًمًٞم٤مد إمم 

وامٟم٤م ًمتٛمثٞمؾ يمؾ  ''اًمتٛمثٞمؾ اًمتٜم٤مؾمٌل''أؾمٚمقب اًمتٛمثٞمؾ اعمٕمتٛمد ذم شمِمٙمٞمؾ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م 

) اعمجٛمققم٤مت اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م اعمتقاضمدة سم٤معمجٚمز
24
). 

وعمقاضمٝم٦م ومرض همٞم٤مب أقمْم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م، وم٢من اعمنمع  ،وحت٘مٞم٘م٤م ًمذًمؽ وشم٠ميمٞمدا قمٚمٞمف 

رصد دورا اطمتٞم٤مـمٞم٤م خلٛم٦ًم أقمْم٤مء إو٤مومٞملم قمـ يمؾ جمٚمس، يٜمحٍم دورهؿ إؾم٤مد ذم 

 ٌلم وم٘مط.اؾمتخالف إقمْم٤مء اًمٖم٤مئ

هذا وشمٕمتؼم اعم٤ًموات سملم اعمجٚمًلم ذم شمزويد اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م سم٤مًمؽميمٞم٦ٌم اًمٕمْمقي٦م أُمرا 

ضوري٤م، ٕن هدومٝم٤م إؾم٤مد اىمؽماح ٟمص شمقومٞم٘مل طمقل احلٙمؿ أو إطمٙم٤مم حمؾ اخلالف، سمام 

 يٕمٜمل ضورة آطمتٙم٤مم ًمٚمتّمقي٧م ذم إرؾم٤مء هذا اًمٜمص.

دة اعمجٚمًلم قمٜمد متتع أطمدمه٤م سمتٛمثٞمؾ أيمؼم، ؾمٞمام أي اًمتّمقي٧م ًمـ يٕمؼم قمـ إرا ،وهذا إظمػم

أن اعمٛمثٚملم يذهٌقن إمم اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء طم٤مُمٚملم رأي اعمجٚمس اًمذي يٜمتٛمقن إًمٞمف، أي 

سم٤مقمت٤ٌمرهؿ ممثٚملم عمجٛمقع اعمجٚمس وًمٞمس ًمألطمزاب أو اعمجٛمققم٤مت اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م اًمتل يٜمتٛمقن 

 ىمػ جمٚمًٝمؿ.إًمٞمٝم٤م، ًمذًمؽ يٙمقن دورهؿ اًمرئٞمز آٟمتّم٤مر عمق

أن شم٠ميمٞمد اعمنمع قمغم وامن متثٞمؾ ُمت٤ًمو ًمٚمٛمجٚمًلم، يراوم٘مف ٟم٘مص  ،و يالطمظ قمغم هذا اعمًتقى

ُمٚمحقظ ذم اًمٜمّمقص اًمٜم٤مفمٛم٦م ًمذًمؽ، إُمر اًمذي ُمـ ؿم٠مٟمف شم٠مزيؿ إداء اًمقفمٞمٗمل ًمٚمٛمجٚمًلم 

 ًمّمٕمقسم٦م اًمتحٙمؿ ذم احلقار سمٞمٜمٝمام.

دئ اًمٕم٤مُم٦م حلؾ اخلالف سملم اعمجٚمًلم وٓ يرضمع هذا اًمٜم٘مص إمم اًمٜمص إؾم٤مد اًمذي أسمرز اعم٤ٌم

اًمٗم٘مرة إظمػمة اًمتل شمريم٧م اًمتٗمّمٞمؾ ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي اعمٜمٔمؿ ًمٕمٛمؾ  021سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 

اعمجٚمًلم واًمٕمالىم٤مت سمٞمٜمٝمام وسملم احلٙمقُم٦م اًمذي أطم٤مل سمدوره قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمداظمكم اعمٓمٌؼ قمغم 

)اًمٚمج٤من اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء 
25
) . 

 افػرع افثاين: ترـقبة ؾعافة
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شمٗمؽمض إومم قمٙمس هذه اًمٚمج٤من ،قضمد صمالصم٦م ـمرق ًمتِمٙمٞمؾ اًمٚمج٤من اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مءشم

ًمألهمٚمٌٞم٦م اعمٛمثٚم٦م داظمؾ يمؾ جمٚمس، ذم طملم شم٘ميص اًمث٤مٟمٞم٦م اًمؽميمٞم٦ٌم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمجٚمًلم 

وشمًتٕمٞمض قمٜمٝم٤م سمٛمٕم٤ميػم شم٘مٜمٞم٦م سمحت٦م، واًمث٤مًمث٦م متزج سملم اًمٓمري٘متلم، وهل إيمثر اؾمتٕمامٓ، طمٞم٨م 

اًمذي يْمٛمـ متثٞمال ُمٕمتؼما ًمٚمت٘مٜمٞملم داظمؾ اًمٚمج٤من اعمت٤ًموي٦م   ''ٔم٤مم اًمتٜم٤مؾمٌلاًمٜم''شمٕمٛمد ًمتٓمٌٞمؼ 

إقمْم٤مء إمم ضم٤مٟم٥م متٙملم يمؾ اعمجٛمققم٤مت اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اخت٤مذ ىمرار اًمتًقي٦م، أي 

)وامن اًمتٛمثٞمؾ اًمًٞم٤مد أيْم٤م
26
)  

عم٤من داظمؾ اًمٚمج٤من وىمد اقمتٛمد اعمنمع اجلزائري اًمتٛمثٞمؾ اًمتٜم٤مؾمٌل ذم اظمتٞم٤مر ممثكم جمٚمز اًمؼم

 اعمت٤ًموي٦م ًمٚمٛمقازٟم٦م سملم آظمتٞم٤مر اًمت٘مٜمل )اًمٗم٘مرة إومم( و آظمتٞم٤مر اًمًٞم٤مد )اًمٗم٘مرة  اًمث٤مٟمٞم٦م(.

 افػؼرة  األوػ: االختقار افتؼـي

يتجغم اًمٓم٤مسمع اًمت٘مٜمل ذم اظمتٞم٤مر ممثكم اعمجٚمًلم ُمـ ظمالل شمقطمٞمد ٟمٔم٤مُمٞمٝمام اًمداظمٚمٞملم اؿمؽماط 

٦م اعمختّم٦م سمدراؾم٦م اًمٜمص حمؾ اخلالف قمغم ُمًتقى يمؾ ضورة اطمؽمام ُمٌدأ متثٞمؾ اًمٚمجٜم

)جمٚمس، طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مؾ قمدد ه١مٓء قمـ مخ٦ًم أقمْم٤مء
27
). 

ويتجغم اطمؽمام هذا اعمٌدأ قمغم ُمًتقى جمٚمس إُم٦م ٓقمتامده أؾمٚمقب آٟمتخ٤مب ذم اظمتٞم٤مر ممثٚمٞمف 

حمؾ اخلالف ٕن اٟمتخ٤مب اًمٚمجٜم٦م اعمختّم٦م سمدراؾم٦م اًمٜمص  ،داظمؾ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء

عمٛمثٚمٞمٝم٤م يٕمٙمس ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اقمت٤ٌمر هذه اًمٚمج٤من اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء يم٠مضمٝمزة شم٘مٜمٞم٦م 

يتٓمٚم٥م قمٛمٚمٝم٤م ذم اًمتًقي٦م سملم جمٚمز اًمؼمعم٤من ختّمّم٤م شم٘مٜمٞم٤م ٕقمْم٤مئٝم٤م سمخّمقص ُمقوقع 

)اخلالف
28
، ومت٘مقم سم٤مٟمتخ٤مب ممثٚمٞمٝم٤م اخلٛمس قمغم ظمالف اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل اًمذي يٙمقن (

ثٚمٞمف إصٚمٞملم وآطمتٞم٤مـمٞملم داظمؾ اًمٚمج٤من اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ُمـ اظمتّم٤مص اظمتٞم٤مر مم

)ُمٙمتٌف
29
) . 

