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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

 الشركات التجارية: مظاهره  آاثرهمبدأ حسن النية يف 
 زكري اميان:  دكتورة

 "ب"قسم  ستاذة حماضرةأ
 تلمسان. -كلية احلقوق جامعة ايب بكر بلقايد

 مقدمة
،فلم يتخلى  (1)ظهورها بطابعها التعاقدي القائم على مبدأ سلطان االرادةاحتفظت الشركة منذ   

املشرع عن هذا التصصور التعاقدي رغم التطور الذي طرأ على مفهوم الشركة التجارية و حىت بعد 
،  لكن ما يعاب على هذا التصصور (2)االعرتاف ابملؤسسة ذات املسؤولية احملدودة ذات الشخ  الواحد

الشركة اىل حتقيق  يف حني تسعىبني مصصاحل األطراف املتعاقدة،  ركة انه يتضمن تعارضالتعاقدي للش
هدف اقتصصادي مشرتك، هنا تربز أمهية مبدأ حسن النية يف الشركات التجارية حيث ساهم هذا املبدأ يف 

  تضييق اهلوة اليت تفصصل بني مصصلحة كل من الشركاء والشركة و املتعاملني معها.

وهذا ما أشار اليه  ،وتنفيذهالنية دورا مهما يف كل مراحل العقد يف مرحلة انعقاده  حسنيلعب مبدأ   
، ويقصصد حبسن النية ضرورة التزام األطراف املتعاقدة مببادئ (3)من القانون املدين 101املشرع يف املادة 

نة املصصاحل املقابلة جانب االلتزام ابلنزاهة وصيا ىلإيال، الصصدق واألمانة والصصراحة وعدم الغش واالحت
 .(4)والقيام بتصصرفات إجيابية للتعاون مع الطرف اآلخر، واالمتناع عن خداعه

                                                 
اكثر على  وأتزم شخصصان طبيعيان او اعتباراين : " الشركة عقد مبقتضاه يلنهأمن القانون املدين على   914 تن  املادة املادة 1

هدف  بلوغ وأالذي قد ينتج او حتقيق اقتصصاد نقد هبدف اقتسام الربح  وأمال  وأ نشا  مشرتك بتقد م حصصة من عمل املسامهة يف
 اقتصصادي ذي منفعة مشرتكة".

 من القانون التجاري. 30مكرر  143 املادة 2 
 أشار املشرع ضمنيا لاللتزام مببدأ حسن النية حىت يف املرحلة السابقة على التعاقد أي يف فرتة املفاوضات. 3 
 ملدين اجلزائري، دراسة مقارنة، ديوان املطبوعاتالعقد يف ضوء القانون ا برامإبقة على طار القانوين للمرحلة السابلحاج العريب، اإل4 

 .66، ص 0010اجلامعية، 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

ال ينظر ملبدأ حسن النية يف الشركات التجارية كحق مستقل بل يعترب مبدأ عقداي ترتتب عنه حقوق 
عنصصر التعاون مهمة لكل األطراف يف الشركة ابعتبارها عقدا كسائر العقود، خاصة أهنا قائمة على 

 .(1)املشرتك ونية االشرتاك من أجل جناح املشروع 

تطور هذا املبدأ يف الشركات التجارية وأصبح يتكيف مع خمتلف االلتزامات داخل الشركة، فلم يعد  
الذي ال ميثل اال مظهرا  من مظاهر مبدأ حسن  ،(2)ميثل فقط ركن نية االشرتاك والتزام الشركاء ابلتعاون

، فنجد املبدأ يقيد تصصرفات كل من الشركة و الشركاء واملسريين كما يعترب من  الشركات التجاريةالنية يف 
مظاهره قاعدة عدم االحتجاج على الغري، و نستطيع ان نلمس آاثر مبدأ حسن النية من خالل اعرتاف 

ات  أخرى ذات أمهية  املشرع بنظرية الظاهر محاية حلسن نية املتعاقد ، كما أدى هذا املبدأ لظهور التزام
 كبرية يف عالقة الشركة ابملتعاملني معها كالتزام الشركة ابإلعالم.

 هذا ما يطرح التساؤل حول أمهية صور مبدأ حسن النية يف الشركات التجارية وآاثره؟

هذا ما سنحاول اإلجابة عليه بتسليط الضوء على مظاهر مبدأ حسن النية، واإلشارة ألهم اآلاثر 
 عنه.املرتتبة 

 أ حسن النية يف الشركات التجاريةاملبحث األ ل: مظاهر مبد

يعترب االلتزام ابلتعاون بني الشركاء املعيار املوضوعي لركن نية االشرتاك اليت تستمر ابستمرارية نشا  
الشركة، لذلك يعترب االلتزام ابلتعاون اهم مظاهر مبدأ حسن النية، كما تعترب قاعدة عدم االحتجاج على 

غري من مظاهر هذا املبدأ واليت اعترب املشرع حسن النية فيها اهم شر  لتطبيقها. لذلك سوف نسلط ال
الضوء على التزام الشركاء ابلتعاون )املطلب األول(، مث قاعدة عدم احتجاج الشركة التجارية على 

 املتعاملني معها )املطلب الثاين(.

                                                 
1  J. Mestre , D’une exigence de bonne foi a un esprit de collaboration , R.T. D   civ, Dalloz, 

1986, P 100. 

يف البورصة اليت خيتفي فيها هذا الركن خاصة بعد تراجع ركن  نية االشرتاك يف الشركات الكربى كشركات املسامهة  املسعرة  2 
 الحتوائها على عدد كبري من  شركاء. 
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  ل: التزام الشركاء ابلتعا ناملطلب اال 

مبدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات العقدية طيلة حياة الشركة، فيجب أن تتماشى هذه  ميتد
االلتزامات مع مبدأ حسن النية حتقيقا ملصصلحة الشركة والشركاء، واليت ال تتحقق إال بوجود مظاهر 

 هذا التعاون الذي يتضمنه ركن نية االشرتاك. التعاون املشرتك بني الشركاء،

اون هو التعاون اإلجيايب الذي ال يتحقق بتقد م   احلصصة وامنا ابلسهر على حتقيق الغرض املقصصود ابلتع
الذي نشأت الشركة من اجله وعن طريق بذل جهد ومباشرة نشا  مشرتك، فاملفهوم التقليدي لنية 

 ربح.االشرتاك يقوم على فكريت التعاون واملساواة من أجل الوصول للهدف املشرتك املتمثل يف حتقيق ال

املفهوم احلديث لنية االشرتاك فيعترب التعاون تلك الرغبة يف حتمل خماطر االستغالل املشرتك، ومبا  ماأ
مبدأ املساواة هو  نإفهي موجودة يف خمتلف العقود  مناإاملخاطر ال تنحصصر يف عقد الشركة ان فكرة 

اء لقرارات ختدم املصصلحة اجلماعية، العنصصر الذي يدل على نية االشرتاك اليت ال تتحقق إال ابختاذ الشرك
عدم قيام الشريك مبا  نأاالشرتاك ومببدأ حسن النية، كما فاإلخالل مببدأ املساواة يعترب اخالال بنية 

تعسف األغلبية قد ال يعيق سري الشركة  نأ، رغم (1)يفرتض أن يقوم به يعترب سببا كافيا الحنالل الشركة
   ومبصصلحة الشركة.لكنه ميس مبصصلحة أقلية الشركاء 

الطابع اجلماعي ملباشرة النشا  هو الذي يربز فكرة التعاون واملساواة بني الشركاء أي ضرورة ختلي  نإ
تعارضت مع مصصاحله ورغباته  نإو مبصصلحة االستغالل املشرتك حىت  الشريك عن الفردية وربط مصصلحته

 الشخصصية. 

جمموعة منهم هي املهيمنة  وأمصصلحة أحد الشركاء  لة تصصبح فيهاوعليه تنتفي نية االشرتاك يف كل حا
ال ميكن تصصور نية االشرتاك دون وجود االتفاق على  نهأب مصصلحة االستغالل املشرتك، كما على حسا

                                                 
1G. Ripert –R. Roblot, Traité de droit commercial, par Michel Germain, tome1.18éme éd, Paris, 

2001, p 683. 
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وجود هذا االتفاق ال يدل على توفر نية  نأالعكس غري صحيح أي  نأتوزيع األرابح واخلسائر، مع 
 .(1)الشركة لكنه ميثل اجلانب املادي لنية االشرتاك انكأر  نعهو ركن مستقل  مناإشرتاك اال

 املطلب الثاين: قاعدة عدم احتجاج الشركة على املتعاملني معها.

ميكانزمات تتعلق  قام املشرع بتنظيم سلطات املسريين ضماان حلقوق دائين الشركة مع الشركة فوضع
يت يقصصد هبا عدم سراين بعض تصصرفات " والقاعدة عدم االحتجاج على الغري"  مههاأبتمثيل الشركة 

املسريين جتاه الغري، حيث تسمح هذه القاعدة للغري بتجاهل هذه التصصرفات واملطالبة بعدم نفاذها جتاهه 
واعتبارها غري موجودة ابلنسبة له، وهذا ما ميكن اعتباره محاية مهمة خاصة عند قيام املسري ابستغالل 

  الصصالحيات والسلطات املمنوحة له. 

تتخذ قاعدة عدم االحتجاج جتاه الغري صورتني تتمثل الصصورة األوىل يف عدم االحتجاج على الغري 
ابلتحديد االتفاقي لسلطات املسريين يف القانون األساسي، والصصورة الثانية تتمثل يف عدم االحتجاج 

 على الغري بتجاوز املسري موضوع الشركة.

ات املسريين، فال جيوز جتاوز هذه احلدود إال بتعديل للشركاء بوضع قيود على سلط املشرعمسح 
القانون األساسي، على ان ال ميس هذا التحديد بسلطات املسريين اليت تدخل يف صميم اختصصاصهم 

، وسبب مساح املشرع بوضع هذه (2)أي دون جتريد املسريين من سلطاهتم املستمدة من نصصوص القانون
اسعة يف الشركة وجتاه الغري فيحق للمسري أن يربم كل التصصرفات القيود هو متتع املسريين بسلطات و 

الالزمة لنشا  الشركة ابستثناء بعض التصصرفات اليت حيصصل من اجل القيام هبا على إذن خاص من 
 .(3)الشركاء 

                                                 

، الوجود القانوين للشركة التجارية، 1القانون اخلاص، جعبد هللا خالد السوفاين، الوجود القانوين للشركة التجارية، أطروحة دكتوراه يف 1 
 .131، ص0331-0333كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس املنار

 من القانون التجاري. 400و  155و  119املواد 2  
 من القانون التجاري. 408املادة 3  
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منع املشرع ان يكون لتحديد سلطات املسريين أي اثر جتاه الغري محاية له من بعض الشرو  اليت 
فالحيتج عل الغري هبذا التحديد حىت يف حالة نشره  ،(1)انون األساسي واليت قد ال يعلمهايتضمنها الق
، و ان عدم االحتجاج على الغري بتحديد سلطات املسري جتاه الغري مل يقرره املشرع   (2)هوعلم الغري ب

 أن حتديد كجزاء مرتتب عن إمهال نشر التحديد السلطات وإمنا هو محاية مهمة للغري، ابإلضافة إىل
السلطات يعترب اتفاقا داخليا ال عالقة لدائين الشركة به لذلك فإن أثر تلك االتفاقيات احملددة للسلطات 

 فال تسري آاثر حتديد السلطات إال بني أطراف االتفاق حىت يف حالة نشره. ،(3)ال جيب أن ميتد للغري

ندة للمسري يقوم على أسس السرعة إن عدم احتجاج الشركة على الغري بنشر حتديد السلطات املس
والثقة يف املعامالت التجارية، ألنه يوفر على املتعاملني مع الشركة ضرورة االطالع على القانون األساسي 

 .(4)بصصفة مستمرة

يعترب حسن النية شرطا أساسيا لتطبيق قاعدة عدم االحتجاج بتحديد السلطات، وال يكون علم الغري 
شفا عن حسن النية، ألن الغري قد يعلم حدود السلطات، اىل جانب علمه انه ال أو عدم علمه معيارا كا

ميكن االحتجاج عليه هبذا التحديد، وال ميكن اعتبار النشر دليل على علم الغري وعلى سوء نيته، ألنه قد 
 .(5)يطلع على هذا التحديد لسلطات املسريين بوسائل وطرق اخرى

عدم االحتجاج على الغري بتجاوز املسري ملوضوع شركة املسامهة جانب ذلك قرر املشرع قاعدة  ىلإ
من القانون التجاري، فتكون الشركة ملتزمة  603و  511والشركة ذات املسؤولية احملدودة يف املادتني 

بتلك التصصرفات إال إذا مت إثبات علم الغري بتجاوز املسري موضوع الشركة، كما أضاف املشرع أن نشر 
سي ال يعترب كافيا لتأكيد علم الغري به، فقد يتعذر على الغري الرجوع للعقد التأسيسي من القانون األسا

                                                 

 من القانون التجاري. 400و  155و  111املواد 1  
املتعلق بشرو  ممارسة األنشطة التجارية ،اىل التزام الشركات ابطالع الغري على كل  38-39من القانون رقم  10ة املاداشارت 2  

 .2التعديالت املتعلقة بصصالحيات هيئات اإلدارة
3P. Didier ,  Les pouvoirs des gérants des sociétés de personnes des ,R.T.D, France, 1993, p 193.  
4 A. Mamlouk, Amel Mamlouk, La représentation des sociétés commerciales et la protection  des 

tiers , Annales des sciences juridique, périodique F.S.J.E.G , tunisie,2010,p 75. 
5 D. Gibirila ,  Le dirigeant de sociétés statut juridique, social ,Litec , France, 1995, p 333. 
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اجل االطالع على سلطات املسريين إال إذا وجدت ظروف يستحيل معها عدم اطالع الغري على جتاوز 
 .(1)املسريين موضوع الشركة

ضوع الشركة جتاه الغري نتيجة طبيعية يعترب إقرار املشرع مبسؤولية الشركة عن األعمال اخلارجة عن مو 
لرتاجع املفهوم العقدي للشركة التجارية، ورغم ذلك احتفظ مبدأ حسن النية مبكانته حيث ال تطبق 
قاعدة عدم االحتجاج على الغري بتجاوز موضوع الشركة اال يف حالة عدم علم الغري بذلك التجاوز أي 

 صور حسن النية عند تقريره هلذه احلماية. يف حالة حسن النية، ومع ذلك مل حيدد املشرع

يكون املتعامل مع الشركة   نأروف احمليطة ابملعاملة فال ميكن ميكن أن تستخل  تلك النية من الظ
جاهال مبوضوعها، لكن ما ميكن أن جيهله الغري فعال هو جتاوز املسري بتصصرفاته ملوضوع الشركة وهو 

، خاصة ان املشرع مل يتطرق حلالة نشر موضوع الشركة ومل يعترب املعيار احملدد حلسن أو سوء نية الغري
 (2).نشره قرينة على علم الغري به

 املبحث الثاين: آاثر مبدأ حسن النية يف الشركات التجارية.

يستلزم مبدأ حسن النية واجب النزاهة أي وجود اعالم موجه بطريقة قانونية من كل األطراف املتدخلة 
ي هذا الواجب يف هذا الشأن ضرورة توفري معلومة نزيهة وصحيحة، من هنا يعترب يف الشركة، ويقتض

 .(3)االلتزام ابالعالم من بني اهم االلتزامات الناجتة عن مبدأ حسن النية 

استندت معظم تطبيقات مبدأ حسن النية على نظرية الظاهر خاصة يف جمال الشركات التجارية ورغم 
اال اهنا ارتبطت منذ ظهورها هبذا املبدأ، وتعاظمت أمهية نظرية الظاهر بعد  ان نظرية الظاهر فكرة قدمية

                                                 
مت استثناء شركة التضامن من قاعدة عدم االحتجاج على الغري بتجاوز املسري حلدود موضوع الشركة جتاه الغري،  و يرجع ذلك لقوة  1

 الضمان املمنوح للغري يف هذه الشركة اليت يكون فيها الشركاء مسؤولون بصصفة شخصصية وتضامنية عن كل التزامات الشركة.
القانون التجاري على انه" تلتزم الشركة يف عالقتها مع الغري حىت ابعمال جملس اإلدارة اليت ال تتصصل مبوضوع  من 400املادة تن   2

 الشركة إال إذا أثبت أن الغري كان يعلم أبن العمل جتاوز هذا املوضوع أو كان ال يستطيع أن جيهله مراعاة للظروف."
م كشركاء، حيث وضع املشرع آليات خاصة من اجل ممارسة املساهم يف شركة يعترب حق الشركاء يف االعالم حقا مالزما لصصفته3

عالم املسامهة حلقه يف االطالع على املعلومات املتعلقة ابعمال الشركة وحساابهتا، ابلتايل فهو التزام قانوين خمتلف عن التزام الشركة ابال
 ابعتباره من مقتضيات ابرام العقد وتنفيذه حبسن نية.



 8102العدد الرابع مارس                                                                             جملة املنار للبحوث  الدراسات القانونية  السياسية
 0 

 

1 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

بروز بعض األنظمة القانونية اليت استندت عليها أمهها الشركة الفعلية والتسيري الفعلي واليت بدورها تعترب  
 .(1)مبدأ حسن النية شرطا أساسيا لتوفري احلماية للدائنني

ول(، مث نتطرق لنظرية الظاهر )املطلب الثاين( األابالعالم )مطلب  الشركة هلذا سوف ندرس التزام
 وبعد ذلك نتطرق الهم تطبيقات نظرية الظاهر )مطلب اثلث(.

 املطلب اال ل: التزام الشركة ابالعالم.

إخفاء أية معلومة  نإفات حسن النية يف إبرام العقود، االلتزام ابإلدالء ابملعلومة من مقتضي يعترب  
املتعاقد ابإلدالء بكافة املعلومات احلقيقية  م الغري يعترب متعارضا مع مبدأ حسن النية، فيلتزممهمة هت

كما ال   ،(2)والدقيقة املتعلقة ابلعقد للطرف اآلخر فال يستغل عدم معرفته ابلعقد ليزج به يف عقد جيهله
وذلك يف مرحلة  ،(3) العقديعلم حقيقته فيلتزم بعدم السكوت عن واقعة مؤثرة يف مرأيرتكه خمدوعا يف 

لذلك يعترب هذا االلتزام من مقومات العقد بصصفة عامة وعقد الشركة بصصفة  ،تكوين العقد وتنفيذه
خاصة  ابعتباره عقد قائم على نية االشرتاك وعلى االعتبار الشخصصي للشركاء، خاصة يف شركات 

لتعاون بني الشركاء وبني الشركة األشخاص فيعترب عقد الشركة أكثر العقود القائمة على ضرورة ا
 املتعاملني معها.

االلتزام ابإلعالم مببدأ حسن النية يف عقود الشركات التجارية يعترب مسألة قدمية ظهرت منذ  ن ارتبا إ
لعدة أسباب من بينها  القرن السابع عشر، واعتربه البعض التزاما غريبا آنذاك وعقوبة قاسية للشركة وذلك

وشخصصيات الشركاء اللذين ال يرغبون يف اإلعالن عن أمسائهم، إضافة النه التزام يؤدي يظهر أمساء  نهأ
 .(4)لإلفشاء عن االسرار التجارية واملهنية للشركة

                                                 

حنو نظرية حلماية الغري حسن النية املتعاملني مع الشركات التجارية، دراسة حتليلية أتصيلية مقارنة، املتحدة  حسن سرحان، سعودي 1  
 .15، ص 1444للطباعة، مصصر، 

 .51بلحاج العريب، املرجع السابق، ص  2  
 القانون املدين. من 84اعترب املشرع كتمان معلومة هتم املتعاقد تدليسا معيبا لإلرادة املادة  3  
 هذا ما جعل القضاة   ميتنعون عن القضاء به، فلم تكن هلذا االلتزام أمهية كبرية خاصة يف ظل بساطة املعامالت التجارية آنذاك.4  
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الضماانت اليت حيصصل عليها املتعاقد فتحول من  همألتزام نظرا ألمهيته بل وأصبح من تطور هذا اال
اهلوة بني املتعاقدين فيما يتعلق ابلقدرة على احلصصول على واجب استعالم حلق يف االعالم، بعد اتساع 
، هذا ما دفع املشرع ليفرض االلتزام ابإلعالم على 1املعلومات نتيجة للتطور التقين والتكنولوجي

 نأقة على التعاقد فيلتزم املتعاقد املتعاقدين ضماان البرام العقد بكل شفافية وذلك منذ املراحل الساب
 .2خر بكل واقعة او مالبسة بكل صدق وصراحةيطلع الطرف اآل

التزام قبل تعاقدي وهو "اإلشهار القانوين"،  لاللتزام ابإلعالم صورتني: نأيتجه الفقه هنا إىل القول   
، فبالنسبة 3والتزام تعاقدي وهو "اإلفضاء"، ويف كلتا الصصورتني فإن اهلدف منه هو تنوير رضاء املتعاقد

 ماأعن الشركة وشهرها عند أتسيسها،  د الصصورة األوىل يف إجراءات اإلعالنللشركات التجارية فتتجس
الغري بكل املعلومات اليت يفرتض علمهم هبا وبكل تغيري يطرأ على الشركة  عالمإالصصورة الثانية فتتمثل يف 
 وخاصة وضعها املايل.

جا، حيث ال يعترب را مزدو الشركة أمهية كبرية فهو يلعب دو  نشاءإمراحل  ولألاللتزام  ابالعالم يف 
ميثل مرحلة مهمة من مراحل أتسيس الشركة واجراء يرتتب  مناإو العقد حبسن نية  برامإفقط من مقومات 
 (4)عليه نشوؤها

من القانون التجاري أن االلتزام ابإلعالم يتعلق مبرحلة  548ميكن أن نالحظ من خالل املادة 
ركة بعد التكوين، ورغم أمهية هذا االجراء القانوين اال انه التأسيس، كما أنه يشمل كل تعديل لعقد الش

غري كاف نظرا لسكوت املشرع عن بيان طرق النشر وإجراءاته حيث اكتفى ابإلشارة إللزاميته، فلم 
املتعلق  0004أوت  14املؤرخ يف 08-04تتوضح كيفية تطبيق اجراء النشر اال بعد صدور قانون رقم 

                                                 

بع ، دار جملة للط1شريزاد عزيز سليمان، حسن النية يف إبرام العقود دراسة يف ضوء القوانني الداخلية واالتفاقيات الدولية،   1 
 .059، ص 0338األردن، 

 .54بلحاج العريب، املرجع السابق، ص2 
، 0333، مصصادر االلتزام، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان ،1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ج  3
 .110ص 

يسية والعقود املعدلة للشركات التجارية لدى املركز من القانون التجاري على انه:" جيب أن تودع العقود التأس 198نصصت املادة 4 
 الوطين للسجل التجاري وتنشر حسب األوضاع اخلاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إال كانت ابطلة".
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، الذي تطرق من خالله املشرع ألول مرة لتعريف عملية االشهار (1)تجاريةبشرو  ممارسة األنشطة ال
 .(2)القانوين مبينا مراحله ومهله

مؤسسة أخرى  يةأ وأ: " جيب على كل شركة جتارية نهأمن هذا القانون على  11نصصت املادة   
التشريع و التنظيم خاضعة للتسجيل يف السجل التجاري اجراء االشهارات القانونية املنصصوص عليها يف 

املعمول هبما، ال يعتد بتسجيل الشخ  االعتباري يف السجل التجاري جتاه الغري اال بعد يوم كامل من 
 اتريخ نشره القانوين".

سراين االشهارات القانونية اليت يقوم هبا الشخ   يبدأ"من نفس القانون: 13املادة  ضافتأ
م كامل ابتداء من اتريخ نشرها يف النشرة الرمسية لإلعالانت االعتباري حتت مسؤوليته وعلى نفقته بعد يو 

  القانونية".

ختضع كل شركة جتارية مبفهوم القانون التجاري لاللتزام ابالشهار القانوين، هذا ما يتضح من املادة 
،وتستثىن الشركات حديثة التسجيل (3)املتعلق مبمارسة األنشطة التجارية 06-13من القانون رقم  04
السجل التجاري، واليت ال تقوم ابإليداع القانوين وال اإلشهار حلساابهتا اخلاصة ابلسنة األوىل من يف 

تسجيلها يف السجل التجاري، تستثىن كذلك الشركات املنشأة يف إطار دعم تشغيل الشباب اليت ختضع 
ا ورد يف املادة سنوات املوالية لقيدها يف السجل التجاري، حبسب م 03إلجراء نشر احلساابت خالل 

 املتعلق مبمارسة األنشطة التجارية. 06-13من القانون رقم  04

املتعلق بشرو  ممارسة األنشطة التجارية استثناء يتعلق  06-13من القانون رقم  06تضيف املادة 
املؤسسات العمومية ذات الطابع الصصناعي والتجاري إلجراء الشهر القانوين اليت ال ختضع الجراء الشهر 

  القانوين.
                                                 

، معدل 0339اوت  10، يتعلق بشرو  ممارسة األنشطة التجارية، ج.ر عدد 0339اوت 18، املؤرخ يف 38 -39قانون رقم 1 
 . 0310يوليو 04املتعلق بشرو  ممارسة األنشطة التجارية، ج.ر عدد  0310جويلية   00املؤرخ يف  34-10ون رقم ومتمم ابلقان

عن اإلشهار القانوين للمنتجات واخلدمات يف قانون االستهالك حيث يهدف اإلشهار خيتلف االشهار القانوين يف جمال الشركات 2 
 الم املتعاملني مع الشركة التجارية بكل تصصرف تقوم به الشركة من أجل محايته القانوين يف جمال الشركات التجارية إىل إع

 .0310، 04، املتعلق بشرو  ممارسة األنشطة التجارية، ج.ر عدد 0310جويلية  00مؤرخ يف  34-10قانون رقم 3 
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املتعلق بشرو  ممارسة  08-04من القانون رقم  10املادة  ليهإمضمون االشهار فأشارت  ماأ
 .(1)التجارية االنشطة

كما تلتزم الشركات التجارية بنشر وضعها املايل الذي ال يعلمه الغري وكل التغيريات اليت تطرأ 
ركات التجارية عامة ويف شركة املسامهة على وجه ،حيث اهتم املشرع بشفافية املعلومة املالية يف الش2عليه

 . 3مستثمرين حمتملني  وأمن مزااي املستثمرين واملسامهني اخلصصوص، نظرا ملا ميثله واجب اإلفصصاح القانوين 

يقصصد ابلتزام الشركة بنشر املعلومات املالية توفري املعلومات والتقارير اليت متكن األشخاص الطبيعية 
وك واهليئات املالية ملعرفة املركز املايل احلقيقي للشركة، وكل املعلومات اجلوهرية املتعلقة  واملعنوية كالبن

 ابلتصصرفات اليت تقوم هبا.

الزم املشرع الشركة ابيداع حساابت الشركة وميزانيتها لكل سنة مالية لدى املركز الوطين للسجل 
إشهار حيث تلتزم   الشركة بنشر نتائج حساابهتا عن التجاري، واعترب املشرع القيام هبذا اإلجراء مبثابة  و 

 .(4)الفرتة املنقضية واملتمثلة يف نتائج السنة املاضية من أرابح وخسائر إلعالم الغري بوضعيتها املالية

 ملطلب الثاين: نظرية الظاهر.ا

 هناأورغم  هلا شروطها وجمال تطبيقها،ال ميكن فصصل نظرية الظاهر عن مبدأ حسن النية   الذي حيدد 
استنادها على مبدأ حسن النية  نأ الإر غري مطابق للحقيقة القانونية، نظرية تؤدي لالعرتاف بوضع ظاه

                                                 

ألشخاص االعتباريني اطالع الغري السالف الذكر" يقصصد ابإلشهار القانوين، ابلنسية ل 38-39من القانون رقم  10تن  املادة 1 
ورهون احليازة واإلجيار مبحتوى االعمال التأسيسية للشركات و التحويالت والتعديالت وكذا العمليات اليت متس رأمسال الشركة

دارة أو والتسيري وبيع القاعدة التجارية وكذا احلساابت واإلشعارات املالية، كما تكون موضوع إشهار قانوين صالحيات هيئات اإل
 التسيري وحدودها ومدهتا وكذا كل االعرتاضات املتعلقة هبذه العمليات".

     املتعلق بشرو  ممارسة األنشطة التجارية. 38-39من القانون رقم  10املادة 2 
 .119، ص 0311، منشورات جممع األطرش للكتاب املخت ، تونس، 0كمال العياري، الشركة خفية االسم، ج   3
من القانون التجاري على انه:" تودع حساابت الشركة املذكورة يف املركز الوطين للسجل التجاري  خالل الشهر  515ادة  تن  امل4  

 الذي يلي مصصادقة اجلمعية العامة عليها ويعد اإليداع مبثابة إشهار"



 8102العدد الرابع مارس                                                                             جملة املنار للبحوث  الدراسات القانونية  السياسية
 0 

 

11 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

خفف فكرة استبعاد احلقيقة القانونية واألخذ ابملظهر اخلارجي للتصصرف، من أجل ذلك تعترب أهم تطبيق 
 قانوين ملبدأ حسن النية.

فرنسي وكانت أول خطوة لظهورها اشارة جملس الدولة الفرنسي يف تعترب هذه النظرية وليدة القضاء ال 
اليت تشوب بعض التصصرفات  خطاءواألريعات إبمكانية تصصحيح العيوب رأي تفسريي ملسألة اعرتاف التش
  .(1)القانونية مىت صدرت حبسن نية

ن اخلاص والعام طبقت نظرية الظاهر عند ظهورها يف العقود الصصورية مث انتشرت يف كافة فروع القانو 
ارتسمت معاملها لدى القضاء الفرنسي يف هناية القرن  نأصصرة على حالة صورية العقود، بعد ومل تعد مقت
 العشرين.

اعتربت احملاكم الفرنسية فكرة الغلط الشائع أساسا لنظرية الظاهر أي األخذ بفكرة االعتقاد  
يف قرار صادر عن حمكمة  (2)الغلط املشروع اجلماعي، مث ظهر أساس قانوين آخر للنظرية واملتمثل يف

عرفت من خالله النظرية جناحا كبريا بعد ان مت التخلي عن فكرة الغلط الشائع الذي  (3)النقض الفرنسية
قيد جمال نظرية الظاهر مما أدى الستبعادها يف الكثري من احلاالت نظرا لعدم إمكانية معرفة اخلطأ الشائع 

 اص.وتوقعه من قبل كل األشخ

ابلتايل ال ميكن  يستبعد مبدأ حسن النية كأساس قانوين هلذه النظرية فهو يعترب شرطا الكتساب احلق
ظرية الظاهر نظرا لتعمد لن كأساسرية، كما تستبعد نظرية الصصورية  لنفس النظ ساساأاعتباره شرطا و 

ظاهر عن طريق تصصرف آخر صوري، يف حني ال تتحقق حالة ال ظهارإو تصصرف حقيقي  خفاءإأطرافها 

                                                 
1 J. Calais, Auloy, Essai sur la notion D’apparence en droit commercial , L.G.D.J 1959 , p.128. 

 هو ذلك اخلطأ املرتكب حبسن نية.الغلط املشروع 2  
3 Cour de cassation, Assemblée plénière 13/12/1962 n° 57-115 69, Cité par j. Auloy, op,cit, p 

277. 
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نتيجة خطأ مشروع يقع فيه الشخ  حبسن نية ، فالصصورية ليست سوى حالة من  مناإو األطراف  رادةإ
 .(1)حاالت أخرى كثرية من بني تطبيقات خمتلفة لنظرية الظاهر

ساهم يف انتشارها وجناحها  اعتماد الغلط املشروع كأساس قانوين لنظرية الظاهر هو الذي نإفلذلك  
ال تفرتض وجود تصصرف صوري ووضع قانوين خفي عند نشوء االعتقاد لدى الشخ   اهنأخاصة 

نصصفه  نأال ميكن  نهأكما   ،ةفيكفي وقوعه يف خطأ مشروع، فال يرتبط وجود الوضع الظاهر بسوء الني
الن املشرع مينح  وأمل يوفر له احلماية الالزمة،  وأشروع بل هو وضع مل يقرره املشرع أبنه وضع غري م

 .(2)ألولوية ملركز قانوين آخر جدير ابحلمايةا

  املطلب الثاين: تطبيقات نظرية الظاهر.  

استبعد سراين بطالن شركة جتارية أبثر  نأسي يف إجياد الشركة الفعلية بعد يرجع الفضل للقضاء الفرن
جراءات ، حيث رفضت احملاكم آنذاك تطبيق األثر الرجعي لبطالن شركة جتارية مل حترتم إ(3)رجعي

 التأسيس.

كان القضاء الفرنسي يلزم الغري لفرتة طويلة أبن يثبت وجود الشركة عن طريق إثبات وجود أركاهنا،   
إال أنه تراجع بعد أن اعرتف بنظرية الظاهر كأساس لوجود الشركة الفعلية، فخففت نظرية الظاهر من 

، حيث (4)عن أركاهنا املكونة هلا  عبئ االثبات ألهنا تسمح للغري إبثبات وجود الشركة بغض النظر

                                                 
، ص  1448معة اجلزائر، نظرية الظاهر يف القانون اخلاص رسالة دكتوراه الدولة يف القانون، كلية احلقوق، جاحممود زواوي،    1 
40. 
سالمة عبد الفتاح حليبة،   أحكام الوضع الظاهر يف عقود املعاوضات املالية، يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار اجلامعة 2  

 .131، ص 0331   اجلديدة للنشر، مصصر،
 .1801اعرتف القضاء الفرنسي ابلوجود الفعلي للشركة التجارية سنة 3  

4 Jean. Louis Navarro , Droit des sociétés, mémento de la jurisprudence ,Hachette , Paris ,2011,  

p 109. 
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قضت حمكمة النقض الفرنسية ان عدم متتع الشركة التجارية ابلشخصصية املعنوية ال يعفي الشركاء من 
  (1).املسؤولية جتاه الدائنني طاملا اهنم قاموا اببرام تصصرفات اظهرهتم مبظهر الشركاء

يؤدي لقيام الشركة  سباباألة بعض هذه جارية ذات طبيعة خاصالبطالن يف الشركات الت سبابأفان 
الفعلية اليت ينصصرف فيها البطالن للمستقبل دون املاضي، فلم يوسع  املشرع من جمال تطبيق هذه 

بل حدد نطاقها  ،النظرية ومل يعرتف ابلوجود الفعلي للشركة التجارية يف كل حاالت بطالن عقد الشركة
يف  الإعلي للشركة التجارية ، أي ال يعتد ابلوجود الف(2)ء هباضمنيا، ومل يرتك للقاضي جمال مفتوح للقضا

حالة عدم استكمال إجراءات أتسيسها، فخفف املشرع من أثر البطالن جبعله  بطالان  خاصا ال حيتج 
لشركة الفعلي  اذا متسك  الغري بوجود ا ماأا متسك الغري به ذإ الإلى الغري، وال يكون له اثر رجعي به ع

رجعي، ومن خصصائ  هذا البطالن منح من تعامل مع هذه الشركة حق االختيار  ثرألبطالن فال يكون ل
  ( 3).بني التمسك ببطالهنا او التنازل عن هذا احلق و القيام بتصصحيحها من قبل الشركاء

للوجود الفعلي للشركة التجارية عندما تقوم اببرام تعهدات مع الغري قبل  549أشار املشرع يف املادة 
نتهاء من إجراءات التأسيس، واعترب تصصرفات الشركة صحيحة ومسح هلا ابستكمال إجراءات اال

 التسجيل.