 افػؼرة افثاكقة: االختقار افسقاد

و يتجًد اًمٌٕمد اًمًٞم٤مد ذم اظمتٞم٤مر ممثكم اعمجٚمًلم قمؼم اقمتامد اًمتٛمثٞمؾ اًمٜمًٌل ًمٚمٛمجٛمققم٤مت 

ٞم٦ٌم اًمٕمْمقي٦م ًمٚمج٤من اعمت٤ًموي٦م اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م، وهق اًمتٛمثٞمؾ اًمذي يْمٛمـ إذاك هذه إظمػمة ذم اًمؽميم

)إقمْم٤مء
91
، حت٘مٞم٘م٤م ًمٚمتقازن سملم إهمٚمٌٞم٦م وإىمٚمٞم٦م ذم يمؾ جمٚمس ىمّمد إرؾم٤مء ٟمص شمقومٞم٘مل (

)شم٤ًمهؿ ذم صٞم٤مهمتف يمؾ احل٤ًمؾمٞم٤مت اعمٛمثٚم٦م داظمؾ اًمؼمعم٤من
90
). 

 ادبحث افثاين: تػعقل أظامل افؾجـة ادتساوية األظضاء

٤موي٦م إقمْم٤مء ُمـ ظمالل شمًٌٞمط إضمراءات احلقار طمرص اعمنمع قمغم شمٗمٕمٞمؾ أقمامل اًمٚمجٜم٦م اعمتً

داظمال سمتحديد ُم٤مدة أو ُمقوقع اعمٜم٤مىمِم٤مت قمغم ُمًتقاه٤م )اعمٓمٚم٥م إول( و ضورة قمرض 

 طمّمٞمٚم٦م أقمامهل٤م قمغم جمٚمز اًمؼمعم٤من  ًمٚمت٘مرير اًمٜمٝم٤مئل سمِم٠مهن٤م )اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين(.
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 ادطؾب األول: افعؿل داخل افؾجـة ادتساوية األظضاء 

ٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء طمًؿ اعمنمع إُمر ذم حتديد ُمقاوٞمع اعمٜم٤مىمِم٦م قمغم ًمتٗمٕمٞمؾ قمٛمؾ اًم

ُمًتقاه٤م دون أن يؽمك إُمر هم٤مُمْم٤م )اًمٗمرع إول( عمٜمع شمٕمٛمٞمؼ أو إشم٤ًمع اخلالف سملم 

 اعمجٚمًلم واإلهاع ذم اًمتًقي٦م سمٞمٜمٝمام سم٤مىمؽماح ٟمص شمقومٞم٘مل ًمٚمخالف )اًمٗمرع اًمث٤مين(.

 تافػرع األول: حتديد موضوع ادـاؿشا

يٕم٘مد أول اضمتامع ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ظمالل إي٤مم اًمٕمنمة اعمقاًمٞم٦م ًمتٌٚمٞمغ ـمٚم٥م 

آؾمتدقم٤مء ًمرئٞمس يمؾ جمٚمس ًمتجتٛمع اًمٚمجٜم٦م قمٜمده٤م سمدقمقة ُمـ أيمؼم إقمْم٤مء ؾمٜم٤م سمٛم٘مر أطمد 

اعمجٚمًلم،ًمٞمحتْمـ جمٚمس إُم٦م أول إضمتامع ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء سمٕمد شمٌٜمل ٟمٔم٤مم 

)آزدواج اًمؼمعم٤مين 
92
). 

واؾمتٜمت٤مضم٤مت اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ٓ شمتٜم٤مول إٓ اًمٜمّمقص اًمتل صقت قمٚمٞمٝم٤م اعمجٚمس 

ؾمقاء يم٤من هذا اًمرومض رومْم٤م  ،اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل و رومض جمٚمس إُم٦م ىمٌقهل٤م أو اًمتّمقي٧م قمٚمٞمٝم٤م

 وهٜم٤م قمٚمٞمف أن ي٘مدم اًمٌديؾ قمـ إطمٙم٤مم اعمرومقو٦م ُمـ ىمٌٚمف. ،ًمٙم٤مُمؾ اًمٜمص أو سمٕمض أطمٙم٤مُمف

ًمٌديؾ ذم اًمتقصٞم٤مت اعمراوم٘م٦م ًمألطمٙم٤مم حمؾ اخلالف، واًمتل شمٙمقن اًمٚمجٜم٦م ويتجًد هذا ا

اعمختّم٦م سمدراؾم٦م اًمٜمص ىمد وٛمٜمتٝم٤م شم٘مريره٤م اًمتٙمٛمٞمكم، واًمتل متثؾ رأي جمٚمس إُم٦م اعمح٤مل قمغم 

 اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء.

وهذا يٕمٜمل أن جمٚمس إُم٦م قمٜمد رومْمف اًمٜمص اًمذي صقت قمٚمٞمف اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل، أو 

أطمٙم٤مُمف، يٙمقن ذم طمٙمؿ اعمّم٤مدق قمغم اًمتقصٞم٤مت اًمتل ؿمٛمٚمٝم٤م اًمٜمص اًمتٙمٛمٞمكم ًمٚمجٜم٦م  سمٕمض

اعمختّم٦م سمدراؾم٦م اًمٜمص، وسمذًمؽ شمتح٘مؼ طم٤مًم٦م اخلالف اًمتل طمدده٤م اعم١مؾمس اًمدؾمتقري 

ُمـ اًمٜمص إؾم٤مد واًمتل جي٥م أن حت٤مل قمغم اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء  021سمٛمقضم٥م اعم٤مدة 

(
99
). 

رأي جمٚمس إُم٦م سمخّمقص اخلالف، شم٤ٌمذ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م وسمتحديد اًمٌديؾ اًمذي يٛمثؾ 

إقمْم٤مء ُمٜم٤مىمِم٦م اعمقاوٞمع اعمح٤مًم٦م قمٚمٞمٝم٤م وومؼ اإلضمراءات اعمتٌٕم٦م داظمؾ اًمٚمج٤من اًمدائٛم٦م 

اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمداظمكم ًمٚمٛمجٚمس اًمذي دمتٛمع سمٛم٘مره، ويًٛمح ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م 

خص شمرى أن آؾمتامع إًمٞمف ُمٗمٞمد ٕؿمٖم٤مهل٤م إقمْم٤مء  أن شمًتٛمع ًمٙمؾ قمْمق ذم اًمؼمعم٤من أو أي ؿم

)اًمتل ختتؿ سم٤مىمؽماح ٟمص شمقومٞم٘مل خيص إطمٙم٤مم حمؾ اخلالف
94
). 

 افػرع افثاين: افـص افتوؾقؼي فؾجـة ادتساوية األظضاء

إن ضورة وصقل اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء إمم ٟمص شمقومٞم٘مل يقضم٥م اًمٜمٔمر إمم ضم٤مٟمٌلم: إول 

ٚم٦م ٓشمٗم٤مق أقمْم٤مئٝم٤م قمغم شم٘مرير واطمد )اًمٗم٘مرة إومم( خيص اًمتّمقي٧م داظمؾ اًمٚمجٜم٦م يمقؾمٞم
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واًمث٤مين سم٤مًمقوع اًمًٞم٤مد ًمٙمؾ جمٚمس واًمذي يٕمتؼم اًمٕم٤مُمؾ احل٘مٞم٘مل اعمتحٙمؿ ذم إرؾم٤مء هذا 

 اًمت٘مرير )اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م(.

 افػؼرة األوػ: االحتؽام فؾتصويت دم إرشاء افـص افتوؾقؼي

امهل٤م سمت٘مرير ي٘مؽمح ٟمّم٤م طمقل احلٙمؿ أو أًمزم اعمنمع اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء  شمتقي٩م أقم

إطمٙم٤مم حمؾ اخلالف، وقمروف ًمٚمتّمقي٧م ُمـ ىمٌؾ أقمْم٤مئٝم٤م، ًمتؼمز أمهٞم٦م اعمٗم٤موٚم٦م سملم ٟمٛمٓمل 

 اًمتّمقي٧م اًمٕم٤مم واًمني ذم اخت٤مذ اًم٘مرار سمخّمقص اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل.