 133نطاق الشركة الفعلية خيتلف ابختالف شكلها القانوين، حيث اعترب املشرع يف املادة  نأكما   

صحيحة  يف حالة دودة ذات املسؤولية احمل الشركةو ي إجراءات أتسيس شركة املسامهة من القانون التجار 
ة لباقي الشركاء وال ، واعترب الشركة قائمة فعليا ابلنسبرادتهإوجود عيب يف  وأكاء الشر  حدأنق  أهلية 
و الذي شاب رضاؤه عيبا من عيوب اإلرادة ما مل يشمل أابلنسبة للشريك انق  االهلية  الإتكون ابطلة 

 هذا الفقد كافة الشركاء املؤسسني.

                                                 
1 Arrêt n 316 du 16 Mars 2010.09- 12.539, c. cass, chambre commerciale, financière et 

économique, Rev mensuelle, Juris data, Lexis Nexi Avril,2010, p 24. 

ز العكيلي، الوسيط يف الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة يف األحكام العامة واخلاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   عزي
 .19، ص 0335، األردن، 1
 من القانون املدين. 918املادة 3  
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ا شرطا أساسيا لالقرار بوجوده جلهأت من الشركة التجارية لنشاطها الذي نشأ اعترب املشرع مباشر
بتصصحيحها ويف كل األحوال تظل تصصرفاهتا  مراأل وأ هنائهاإبغرض  الإالفعلي، الذي ال يقرره القاضي 
املشرع الشركاء للمسؤولية  خضعأمل يتمسك الغري ابلبطالن، وهنا  السابقة صحيحة مرتبة آلاثرها ما

تضامنية عند تسديد ديوهنا اليت نشأت يف الفرتة اليت قامت فيها مبزاولة نشاطها قبل استكماهلا ال
 .(1)إلجراءات التأسيس

ر مبسؤولية املسري الفعلي جتاه املتعاملني مع الشركة، قأاملشرع على نظرية الظاهر عندما  كما اعتمد
بعبارة "مدير واقعي ظاهري"، حيث تعتمد  عندما أشار له من القانون التجاري، 004وذلك يف املادة 

نظرية التسيري الظاهري على ظهور شخ  مبظهر قانوين وقيامه ابلتعاقد مع الغري الذي يعتقد أنه من 
تعامل معه ميتلك السلطات القانونية لتسيري الشركة، فتكون نتيجة تطبيق هذه النظرية اعتبار كل ما قام 

أهنا صادرة من شخ  ميتلك صفة التسيري قانونيا للشركة، و يقع به هذا املسري من تصصرفات صحيحة ك
 .(2)من تعامل معه عبئ إثبات الوضع الظاهر

مل يعتمد املشرع عند اعرتافه هبذه النظرية على ضرورة قيام املسري الفعلي ابلتدخل يف اإلدارة أبعمال 
 وأ أموال الشركة ملصصلحته اخلاصة يفاإلدارة اإلجيابية ووجود تصصرفات معينة، بل أشار لقيامه ابلتصصرف 

 .قيامه ابستغالل خاسر أدى ابلشركة للتوقف عن الدفع

يقوم الغري إبثبات املظهر اخلارجي الذي بعث على اعتقاده أن الشخ  املتعامل  نألذلك يكفي  
ث يظهر هذا املسري القانوين للشركة، هذا ما دفعنا للتمييز بني املدير الفعلي واملدير الظاهري حي معه هو

األخري أبنه مسري حىت ولو مل يقم أبعمال تدل على ذلك، بينما جيب أن يقوم املسري الفعلي أبعمال 
 . (3)ونشاطات إجيابية بغرض التسيري جتاه الغري

                                                 
1H.Temple , Les sociétés fait , L.G.D.J , Paris , 1975 , p 300. 
2 J.calais.Auloy,op , cit , p 04. 
3, R, Rodiere, Droit commerciales groupements commerciaux, 9eme éd, Dalloz, 199,p 180.
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عندما   (1)من القانون التجاري 060و 004كما جعلنا موقف املشرع من التسيري الفعلي يف املادتني 
نالحظ انه ال  إلفالس يف حالة قيامه بتصصرفات تؤدي لتوقف الشركة عن الدفع، اخضع املسري لنظام ا
يف حالة التوقف عن الدفع، فال يتسع جمال هذه النظرية لتصصرفات أخرى متنوعة  الإوجود لتسيري فعلي 

وكثرية ممكن أن تصصدر من الشخ  املتدخل يف إدارة الشركة التجارية، مما ال يتماشى مع احلكمة من 
اد هذه النظرية اليت متتد اللقاء املسؤولية على كل من ظهر مبظهر املسري القانوين، فال يقتصصر التسيري إجي

 الذي جعل جمال تطبيق النظرية حمدود جدا.   مرألى حالة توقف الشركة عن الدفع، االفعلي عل

املتدخل مع الغري رغم ذلك ال يوجد ن  مينع تطبيق نظرية التسيري الفعلي يف كل حالة يتعامل فيها 
 بصصفته مسريا قانونيا، طاملا هناك اعرتاف من املشرع بقيام هذا التسيري الفعلي على أساس نظرية الظاهر.  

ويف كل األحوال يقوم القاضي بتقدير مسألة التسيري الظاهري، ويعتمد يف تقديره على الطريقة اليت 
ما يف ورتني تتمثل األوىل يف غياب صفة املسري متايظهر هبا هذا املتدخل للغري، واليت ميكن أن تتخدد ص

التسيري لكنه يقوم  املتدخل لسلطات الثانية فتتمثل يف وجود الصصفة وامتالك ماأالشخ  املتدخل، 
 حتقيق مصصاحل شخصصية، ودون االخالل بشر  حسن نية املتعاملني معه. جلأبتجاوزها من 

 خامتة

تعلق ابلنية الداخلية للمتعاقدين وهو الذي يكشف يعترب مبدأ حسن النية ابنه عنصصر نفسي م
التصصرفات املشتبه يف صحتها، خاصة يف الشركات التجارية اليت تقوم على تصصرفات قانونية وأخرى 
واقعية، هذا ما ساهم يف تطور املبدأ  يف التصصرفات العقدية عموما ويف الشركة التجارية بصصفة خاصة، 

القانونية هلذا املبدأ اال ان تطبيقها العملي ال يزال يعاين من قصصور كبري ورغم اعرتاف املشرع بكل اآلاثر 
خاصة يف النظام االشهاري الذي ينقصصه اجراء فرض الرقابة السابقة، وتنظيم عملية االشهار عن طريق 

اعرتاف املشرع بتطبيقات  نأومهية، كما  وأات جتنبا النتشار معلومات خاطئة وسائل نشر خاصة ابلشرك
                                                 

:" اعتبارا من احلكم القاضي ابلتسوية القضائية أو شهر اإلفالس لشخ  معنوي من القانون التجاري على انه  040تن  املادة 1  
الواقع أن حيولوا احلصص  أو األسهم اليت تتكون منها حقوقهم يف الشركة إال إبذن القاضي املنتدب ال جيوز للمديرين حبكم القانون ،أو 

وتقضي احملكمة بعدم قبول حوالة األسهم واحلصص  يف الشركة واليت ميلكها كل شخ  تدخل يف إدارة أموال شخ  معنوي مهما  
 كان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخل".
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دأ حسن النية كنظرية الشركة الفعلية ونظرية التسيري الفعلي ال يدل على جناح هذه الضماانت، يف ظل مب
توجد نصصوص قانونية تنظمها وحتدد جماهلا ومتيزها عن ما  نأة الفعلية يف الواقع العملي دون انتشار الشرك

 ال تتماشى مع احلكمة اليت يشاهبها، نفس النقائ  تعاين منها النصصوص املنظمة للتسيري الفعلي اليت
 وجدت من أجلها هذه النظرية اليت سكت املشرع فيها عن بيان نطاقها و صورها. 
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 زائرمعوقات تسوية  ضعية البناء غري املشر ع يف اجل
 لعشاش حممد الدكتور :

 "أ"قسم  أستاذ حماضر 
 بكلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة

 ملخص

أصدر املشرع اجلزائري عدة نصصوص قانونية حاول من خالهلا تسوية ظاهرة البناء غري املشروع، كان آخرها القانون 
ومتديده  0338أوت  0أنه رغم صدور هذا القانون يف  حيدد كيفية مطابقة البناايت وإمتام اجنازها، إال 11-38رقم 

 مل تتمكن السلطات العمومية من القضاء على هذه الظاهرة إىل يومنا هذا.

وعليه تكون التسوية طبقا ألحكام هذا القانون على مستوى جلنة الدائرة مبوجب ملف من طرف املعين يتضمن 
و شهادة إمتام اإلجناز، مىت كانت البناية قابلة للتسوية، وقد مت تسليمه إما طلب بشهادة مطابقة، أو رخصصة بناء، أ

اتريخ صدور هذا القانون، إال أن الواقع أثبت عدم قدرة السلطات  0338تشييدها أو شرع يف تشييدها قبل سنة 
ت كثرية مما العمومية على تسوية البناايت غري املشروع يف آجاله القانونية وحىت بعد التمديد، وذلك ألسباب ومعوقا

 يعين ببساطة فشل هذا القانون. 

Abstract  

The algérien législature issued  several legal texts that tried to resolve the 

phenomenon of illegal construction, themost recent of which is law no, 08-15 

which specifies how to adapt the consignments and complete them however, 

despite this law, on august 03 August  2008  to this day. 

The settlement shall be in accordance with the provisions of this law at the level 

of the committee of the department according to a file issued by the concerned 

party, including delivery of an application for a certificate of conformity, building 

permit or completion certificate, when the building is subject to settlement this law 

however, proved the inability of the public authorities to settle the illegal buildings 

in ajala and even after the extension , due to many reasons and obstacles, which 

simply means the failure of this law. 
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 مقدمة
تعترب معضلة تسوية البناء غري املشروع يف اجلزائر إحدى أصعب املعضالت اليت تؤرق السلطات 

بادرات إلجياد اآلليات الكفيلة حلل هلذه املعضلة، العمومية حىت هذه اللحظة، رغم احملاوالت املتكررة وامل
الذي حيدد  1481أول  10مؤرخ يف  31-81حيث ابدر املشرع اجلزائري بداية إبصدار القانون رقم 

من أجل معاجلة وتسوية وضعية البناايت  (1)انتقاليا قواعد شغل األراضي قصصد احملافظة عليها ومحايتها
ت إدارية حمضة تباشرها مصصاحل البلدية بعد عملية إحصصاء هلذه البناايت، املنجزة دون رخصصة وفق  إجراءا

حيدد شرو  تسوية أوضاع اللذين يشغلون  1481أوت  10مؤرخ يف  010-81مث أصدر املرسوم رقم 
مباين غري مطابقة للقواعد املعمول هبا وشرو   أوومية أو خصصوصية كانت حمل عقود فعال أراضي عم
، إال أنه رغم ذلك مل تتمكن السلطات العمومية من تسوية وضعية (2)تملك والسكنإقرار حقوقهم يف ال

، مما أحلقت (3)هذه الظاهرة اليت تفاقمت حّدهتا السيما بعد تسعينيات القرن املاضي ألسباب كثرية 
 ضررا فادحا ابلنسيج العمراين يف اجلزائر. 

ة لعدم مطابقتها لقوانني التهيئة والتعمري املعمول أدى هذا إىل تزايد وتوّسع وعاء األبنية غري املشروع 
صورة ابئسة للتجمعات السكانية،  وتعكس ، واليت ال تزال تشّوه جممل النسيج احلضري ملدننا،(4)هبا

 وضى العمران وحىت على أمن املواطنني وسالمتهم، حىت أصبح يصصح معها تسمية هذه الظاهرة ب " 
 يف اجلزائر".

حيدد  0338يوليو  03مؤرخ يف  11-38جلزائري مرّة أخرى إبصدار القانون رقم لذا ابدر املشرع ا
ملواجهة وضع عمراين مزري يطبع النسيج العمراين اجلزائري،  (5)قواعد مطابقة البناايت وإمتام اجنازها

وذلك عن طريق استحداث آليات إدارية تقنية ملزمة من أجل وضع حد حلاالت عدم إهناء البناايت، 
حتقيق مطابقة البناايت املنجزة، أو اليت شرع يف اجنازها قبل اتريخ صدور هذا القانون أبثر  وكذا
،وهذا لتدارك عجز القانون رقم (7)، مىت كانت هذه البناايت قابلة للمطابقة يف إطار التسوية(6)رجعي
لرقابة بنوعيها يتعلق ابلتهيئة والتعمري عن تكفله مبيكانيزمات ا 1443مؤرخ يف أول ديسمرب  43-04

 .(8)القبلية والبعدية
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يف خالل أجل مخس  11-38تتم تسوية هذه البناايت غري املطابقة طبقا ألحكام هذا القانون رقم 
، حيث يتعني على املعين تسوية وضعية بنايته إما، بطلب حصصوله على (9)( سنوات من صدوره31)

، وسواء كان حائزا أو غري (10)يف إطار التسويةرخصصة بناء، أو شهادة مطابقة، أو رخصصة إمتام األشغال 
حائز على ترخي  بشغل األرضية املعنية حمل البناية، أو تعلق األمر ابلبناايت الفردية غري املكتملة، أو 

 البناايت التابعة لذمة الدولة ومجاعاهتا احمللية.

ل احملدد، نظرا لوجود من إال أنه بسبب عدم االستجابة السريعة ألحكام هذا القانون يف خالل األج 
جهة حظرية عقارية هامة غري مكتملة، ومن جهة أخرى انعدام التواصل بني اإلدارة واملواطنني املعنيني 
لتحفيزهم على تسوية أبنيتهم غري املشروعة حتت طائلة توقيع العقوابت املنصصوص عليها مبوجبه هذا 

، وذلك مبوجب أحكام 0314أوت  30لغاية  ( سنوات إضافية أي30، مت متديده لثالث )(11)القانون
، إال أنه رغم (12)0319املتضمن قانون املالية لسنة  0310ديسمرب  03مؤرخ يف 38-10القانون رقم 

 هذا التمديد فإن املشكل ال يزال مطروحا حىت هذه اللحظة، وعليه نطرح اإلشكالية اآلتية:

-12يف إطار تطبيق أحكام القانون رقم  يم تتمثل معوقات تسوية  ضعية البناء غري املشر ع 
 املعدل  املتمم ؟. 05

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية نتناول، معوقات تسوية وضعية األوعية العقارية التابعة للدولة حمل 
، مث نتناول معوقات تسوية البناايت غري املشروعة املنجزة على )مبحث أ ل(البناايت غري املشروعة
 اثن(.  )مبحث األراضي اخلاصة 

 معوقات تسوية األ عية العقارية التابعة للد لة حمل البناايت غري املشر عة : املبحث األ ل 

ويتعلق األمر بشرو  وكيفيات حتديد قيمة القطع األرضية حمل البناايت غري املشروعة التابعة يف 
حل أمالك الدولة على مبدأ ، واليت تعترب جد مرتفعة العتماد مصصا(13)األصل للدولة أو الوالية أو البلدية

املسبق لثمن القطعة األرضية  الدفع معالقيمة التجارية يف التقييم مقابل التنازل عن األراضي للمعنيني، 
، دون مراعاة القدرات املالية للمعنيني ووقت اكتساهبم هلذه (14) 11-38تطبيقا ألحكام القانون رقم 

عقارية مبنية فهي غري قابلية السرتجاعها من طرف الدولة،  األراضي، خاصة إذا علمنا أن هذه األوعية ال
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، فضال على تكريس القانون )املطلب األ ل((15)يلزم بتسويتها 11-38كما أن قانون املطابقة رقم 
 .)املطلب الثاين(حلوافز وتسهيالت إلجناح عملية التنازل عن هذه األوعية العقارية 

التابعة للد لة أ  مجاعاهتا احمللية يكون ابلنظر إىل  قت  تقييم األ عية العقارية:  املطلب األ ل
 اكتساهبا

خيتلف تقييم األوعية العقارية التابعة للدولة أو الوالية أو البلدية حمل األبنية غري املشروعة 
ابلنظر إىل وقت  ذلكو  ،11-38ألحكام القانون رقم  تطبيقا املعنيةبتحقيق املطابقة يف إطار التسوية

 يتضمن التوجيه العقاري 01-43ذه األراضي، أي قبل أو بعد صدور القانون رقم اكتساب ه

 )الفرعالثاين(.، مع وجوب معاجلة مشكل الفارق يف املساحة )الفرع األ ل((16)

 الفرع األ ل:  قت اكتساب األ عية العقارية حمل البناية غري املشر عة

يف إطار االحتياطات العقارية وقبل صدور قانون وذلك كاآليت، املعين ابألمر اكتسب الوعاء العقاري 
 .)اثنيا(، أو مت اكتسابه بعد صدور هذا القانون)أ ال( 01-43التوجيهالعقاري رقم 

أ ال: العين ابألمر استفاد من األرضية يف إطار االحتياطات العقارية البلدية  قبل صد ر قانون 
 (17)85-61التوجيه العقاري رقم 

، (18)04-59مر استفاد من األرضية املعنية يف إطار تطبيق أحكام األمر رقم إذا كان املعين ابأل
وكذلك اللذين يشغلون عقارات اتبعة للدولة )أمالك شاغرة( مل يتمكنوا من تسوية وضعية عقاراهتم يف 
بة الوقت املناسب من طرف مصصاحل أمالك الدولة، أو الذين قاموا بتهد م البناايت القدمية اليت تعود للحق

، فإنه يعتمد يف هذه احلالة يف (19)االستعمارية، وقاموا فيما بعد بتشييد بناايت عليها دون رخصصة بناء
تقييم األوعية العقارية على تطبيق جدول األسعار املعمول هبا يف إطار االحتياطات العقارية البلدية 

من قيمة  %13زايدة  مع (20)1484جاين  35مؤرخ يف  30-84واحملدد مبوجب أحكام املرسوم رقم 
 العقار.
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اتريخ صدور القانون رقم  1443نوفمرب  18وهذا عندما يتعلق األمر ابألوعية العقارية املمنوحة قبل 
-59املتضمن التوجيه العقاري الذي مت مبوجبه إلغاء األمر رقم  1443نوفمرب  18مؤرخ يف  43-01
ر حائزون على واثئق تثبت منح هذه األوعية ، شريطة أن يكون املعنيون ابألم(21) املذكور أعاله 04

العقارية قبل هذا التاريخ )عقد إداري يتضمن بيع األرضية، مداولة البلدية، قرار ختصصي  األرضية، حمضر 
 اختيار األرضية...(.

إال أن املشكل الذي طرح يف هذه احلالة هو وجود بعض حاالت التسوية ال خت  جممل األرضية 
ا فقط، يف حني بقي اجلزء الذي مت االستحواذ عليه من طرف املعين صاحب عقد وإمنا على جزء منه

امللكية على القطعة األرضية األساسية، إال أنه تسهيال لعملية التسوية فقد مت تقييمه هو اآلخر بتطبيق 
 .(22)%13مع زايدة  30-84أسعار املرسوم رقم 

 85-61صد ر قانون التوجيه العقاري رقم  اثنيا:املعين ابألمر استفاد من الوعاء العقاري بعد

يف هذه احلالة فإنه يتم األخذ ابلقيمة احلقيقية هلذه األوعية العقارية املعنية ابلتسوية أي حسب   
قيمتها التجارية يف السوق العقارية، ويتم تقييمها كأراضي صاحلة للبناء وشاغرة، وابلتايل فإنه يتعني عدم 

، ويشرت  يف هذه احلالة أن تتناسب مساحة قطعة األرض املعنية (23)زدحامتطبيق أي ختفيض مقابل اال
 .11-38من القانون رقم  0ابلتنازل مع املساحة املبنية مبفهوم املادة 

وجتدر اإلشارة يف هذه احلالة إىل أن القيمة التجارية تستمد من السعر الوحدوي املنخفضفي السوق 
موقع العقار وقت إيداع ملف التسوية من طرف املواطن املعين العقاري املالحظ على مستوى البلدية 

، على أن يؤخذ بعني االعتبار تقييم كلفة التنازل عن القطع األرضية (24)والذي يثبته وصل إيداع امللف
 املبنية من أجل تسويتها حالة الشبكات وطبيعة البناية املنجزة.

سوية بناء على رأي ممثل أمالك الدولة، وخاصة وأما يف حالة عدم موافقة اللجنة على ملف طلب الت
إذا كان اجلزء موضوع طلب التسوية غري مبين وميكن إنقاصه ليشكل قطعة أرض قابلة للبناء، فإنه يتعني 

 .(25)اختاذ اإلجراءات الالزمة السرتجاع القطعة األرضية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة
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 ة املالحظ أثناء عملية املسح العام لألراضيالفرع الثاين: معاجلة مشكل  ارق املساح

مشكل آخر عّطل عملية تسوية األبنية غري املشروعة، يتمثل يف كيفية تسوية الفارق يف املساحة 
املعاينة ما بني تلك املذكورة يف العقد اإلداري خي  عقار كان يف األصل ملك للدولة، وبني املساحة 

، (26)ء عمليات املسح العام لألراضي وأتسيس السجل العقاريالناجتة عن القياس املسحي خالل إجرا
والذي نتج عنه وجود مساحة زائدة عن تلك املساحة املبنية أو يف طور البناء، مما يعين وجود فارق يف 
املساحة انجتة عن حاالت توسع على حساب األراضي التابعة للدولة، وأحياان عن أخطاء تعود لإلدارة، 

 ساب املساحة، وإما يف تدوينها للعقد اإلداري والذي يظهر من خالل املعاينة امليدانية. إما يف القياس وح

 95وعليه فإنه مت الرجوع لتسوية هذه الوضعية إىل اإلجراء الذي سنه املشرع مبوجب أحكام املادة 
، حيث (27)0331يتضمن قانون املالية لسنة  0331ديسمرب  04مؤرخ يف  01-39من القانون رقم 

رمي هذا اإلجراء حتديدا إىل تسوية حاالت تظهر فارق يف زايدة املساحة تفوق احلد املسموح به واملقدرة ي
 الناجتة عن القياس املسحي مقارنة بتلك املقيدة يف العقد اإلداري. 1/03ب:

ويكون التنازل عن فارق املساحة يف هذه احلالة للمعنيني عن طريق التنازل ابلرتاضي، مقابل دفع 
يمته التجارية لفائدة اخلزينة العمومية بناء على طلب املعين، ما مل تكن املساحة الزائدة تشكل قطعة ق

 .(28)أرض قابلة للبناء مبفهوم التشريع املتعلق ابلتهيئة والتعمري

وعليه يتضح مدى استفحال حاالت التوّسع على القطع األراضي اليت تعود ملكيتها للدولة، إال أن 
، مل يرتك لإلدارة أي خيار سوى مباشرة البيع 11-38يتها يف إطار أحكام القانون رقم إلزامية تسو 

 للشاغل حسب قيمتها التجارية حتددها مصصاحل أمالك الدولة.

حيث يتم إخطاره  من طرف مصصاحل أمالك الدول لشراء املساحة الزائدة، شر  أن يتقدم بطلب  
 احملافظة العقارية املختصصة.      هلذا الغرض، وخيضع العقد للشهر العقاري يف

إال أنه يف كل احلاالت، إذا تبنّي أن اجلزء الزائد ميكن أن يشغل قطعة أرض قابلة للبناء،فإنه يتعني 
 تسجيلها ابسم الدولة، وكذلك يف حالة غياب طلب صريح لالقتناء. 
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 ناية غري املشر عةحوا ز تسهيل عملية تسوية  ضعية الوعاء العقاري حمل الب : املطلب الثاين

نظرا ألن عملية تقييم األوعية العقارية التابعة للدولة أو الوالية أو البلدية حمل البناايت غري املشروعة، 
يتضمن التوجيه العقاري واليت ختضع يف تقييمها  01-43السيما تلك املكتسبة بعد صدور القانون رقم 

عارها يف السوق العقاري احمللي، مما جعل املعنيون ال ملبدأ القيمة التجارية هلذه األراضي، أي حسب أس
يتابعون إجراءات التسوية رغم حصصول ملفاهتم على موافقة جلنة الدائرة املختصصة ابلتسوية، لذلك كّرس 
املشرع عدة حتفيزات رغبة منه يف تسهيل عملية مطابقة البناايت، منها إمكانية الدفع ابلتقسيط وملدة 

 .)الفرع الثاين(، وكذا التخفيض مقابل االزدحام)الفرع األ ل(فوائد  ( سنوات بدون13عشر)

 ( سنوات بد ن  وائد01الفرع األ ل:  الد ع ابلتقسي   ملدة عشر)

يوليو  18مؤرخ يف  11-11من القانون رقم  03مت إقرار هذا التحفيز مبوجب أحكام املادة 
ليت نصصت على أن تسديد القيمة التجارية ، وا(29)0311يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  0311

، (30)11-38من القانون رقم  93للقطع األراضي القابلة للتسوية يكون يف إطار تطبيق أحكام املادة 
( 13تكون حمل جدول دفع ابلتقسيط بطلب من الراغبني يف الدفع ابلتقسيط وملدة أقصصاها عشر)

 .(31)سنوات وبدون فوائد

نفسها من  0فقرة  03بالغ املتبقية املستحقة لفائدة الدولة، فقد نصصت املادة إال أنه ضماان إلرجاع امل
، على أنه جيب أن حتتوي عقود التنازل أو الدفاتر العقارية اليت تعدها 11-11هذا القانون رقم 

ك وتسلمها مصصاحل أمالك الدولة واحملافظة العقارية يف هذا اإلطار على شر  عدم قابلية التنازل عن األمال
العقارية املعنية حىت إمتام تسديد املبالغ املستحقة كلها مرفقة بشهادة رفع اليد، حبيث ميكن للمعنيني بعد 

مىت كان وضع  31-38ذلك من تسوية وضعية أبنيتهم غري املشروعة يف ظل أحكام قانون املطابقة رقم 
على وجوب إثبات القاعدة البناية حمل التسوية يستجيب ألحكام قوانني التهيئة والتعمري، فضال 

العقارية)الوعاء العقاري( بسند رمسي مطابق للتشريعات والتنظيمات املعمول هبا لالستفادة من أحكامه 
 . (32)السيما حق تسليم املعين رخ  التعمري

 



 8102العدد الرابع مارس                                                                             راسات القانونية  السياسيةجملة املنار للبحوث  الد
 8    

 

05 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

 الفرع الثاين: تطبيق التخفيض مقابل االزدحام   

مجلة التحفيزات املمنوحة للمعنيني  يعترب مبدأ التخفيض مقابل االزدحام حتفيز آخر يضاف إىل
لتسوية أبنيتهم غري املشروعة املشّيدة على األوعية العقارية التابعة للدولة أو الوالية أو البلدية، واليت تؤول 

 %03حيث مل يتم تطبيق مبدأ التخفيض مقابل االزدحام احملدد ب:  ،تسويتها ملصصاحل أمالك الدولة
من املساحة  %93ض املبنية أو اليت سيتم اجنازها تساوي أو تتجاوز ختفيض عندما تكون مساحة األر 
عندما تكون مساحة الوعاء العقاري أقل من ذلك، ابإلضافة إىل  %03اإلمجالية للوعاء العقاري، أو 

على شغل األرضية الغري قابلة لالسرتجاع، وهذا أثناء تقدير  %13التخفيض مقابل االزدحام بنسبة 
 ة العقارية حمل هذه األبنية غري املشروعة.  قيمة هذه األوعي

إال أنه يبدو رغم هذه التدابري احملفزة والتسهيالت، إال أن العملية تبقى تواجه عوائق بسبب ارتفاع 
أسعار التسوية واليت تعترب جد مرتفعة ابالعتماد على سعر السوق، ودون األخذ بعني االعتبار أحياان 

تطبيق ملبدأ التخفيض  ودون قبل أو بعد صدور قانون التوجيه العقاري،وقت اكتساب الوعاء العقاري 
مقابل االزدحام أثناء عملية التقييم، مما أصبح حيول دون إمكانية املعنيني من إمتام بقية إجراءات تسوية 
الوضعية القانونية للوعاء العقاري حمل التقييم، رغم حصصوهلم على موافقة جلنة الدائرة على طلباهتم 

 .11-38خبصصوص تسوية وضعية البناية غري املشروعة تطبيقا ألحكام القانون رقم 

هذا ما أدى من جهة إىل عرقلة إرادة السلطات العمومية يف تطهري هذه الوضعية املزرية رغم اجلهود 
للقضاء  11-38املبذولة، ومن جهة أخرى تنافيها مع األهداف املسطرة مبوجب قانون املطابقة رقم 

اهرة األبنية غري املشروعة ويف اآلجال القانونية احملددة مبوجبه، تلك هي اإلشكالية اليت ال تزال على ظ
، واليت يعود سببها إىل رفع أسعار التنازل بسبب (33)تؤرق احلكومة إىل يومنا هذا وعلى أعلى مستوى
رض املبنية أو ختفيض عندما تكون مساحة األ %03عدم تطبيق التخفيض مقابل االزدحام احملدد ب 

ختفيض  %03من املساحة اإلمجالية للوعاء العقاري، و %93اليت سيتم اجنازها تساوي أو تتجاوز 
من املساحة  %93مقابل االزدحام عندما تكون مساحة األرض املبنية أو اليت سيتم اجنازها تقل على 

القطعة األرضية قبل أو بعد صدور اإلمجالية للوعاء العقاري، وكذا عدم األخذ بعني االعتبار لتاريخ منح 
 . (34)املعدل واملتمم 01-43قانون التوجيه العقاري رقم 
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 معوقات تسوية البناايت غري املشر عة املنجزة على األمالك اخلاصة:  املبحث الثاين

ويتعلق األمر يف هذه احلالة بوجوب تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري حمل احليازة دون وجود 
د قانوين مطابق للتشريعات والتنظيمات املعمول هبا يف هذا اجملال، املشّيدة عليه البناية غري املشروعة سن

،السيما يف املناطق غري 11-38جلعلها مطابقة يف إطار التسوية تطبيقا ألحكام القانون رقم 
 .طلب الثاين()امل، أو يف املناطق اليت مشلتها عمليات املسح العقاري)املطلب األ ل(املمسوحة

 تسوية  ضعية الوعاء العقاري حمل البناية غري املشر عة يف املناطق غري املمسوحة:  املطلب األ ل

أجاز املشرع اجلزائري للحائزين حيازة قانونية تتوفر على ركنيها املادي واملعنوي، وعلى شروطها 
يسلمها له رئيس اجمللس الشعيب املطابقة للقانون من حق االستفادة واحلصصول، إما على شهادة حيازة 

، أو على سند ملكية يسلمه له املدير الوالئي للحفظ العقاري عن )الفرع األ ل(البلدي بطلب املعين
 .)الفرع الثاين(طريق حتقيق عقاري ملعاينة توفر احليازة على أساس التقادم املكسب بناء على طلب املعين

 الفرع األ ل: طلب تسليم شهادة حيازة

يتضمن التوجيه  01-43من القانون رقم  04ستحداث شهادة احليازة مبوجب أحكام املادة مت ا
العقاري، تسّلممن طرف اجمللس الشعيب البلدي املخت  بطلب من احلائز على األراضي اخلاصة اليت 
 ليس هلا سند،والواقعة على مستوى البلدايت اليت مل تتم هبا عملية املسح بعد )غري ممسوحة(، ختضع

 .(35)لشكليات التسجيل واإلشهار العقاري

  0311من قانون املالية التكميلي لسنة  01مع مراعاة يف هذه احلالة وقبل تسليمها أحكام املادة 
املتضمن التوجيه  01-43من القانون رقم  04سالف الذكر املعّدلة ألحكام املادة  11-11رقم 

لرؤساء اجملالس الشعبية البلدية تسليم شهادة العقاري، حيث مبوجب هذه األحكام اجلديدة يرخ  
احليازة يف األقسام املسحية للبلدايت اليت مل تشرع فيها بعد أشغال مسح األراضي، على أساس شهادة 
صرحية يسلمها مدير مسح األراضي الوالئي املعين، على أن يتم التوقف عن إعداد شهادة احليازة على 
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إثر إخطار مدير مسح األراضي الوالئي رئيس اجمللس الشعيب البلدي  مستوى القسم من البلدية املعنية
 املخت  فور الشروع يف أشغال املسح على مستوى هذا القسم.

من  01وعليه يقع على احملافظني العقاريني بناء على هذه األحكام اجلديدة اليت نصصت عليها املادة 
دة احليازة املقدمة لإلشهار ال تتعلق بعقارات التأكد من أن شها 0311قانون املالية التكميلي لسنة 

واقعة يف أقسام هي يف طور املسح، مبا يتناىف مع إحدى أهم الشرو  القانونية الستحداث هذه الشهادة 
 وهو وجوب أن حترر على األراضي غري املمسوحة.