واًمقاوح أن شمًقي٦م اخلالف سملم جمٚمز اًمؼمعم٤من، ًمـ شمتح٘مؼ إٓ سم٤مقمتٜم٤مق اًمتّمقي٧م اًمني، 

ن اًمتّمقي٧م اًمٕم٤مم وسمٜم٤مء قمغم اًمروح اجلامقمٞم٦م اًمتل حترك اعمٛمثٚملم وحم٤موًم٦م آٟمتّم٤مر ًمرأي ٕ

اعمجٚمس اًمذي يٜمتٛمقن إًمٞمف، ىمد متٜمع سمٕمْمٝمؿ ُمـ شم٘مٌؾ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمجٚمس أظمر. وُمـ صمؿ 

يٙمقن آٟمًداد احلتٛمل اًمٜمتٞمج٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م قمغم ُمًتقى اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ًمت٘م٤مسمؾ أصقات 

)ٚمٛمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل ُمع قمنمة أقمْم٤مء عمجٚمس إُم٦مقمنمه ٟمقاب ًم
95
) . 

وًمتح٘مٞمؼ اًمقصقل إمم اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل واًمتّمقي٧م قمٚمٞمف، وم٢مٟمف سمقؾمع اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل 

وجمٚمس إُم٦م قمغم طمد ؾمقاء إذاك سم٘مٞم٦م أقمْم٤مئٝم٤م ُمـ همػم ممثٚمٞمٝمام قمغم ُمًتقى اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م 

قي٦م اًمتل شم٤ٌمذه٤م سم٢مطمداث ٟمقع ُمـ اًمذه٤مب إقمْم٤مء  سمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ ذم إضمراءات اًمتً

واإلي٤مب سملم ه٤مشمف إظمػمة ُمـ ضمٝم٦م وأقمْم٤مء اعمجٚمس اعمٕمٜمل ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م طمتك اًمقصقل إمم 

اشمٗم٤مق سمخّمقص اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل اعم٘مؽمح ًمٚمخالف ومٞم٤ًمهؿ ذًمؽ يمام يرى اًمٌٕمض ذم شم٘مري٥م 

)وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمجٚمًلم وشمًٝمٞمؾ اقمتٜم٤مق ُمقىمػ أطمدمه٤م ُمـ ىمٌؾ أظمر
96
). 

 افػؼرة افثاكقة: افوضع افسقاد فؾؿجؾسغ وافـص افتوؾقؼي فؾجـة:

إن اًمؽميمٞم٦ٌم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء  واعمٜمٌث٘م٦م قمـ شمريمٞم٦ٌم اعمجٚمًلم حتقهل٤م ُمـ هدف 

اًمتقومٞمؼ سملم اعمجٚمًلم سمِم٠من اًمٜمّمقص حمؾ اخلالف إمم اًمٕمٛمؾ قمغم إجي٤مد شمقومٞمؼ سملم إهمٚمٌٞم٦م 

 اًم٤ًمئدة قمغم ُمًتقامه٤م.

ٞمّمٌح ضمقهر اًمٜم٘م٤مش ذم وصقل اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء إمم ٟمص شمقومٞم٘مل ُمٜمّم٤ٌم قمغم وم

آٟمتامء اًمًٞم٤مد ًمألهمٚمٌٞم٦م اعمٛمثٚم٦م سم٤معمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م، سم٤مقمت٤ٌمره اعمحدد 

احل٘مٞم٘مل ًمٕمٛمؼ اخلالف سمٞمٜمٝمام، سمٛمٕمٜمك اًمقىمقف قمغم ُمدى ىمدرة اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم 

)سملم يمؾ احل٤ًمؾمٞم٤مت احلزسمٞم٦مإجي٤مد ٟمص يقومؼ 
97
). 

ومٕمٜمد وطمدة إهمٚمٌٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م، سم٤مٟمتامئٝمام ًمٜمٗمس 

احلزب أو اًمتٞم٤مر اًمًٞم٤مد وم٢من اإلؿمٙم٤مل ٓ يثقر، طمٞم٨م إذا وضمد اظمتالف سمٞمٜمٝمام وم٢مٟمف يٙمقن 

)سمًٞمٓم٤م وهم٤مًم٤ٌم ُم٤م خيص أُمقرا شم٘مٜمٞم٦م يًٝمؾ قمغم اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م شمًقيتف
98
.أُم٤م ذم طم٤مل اظمتالف (
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إهمٚمٌٞم٦م اًم٤ًمئدة هبام وم٢من آظمتالف سمٞمٜمٝمام طمقل اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م ؾمٞمٙمقن اؾمؽماشمٞمجٞم٤م 

وُمرضمٕمٞمتف اًمت٤ٌميـ سمِم٠من اًمريم٤مئز إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٕمٛمؾ اعمجٚمًلم، ومال يًع قمٜمده٤م اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م 

واؾمٕم٦م  إقمْم٤مء اًمقصقل إمم ٟمص شمقومٞم٘مل سمًٝمقًم٦م، وإذا حت٘مؼ ذًمؽ ومٞمٙمقن سمٕمد ُمٜم٤مىمِم٤مت

)شم٠مظمذ اًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٜمّمقص حمؾ اخلالف سمٕملم آقمت٤ٌمر
99

.) 

و هذا اًمقاىمع يٕمٙمس سمجالء حتٙمؿ اًمقوع اًمًٞم٤مد ًمٚمٛمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م، 

مت٤مصمال  أو اظمتالوم٤م، ذم شمٗمٕمٞمؾ أو شم٘مٚمٞمص قمٛمؾ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء أو ذم احل٘مٞم٘مٞم٦م شمًٝمٞمؾ 

٤مد احلٚمقل ًمٚمخالوم٤مت اعمٓمروطم٦م، سمؾ ويِمٙمؽ ذم ُمدى ىمدرة اًمٚمجٜم٦م أو قمرىمٚم٦م أداء ُمٝم٤مُمٝم٤م ذم إجي

اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم طمؾ يمؾ أٟمقاع اخلالوم٤مت ٕٟمف ذم طم٤مل قمٛمؼ اًمٍماع سملم اًم٘مقى 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٛمثٚم٦م داظمؾ جمٚمز اًمؼمعم٤من ًمـ يٙمقن سمقؾمع قمدد ُمٕملم ُمـ اًمؼمعم٤مٟمٞملم دم٤موز 

 جٛمقع ٟمقاب اعمجٚمًلم.ظمالوم٤مت يٖمذهي٤م اظمتالف اًمتقضمف اإليديقًمقضمل عم

 ادطؾب افثاين: ظرض افـص افتوؾقؼي فؾجـة ادتساوية األظضاء

سمتقصؾ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء إمم اىمؽماح ٟمص شمقومٞم٘مل سمخّمقص إطمٙم٤مم حمؾ اخلالف 

سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م يٜمتٝمل دوره٤م ذم إضمراء احلقار اًمؼمعم٤مين سمٞمٜمٝمام ىمّمد 

يمٞم٦م ضمديدة قمغم ُمًتقى اعمجٚمًلم ًمٚمٛمّم٤مدىم٦م قمغم هذا اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل اًمتًقي٦م ًمتٌدأ طمر

يم٤مظمتّم٤مص طمٍمي هلام. )اًمٗمرع اًمث٤مين( همػم أن ؾمٚمٓمتٝمام ذم اًمت٘مرير سمِم٠من اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ٓ 

يٛمٙمـ ووٕمٝم٤م ُمقوع اًمتٜمٗمٞمذ دون شمدظمؾ رئٞمس احلٙمقُم٦م اًمذي يتٕملم قمٚمٞمف قمرض هذا إظمػم 

 إول(. قمغم اًمؼمعم٤من سمٛمجرد شمٌٚمٞمٖمف إي٤مه )اًمٗمرع

 اًمٗمرع إول: قمرض اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م: اًمتزام طمٙمقُمل: 

قمغم رئٞمس اعمجٚمس اعمٕمٜمل اًمذي قم٘مدت سمٛم٘مره آظمر أؿمٖم٤مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء شمٌٚمٞمغ 

)اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل اًمذي شمقصٚم٧م إًمٞمف هذه إظمػمة إمم رئٞمس احلٙمقُم٦م
41
، ًمٞمٚمتزم هذا إظمػم (

 021ن ًمٚمٛمّم٤مدىم٦م قمٚمٞمف وومؼ اإلضمراءات اعمٕمتٛمدة ًمذًمؽ ووم٘م٤م ًمٚمامدة سمٕمروف قمغم جمٚمز اًمؼمعم٤م

 ُمـ اًمٜمص إؾم٤مد.