إجراءات ن  فشهادة احليازة إذن هي شهادة إدارية امسية ختضع يف إعدادها وتسليمها لكيفيات و  
،شر  توفر شرو  احليازة املطلوبة قانوان لتحريرها (37)، تتميز بسرعة وسهولة إجراءاهتا(36)عليها التنظيم

، تكون مطابقة ألحكام املادة (38)من القانون املدين 800وتسليمها يف كل شخ  حسب مفهوم املادة 
من قانون اإلجراءات املدنية  100دة ، تقابلها حاليا املا(39)من قانون اإلجراءات املدنية امللغى 910

 .(40)34-38واإلدارية رقم 

من آاثرها القانونية إمكانية حصصول احلائز املعين على رخ  التعمري من بينها رخصصة بناء كما لو أنه  
، سواء كان ذلك يف وسط عمراين أو ريفي وذلك (41)مالك حقيقي ابستثناء التحويل اجملاين أو مبقابل

، حيث يتعني على احلائز يف هذه احلالة بعد تسليمه شهادة احليازة من متابعة (42)حليازةرغم قصصر مّدة ا
ما دام قد مت تسوية  11-38إجراءات تسوية وضعية بنايته غري املشروعة تطبيقاألحكام القانون رقم 

والتعمري، ما  وضعية الوعاء العقاري مبوجب شهادة احليازة اليت تؤهله لالستفادة من أحكام قوانني التهيئة
 .(43)مل تكن البناية يف حد ذاهتا خمالفة هلذه األحكام والقواعد 

 الفرع الثاين: طلب  تح حتقيق عقاري  تسليم سند امللكي

، مت 11-38للمعين أيضا بتسوية وضعية بنايته غري املشروعة يف إطار تطبيق أحكام القانون رقم 
 منطقة غري ممسوحة، وتكون حيازته مطابقة ألحكام تشييدها على وعاء عقاري دون سند ملكية يقع يف

من القانون املدين على أساس التقادم املكسب، أن يبادر بطلب فتح حتقيق عقاري يوجهه  805املادة 
وأحكام  (44)30-35للمدير الوالئي للحفظ العقاري لتسليمه سند امللكية طبقاألحكام القانون رقم 
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، وذلك بناء على معاينة ميدانية جيريها حمقق عقاري يف عني (45)195-38املرسوم التنفيذي رقم  
 .(46) املكان للتأكد من توافر احليازة املطابقة للقانون تؤهل املعين للحصصول على سند امللكية

وعليه فإنه بعد تسوية املعين للوضعية القانونية للوعاء العقاري حمل البناية غري املشروعة حبصصوله على 
، فإنه إبمكانه يف هذه احلالة 30-35إثر حتقيق عقاري تطبيقا ألحكام القانون رقم  سند امللكية على

من تسوية وضعية بنايته غري املشروعة بتحقيق مطابقتها يف إطار التسوية تطبيقا ألحكام القانون رقم 
سواء ، ما دام حبوزته سند امللكية الذي يؤهله للحصصول على رخصصة التعمري املطلوبة للتسوية، 38-11

رخصصة البناء، أو شهادة املطابقة، أو رخصصة إمتام االجناز شر  أن تكون البناية غري املشروعة مكتملة  
يف اجلريدة  11-38كانت أو غري مكتملة، أو انطالق األشغال سابق على اتريخ صدور القانون رقم 

 .(47)الرمسية

وية أبنيتهم غري املشروعة قد حظيت وجتدر اإلشارة يف هذه احلالة إىل أن الكثري من املعنيني بتس 
ملفاهتم لطلب حتقيق املطابقة يف إطار التسوية، وقد حتصصلوا على مقررات تسوية من طرف جلنة الدائرة، 
إال أهنا غري قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لعدم تسوية وضعية عقاراهتم حمل هذه البناايت، وعدم وجود 

ى الرخصصة اإلدارية املطلوبة لتحقيق املطابقة، ألن قوانني التهيئة حبوزهتم سندات متكنهم من احلصصول عل
والتعمري ال تعرتف إال  بسند امللكية للحق يف البناء برخصصة بناء مكتوبة وصرحية مسلمة من طرف 

 .(48)السلطات املختصصة ملالك األرض

ابملوافقة على تسوية لذلك ما الفائدة من متكني املواطن من مقرر تسوية من طرف جلنة الدائرة تقضي 
البناية غري املشروعة، إال أهنا غري قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، نظرا ألن مصصاحل البلدية ال 
 ميكنها فيما بعد تسليم رخصصة البناء ) تسريح رمسي ابلبناء(، أو شهادة مطابقة، أو رخصصة إمتام االجناز.

تسوية وضعية البناايت غري املشروعة، يتمثل يف امتناع إشكال آخر يثور يف هذا اإلطار عرقل مسار 
عن االستجابة لطلبات فتح  (49)بعض مسؤويل مصصاحل مديرايت احلفظ العقاري الوالئي املخت  إقليميا

، على أوعية عقارية مشّيد عليها 30-35حتقيق عقاري وتسليم سند ملكية تطبيقا ألحكام القانون رقم 
ة أن أحكام هذا القانون جاءت لتسوية وتطهري الوضعية القانونية لألوعية بناايت دون رخصصة بناء، حبج
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العقارية العارية دون املبنية، وابلتايل مت رفض هكذا ملفات دون مربر قانوين، مما زاد من تفاقم الوضعية 
معين بتزايد عدد امللفات على مستوى املديرية الوالئية للحفظ العقاري، رغم أن احليازة اليت تسمح لل

تطال كل   30-35ابمتالك العقار على أساس التقادم املكسب تطبيقا ألحكام هذا القانون رقم 
 .(50)األوعية العقارية عارية كانت أو مبنية هبدف تسوية وضعيتها القانونية دون متييز

وقد استمر هذا اإلشكال لوال أن تدخلت اإلدارة العامة لألمالك الوطنية  مبوجب مذكرة صادرة 
نها، حتث مصصاحل احلفظ العقاري على االستجابة لطلبات فتح حتقيق عقاري وتسليم سندات امللكية ع

على أوعية عقارية حىت ولو كانت مبنية دون طلب تربيرها بوثيقة رمسية، ألن هذا التصصرف يتناىف وأحكام 
يازة لتسليم سند امللكية ، واليت ال متّيز فيما يتعلق مبعاينة احل30-35من القانون رقم  0فقرة  9املادة 

 بني العقار املبين وغري املبين. 

 تسوية  ضعية الوعاء العقاري حمل البناية غري املشر عة يف املناطق املمسوحة املطلب الثاين :

يعترب املسح العقاري أداة لتطهري الوضعية القانونية للعقارات مهما كانت طبيعتها القانونية، سواء  
و عامة مبنية أو عارية، عن طريق فرز امللكيات واحلقوق العقارية املعنية وحتديد كانت أمالكا خاصة أ

مالكها احلقيقيني أو الظاهرين، وعلى إثر إيداع واثئق املسح لدى احملافظة العقارية املختصصة، يقوم احملافظ 
بنايته غري املشروعة  العقاري برتقيم العقارات ترقيما هنائيا أو مؤقتا ميكن للمعين على إثره تسوية وضعية

، وأما إذا كانت البناية مشّيدة على أرض اتبعة لألمالك اخلاصة للدولة فإن تسويتها تتم )الفرع األ ل(
 .)الفرع الثاين( 0331من قانون املالية لسنة  95يف إطار تطبيق أحكام املادة 

 فعل الرتقيم املؤقتالفرع األ ل: تسوية  ضعية الوعاء العقاري حمل البناية غري املشر عة ب

يتعلق األمر يف هذه احلالة ابملالك الظاهر أثناء عملية املسح، الذي ليس حبوزته سند ملكية رمسي 
مطابق للتشريعات والتنظيمات املعمول هبا يف جمال إثبات امللكية إلثبات ملكيته العقارية طبقا للقانون، 

( أشهر، أو ملدة 39ارات املعنية ترقيما مؤقتا ملدة أربعة)ففي هذه احلالة  يقوم احملافظ العقاري برتقيم العق
 :(51)( حسب احلالة30سنتني)
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 ( أشهر 14الرتقيم املؤقت ملدة أربعة) -0
يتعلق  1454مارس  01مؤرخ يف  40-54من املرسوم رقم  10نصصت على هذا الرتقيم املادة 

( أشهر جيري سرايهنا 14دة أربعة)" يعترب الرتقيم مؤقتا مل ، جاء فيها:(52)بتأسيس السجل العقاري
ابتداء من يوم الرتقيم، ابلنسبة للعقارات اليت ليس ملالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية  الذين 
ميارسون حسب املعلومات الناجتة عن  اثئق مسح األراضي، حيازة تسمح هلم ابكتساب امللكية عن 

 ا يف هذا اجملال.طريق التقادم طبقا لألحكام القانونية املعمول هب

 يصبح هذا الرتقيم املؤقت هنائيا عند انقضاء املدة احملددة يف الفقرة السابقة،  يما إذا مل يعلم 
احملا ظ العقاري أبي اعرتاض يتعلق حبق امللكية أ   يما إذا سحبت أ  ر ضت االعرتاضات اليت 

 تكون قد حدثت". 

 (.18الرتقيم املؤقت ملدة سنتني) -8
"يعترب الرتقيم مؤقتا  جاء فيها: 40-54من املرسوم رقم  19لى هذا الرتقيم املادة وقد نصصت ع

( جيري سرايهنا ابتداء من يوم إمتام هذا الرتقيم، ابلنسبة للعقارات اليت ليس ملالكيها 18ملدة سنتني)
وق الظاهرين سندات إثبات كا ية،  عندما ال ميكن للمحا ظ العقاري أن يبدي رأيه يف حتديد حق

 امللكية.

 يصبح هذا الرتقيم املؤقت هنائيا عند انقضاء املدة احملددة يف الفقرة السابقة، إال إذا مسحت 
 قائع قانونية للمحا ظ العقاري ابلتثبت بصفة مؤكدة من أن احلقوق العينية الواجب شهرها يف 

 السجل العقاري  يكون قد اطلع عليها يف غضون ذلك، عن طريق أي شخص معين".

وعليه يتضح طبقا ألحكام املادتني املذكورتني، أن الرتقيم يكون مؤقتا ابلنسبة للمالكني الظاهرين 
أثناء عملية املسح الذين مل يتمكنوا من إثبات ملكيتهم العقارية بسندات إثبات قانونية، إال أهنم يف هذه 

م احملافظ العقاري بطلب منهم، احلالة ميكنهم احلصصول على شهادة تثبت الرتقيم املؤقت من إعداد وتسلي
نفس اآلاثر اليت ترتبها شهادة احليازة املستحدثة مبوجب  0339ترتب تطبيقا ألحكام قانون املالية لسنة 

، حبيث يتمكن املعين (53)يتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم 01-43من القانون رقم  04املادة 
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ا رخصصة البناء من طرف السلطة اإلدارية املختصصة، أو بعد ذلك من احلصصول على رخ  التعمري من بينه
شهادة املطابقة، أو رخصصة إمتام االجناز لتحقيق مطابقة بنايته غري املشروعة يف إطار التسوية تطبيقا 

 سالف الذكر.  11-38ألحكام القانون رقم 

 مالك الد لة اخلاصةالفرع الثاين: تسوية  ضعية الوعاء العقاري حمل البناية غري املشر عة التابع أل

ديسمرب  04مؤرخ يف  01-39من القانون رقم  98ويتم ذلك يف إطار تطبيق أحكام املادة 
 جاء نصصها: (54)0331، يتضمن قانون املالية لسنة 0339

" يف حالة تشييد البناايت، برخصة بناء أ  بد هنا، على أرض ذات أصل اتبع ألمالك خاصة 
ة طبقا للتشريع املتعلق ابلتهيئة  التعمري  اليت يكون يف مقد ر مالكها للد لة، منحتها السلطة املؤهل

الظاهر الذي ال يتو ر لديه سند قانوين للملكية أن يثبت أثناء عملية املسح العام، د ع مثن احليازة 
الذي أداه حسب احلالة، لدى قابض البلدية أ  لدى مصاحل أمالك الد لة، تتم عملية القيد النهائي 

لسجل العقاري مباشرة لفائدة صاحب امللك الظاهر  يما خيص جمموع العقارات  األراضي يف ا
  البناايت.

يف حالة عدم تربير الد ع، كليا أ  جزئيا، يتم القيام بقيد مؤقت إىل غاية الد ع الكامل للثمن 
ه، طبقا الذي ال ميكن أن يقل عن قيمة السوق احلالية  اليت تواصل مصاحل أمالك الد لة حتصيل

 للتشريع املعمول به".

هذا فيما يتعلق بكيفية تسوية البناايت املشّيدة على األمالك اخلاصة للدولة، دون أن تطبق أحكام  
، أما األبنية (55) هذه املادة على البناء املؤقت، حيث يتم مسح األرض وقيدها يف هذه احلالة ابسم الدولة

لعمومية للدولة، واليت حظيت مبوافقة جلنة الدائرة على التسوية املشيدة على األراضي التابعة لألمالك ا
لقابليتها للمطابقة، فإنه يشرت  يف هذه احلالة إعادة تصصنيفها وحتويلها إىل األمالك اخلاصة للدولة طبقا 

 .(56)للتشريع املعمول به من طرف املصصاحل املختصصة ألمالك الدولة
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مالك اخلاصة للدولة أو الوالية أو البلدية، واألبنية املشّيدة وعليه تكون تسوية شغل العقار التابع لأل
عليها موضوع تسليم عقود امللكية من طرف السلطات املعنية بعد إخطارها من طرف جلنة الدائرة 

 .(57)املختصصة بدراسة ملفاتطلب حتقيق املطابقة يف إطار التسوية

ام االجناز على سبيل التسوية، إثر تسليم عقد ويف هذه احلالة يتم إعداد رخصصة البناء، أو رخصصة إمت 
ملكية من طرف مصصاحل أمالك الدولة، كما جتدر اإلشارة يف هذه احلالة) عندما تكون القطعة األرضية 
اتبعة لألمالك اخلاصة للدولة( إىل أن مقررة تسوية البناايت نفسها حتدد كذلك تسوية الوعاء العقاري، 

 . (58)مالك الدولة املختصصة هبذا اإلجراء وهي عضو يف جلنة الدائرةما دام األمر يتعلق مبصصاحل أ

وأما فيما خي  البناية اليت حيوز صاحبها على عقد إداري مسلم من طرف مجاعة حملية وعلى   
رخصصة بناء دون شهادة املطابقة، وتكون مشيدة يف إطار جتزئة وقابلة للمطابقة، فإنه يتعني على جلنة 

لسلطة املعنية إلجراء حتقيق عقاري جتريه املصصاحل املكلفة ابألمالك الوطنية يسمح الدائرة أن تتصصل اب
 .(59)للمالك ابحلصصول على شهادة املطابقة يف إطار التسوية

ويف كلتا احلالتني يتم حساب سعر التنازل عن الوعاء العقاري حمل البناية غري املشروعة املراد تسويتها 
ابلرتاضي على السعر الذي تقدره وحتدده مصصاحل أمالك  11-38رقم  يف إطار تطبيق أحكام القانون

 الدولة.

أثري أيضا يف حالة طلب تسوية البناية غري املشروعة على األراضي العمومية أو األراضي اخلاصة 
التابعة للدولة أو الوالية أو البلدية مشكل آخر، يتمثل يف أتخر وتباطؤ مصصاحل أمالك الدولة واحلفظ 

 11-38من القانون رقم  08و 04ي يف القيام ابلتحقيقات القانونية تطبيقا ألحكام املادتني العقار 
،حيث ثبت بعد دراسة ملف التسوية من طرف جلنة الدائرة والنطق ابملوافقة بتحفظ حول التحقيق (60)

 .(61)القانوين لتسوية الوعاء العقاري
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 خامتة

يكاد يفشل هو اآلخر على  11-38نون املطابقة رقم خنل  يف هناية هذا البحث إىل القول أبن قا
غرار القوانني السابقة يف إجياد احللول للقضاء على ظاهرة األبنية غري املشروعة، واليت لألسف الشديد 
أصبحت تشّوه النسيج العمراين يف اجلزائر، وتسيء   لسمعة اجملتمع اجلزائري بكامله، ودّل مبا ال يدع 

السلطات العمومية على حماربة هذه الظاهرة رغم رصد ترسانة من القوانني، إال جماال للشك على عجز 
 أن القانون وحده ال يكفي لتحقيق الغرض، وإمنا ابلقدرة على تطبيقه على أرض الواقع.    

 وعليه نقرتح ما يلي:

طن، وحتسني ضرورة حماربة ظاهرة البريوقراطية اإلدارية وأتسيس عالقة سليمة بني اإلدارة واملوا  -
ظروف استقبال، وتوجيه وتوعية اجلمهور املعين هبذه الوضعية، والتكفل السريع بشكاوى املواطنني عن 

 طريق فتح شبابيك خاصة هلذا الغرض.
ضرورة إدخال وتفعيل دور اإلعالم اآليل لضبط وتسيري نظام املعلومات التابع للمديرية العامة  -

عالم واإلشهار يف كل األماكن العامة إلعالم اجلمهور، وعن طريق بث لألمالك الوطنية، وتفعيل آلية اإل
إعالانت لإلقبال على تسوية وضعية األبنية غري املشروعة عرب اإلذاعة احمللية، و عقد لقاءات يف مدد 

، 11-38معقولة مع متخصصصصني لشرح اإلجراءات القانونية واإلدارية لتنفيذ أحكام قانون املطابقة رقم 
 إلجابة على أسئلة املواطنني واإلشكاالت املطروحة.وكذا ا
موضوع الدراسة أو غريه من القوانني  11-38ويتعني على رجل اإلدارة أن يفهم القانون رقم  -

األخرى، من أجل حسن تطبيق القانون وتفسريه كما قصصده املشرع ال كما يريده رجل اإلدارة، وذلك 
وأبعاد هذا القانون، ألنه تبني لألسف عجز السلطات عن طريق دورات تكوينية لشرح إجراءات 

 العمومية يف القضاء على ظاهرة األبنية غري املكتملة رغم اجلهود املبذولة منذ سنوات.
ضرورة التنسيق بني املصصاحل اإلدارية املعنية بتحقيق مطابقة البناايت يف إطار التسوية، السيما  -

شّيدة على األراضي التابعة للدولة ومجاعاهتا احمللية بعد إيداع امللف من فيما يتعلق ابألبنية غري املطابقة امل
 طرف املعين ابعتبارها عملية إدارية حمضة، وال ميكن ترك املعين اتئها بني هذه املصصاحل دون جدوى. 
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، ودجمهامع أحكام 04-43ضرورة إعادة النظر يف بعض أحكام قانون التهيئة والتعمري رقم  -
يتعلق بتحقيق مطابقة البناايت وإمتام إجنازها، للتحكم أكثر يف ميكانيزمات الرقابة  11-38م القانون رق

 على العمران، وخلق سياسة عمرانية فعالة ومستدامة.
                                                 

، 09حيدد انتقاليا قواعد شغل األراضي قصصد احملافظة عليها ومحايتها، ج ر عدد  1481أوت  10مؤرخ يف  31-81أمر رقم  -1
 ملغى. 1481أوت  10الصصادر يف 