وُمٜمٕم٤م ًمِمؾ حت٘مٞمؼ أقمامل اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ٟمت٤مئجٝم٤م اعمرضمقة ذم طمؾ اخلالف ٟمتٞمج٦م 

اطمتٙم٤مر رئٞمس احلٙمقُم٦م طمؼ قمرض ٟمّمٝم٤م اًمتقومٞم٘مل قمغم جمٚمز اًمؼمعم٤من، وم٘مد أًمزُمف اعم١مؾمس 

سمذًمؽ دون أن يؽمك ًمف جم٤مٓ ًمٚمخٞم٤مر، طمٞم٨م ٓ يٛمٙمٜمف آطمتٗم٤مظ سم٤مًمٜمص اًمدؾمتقري ذم اًم٘مٞم٤مم 

اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء وطمرُم٤من اًمؼمعم٤من ُمـ اإلـمالع قمٚمٞمف وأظمذ اًم٘مرار اًمٜمٝم٤مئل 

 سمِم٠مٟمف.
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ومٖمؾ يد رئٞمس احلٙمقُم٦م قمـ اخلػمة ذم قمرض اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ُمـ 

ًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل قمٜمد اظمتالف جمٚمز اًمؼمعم٤من سمِم٠من اًمٜمّمقص دوٟمف حي٘مؼ شمٗمٕمٞمؾ ؾمػمورة ا

طمٞم٨م يٌٕمد يمؾ اٟمًداد ىمد حيدصمف شم٠مظمر رئٞمس احلٙمقُم٦م ذم شمٜمٗمٞمذ اًمتزاُمف، يمام يْمٞمؼ  ،اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

ؾمٚمٓمتف ذم شم٘مدير ُمدى  ُمالئٛم٦م اًمٕمرض ُمـ قمدُمف طم٥ًم اًمٔمروف اًم٤ًمئدة، وُمـ صمؿ وم٢من هذا 

اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م سمٕمد  اإلًمزام  يٕمد أطمد آًمٞم٤مت ُمٜمع شم٠مزيؿ اًمٕمالىم٦م سملم

 اٟمتٝم٤مء ُمٗم٤موو٤مهتام سمخّمقص اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م ُمقوقع اخلالف.

همػم أن اًمزام رئٞمس احلٙمقُم٦م سمٕمرض اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم اًمؼمعم٤من 

ن قمغم ًمٚمت٘مرير سمِم٠مٟمف ٓ يٌدو قمٛمٚمٞم٤م يمٗم٤مي٦م، ـم٤معم٤م أن هذا آًمزام همػم ُم٘مؽمن سمٛمٞمٕم٤مد زُمٜمل يٙمق

 رئٞمس احلٙمقُم٦م قمرض اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ظمالًمف.

و هق  إُمر اًمذي جير إمم ٟمٗمس اًمقاىمع اًمٜم٤مشم٩م قمـ قمدم اىمؽمان طمؼ هذا إظمػم ذم اؾمتدقم٤مء 

اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء سمٛمٞمٕم٤مد حمدد سمام جيٕمٚمف اعمتحٙمؿ احل٘مٞم٘مل ًمتًٝمٞمؾ أو شم٠مزيؿ اًمٕمالىم٦م سملم 

 الومٝمام.اعمجٚمًلم سمٕمد شمقصٚمٝمام إمم طمؾ وؾمط سمخّمقص ظم

ومْمال قمغم أن قمدم حتديد ُمٞمٕم٤مد زُمٜمل ًمٞم٘مقم رئٞمس احلٙمقُم٦م سمٕمرض اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م  

اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم اًمؼمعم٤من يٗمتح ًمف ؾمٌٞمال ًمٚمتخكم قمـ اًمٜمّمقص اعمٕمروو٦م أُم٤مم اًمؼمعم٤من 

)واًمتل اظمتٚمػ سمِم٠مهن٤م جمٚم٤ًمه
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 ية : اختصاص برداينافػرع افثاين: ادصادؿة ظذ افـص افتوؾقؼي فؾجـة ادتساو

شم٘مقم احلٙمقُم٦م سمٕمرض اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم اًمؼمعم٤من ًمٚمٛمّم٤مدىم٦م وومؼ 

ُمـ اًمٜمص إؾم٤مد سم٤مقمت٤ٌمر أن ؾمٚمٓم٦م اًمت٘مرير اًمٜمٝم٤مئل سمِم٠مٟمف اظمتّم٤مص طمٍمي  021اعم٤مدة 

 ًمٚمٛمجٚمًلم قمغم طمد ؾمقاء دون اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء، طمٞم٨م أن هذه إظمػمة ٓ شمِمٙمؾ

سمرعم٤مٟم٤م ُمّمٖمرا ٕظمذ اًم٘مرار اًمٜمٝم٤مئل سمخّمقص إطمٙم٤مم ُمقوقع اخلالف سملم اعمجٚمًلم سمؾ 

 ُمٝمٛمتٝم٤م اىمؽماح طمؾ هل٤م ومح٥ًم ًمٞمٕمرض قمغم اعمجٚمًلم ًمٚم٘مٞم٤مم سمذًمؽ.

وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م يالطمظ اظمتٞم٤مر اعم١مؾمس اًمدؾمتقري إشم٤ٌمع ادم٤مه اعمّم٤مدىم٦م اعمخت٤مر ذم أداء 

ومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم جمٚمز اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل سمخّمقص قمرض اًمٜمص اًمتق

اًمؼمعم٤من، ُمع وم٤مرق وطمٞمد، و هق اًمذي  جيٕمؾ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م يّمقشم٤من 

إُمر اًمذي يٕمٙمس  ،قمغم هذا اًمٜمص وومؼ ٟمٗمس اًمّمٞمٖم٦م اعم٘مؽمطم٦م ُمـ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء

 ت قمٛمٚمٞم٦م شمًقي٦م اخلالف سمٞمٜمٝمام .شمٌٜمل اعم١مؾمس اًمدؾمتقري اعم٤ًمواة سملم اعمجٚمًلم إمم آظمر ظمٓمقا

ًمٞمٙمقن ُمّمػم اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل سمٕمد قمروف قمغم اعمجٚمًلم أطمد اًمٗمرولم: إول ىمٌقهلام ًمف إصمر 

ُمّم٤مدىم٦م إجي٤مسمٞم٦م قمغم ُمًتقامه٤م، ًمٞمٜمتٝمل سمذًمؽ اإلؿمٙم٤مل اًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمٝمام ُمـ ضمٝم٦م وًمتت٠ميمد ومٕم٤مًمٞم٦م 
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ٝم٤مت اًمٜمٔمر سملم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ذم شم٠مُملم احلقار اًمؼمعم٤مين ًمت٘مري٥م وضم

اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، ومتٙملم هذا إظمػم ُمـ اًمت٠مصمػم ذم ُمْمٛمقن اًمٜمّمقص 

ًمتؼمز هٜم٤م ىمدرة  ،اًمتنميٕمٞم٦م دوم٤مقم٤م قمـ رأيف سمٛمِم٤مريمتف ذم أؿمٖم٤مل اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء

ن سمتذًمٞمؾ سم١مر اًمتقشمر اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم شمرىمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل سملم جمٚمز اًمؼمعم٤م

سمٞمٜمٝمام ُمٜمٕم٤م ًمالٟمًداد اعم١مؾم٤ًميت، ذم طملم يتجًد اًمث٤مين ُمـ ظمالل  اؾمتٛمرار اخلالف سملم 

اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م، رهمؿ متٙمـ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ُمـ اىمؽماح ٟمص 

ٙمس شمقومٞم٘مل ًمألطمٙم٤مم ُمقوقع اظمتالومٝمام، قمٜمد رومض أطمدمه٤م اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل، إُمر اًمذي يٕم

و يؽمضمؿ قمٛمؼ اخلالف وشم٤ٌمقمد ٟمٔمرهتام ذم أداء اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل وُمـ صمؿ قمرىمٚم٦م ؾمػمورشمف 

 واٟمٕمٙم٤مس آصم٤مره قمغم ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م.