حيدد شرو  تسوية أوضاع اللذين يشغلون فعال أراضي عمومية أو خصصوصية   1481أوت  10مؤرخ يف  010-81مرسوم رقم  -2
، الصصادر يف 09عقود و/ أو مباين غري مطابقة للقواعد املعمول هبا وشرو  إقرار حقوقهم يف التملك والسكن، ج ر عدد كانت حمل 

 تتعلق مبعاجلة البناء غري املشروع. 1481أوت  10، مرفق بتعليمة وزارية مشرتكة مؤرخة يف 1481أوت  19
 لبناء غي املشروع( راجع:ألكثر تفاصيل حول أسباب تفشي ظاهرة البناء الفوضوي )ا -3
إبراهيم مزغد، البناء الفوضوي يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع القانون العقاري، كلية احلقوق، جامعة  -

 وما بعدها. 18، ص0310-0311، 1اجلزائر
 القانون، كلية احلقوق والعلوم لالسياسية، جامعة مشناق فوزي، البناء الفوضوي واملشكلة العمرانية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف -

 وما بعدها.     81، ص 0334قسنطينة، اجلزائر 
 1443ديسمرب  30، الصصادر يف 10يتعلق ابلتهيئة والتعمري، ج ر عدد  1443مؤرخ يف أول ديسمرب  04-43قانون رقم  -4

 معدل ومتمم.
 30، الصصادر يف 99اعد مطابقة البناايت وإمتام اجنازها، ج ر عدد حيدد قو  0338يوليو  03مؤرخ يف  11-38قانون رقم  -5

 معدل ومتمم.   0338أوت 
 ، املرجع السابق.11-38من القانون رقم  31انظر املادة  -6
، و خمطط شغل األراضي D (P. (A.U. أي القابلية لقواعد البناء والتعمري املعمول هبا)املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري -7

(P.O.S) ،وهو ما يراه أيضا الفقه املقارن ،)Voir, 
.-Henri Jacquot , François Prient, droit de L’urbanisme, 2ème éditions Sirey, paris 2005, p580, -et 

François Hamont, L’urbanisme ,lancier Bruxelles, Belgique, 1966, p861.                               
، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون العقاري، كلية 11-38ساعد، مطابقة البناايت وإمتام إجنازها طبقا للقانون رقم عزاز   -8

 .133، ص0319-0310، 1احلقوق، جامعة اجلزائر
 ، املرجع السابق.11-38من القانون رقم  49انظر املادة  -9

مايو  30مؤرخ يف  119-34من املرسوم التنفيذي رقم  9املادة ، و 11-38من القانون رقم  00و 01و 03انظر املواد  -10
 .0334مايو  34، الصصادر يف 05حيدد إجراءات تنفيذ التصصريح مبطابقة البناايت، ج ر عدد  0334

 ، املرجع السابق.11-38وما بعدها من القانون رقم  59انظر املادة  -11
، 48، ج ر عدد 0319املتضمن قانون املالية لسنة  0310ديسمرب  03مؤرخ يف  38-10من القانون رقم  54انظر املادة  -12

 .0310ديسمرب  01الصصادر يف 
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 11-38من القانون رقم  05أما القطع األرضية التابعة لألمالك العمومية، فإنه يسبق املوافقة على تسويتها طبقا ألحكام املادة  -13

انظر التعليمة الوزارية املشرتكة) داخلية، السكن  قا للتشريع املعمول به،إعادة تصصنيفها وحتويلها إىل األمالك اخلاصة للدولة طب
 .    تتضمن تبسي  كيفية حتقيق مطابقة البناايت  إمتام اجنازها 8108/ 06/16مؤرخة يف  14 العمران( رقم 

 ، املرجع السابق 11-38من القانون رقم  93انظر املادة  -14
-38تتعلق بتقييم القطعة األرضية املزمع تسويتها يف إطار القانون رقم  11/31/0319مؤرخة يف  2612انظر مذكرة رقم  -15
 ، صادرة عن املديرية العامة ألمالك الدولة.11

 1443نوفمرب  18، الصصادر يف 94يتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد  1443نوفمرب  18مؤرخ يف  01-43قانون رقم  -16
 معدل ومتمم

 ، املرجع نفسه01-43من قانون رقم  84ة اليت تعنيها املادة وهي األوعية العقاري  -17
 ، املرجع السابق.04-59أمر رقم  -18
 08و 04ويتبني هذا من خالل التحقيقات القانونية اليت جتريها مصصاحل أمالك الدولة واحلفظ العقاري تطبيقا ألحكام املادتني  -19

 ، املرجع السابق.11-38من القانون رقم 
يضبط كيفيات حتديد أسعار شراء البلدايت لألراضي الداخلة يف احتياطاهتا  1484يناير  35مؤرخ يف  30-84مرسوم رقم -20

 .1484يناير  38، الصصادر يف 31العقارية وأسعار بيعها، ج ر عدد 
 ، املرجع السابق.01-43من القانون رقم  88انظر املادة -21
علق بتقييم األوعية العقارية حمل البناية غري املشروعة، صادرة عن اإلدارة تت  8/39/0310مؤرخة يف  18476انظر مذكرة رقم  -22

 العامة ألمالك الدولة
-38، تتضمن حتديد قيمة األرضية املزمع تسويتها يف إطار القانون رقم 0310/ 14/39مؤرخة يف  14088انظر مذكرة رقم  -23
 ، صادرة عن إدارة أمالك الدولة11

،  صادرة 11-38، تتضمن تقو م القطع األرضية يف إطار القانون رقم 0319/ 30/ 05مؤرخة يف  8061انظر مذكرة رقم  -24
 عن إدارة أمالك الدولة

، تتعلق مبجال تدخل إدارة أمالك الدولة يف إطار عملية تقو م البناايت 0310/ 39/ 38مؤرخة يف  8476انظر مذكرة رقم  -25
 لألمالك الوطنية.املزمع تسويتها، صادرة عن اإلدارة العامة 

، 40يتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، ج ر عدد  1451نوفمرب  10مؤرخ يف  59-51أمر رقم -26
 معدل ومتمم. 1451نوفمرب  18الصصادر يف 

سمرب دي 03، الصصادر يف 81، ج ر عدد 0331يتضمن قانون املالية لسنة  0339ديسمرب  04مؤرخ يف  01-39قانون رقم -27
0331. 

إال أن اإلشكال قد يكمن يف عدم مبادرة املعين بطلب شرائها )املساحة الزائدة( طمعا منه يف أن حيصصل عليها بال مقابل، وألنه  -28
يدرك مسبقا أن اإلدارة ال ميكنها أبي حال اسرتجاعها ألن القانون يلزمها بتسويتها مما قد يؤدي إىل إبقاء احلال كما هو، وعليه كان 

 املذكورة أعاله تلقائيا دون انتظار طلبه.  95ن املفروض إجبار املعين على اخلضوع ألحكام املادة م
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 03، الصصادر يف 93، ج ر عدد 0310يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  0311يوليو  18مؤرخ يف  11-11قانون رقم  -29
 0311يوليو

 لسابق، املرجع ا11-38من القانون رقم  93انظر املادة  -30
 املرجع السابق.، 18061انظر على سبيل املثال، مذكرة رقم -31
 ، املرجع السابق.04-43وما بعدها  من القانون رقم  13انظر املادة  -32
وهو ما مت التأكيد عليه من خالل خمطط عمل احلكومة الذي عرض على الربملان بغرفتيه من طرف الوزير األول، حيث تطرق -33

 ب هلذا امللف احلساس وعزم الدولة على معاجلته.الوزير األول إبسها
 ، املرجع السابق.2612انظر مذكرة رقم -34
 ، املرجع السابق01-43من القانون رقم  04انظر املادة  -35
من  04، حيدد إعداد شهادة احليازة وتسليمها احملدثة مبوجب املادة 1441يوليو  05مؤرخ يف  019-41مرسوم تنفيذي رقم  -36

 .1441جويلية  01، الصصادر يف 04يتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد 1443نوفمرب  18مؤرخ يف  01-43رقم القانون 
من بينها التماس يوجه ملدير أمالك الدولة املخت  لتحديد برأي صريح ابلوضعية القانونية للعقا حمل طلب الشهادة، وأن هذا  -37

( مهما كانت مساحته حتت طائلة مسؤوليته 30 أجل ال يتعدى شهرين )العقار حمل طلب شهادة احليازة غري اتبع للدولة يف
الشخصصية، إال أن املشكل الذي ال يزال مطروحا بشدة هو عدم الرد على هذه االلتماسات من رؤساء البلدايت املعنية يف األجل 

 ر مما يشكل هذا جتاوزا خيالف القانون.القانوين، وأحياان حىت وإن مت الرد فيكون خارج األجل، أو يكون الرد ابلرفض دون تربي
ملزيد من املعلومات راجع، د/ حممودي عبد العزيز، آليات تطهري وتسوية سندات امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري،  -38

 وما بعدها. 000، ص0313، منشورات بغدادي، اجلزائر 0313طبعة اثنية 
جوان  34، الصصادر يف 95يتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج ر عدد  4414جوان  38مؤرخ يف  119-44أمر رقم  -39

 ملغى. 1444
 00، الصصادر يف 01يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر عدد  0338فرباير  01مؤرخ يف  34-38قانون رقم  -40
 . 0338أبريل 

 رجع السابق، امل01-43من القانون رقم  99واملادة  0فقرة  90انظر املادة  -41
د/ لعشاش حممد، احلماية القانونية للملكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم، ختصص  قانون،  -42

 . 955، ص 0314جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم السياسية ببوخالفة، تيزي وزو، اجلزائر
43-Voir, Jean Bernard Auby, Hugues Pernet Marquète, droit de L’urbanisme et de la 

construction, Paris 2004, p261   
يتضمن أتسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن  0335فرباير  05مؤرخ يف  30-35قانون رقم  -44

 .0338فرباير  08، الصصادر يف 11طريق حتقيق عقاري، ج ر عدد 
يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات امللكية، ج ر عدد  0338مايو  14مؤرخ يف  195-38نفيذي رقم مرسوم ت -45
 .0338مايو  01، الصصادر يف 04

 ، املرجع السابق.30-35من القانون رقم  19و 0انظر املادة  -46
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 ، املرجع السابق.11-38انظر املادة األوىل من القانون رقم  -47
 ، املرجع السابق04-43من القانون رقم  10و  13ة انظر املاد -48
 . 30-35من القانون رقم  0فقرة  9ابعتبارهم هم  من توجه إليهم طلبات فتح التحقيق العقاري، انظر املادة   -49
 " يطبق إجراء معاينة حق امللكية على كل عقار...".جاء نصصها:  30-35من القانون رقم  0انظر املادة   -50
واملتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل  1451نوفمرب  10مؤرخ يف  59-51فإنه بعد تعديل األمر رقم  للتذكري -51

منه، أصبح العون املكلف مبسك السجل العقاري برتقيم  11السيما املادة  0311العقاري، سالف الذكر مبوجب قانون املالية لسنة 
ديسمرب  03مؤرخ يف  13-19من القانون رقم  41أساس واثئق املسح، انظر املادة العقارات املمسوحة يف السجل العقاري على 

 . 0311ديسمرب  01، الصصادر يف 58، ج ر عدد 0311، يتضمن قانون املالية لسنة 0319
أبريل  10، الصصادر يف 03يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر عدد  1454مارس  01مؤرخ يف  40-54مرسوم رقم  -52

 دل واملتمم. املع 1454
 04، الصصادر يف 0339، يتضمن قانون املالية لسنة 0330ديسمرب  08مؤرخ يف  00-30من القانون رقم  13انظر املادة  -53

 .0330ديسمرب 
 ، املرجع السابق.01-39قانون رقم  -54
 ، املرجع السابق.01-39من القانون رقم  0فقرة  98انظر املادة  -55
 ، املرجع السابق.11-38ون رقم من القان 05انظر املادة  -56
 ، املرجع نفسه.11-38من القانون رقم  93انظر املادة  -57
 ، املرجع السابق.111-34من املرسوم التنفيذي رقم  0انظر املادة  -58
 ، املرجع نفسه.11-38من القانون رقم  04انظر املادة  -59
اجلزء  -وعاء العقاري املعين ابلتسوية أي وضعيته املادية) املساحة الكليةويتمثل التحقيق القانوين يف مجع املعلومات الكافية حول ال-60

اتبع للدولة أو  -ملك خاص أو عام -طابعها -وجهتها -احلدود(، ووضعيته القانونية)أصل امللكية -اللواحق -املبين واجلزء املتبقي
 الوالية أو البلدية....(.

 سابق.، املرجع ال39انظر التعليمة الوزارية رقم -61
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احلماية اإلجرائية للمستهلك من جرمية االستخدام غري املشر ع ألد ات الد ع 
 اإللكرت نية

 8101ئم تقنية املعلومات لسنة   قا لالتفاقية العربية ملكا حة جرا 
 

 
 

 امللخص:
أدى التطور التكنولوجي إىل ما يشار إليه عادة ابسم التجارة اإللكرتونية، وهي عملية ساعدت املستهلكني على 
الوصول إىل السلع واخلدمات يف أي مكان يف العامل تقريًبا من خالل أدوات الدفع اإللكرتونية، هذه السهولة ال ختلو 

وابلفعل، فإن استخدامهم ألدوات الدفع اإللكرتونية وما ميكن أن حيتويه ذلك من  ،لمستهلكنياطر ابلنسبة لمن املخ
بياانت شخصصية خالل القيام مبختلف املعامالت مهددة ابإلمكانيات املتاحة الستغالل هذه البياانت بطريقة غري 

 مشروعة.

ملعلومات كاالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ولقد عملت االتفاقيات اخلاصة مبكافحة جرائم تقنية ا
ملكافحة جرائم  0001نوفمرب  30واتفاقية بودابيست بتاريخ  0010ديسمرب سنة  01احملررة ابلقاهرة بتاريخ 

وفعالة املعلوماتية، على جتر م االستخدام غري املشروع ألدوات الدفع اإللكرتونية، وعلى تقرير أحكام إجرائية خاصة 
 للتحري والتحقيق يف هذا النوع من اإلجرام تتناسب مع طبيعتها اليت متيزها عن اجلرائم التقليدية.

 املستهلك، أدوات الدفع اإللكرتونية، االستخدام غري املشرع ألدوات الدفع اإللكرتونية. الكلمات املفتاحية:

Résumé : 

     Le développement technologique a conduit à ce que l’on a appelé 

communément le commerce électronique. Un procédé qui a facilité aux 

consommateurs l’accès aux biens et services presque partout dans le monde grâce à 

des outils de paiement électronique. Cette facilité n’est cependant pas sans risque 

pour les consommateurs. En effet, l’utilisation par eux d’outils de paiement 

électroniques et de ce que ceux-ci peuvent contenir comme données personnelles 

lors des différentes transactions est menacée par les possibilités offertes que ces 

données soient exploitées de manière illicite.  

 شرف الدين وردةلدكتورة : ا
 "ب" قسم أستاذ حماضر

 جامعة حممد خيضر بسكرة

 هنية، ةامحيدالدكتورة : 
 "أ" قسم أستاذ حماضر

 جامعة حممد خيضر بسكرة.
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     Pour lutter contre les infractions touchant les technologies de l’information, la 

Convention arabe pour la lute contre la cybercriminalité du 21 décembre 2010 et la 

Convention de Budapest sur la Cybercriminalité du 23 novembre 2001 ont érigé en 

infraction toute utilisation illégale des outils de paiement électronique. Elles ont en 

outre prescrit des dispositions de procédures spéciales et efficaces d’investigation 

et d’instruction idoines à ce type de criminalité qui se distingue des crimes 

traditionnels.      

Mots clé : consommateurs, outils de paiement électronique, Utilisation illégale 

d'outils de paiement électroniques. 

 مقدمة:

إن ظهور احلاسوب واإلنرتنت وما صاحبه من تقدم ورقي الشعوب إال أنه من جهة أخرى ساعد يف 
كر اإلجرامي الرتكاب اجلرائم التقليدية ويف بروز جرائم جديدة وذلك عن طريق استخدام تطور الف

اجملرمني لتكنولوجيات املعلومات القرتف جرمية التزوير أو اإلرهاب أو السرقة أو السب والقذف أو 
اإلجتار  اجلرائم اإلابحية وجرائم الرتويج ابملخدرات واالجتار هبا، جرمية اإلجتار ابألشخاص، جرمية

ابألعضاء، جرمية االستخدام غري املشروع ألدوات الدفع اإللكرتوين... مما أعطى هلذه اجلرائم خصصوصية 
وميزات جديدة، األمر الذي استدعى ابلسياسة اجلنائية للدول إىل ضرورة مواكبة النصصوص التشريعية هبا 

تحقيق يف هذا النوع اجلديد من اإلجرام هلذا التطور السريع يف اإلجرام ابلتطوير من أساليب التحري وال
 واملتصصل ابجلرائم املعلوماتية.