وىمد يٙمقن رومض اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء ُمـ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل 

 )اًمٗم٘مر إومم( أو ُمـ ىمٌؾ جمٚمس إُم٦م )اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م(.

 : افتصويت افسؾبي ظذ افـص افتوؾقؼي من ادجؾس افشعبي افوضـيافػؼرة األوػ

إذا يم٤من اًمتّمقي٧م اًمًٚمٌل ضمقاب اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل سمخّمقص اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م 

)اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء، وم٢من احلٙمقُم٦م شمْمٓمر إمم ؾمحٌف ُم٤ٌمذة
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دون طم٤مضم٦م إمم متريره داظمؾ ( 

 جمٚمس إُم٦م.

ضورة ُمقاوم٘متٝمام قمغم ذات اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل سمٜمٗمس  ذًمؽ ٕن اعم١مؾمس اًمدؾمتقري يِمؽمط

اًمّمٞمٖم٦م اعم٘مؽمطم٦م ُمـ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء، يمام أن قمدم اًمتٛمرير هذا يتقاومؼ أيْم٤م ُمع 

شمدظمؾ  جمٚمس إُم٦م اًمالطمؼ ذم اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل .سمٛمٕمٜمك أن جمٚمس إُم٦م ًمٞمس سمٛم٘مدوره 

٘م٦م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل اًمتدظمؾ ٕظمذ اًم٘مرار سمخّمقص اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ىمٌؾ أو دون ُمقاوم

اًمذي يٗمن رومْمف سم٤مؾمتٛمرار اخلالف سمِم٠من اًمٜمّمقص اعمح٤مًم٦م ؾمٚمٗم٤م قمغم اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م 

 إقمْم٤مء سمام يقضم٥م ؾمح٥م اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل.

همػم أن هذا اًمرومض ىمٚمٞمؾ اًمتّمقر ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل، ٕٟمف ُمـ همػم اعمٜمٓم٘مل 

ٙمـ ًمف وٚمع ذم اخلالف اًمذي أطمدصمف واىمٕم٤م أٓ يّمقت قمغم ٟمص ؾمٌ٘م٧م ُمقاوم٘متف قمٚمٞمف، ومل ي

قمدم شمّمقي٧م جمٚمس إُم٦م ؾم٤مسم٘م٤م قمغم ذات اًمٜمص.إٓ إذا يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م شمًتٜمد إمم أهمٚمٌٞم٦م 

سمرعم٤مٟمٞم٦م داظمؾ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل ومل شمرهم٥م ذم اًمتٕمديالت اعمدظمٚم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م 

ٚمس إُم٦م ذو إهمٚمٌٞم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء، ؾمٞمام إذا محٚم٧م هذه إظمػمة وٛمـ ـمٞم٤مهت٤م شمقضمف جم

أيـ ؾمتقضمف أي احلٙمقُم٦م  ،اعمختٚمٗم٦م قمـ شمقضمف احلٙمقُم٦م أو أهمٚمٌٞم٦م اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل

 شمّمقي٧م ٟمقاسمف ٟمحق رومض اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل اعم٘مؽمح ُمـ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء .
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إن هذا اًمرومض يٕمد اًمًد اعمٜمٞمع اعمقضمف ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م اعمدقمٛم٦م سم٠مهمٚمٌٞم٦م ُم٤ًمٟمدة سم٤معمجٚمس 

ِمٕمٌل اًمقـمٜمل أُم٤مم شمدظمؾ جمٚمس إُم٦م ًمٚمت٠مصمػم ذم حمتقى اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م، وإن شمٓمٚم٥م اًم

ذًمؽ ُمـ احلٙمقُم٦م ؾمح٤ٌم يمٚمٞم٤م هلذه إظمػمة ُمـ اًمؼمعم٤من وإن يم٤مٟم٧م ُمِم٤مريع ىمقاٟملم هل 

)ُمّمدره٤م 
49
). 
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ٌل اًمقـمٜمل قمغم اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء شمٙمقن ذم طم٤مًم٦م ُمّم٤مدىم٦م اعمجٚمس اًمِمٕم

إطم٤مًمتف قمغم جمٚمس إُم٦م أُمرا ضوري٤م، ًمٞمٛمٚمؽ قمٜمده٤م اًمًٚمٓم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم رومض هذا اًمٜمص 

 سمٕمدم شمقومػم اًمٜمّم٤مب  اعمنموط دؾمتقري٤م ًمٚمتّمقي٧م داظمٚمف.

شمدظمٚمف ذم إن ؾمٚمٓم٦م اًمرومض هذه وإن يم٤مٟم٧م شمتٗمؼ وؾمٚمٓم٦م اًمٙمٌح اًمتل ي١مُمٜمٝم٤م جمٚمس إُم٦م طم٤مل 

أداء اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل سم٢مرضم٤مئف اًمٜمّمقص اًمتل حتٛمؾ ُمقاوٞمع طم٤ًمؾم٦م مل شمتٌٚمقر سمِم٠مهن٤م ٟمٔمرة 

ؿم٤مُمٚم٦م شم٠مظمذ ذم احل٤ًٌمن يمؾ ُم٘مقُم٤مت إُم٦م، وم٢مٟمف يٛمٜمح قمؼم ذًمؽ ومرص٦م ضمديدة ًمٚمٓمٌ٘م٦م 

)اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٗمتح ٟم٘م٤مش ُمؽمٍو طمقهل٤م
44
). 

اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم  ومْمال قمغم أن هذا اًمرومض يٕمٙمس ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى قمدم ىمدرة اًمٚمجٜم٦م

دم٤موز اخلالف سملم جمٚمز اًمؼمعم٤من، سمام يٕمٜمل إرهم٤مم احلٙمقُم٦م قمغم ؾمح٥م اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل، ؾمٞمام 

إذا يم٤من اًمقوع اًمًٞم٤مد عمجٚمس إُم٦م ُمٖم٤ميرا ٟٓمتامء احلٙمقُم٦م ويم٤مٟم٧م إظمػمة حمّمٜم٦م سم٠مهمٚمٌٞم٦م 

 مم٤مصمٚم٦م هل٤م داظمؾ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل. 

ص اًمتقومٞم٘مل اعم٘مؽمح ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م ىمد يٙمقن سم٢ميٕم٤مز همػم أن رومض جمٚمس إُم٦م ًمٚمٜم

ُمـ احلٙمقُم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وذًمؽ ذم طم٤مل وطمدة أو شم٘م٤مرب اٟمتامئٝمام اًمًٞم٤مد وُمٖم٤ميرشمف ٟٓمتامء 

سمتقضمٞمف شمّمقي٧م أقمْم٤مئف ود هذا اًمٜمص يمًٌٞمؾ ًمٚمقىمقف ود رهم٦ٌم  ،اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل

ؾ اخلالف، ؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م ُمِم٤مريع اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل ذم اًمت٠مصمػم قمغم اًمٜمّمقص حم

ىمقاٟملم، سمام يٗمٞمد شمٗمْمٞمؾ احلٙمقُم٦م ًمٚمتخكم قمٜمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م ص٤مطمٌتٝم٤م قمغم ومتح اًمًٌٞمؾ أُم٤مم شم٠مصمػم 

)اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل
45
)  

 اخلامتة : 

إن إٟمِم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء و اًمٜمص قمٚمٞمف دؾمتقري٤م ي١ميمد شمٜم٠ٌم اعم١مؾمس اًمدؾمتقري 

لم اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل و جمٚمس إُم٦م سمخّمقص مم٤مرؾمتٝم٤م ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مخلالف اًمذي ىمد ي٘مع سم

 اًمتنميٕمل و ؾمٞمام ُم٤م شمٕمّٚمؼ سم٤معمّم٤مدىم٦م قمغم اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م .