ومن أجل إتباع سياسة جنائية فعالة ملكافحة جرائم تقنية املعلومات أدركت الدول العربية ضرورة 
 01التعاون الدويل فيما بينها من خالل إبرام االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات بتاريخ 

وهذا ما أكدته املادة األوىل من اإلتفاقية أبن اهلدف من االتفاقية هو" تعزيز التعاون  0010سمرب سنة دي
وتدعيمه بني الدول العربية يف جمال مكافحة جرائم تقنية املعلومات، لدرء أخطار هذه اجلرائم حفاظا 

على اجلزائر إال املصصادقة مبوجب على أمن الدول العربية ومصصاحلها وسالمة جمتمعاهتا وأفرادها". وما كان 
 ، على هذه االتفاقية.0014سبتمرب سنة  8املؤرخ يف  050-14املرسوم الرائسي رقم 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

ولقد نصصت االتفاقية يف الفصصل الثاين بعنوان التجر م على مجلة اجلرائم اليت تعترب جرائم تقنية 
ري املشروع ألدوات الدفع منها على جرمية االستخدام غ 18املعلومات، وقد حتدثت يف املادة 

اإللكرتونية، كنوع من جرائم تقنية املعلومات. بينما تكلمت يف الفصصل الثالث على األحكام اإلجرائية 
 املتبعة يف مكافحة هذا النوع من اإلجرام.

ما مدى كفاية األحكام اإلجرائية التقليدية للتحري والتحقيق يف مكافحة جرمية إشكالية املداخلة: 
ام غري املشروع ألدوات الدفع اإللكرتونية ؟ وما موقف االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية االستخد

 ,0010ديسمرب سنة  01املعلومات احملررة ابلقاهرة بتاريخ 

املبحث األ ل:إطار مفاهيمي حلماية املستهلك اإللكرت ين  جرمية االستخدام غري املشر ع ألد ات 
 الد ع اإللكرت نية

من خالل هذا املبحث إىل تعريف املستهلك، مفهوم جرمية االستخدام غري املشروع ألدوات  سنتطرق
الدفع اإللكرتونية، مفهوم أدوات الدفع اإللكرتونية وأخريا مربرات محاية املستهلك من االستخدام غري 

 املشروع ألدوات الدفع اإللكرتونية وذلك من خالل ما يلي:

 التعريف ابملستهلك:   -أ ال

كل شخ  يقوم بتصصرف قانوين، بغية استعمال السلع أو اخلدمات  ميكن تعريف املستهلك أبنه
الستخدامه الشخصصي أو املزود، أي أن املزود ميكن أن يكون شخصصا طبيعيا، أو شركة أو منتجا، 

 (1)وبذلك يشمل املعامالت التجارية بني املنتجني أنفسهم.

ه ذلك الشخ  الذي يقوم إببرام العقود اإللكرتونية املتنوعة وميكن تعريف املستهلك اإللكرتوين أبن
من شراء وإجيار وقرض وانتفاع وغريها لكي يوفر كل ما حيتاجه من سلع وخدمات إلشباع حاجاته 
الشخصصية أو العائلية ودون أن يقصصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له اخلربة الفنية ملعاجلة 

  (2).هذه األشياء وإصالحها
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 مفهوم جرمية االستخدام غري املشر ع ألد ات الد ع اإللكرت نية:  -اثنيا

ويعد احلق يف اخلصصوصية واحدا من بني حقوق اإلنسان املعرتف هبا منذ القدم، وقد أثرت تقنية 
املعلومات على هذا احلق على حنو أظهر إمكان املساس به إذا مل تنظم أنشطة مجع ومعاجلة وتبادل 

ت الشخصصية اجلارية يف نطاق نظم معاجلة البياانت وبنوك املعلومات، وأظهر الواقع العملي ضرورة البياان
التدخل التشريعي لتنظيم أنشطة معاجلة البياانت املتصصلة ابلشخ  وتنظيم عمليات ختزينها يف بنوك 

ذات حمتوى تنظيمي  وقواعد املعلومات وعمليات تبادهلا، وهذا التنظيم التشريعي ليس جمرد إقرار قواعد
وإمنا إقرار قواعد تتصصل ابملسؤولية املدنية واجلزائية على أنشطة خمالفة قواعد التعامل مع البياانت 

 .(3)الشخصصية سواء ما يرتكب من قبل القائمني على هذه األنشطة أم من قبل الغري

ياانت شخصصية يتم أما فيما خي  احرتام خصصوصية املستهلك فقد تتضمن املعامالت اإللكرتونية ب
إرساهلا من املستهلك إىل التاجر يف إطار التأكيد على عملية البيع، وقد تكون هذه املعلومات عبارة عن 
بياانت امسية، أو عدة صور يف شكل إلكرتوين، أو مقر إقامته، وطبيعة العمل الذي يقوم به، وغري ذلك 

ضرورات املعاملة اإللكرتونية ملا قام املستهلك من البياانت اليت ال يرغب يف الكشف عنها للغري، لوال 
ابلكشف عنها، فقد يسيء التاجر اإللكرتوين استخدام هذه البياانت ويتعامل معها يف غري احلدود 
املخصصصصة له، كأن يقوم إبرساهلا إىل متعاملني آخرين دون احلصصول على اذن مسبق من صاحبها، أو 

 .(4)يعرضها للعامة

منح أية تسهيالت لعمالئها، جتري حترايت وثيقة ومفصصلة عن مسلك الشخ  كما أن البنوك قبل 
ومركزه املايل ومن هنا يتحتم محاية البياانت الشخصصية للمستهلك يف التجارة اإللكرتونية، إذ على البنوك 

 .(5)احرتام سرية البياانت املتعلقة بعمالئها ابعتبارهم مستهلكني، واحرتام حقهم يف اخلصصوصية

جرمية  18يف املادة  0010جرمت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة ولقد 
 :(6)االستخدام غري املشروع لألدوات الدفع اإللكرتونية  حيث تعد من قبيل هذه اجلرمية األفعال التالية 

وات الدفع كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أد  -1
 اإللكرتونية أبي وسيلة كانت.
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كل من استوىل على بياانت أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغري أو سهل للغري   -0
 احلصصول عليها.

كل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات يف الوصول دون وجه حق   -0
 أدوات الدفع. إىل أرقام أو بياانت أي أداة من

 كل من قبل أداة من أدوات الدفع املزورة مع العلم بذلك(.  -9

 مفهوم أد ات الد ع اإللكرت نية: -اثلثا

 سنتناول يف هذه املسألة تعريف أدوات الدفع اإللكرتوين مث بيان أنواعها املختلفة وذلك كالتايل:

 التعريف ابلد ع اإللكرت ين:  -0

ملعىن الواسع إىل كل عملية دفع ملبلغ من النقود اليت تتم أبسلوب غري يقصصد ابلوفاء اإللكرتوين اب
مادي ال يعتمد على دعامات ورقية بل ابلرجوع إىل آليات إلكرتونية، ويقصصد ابلوفاء اإللكرتوين ابملعىن 

 . (7)الضيق: عمليات الوفاء اليت تتم دون وجود اتصصال مباشر بني األشخاص الطبيعيني

 الد ع اإللكرت نية:أنواع أد ات  -8

ميكن تصصنيف أدوات الدفع اإللكرتوين إىل ثالث أصناف، وهي وسيلة الدفع املقدم كبطاقة اإلئتمان، 
 الدفع الفوري عند االستالم، وأخريا الدفع سلفا كالبطاقة الذكية.

 وتتمثل يف: عملية الد ع املقدم: -أ

 بطاقة االئتمان: -0أ/

املؤسسات املالية أو شركات االستثمار تصصدر بطاقات مصصنعة تستند هذه الوسيلة على أن إحدى 
ذات تصصميم عايل التقنية، ويصصعب العبث هبا، حيث يسمح حلاملها تقدميها للبائع عند شراء بعض 
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السلع ليقوم البائع بتدوين بياانت البطاقة على فاتورة يصصدرها ويوقعها حامل هذه البطاقة لرتسل إىل 
 (8)اقة ليتم الوفاء ابملشرتايت. البنك كمعتمد لتلك البط

كما ميكن ملالك املوقع العنكبويت، القيام بربط مباشر مع املصصرف، مع التأكد مباشرة فيما إذا كان 
املستخدم ميلك ائتمان كايف للدفع، كما قد يقوم العميل إبعطاء التاجر رقما سراي يسمح له بسحب 

 .(9)ه الطريقة خملفة وراءها خيارات أوسع للمخاطراألموال النقدية أو حتويلها، وتتم الصصفقة هبذ

 الفواتري: -8أ/

تعترب الفواتري الطريقة الشائعة ما بني الشركات ابعتبار أن حجم املبالغ املالية يكون كبريا جدا ما بني 
 (10)الشركات ابلنسبة للبطاقة. ولضمان أمان الفواتري مت استخدام نوع تعريف للمستخدم 

 نت:صكوك االنرت  -8أ/

، إذ 1995، فقد مت تطوير هذه الطريقة سنة Net cheque ومثال عن هذا النوع الصصك الشبكي
على البائع واملشرتك أن ميتلكا لدى الصصك الشبكي حساب، ولضمان األمان مت استخدام كلمة سر 
وتعريف للمستخدم، ويتعني تنصصيب برجميات زبون خاصة تعمل مثل دفرت صكوك، إذ ميكن للزبون 

سال صك مشفر مع الربجميات إىل التاجر، ومن مث يستطيع التاجر احلصصول على املال من املصصرف، أو إر 
ميكن استخدام الصصك كمعاملة، أو إجراء مع اجملهز، فتقوم شبكة حماسبية خاصة ابلتحقق من الصصكوك 

 .(11)وإبعطاء املوافقة للتاجر الذي يقوم بتسديد البضائع

 د االستالم: الد ع الفوري )نقدا( عن -ب

تسمح هذه الطريقة للزابئن من طلب بضائع أو خدمات على الشبكة، ويكون الدفع عند وصول 
 البضائع أو اخلدمات عند مقر سكناهم، وهناك نوعان من هذا الدفع.
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  بطاقة املدين: -0ب/

رقم التعريفي إن الفرق بني بطاقة اإلئتمان وبطاقة املدين يكمن يف أن بطاقة املدين حيتاج معرفة ال
للشخ ، وجهاز يقرأ البياانت املخزونة يف اخلطو  املغناطيسية املوجودة ابجلهة اخللفية للبطاقة، وذلك 
على غرار بطاقة اإلئتمان أين يتم طبع  كل البياانت على اجلهة األمامية للبطاقة، وابلتايل ال توجد هذه 

رف جهاز قادر على قراءة اخلطو  البطاقة على اإلنرتنت، حيث ال توجد حاسبة مرتبطة بط
 . (12)املغناطيسية

 الدين املباشر: -8ب/

خدم هذا النوع يف املعامالت عرب الشبكة، فيقوم أساسا عن السؤال عن رقم احلساب املصصريف يست   
للزبون، ورمز املصصرف، بعدئذ يتم إدائة املال مباشرة من حساب املصصرف، ولعل من الربجميات املطلوبة 

هذه التقنية، حيتاج األمر إىل تصصميم موقع عنكبويت خاص يكفي جلمع كل املعلومات اخلاصة من الجناز 
الزبون، ليتم طباعتها بعد ذلك وإرساهلا ابلفاكس إىل التاجر، أيضا حيتاج األمر إىل برجميات خاصة على 

 .(13)خادم التاجر لتمرير املعاملة للمصصرف حيث يتم حتويل املال

 أمهها النقود اإللكرتونية والبطاقات الذكية. منالد ع سلفا: -ج

  النقود اإللكرت نية: -0ج/

كذلك ابلنقود الرقمية، وتتمثل يف نقود غري ملموسة أتخذ صورة وحدات إلكرتونية ختزن يف   وتسمى  
مكان آمن على الوسائط اخلزينة الثانوية )القرص الصصلب(، جلهاز احلاسوب اخلاص ابلعميل يعرف ابسم 

ظة اإللكرتونية، إذ ميكن للعميل استخدام هذه احملفظة للقيام بعمليات البيع أو الشراء أو التحويل، احملف
 (14)بدون أية تكلفة مالية، وعليه يتم استبدال العمالت واألوراق النقدية مبلفات موقعة رقميا.
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  البطاقات الذكية: -8ج/

املعلومات الرقمية واألجبدية فيها تتوافق مع هي عبارة عن بطاقة بالستيكية حتتوي على شرحية حتفظ 
أجهزة حاسوبية، وميكن قراءة البياانت داخل الشرحية وحتويلها إىل معلومات مقروءة تعتمد على طبيعة 

كيلوابيت   1ختتلف أحجام التخزين ابلبطاقة الذكية فتتنوع من  ،الشيفرة اإللكرتونية احملفوظة هبالربانمج وا
مث ميكن أن تستخدم كبطاقات الصصراف اآليل وبطاقات االئتمان إال أهنا حتتوي  ميجاابيت، ومن 1إىل 

على معاجل صغري وذاكرة. كما حتتوي أيضا البطاقة الذكية على معلومات مهمة كالسجالت الطبية أو 
 . (15)معلومات احلساابت املصصرفية للمستخدم، ويتطلب استخدامها أن يتم إدخال رقم سري

 اية املستهلك من جرمية االستخدام غري مشر ع ألد ات الد ع اإللكرت نية: مربرات مح -رابعا

: اإلجراءات الالزمة حلماية كل شخ  يهدف للحصصول على سلعة أو حبماية املستهلكويقصصد 
 (16)خدمة بغية إشباع حاجاته الشخصصية أو العائلية.

احلماية اإللكرتونية للمستهلك بعد توسع دائرة مستخدمي اإلنرتنت يف العامل، تبلور مفهوم ضرورة 
 نظرا لوجود عدة مربرات:

أن التطور التقين الذي يشهده العامل من خالل شبكة االنرتنت أدى إىل واقعا علميا أييت كل  -1
حلظة ابجلديد، مما ينبغي أن يقود إىل حتسني الروابط التجارية بني املزود واملستهلك هبدف احلصصول على 

 التجارية اإللكرتونية.أفضل أداء للممارسات 

إن حاجة املستهلك إىل السلع واخلدمات الضرورية اليت تقدم عرب شبكة اإلنرتنت )كاخلدمة  -0
السياحية، واملصصرفية والتأمني، وبيع تذاكر الطريان واحلجز يف الفنادق، وبرامج احلاسب اآليل وغريها(، 

نرتنت، وغالبا ما يفتقد املستهلك إىل اخلربة تدفعه إىل اإلقبال على إبرام التصصرفات من خالل شبكة اإل
األمر الذي  -ال سيما يف جمال الشبكة العنكبوتية–والدراية واملعرفة يف جمال تقنية تكنولوجيا املعلومات 

 يدفعه إىل الدخول يف عالقات من خالل مواقع إلكرتونية ومهية وابلتايل تعرضه لالحتيال واخلداع.
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املتبعة يف مكا حة جرمية االستخدام غري املشر ع ألد ات الد ع  املبحث الثاين:اإلجراءات
 اإللكرت نية

 من خالل االتفاقية

، يف الفصصل الثالث 0313نصصت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات احملررة ابلقاهرة سنة 
حة فعالة للجرمية املعلوماتية، بعنوان األحكام اإلجرائية، على مجلة من اإلجراءات اجلزائية اليت تكفل مكاف

وتتمثل هذه اإلجراءات يف: التحفظ العاجل على البياانت املخزنة يف تقنية املعلومات، أمر تسليم 
املعلومات، تفتيش وضبط املعلومات املخزنة، اجلمع الفوري للمعلومات، وسنستعرض كل إجراء من هذه 

 اإلجراءات من خالل ما يلي:

 لعاجل على البياانت املخزنة يف تقنية املعلومات:إجراء التحفظ ا -أ ال

سنتناول هذا اإلجراء من خالل حتديد مفهومه، مث بيان أحكامه من خالل االتفاقية العربية ملكافحة 
 ، وذلك كاآليت:0010جرائم تقنية املعلومات لسنة 

 مفهوم اإلجراء: -0

نة يف تقنية املعلومات والتحفظ العاجل حيتوي هذا اإلجراء على التحفظ العاجل على البياانت املخز 
 والكشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمني.

 :(17)مفهوم التحفظ العاجل على البياانت املخزنة يف تقنية املعلومات -أ

اليت سبق جتميعها  au données stockéesينطبق هذا اإلجراء على البياانت املخزنة 
collectées  واالحتفاظ هباarchivées ن طريق حائزي البياانت عLes détenteurs de 

données مثال ذلك مقدمي اخلدمات )مزودي اخلدمات(، بيد أهنا ال تنطبق على التجميع يف ،
والتحفظ املستقبلي على البياانت املتعلقة ابملرور  en temps réelالوقت الفعلي )اجلمع الفوري( 
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لوقت الفعلي إىل حمتوى االتصصاالت )اعرتاض معلومات )على معلومات تتبع املستخدمني( أو الولوج يف ا
 احملتوى(. إذ أن هذه املسائل متت معاجلتها.

وابلنسبة لغالبية الدول، فإن التحفظ على البياانت يعد سلطة أو إجراء قانونيا جديدا كليا يف القانون 
مايت واجلرائم املتصصلة به، الداخلي. فهو أداة جديدة للتنقيب اهلام يف جمال الكفاح ضد اإلجرام املعلو 
 وابألخ  ضد اجلرائم املرتكبة بواسطة شبكة االنرتنت وذلك للمربرات التالية:

بسبب قابلية البياانت املعلوماتية للتالشي، فإن هذه البياانت من السهل أن ختضع للتالعب،   -1     
وممارسات التخزين غري الدقيقة،  أو التغيري وهكذا يسهل فقدان عناصر إثبات اجلرمية، من خالل اإلمهال

أو التغيري العمدي هلا أو حموها من أجل تدمري كل عنصصر لإلثبات، أو حموه يف إطار العمليات العادية أو 
الروتينية حملو البياانت اليت مل تعد حاجة إليها، وإحدى وسائل احملافظة على سالمة البياانت تتمثل يف 

ات أو الولوج بطريقة أخرى للبياانت لضبطها أو احلصصول عليها قيام السلطات املختصصة بعمل تفتيش
 بطريقة أخرى.