وقمٜمد شمٜمٌئف هبذا اخلالف، مل يًٙم٧م قمـ اخلالف اًمذي يٙمقن ؾم٤ٌٌم ذم إٟمِم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م 

تنميٕمل اًمذي ؾمٌؼ ُم٦م قمغم اًمٜمص اًمإقمْم٤مء  طمٞم٨م طمٍمه ذم طم٤مل قمدم شمّمقي٧م جمٚمس إ
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أن صقت قمٚمٞمف اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل . ؾمقاء يم٤من قمدم شمّمقيتف أو رومْمف قمغم يم٤مُمؾ و

تقري هٜم٤م مل يٗمرق سملم احل٤مًمتلم أطمٙم٤مم اًمٜمص اًمتنميٕمل أو سمٕمض أطمٙم٤مُمف ٕن اعم١مؾمس اًمدؾم

 ضمٕمٚمٝمام ؾمقاء ذم إٟمِم٤مء اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء .و

أن اعمجٚمس اعمت٥ًٌم ذم إٟمِم٤مء ه٤مشمف اًمٚمجٜم٦م هق  يمام أن اعم١مؾمس اًمدؾمتقري سمذًمؽ يٙمقن ىمد أيمد

و ذًمؽ ٟمتٞمج٦م ًمتدظمٚمف اًمالطمؼ قمغم قمٛمؾ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل . ٕن  ،دائام جمٚمس إُم٦م

اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل ذم اجلزائر شمٌٜمل ٟمٔم٤مم آزدواج اًمؼمعم٤مين ذم ادم٤مه واطمد يٌتدئ ُمـ اعمجٚمس 

ؾمقاء يم٤من أصٚمٝم٤م  ،ٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦ماًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل اًمذي يٌدأ سمٛمٜم٤مىمِم٦م  و اًمتّمقي٧م قمغم اًم

ُمنموع ىم٤مٟمقن ُمّمدره احلٙمقُم٦م أو ُم٘مؽمح ىم٤مٟمقن ُمّمدره ٟمقاب اعمجٚمس و يٜمتٝمل قمٜمد جمٚمس 

إُم٦م اًمذي يٙمقن شمدظمٚمف سمٕمدي٤م ًمذًمؽ ٓ يتّمقر أن يٙمقن اعمت٥ًٌم ذم اخلالف هق اعمجٚمس 

 اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل .

أقمٓمك طمؼ ـمٚم٥م إٟمِم٤مء  ،فهمػم أن اعم١مؾمس اًمدؾمتقري ُمع شمٜمٌئف سم٤مخلالف وحتديد ؾم٥ٌم وىمققم

اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م جلٝم٤مز آظمر همػم جمٚمز اًمؼمعم٤من و هق رئٞمس احلٙمقُم٦م دون أن يٚمزُمف قمغم ذًمؽ 

أو ي١مـمر هذا احلؼ سمٛمٞمٕم٤مد زُمٜمل ُمثال  مم٤م يٕمٓمل ًمرئٞمس احلٙمقُم٦م ؾمٚمٓم٦م واؾمٕم٦م ًمٚمتحٙمؿ ذم 

 .اؾمتدقم٤مء اًمٚمجٜم٦م ُمـ قمدُمف . ـم٤معم٤م أٟمف ٓ يقضمد أي ٟمص أيْم٤م حي٤مؾمٌف أو يٕم٤مشمٌف 

وهذا ُم٤م يًتدقمل إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم هذا اإلضمراء إُم٤م سم٢مًمزام رئٞمس احلٙمقُم٦م قمغم ـمٚم٥م اؾمتدقم٤مء 

اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م ًمالضمتامع سمٕمد ُمدة زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمٛمجرد اًمٕمٚمؿ سم٤مُمتٜم٤مع جمٚمس إُم٦م قمغم 

اًمتّمقي٧م قمغم اًمٜمص اًمتنميٕمل اعمٕمٜمل ؾمقاء يمٚمف أو سمٕمض أطمٙم٤مُمف. أو سم٢مقمٓم٤مء طمؼ اؾمتدقم٤مء 

ـم٤معم٤م أهنام اعم١ًموٓن قمغم إمت٤مم  ،وي٦م إقمْم٤مء عمجٚمز اًمؼمعم٤من قمغم طمد ؾمقاءاًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًم

اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل قمغم ىمدم اعم٤ًمواة ُمـ ضمٝم٦م ومح٤مي٦م ًمٚمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل يٙمقن أصٚمٝم٤م 

 ُم٘مؽمح ىم٤مٟمقن ُمـ ٟمقاب اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م .

٤مئف عمجٚمز اًمؼمعم٤من ٕهنام ص٤مطمٌل ومٙمام أقمٓمل طمؼ آؾمتدقم٤مء ًمرئٞمس احلٙمقُم٦م ٓسمد ُمـ إقمٓم

آظمتّم٤مص إصٞمؾ ذم مم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل ؾمقاء ذم طم٤مل اشمٗم٤مىمٝمام أو اظمتالومٝمام ٕهنام 

 يِمٙمالن جمٚم٤ًمن سمرعم٤من واطمد ٓ سمرعم٤مٟملم ُمًت٘مٚملم .

وػ إمم ذًمؽ أن اعم١مؾمس اًمدؾمتقري و اعمنمع . و إن أيمدا قمغم اعم٤ًمواة سملم اعمجٚمًلم ذم يم٤موم٦م 

قمٛمؾ اًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م سمداي٦م ُمـ اًمٕمْمقي٦م اعمت٤ًموي٦م ومٞمٝم٤م و اعمٜم٤مىمِم٦م إمم هم٤مي٦م إصدار إضمراءات 

ٟمص شمقومٞم٘مل ي٘مرب وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمجٚمًلم . إٓ أٟمف أيمد ُمرة أظمرى قمغم شمدظمؾ ضمٝم٤مز احلٙمقُم٦م 

سم٢مقمٓم٤مئف ؾمٚمٓم٦م قمرض اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م إقمْم٤مء قمغم جمٚمز اًمؼمعم٤من ًمٚمتّمقي٧م 

٤مد ًمذًمؽ .مم٤م يٕمٓمٞمف ومرص٦م سم٠مٓ يٕمروف ـم٤معم٤م أٟمف ٓ وضمقد ًمٜمص حي٤مؾمٌف أو دون أن يٚمزُمف سمٛمٞمٕم
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يٕم٤مشمٌف قمغم ذًمؽ و هق إُمر اًمذي وضم٧ٌم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ومٞمف عم٤م ومٞمف ُمـ شمٕمٓمٞمؾ ًمٚمؼمعم٤من قمـ أداء 

 وفمٞمٗمتف إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتنميع سم٥ًٌم اًم٘مقاٟملم.

ّرد اؾمتٛمرار ظمالف سمؾ أن رئٞمس احلٙمقُم٦م سم٢مُمٙم٤مٟمف ؾمح٥م اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل ًمٚمجٜم٦م اعمت٤ًموي٦م سمٛمج

اعمجٚمًلم سمخّمقصف و اًمذي يؽمضمؿ ذم طم٤مًمف قمدم ُمقاوم٘م٦م اطمدمه٤م قمغم اًمٜمص اًمتقومٞم٘مل مم٤م يٕمٜمل 

 أن احلٙمقُم٦م شمٌ٘مك دائام ُم١مصمرة ذم اًمٕمٛمؾ اًمتنميٕمل سملم جمٚمز اًمؼمعم٤من . 

 ؿائؿة ادراجع :
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اعمحدد ًمتٜمٔمٞمؿ اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل وجمٚمس إُم٦م  12-99ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ  87اعم٤مدة  -8

 .05ٞمٗمٞم٦م سمٞمٜمٝمام وسملم احلٙمقُم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م، ج.ج، اًمٕمدد وقمٛمٚمٝمام ويمذا اًمٕمالىم٤مت اًمقفم

 .12-99ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ  9-2اًمٗم٘مرة  94اعم٤مدة -01

- 00 H.Trunka, la commission mixte paritaire, R.D.P,N°3 Mai- Juin,1963,p479 
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Abstract: 

 the practice of organ transplantation is one aspect of a much wider 

phenomenon, linked to extraordinary advances in the life sciences; and 

medical technologies. all human horns can now be used: blood; the veins ; 

the cell; the bone marrow , including organs. 

 But transplantation lead to the construction to be composed of disparate 

parts, this requires the consent of the donor, but in the medical field consent 

has often sparked difficulty insofar as the element or exerts the will and the 

human body 

 مؾخص:

 ،إن اعمامرؾم٤مت اًمٓمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مُمؾ اعم٤ًمهؿ ذم ُمٞمالد شم٘مٜمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت زرع إقمْم٤مء اًمٌنمي٦م

يمؾ ُمٙمقٟم٤مت  اؾمتخدامُمرشمٌٓم٦م سمت٘مدُم٤مت قمٚمقم احلٞم٤مة واًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٓمٌٞم٦م. طمٞم٨م أصٌح سم٤مإلُمٙم٤من 

 اجلًؿ : اًمدم. اًمٕمروق ؛ اخلٚمٞم٦م؛ ٟمخ٤مع اًمٕمٔم٤مم، سمام ذم ذًمؽ أضمٝمزة.

اًمزرع شم١مدي إمم سمٜم٤مء ُمتآًمػ ُمـ أضمزاء ُمت٤ٌميٜم٦م، وهذا يتٓمٚم٥م ُمقاوم٘م٦م ُمـ  وًمٙمـ قمٛمٚمٞم٤مت

اًمٓمروملم اعمتؼمع و اعمًت٘مٌؾ، وًمٙمـ اعمقاوم٘م٦م ذم اعمج٤مل اًمٓمٌل أصم٤مرت صٕمقسم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من 

 ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٜمٍم اإلرادة و طمرُم٦م ضمًؿ اإلٟم٤ًمن .

Introduction : 

 Bien qu’avec des traits spécifiques, la situation de consentement au don 

créé par la pratique révolutionnaire des greffes d’organes confronte  le sujet 

à travers le corps et la mort. 

 Le consentement au don est le fondement de tout acte de prélèvement et 

de greffe, il est lié au principe de l’intégrité physique qui soulève des 

questions de nature éthique, culturelle et juridique.  la question est d’autant 

plus difficile que souvent les prélèvement d’organe se déroulent dans des 

situations humainement tragiques
1
 . 

 En échange, le don peut revêtir  plusieurs aspects : il peut être spontané 

ou sollicité, présumé ou explicite, ou encore partiel  à partir d’un vivant ou 

total à partir d’un sujet en état de mort ; chaque type de don a ses règles et sa 

législation
2
 . 
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 Quel statut juridique pour le consentement au don d’organes, et comment 

le garantir puisqu’ il est lié à l’intégrité  humaine?  

1. Le consentement et le prélèvement d’organes in vivo  

 Le consentement requis doit répondre à des différentes exigences et ne 

peut être donné que par certaines personnes dans la mesure ou le don est 

ciblé. 

Les législateurs exigent le consentement exprès, libre et claire du donneur
3
. 

a- Le consentement clair : 

 Pour que  la volonté du donneur soit éclairée il faut qu’il soit informé des 

risque auxquels il expose sa santé future, et des  conséquences éventuelles 

de prélèvement , selon (art 162/3 C.S.A
4
) et( art 1231-1 C.S P.F

5
). 

Et la question de la sensibilisation des risques donateurs entraînés dans le 

processus ne se limite pas à les aider à comprendre les risques médicaux 

auxquels sont confrontés les donateurs au cours du processus de transfert, 

mais on doit les aider à comprendre même les risques médicaux aux quels 

ils pourraient être exposés après le Transfert  d’organe 
6
 . 

 Ce qui est remarquable entre la loi algérienne et française c’est que : le 

législateur algérien n'a pas coûté une comité d'experts à faire éclairé le 

donneur  tout comme le législateur français (voir art 1231-3), mais plutôt a 

attribué cette tache au médecin sans préciser la prescription d'un médecin 

est-il le superviseur de l'opération ou tout autre médecin dans le même 

hôpital. 

b- Le consentement libre : 

 La volonté du donneur doit être  libre de toutes les pressions    

psychologiques ou physiques, Chaque contrainte exposée au donateur peut 

affecter sa volonté, cela veut dire que le donneur soit majeur capable 

juridiquement.et si le donneur vivant est apparenté, il faut s’assurer que le 

consentement est libre de toute pression
7
 . 

 Autrement dit, la réglementation relative au consentement dépend du 

statut juridique du donneur, majeur non soumis une mesure légale de 

protection, il peut librement consentir au prélèvement en vue  d’un don. En 

revanche, s’il est incapable, il bénéficie d’une protection renforcée 
8
. 

*le prélèvement sur mineur ou sur majeur sous tutelle : 

 Est clair pour nous, à travers l'article  163 (C.S. A ) que le législateur  ne 

permet pas de procéder au prélèvement d’organes chez les mineurs ou les 

personnes privées de discernement, et ne veut pas d'exception à ce sujet 

même si c’était des organes régénérables qui ne donnent pas lieu à des 

ruines de la vie, par exemple, une collecte de produits du corps humain 

comme les  cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la 
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moelle osseuse, notamment comme le législateur français (voir art1241- 9 

et 1241-4 C.S.P.F ).  

 Et considérant  que les mineurs ne pouvant prendre de décisions  graves, 

le consentement revient au détenteur de l’autorité parentale d’exprimer leur 

consentement
9
 . 

 Alors que le prélèvement sur mineur ne peut avoir lieu qu’avec le 

consentement de chacun des titulaires l’autorité parentale ou du tuteur.
10

, il 

faut qu’il soit exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou 

le magistrat désigné par ce dernier, qui s'assure au préalable que le 

consentement est libre et éclairé ,En cas d'urgence vitale, le consentement 

est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. 

 Un comité de trois experts doit l’autoriser (voir art 1231-3 

C.S.P.F) ;après avoir vérifié que le mineur a été informé du prélèvement 

envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il est apte, et si l’enfant manifeste 

son refus il s’agit de droit de veto (voir art 1241-3/3 C.S.P.F) 

 Mais le législateur français a pris en considération l’avis du mineur « s’il 

est apte » ! et la question se pose de but de législateur on exigeant la 

capacité intentionnelle, est ce qu’elle est physique ou morale, et si c’étais 

morale pourquoi il n’a pas dit « mineur capable de discernement » ? 

 Et si les mineurs sont protégés, il en est de même pour les incapables 

majeur ; sauf que le prélèvement est subordonné à des dispositions 

différentes selon la personne protégée, si elle faisait l’objet d’une mesure de 

tutelle ou de curatelle ou de sauvegarder de justice (voir art 1241-4 C.S.P.F) 

c- Formalisation de consentement : 

 Selon l’article 162 (C.S.A),il parait que le législateur algérien exige la 

formalisation de consentement, comme le législateur français d’après 

l’article 1231-1 (C.S.P.F), mais en consultant les procédures on révèle 

d’importantes divergences : 

 -le législateur français exige que le consentement du donneur, soit 

exprimé  devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat 

désigné parcelui la, Et en cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, 

par tout moyen, par le procureur de la République. 

 -par contre le consentement écrit  découlé d’un donneur algérien doit être 

établi en présence de deux témoins et déposé auprès du directeur 

d’établissement et du médecin chef de service. 

 Mais le législateur a relevé certaines lacunes dans l'article 162/2 précité 

dont il n’a pas précisé le type de l’écriture consacrée le consentement afin 

d’indiqué la partie responsable de l’édition; si le donneur? ou 

l’administration de l’établissement greffon ? ou si un formulaire ou une 
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déclaration? en outre il n’as pas alloué les critère  des témoins sachant qu’ils 

devraientt être majeur, mais peut on être membre de la famille du donneur? 

  En revenant a l’article 153 du code de procédure civile et administrative 

algérien
11 

, on trouve que nul ne pourra  etre entendu en qualité de témoin  

s’il est parent ou allié en direct (le conjoint, les frères et sœur, cousins) avec 

l’une des parties, mais les mineurs ne peuvent être entendus qu’a titre de 

renseignement. 

 Et à propos de la partie responsable du consentement exprimée en 

consultant les établissements greffon, on constate qu’il travaille selon un 

formulaire  administratif. 

d-Le consentement révocable : 

 La loi organisant la transplantation d’organes concernant le consentement 

permet en tout temps de le retirer après qu’il soit déjà donné (voir art 162/2 

C.S.A et art 1231-1/4 C.S.P.F). 

 Mais selon l’article 162/2 précité, le législateur n’a pas mentionné la 

façon d’exprimer le recul comparant avec l’article 1231-1/4 qui a déclaré 

que le consentement peut être révocable sans forme et à tout moment. 

 Mais on se demande à quoi sert de retirer le consentement après l’avoir 

donner et procéder à la greffe, ou après qu’il parvient à la connaissance du  

receveur, et il fera mieux de bien préciser le moment exact de pouvoir 

l’annuler. 

 Et on se demande notamment si le législateur algérien n’exige aucune 

forme de recul qui peut être exprimé verbalement,  par  écrit,  par les signes 

généralement en usage, ou par une conduite telle qu’elle ne laisse aucun 

doute sur la véritable intention de son auteur (voir art 60 code civil 

algérien)
12

 ? ou bien son silence qui s’interprète que le consentement soit 

retiré de la même façon qu’il a été exprimé ? 

2. le consentement et le prélèvement d’organe poste mortem : 

 Sachant que les atteintes à l’intégrité  physique ont toujours  impliqué 

une personne vivante, la mise en place de conditions spécifiques aux 

prélèvements poste mortem peut susciter des questions, d’une part le fait 

du prélèvement est effectué dans l’urgence sur une personne en état 

coma dépassé ,et d’autre part parce que le corps n’est pas dissociable de 

l’homme et la mort ne compromet pas son humanité.
13

  

a- le  consentement du défunt 

  le champ d’application de consentement du  défunt a varié mais 

demeure toujours le problème de la façon de l’exprimer. 

Le consentement explicite 
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 Selon la loi qui organise la transplantion d’organes en Algérie on 

trouve que le législateur n’autorise en aucun cas le prélèvement à partir 

d’un cadavre s’il n’a pas exprimé de son vivant son consentement (voir 

art 164 /2 C.S.P). 

 donc on peut conclure que le législateur  n’exige aucune forme  pour 

le défunt d’exprimer de son vivant son consentement de prélèvement, en 

lui  permettant toute la liberté d’exprimer selon les modalités possibles 

(voir 60 C.C.A), dans le but de faciliter les procédures du don après la 

mort s’il était hospitalisé, donc il ne pourrait pas résister  à des 

procédures compliquées, mais devant la présence de qu’elle personne ce 

consentement doit être exprimé ?  est ce que devant le médecin chef de 

service ? ou devant deux  témoins membre de famille pour transférer sa 

volonté à sa famille ? 

 En outre si le défunt n’était pas malade et s’ il a exprimé son 

consentement verbalement en discutant avec son cousin, comment 

transmettez ce consentement après sa mort au médecin qui va effectuer 

la transmettre ?   et qui se dit être la volonté du défunt ?  

 Mais l’aricle 165 C.S.A stimule qu’il est interdit de procéder au 

prélèvement d’organes ou de tissus en vu d’une transplantation si la 

personne de son vivant a exprimé par écrit une volonté contraire. 

 Mais le législateur n’a pas précisé le type d’écriture pour exprimé le 

refus : est ce que dans un registre prévu à cet effet, ou par une simple lettre, 

on se demande si ce refus est révocable ? et comment ? 

*le consentement implicite : 

 Tout individu est considéré consentant au don d’élément de son corps 

après la mort, en vue de greffe, s’il n’a pas manifesté son opposition de son 

vivant. 

 Le prélèvement est autorisé sauf si le défunt a, de son vivant, fait 

connaitre son refus de faire don de ses organes après son décès, soit on 

s’inscrivant sur un registre national, soit par disposition testamentaire, soit 

par simple information orale à ses proches, c’est la règle du « qui ne dit mot 

consent ».
14

. 

 L’article 1232-1 du code de la sante publique français conserve ce 

système et maintient la présomption de consentement pour les prélèvement 

effectués à des fins thérapeutiques, en effet, la famille ne peut qu’attester 

d’un refus exprimé par le défunt à un tel prélèvement et  dont les médecin 

n’aurait pas été averti- vue que ce dernier peut être exprimé par tout moyen-

et non pas exprimer le consentement de celui ci, mais comment le médecin 

pourra-t-il outrepasser un refus exprimé par la famille qui se dit être la 

volonté du défunt ? 
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 Et si ce refus est exprimé par l’inscription sur un registre national 

puisque ce dernier est parmi les modalités possibles (« notamment par 

l’inscription sur un registre nationale prévu à cet effet », dit le texte), on 

s’interroge sur sa réelle efficacité  car il est le seul moyen d’une part ? et s’il 

n’est obligatoire d autre part ? 

b-le consentement apparenté : 

 Si le silence vaut consentement du défunt en vue de greffes s’il n’a pas 

manifesté son opposition de son vivant chez le législateur français, alors que  

le législateur  algérien  ne permet pas le prélèvement si le défunt n’a pas 

exprimé sa volonté  de son vivant qu’après l’accord de l’un de sa famille 

dans l’ordre suivants :père, mère, conjoint, enfant, frère ou sœur ou le tuteur 

légale si le défunt n’a pas de famille. (voir art 164/2 C.S.A). 

 mais on remarque que le législateur tombe dans les mêmes lacunes : 

Quelles sont les modalités d’exprimer la volonté de l’un de ses proche 

concerner de ce sujet ?quelles  sont les conditions exigées chez ce dernier ? 

et enfin qui prouve que c’était la volonté du défunt ? 

 Mais constatant les critiques visant le législateur algérien concernant 

l’exigence du consentement apparenté du défunt s’il n’a pas refusé le don de 

son vivant, vu que la durée de vie des organes est courte notamment les 

difficultés reçues de procéder à la recherche d’un membre de sa famille pour 

donner sa  volonté, tout cela à mené le législateur à exclure les cornées et les 

reins de l’accord apparenté et permet de les effectuer sans un accord 

préalable dans les cas suivants : 

-s’il n’est pas possible de prendre contact a temps avec la famille du défunt 

ou son représentant légal et que tout délai entrainerait la détérioration de 

l’organe à prélever. 

-si l’urgence de l’état de santé du receveur de l’organe l’exige (voir art 

164/3 C.S.A). 

Conclusion : 

 En matière de consentement les dispositions de code de la santé publique  

français  institue de nombreuses garanties comme le prélèvement sur les 

incapables, la formalité du consentement, notamment les procédures de le 

prononcer, par rapport au code de la santé algérien qui contient plusieurs 

lacunes, mais cela ne signifie ni la perfection du code de la santé Français ni 

la médiocrité du code de la santé algérien : 

 -Le consentement présumé retenu par le législateur français ne lève pas 

les doutes concernant l’éventualité d’un refus et laisse toujours les médecins 

confrontés à la taches difficile de consulter les familles pour que celle-ci 

attestent de la volonté de défunt. 
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 -La législation  française concernant la révocation de consentement 

s’agissant du prélèvement in vivo est loin d’être claire ce qui nécessite 

l’intervention de législateur. 

 -Et pour le législateur algérien, on se demande pourquoi il a exigé la 

formalisation de consentement in vivo dont il  n’exige aucune forme pour le 

défunt d’exprimer de son vivant son consentement de prélèvement, en lui  

permettant toute la liberté de l’exprimer selon les modalités possibles? 

 - Notamment, l’objet du prélèvement de tissus, cellules et produits 

n’affecte pas la santé du sujet aussi gravement qu’un don d’organe ?donc ou 

sont les institutions de législateur algérien envers l’admissibilité des 

prélèvements de tissus sur les mineurs.  
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