ومع ذلك إذا كان حارس البياانت جدير ابلثقة، كما يف حالة شركة جتارية ذات مسعة طيبة، فإن 
وهبذا  ،لديهر أمر ابلتحفظ على البياانت سالمة البياانت ميكن ضماهنا بطريقة أسرع عن طريق إصدا

ون األمر ابلتحفظ على البياانت أقل قلقا أو إخالال ابلنظام ابلنسبة لألنشطة، وأقل ضررا ميكن أن يك
 على مسعة الشركة األمينة، من عملية تفتيش األماكن بغرض الضبط.

اجلرائم املعلوماتية واجلرائم املتصصلة ابحلاسب، غالبا ما يتم ارتكاهبا عن طريق نقل االتصصاالت  -0     
لومايت. هذه االتصصاالت ميكن أن حتوي حمتوى غري مشروع، مثال ذلك مواد إابحية بواسطة نظام مع

تعيق حسن أداء  وأرى، حتمل اعتداء على البياانت، طفولية، فريوسات معلوماتية، أو أي تعليمات أخ
النظام املعلومايت، كما ميكن أيضا أن حتوي عناصر ميكن من خالهلا إثبات ان جرائم أخرى قد مت 

وترتيبا على ذلك فإن التحقق من هوية  ،ت االجتار ابملخدرات أو النصصبهبا، مثال ذلك حاالارتكا
ومن  ،ملى حتديد هوية مرتكب هذه اجلرائمصصدر أو منتهى هذه االتصصاالت اخلارجية ميكن أن يساعد ع
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ة املتعلقة أجل تعيني مصصدر ومنتهى هذه االتصصاالت، ينبغي جتهيز أو هتيئة بياانت التجارة غري املشروع
 هبذه االتصصاالت اخلارجية.

عندما تكون هذه االتصصاالت تقدم حمتوى غري مشروع أو دليل أفعال جنائية فإن صورا من  -0
هذه االتصصاالت يتم االحتفاظ هبا بواسطة مقدمي اخلدمات، على سبيل املثال الربيد اإللكرتوين التحفظ 

فال مراء يف أن إعطاء  ،ةهريناصر اإلثبات اجلو على هذه االتصصاالت يكون هاما من أجل عدم فقد ع
صور من هذه االتصصاالت اخلارجية، على سبيل املثال الربيد املخزن، ميكن أن يكشف عن اجلرائم اليت مت 

 ارتكاهبا.

 :(18)مفهوم التحفظ العاجل  الكشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمني -ب

حد أو عدة مقدمني للخدمة )مزودي اخلدمة( قد حينما يكون هناك مقدم خدمة )مزود اخلدمة( وا
سامهوا يف نقل اتصصال معني، فإن التحفظ العاجل على بياانت املرور )احلفظ العاجل ملعلومات تتبع 

بيد أن هذه املادة مل حتدد الوسائل اليت من خالهلا ميكن  ،ااملستخدمني( ميكن أن يتم من خالهلا مجيع
 قانون الداخلي ليحدد الطريقة اليت تتالئم مع نظامه القانوين واالقتصصادي.حتقيق ذلك، اتركة هذا األمر لل

وإحدى وسائل التحفظ العاجل على البياانت يف مثل هذه احلاالت تتمثل يف قيام السلطات 
لكن لوحظ على هذه الوسيلة أن  ،ةمنفصصل لكل مقدم من مقدمي اخلدم املختصصة إبصدار أمر عاجل
 نفصصلة ميكن أن يستغرق وقتا طويال للغاية.احلصصول على عدة أوامر م

ولذلك فإن أحد احللول املفضلة هو احلصصول على أمر واحد ولكن سوف ينطبق على كل مقدمي 
وهذا األمر العام يتم إبالغه ابلتعاقب لكل مقدمي اخلدمات  ،مات الذين سامهوا يف نقل االتصصالاخلد

 املعينني أو أصحاب الشأن.

أن يضم كل مقدمي اخلدمات، مث يطلب من كل مقدم خدمة يصصله األمر،  ميكن روهناك بديل آخ
وهذا النقل يتم وفقا لنصصوص  ،وهكذاد وفحوى هذا األمر ابلتحفظ أن يقوم إبخطار من يليه بوجو 

القانون الداخلي حبيث يكون له أثر يسمح ملقدم اخلدمة التايل أبن يتحفظ إراداي على بياانت املرور 
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ين  على التحفظ عليها إجباراي. وميكن ملقدم اخلدمة التايل أن يقوم من جانبه إبخطار  املالئمة، أو أن
 من يليه يف التسلسل.

وهبذه الطريقة يكون مبقدور السلطات املكلفة ابلتنقيب والتحري أن حتدد منبع ومصصب االتصصال، 
 وعا للتنقيب والتحري.وكذلك حتديد هوية أي فاعل أو فاعلني للجرمية النوعية والذين سيكونون موض

وختاما، فإن اإلجراءات املشار إليها يف هذه املادة جيب أيضا أن تكون خاضعة للقيود، والشرو ، 
 من االتفاقية. 11-19والضماانت املشار إليها يف املادتني 

ئم التحفظ العاجل على البياانت املخزنة يف تقنية املعلومات   قا لالتفاقية العربية ملكا حة جرا -8
 :8101تقنية املعلومات لسنة 

التحفظ العاجل  0313تناولت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات املربمة ابلقاهرة سنة 
 على البياانت املخزنة والتحفظ العاجل والكشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمني وفقا ملا يلي:

 قنية املعلومات:التحفظ العاجل على البياانت املخزنة يف ت -أ

 : (19)من االتفاقية على أنه 00نصصت املادة 

تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية لتمكني السلطات املختصصة من إصدار األمر أو  -1
احلصصول على احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة مبا يف ذلك معلومات تتبع املستخدمني واليت خزنت 

 إذا كان هناك اعتقاد أن تلك البياانت عرضة للفقدان أو التعديل.على تقنية معلومات وخصصوصا 

بواسطة إصدار أمر إىل  األوىلات الضرورية فيما يتعلق ابلفقرة تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراء -0
أو سيطرته ومن أجل إلزامه حبفظ  ،املخزنة واملوجودة حبيازته ةشخ  من أجل حفظ معلومات تقني

متكني السلطات املختصصة  جلأمن  ،ديوما قابلة للتجدي 43دة أقصصاها املعلومات مل وصيانة سالمة تلك
 من البحث والتقصصي.
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تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية إللزام الشخ  املسؤول عن حفظ تقنية املعلومات  -0
 الداخلي. لإلبقاء على سرية اإلجراءات طوال الفرتة القانونية املنصصوص عليها يف القانون

 التحفظ العاجل  الكشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمني -ب

 :(20)من االتفاقية، حبيث 09نصصت عليه املادة 

 تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية فيما خي  معلومات تتبع املستخدمني من أجل:

اشرتاك واحد أو أكثر من ضمان توفر احلفظ العاجل ملعلومات تتبع املستخدمني بغض النظر عن  -1
 مزودي اخلدمة يف بث تلك االتصصاالت.

ضمان الكشف العاجل للسلطات املختصصة لدى الدولة الطرف أو لشخ  تعينه تلك السلطات  -0
ملقدار كاف من معلومات تتبع املستخدمني لتمكني الدولة الطرف من حتديد مزودي اخلدمة ومسار بث 

 االتصصاالت.

 علومات:أمر تسليم امل -اثنيا

سندرس هذا اإلجراء من خالل أيضا الوقوف على مفهومه، مث بيان أحكامه من خالل االتفاقية 
 وذلك من خالل التايل: 0313العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة 

 :(21)مفهوم اإلجراء -0

اضيها بتقد م ويقصصد هبذا اإلجراء مناشدة كل دولة سلطاهتا املختصصة أبن تلزم شخصصا ما داخل أر 
)بتجهيز( بياانت معلوماتية معينة خمزنة، أو أن تلزم مقدم خدمات على أرض طرف أبن يرسل بياانت 
املشرتك )معلومات تتبع املستخدم(. والبياانت املشار إليها عبارة عن بياانت خمزنة أو موجودة لكنها ال 

تبع املستخدمني( أو احملتوى املرتبطة تضم بياانت مل توجد بعد، مثال ذلك بياانت املرور )معلومات ت
ابالتصصاالت املستقبلية. وبدال من إلزام الدول بتطبيق إجراءات إجبارية ابلنسبة لألغيار أو الطرف الثالث 
مثل التفتيش وضبط البياانت، فإنه من املهم أن تفرض هذه الدول من خالل قانوهنا الداخلي وسائل 
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تطفال أو تدخال للحصصول على معلومات ضرورية ابلنسبة أخرى للتنقيب والتحري بطريقة أقل 
 للتحقيقات أو التنقيبات اجلنائية.

وأتسيس مثل هذا املكانيزم اإلجرائي سيصصبح أيضا مفيدا من أجل األغيار حائزي البياانت مثل 
م مقدمي الدخول لألنرتنت. الذين يكونون غالبا على استعداد ملساعدة السلطات يف الكفاح ضد اإلجرا
على أساس إرادي من خالل تقد م البياانت اليت حبوزهتم، ولكن منهم من يفضل وجود أساس قانوين 

 مناسب من أجل تقد م هذه املساعدة، إلعفائهم من كل مسئولية عقدية أو غري عقدية.

أن ويف إطار التنقيب اجلنائي، فإن املعلومات املتعلقة ابملشرتكني )معلومات تتبع املستخدمني( ميكن 
 تكون ضرورية يف حالتني خاصتني:

إن هذه املعلومات ضرورية من أجل حتديد اخلدمات واإلجراءات الفنية املرتبطة اليت استخدمت  األ ىل:
 أو اليت تستخدم بواسطة املشرتك، مثل نوع اخلدمة التليفونية املستخدمة كأن يكون تليفوان حمموال مثال.

ثل النداء اآليل والربيد الصصويت رقم التليفون أو أي عنوان نوع اخلدمات املرتبطة املستخدمة: م
 إليكرتوين، مثل عنوان الربيد اإلليكرتوين.

عندما يكون العنوان التقين معروفا، فإن املعلومات املتعلقة ابملشرتكني تتم حيازهتا من أجل  الثانية:
تعلقة ابملشرتكني، مثال ذلك املساعدة يف حتديد هوية الشخ  املطلوب، وهناك املعلومات األخرى امل

املعلومات التجارية اليت تتمثل يف دوسيهات الفواتري، ودفع االشرتاك، ميكن أن تكون مفيدة للتنقيبات 
والتحقيقات والتحرايت اجلنائية، وابألخ  عندما تكون اجلرمية موضوع التنقيب والتحري متعلقة حبالة 

 غش معلومايت أو جرمية أخرى اقتصصادية.

يسا على ما تقدم، فإن املعلومات املتعلقة ابملشرتكني تشمل على أنواع خمتلفة من املعلومات وأتس
 ابلنسبة الستخدام اخلدمة ومستخدم اخلدمة.
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 :8101أمر تسليم املعلومات   قا لالتفاقية العربية ملكا حة جرائم تقنية املعلومات لسنة  -8

 :     (22)من االتفاقية على 01نصصت املادة 

 تزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية لتمكني السلطات املختصصة من إصدار األوامر إىل:تل

أي شخ  يف إقليمها لتسليم معلومات معينة يف حيازة ذلك الشخ  واملخزنة على تقنية  -1
 معلومات أو وسيط ختزين معلومات.

لومات املشرتك املتعلقة بتلك أي مزود خدمة يقدم خدماته يف إقليم الدولة الطرف لتسليم مع -0
 اخلدمات يف حوزة مزود اخلدمة أو حتت سيطرته(.

 تفتيش  ضب  املعلومات املخزنة: -اثلثا

سنتطرق ملفهوم كل من إجراء التفتيش والضبط مث بيان أحكام كل إجراء من خالل االتفاقية العربية 
 وذلك كالتايل: 0313ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة 

 مفهوم إجراء التفتيش  الضب : -0

 التعريف ابلتفتيش: -أ

ولكن  ،لن  على أنه من إجراءات التحقيقمل تتضمن التشريعات العربية تعريفا للتفتيش واكتفت اب
الشكل  الفقه العريب أورد تعريفات متعدد للتفتيش كإجراء حتقيقي، وعلى الرغم من اختالفها من حيث

عرف جانب من الفقه التفتيش أبنه: ) إجراء من إجراءات التحقيق اليت في ،عإال أهنا تتحد يف املوضو 
هتدف إىل ضبط أدلة اجلرمية وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة من أجل إثبات ارتكاب اجلرمية أو نسبتها 

وينصصب على شخ  املتهم أو املكان الذي يقيم فيه، وجيوز أن ميتد إىل أشخاص غري  ،مإىل املته
 . (23)هم وذلك وفقا للشرو  واألوضاع احملددة يف القانون(املتهمني ومساكن
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واملقصصود ابلتفتيش كذلك )هو البحث يف مستودع سر املتهم عن أشياء تفيد يف كشف احلقيقة 
ونسبتها إليه، أو هو االطالع على حمل منحه القانون محاية خاصة، ابعتباره مستودع سر صاحبه، 

 .(24)أو ما هو يف حكمه أو أن يكون شخصصا( ويستوي يف ذلك أن يكون احملل مسكنا

 -وقد يكون العكس صحيحا-ويعرف الفقه الغريب التفتيش بتعاريف تشبه ما جاء به الفقه العريب
بسبب أن مرجعية أغلب القوانني العربية وأتثر الفقهاء العرب ابلفقه الالتيين واالنكلوسكسوين، فيعرف 

يق لكل عناصر األدلة اليت ميكن استخدامها يف الدعوى اجلزائية الفقه الفرنسي التفتيش أبنه البحث الدق
ويطلق  La Perquisitionواليت جترى على مسكن املتهم. ويفرق الفقه الفرنسي بني تفتيش املساكن

 la fouilié corporlle، وتفتيش األشخاص  visite domiciliaire املنزليةعليه أيضا اسم الزايرة 
 إلنسان ومالبسه.والذي يكون حمله جسم ا

 .(25)وهكذا فإن التفتيش التحقيقي وسيلة للحصصول على الدليل وليس دليال يف حد ذاته     

والتفتيش كعمل حتقيقي ينطوي على هذه الدرجة من األمهية، إن مل يكن اجلسامة، فال جيوز اختاذه إال 
 حالتني: اجلرم املشهود من من قبل سلطة التحقيق. وال يكون لرجال الضبط العديل حق مباشرته إال يف

 العدليةبل إن الضبطية  ،اهتا من انحية أخرى )حالة الندب(انحية، واإلذن الصصادر عن سلطة التحقيق ذ
إذ تقوم ابلتفتيش يف حالة اجلرم املشهود، فإن هذا التفتيش الواقع ال يعترب من إجراءات التحقيق، وإمنا 

 .(26)اللينظر إليه بوصفه من قبيل إجراءات االستد

ويف اجلرائم املعلوماتية جند أن الدخول غري املشروع إىل األنظمة املعلوماتية للبحث والتنقيب يف الربامج 
املستخدمة أو يف ملفات البياانت املخزنة عما قد يتصصل جبرمية وقعت، إجراء يفيد يف كشف احلقيقة 

ملعلوماتية هو إجراء جائز قانوان ولو مل عنها وعن مرتكبها. وتقتضيه مصصلحة وظروف التحقيق يف اجلرائم ا
 .(27)ين  عليه صراحة ابعتباره يدخل يف نطاق التفتيش مبعناه القانوين ويندرج حتت مفهومه

أبنه: )البحث يف مستودع سر املتهم عن أشياء مادية  نرتنتواألكن تعريف تفتيش نظم احلاسوب ومي
و هو )اإلطالع على حمل منحه القانون محاية خاصة أ ،يد يف كشف احلقيقة ونسبتها إليه(أو معنوية تف

ابعتباره مستودع سر صاحبه يستوي يف ذلك أن يكون هذا احملل جهاز احلاسوب أو نظمه أو 
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. وقد عرف اجمللس األورويب هذا النوع من التفتيش أبنه إجراء يسمح جبمع األدلة املخزنة (28)االنرتنت(
 .(29)أو املسجلة بشكل إلكرتوين

ش يف اجلرائم الرقمية )املعلوماتية( يكون حمله كل مكوانت احلاسب اآليل سواء كانت مادية أو التفتي
معنوية، وكذلك شبكات االتصصال اخلاصة به، ابإلضافة إىل األشخاص الذين يستخدمون احلاسب اآليل 

وبرامج التطبيقات  حمل التفتيش وتشمل مجيع مكوانته املادية، واملكوانت املعنوية اليت تشمل برامج النظام
سابقة التجهيز طبقا الحتياجات العميل، ويستلزم تفتيش احلاسب اآليل جمموعة من األشخاص لديهم 
اخلربة ومهارة تقنية يف نظم احلاسب اآليل كمشغلي احلاسب اآليل وخرباء الربامج ومديري النظم 

 .(30)املعلوماتية

اإلجراءات املتبعة للبحث عن األدلة املادية وحنن بدوران نرى أن تفتيش احلاسوب اآليل هي تلك 
والرقمية النامجة عن ارتكاب جرمية معلوماتية، هبدف الكشف عن احلقيقة، ويشمل التفتيش كل 
مكوانت احلاسوب املادية واملعنوية وشبكات االتصصال اخلاصة به وكذا األشخاص املستخدمون للحاسب 

 اآليل.

 التعريف إبجراء الضب : -ب

تيش إىل ضبط األدلة املادية اليت تفيد يف كشف احلقيقة، فالضبط هو غاية التفتيش القريبة يهدف التف
سواء يف ذلك تفتيش األشخاص أم -، وهدف التفتيش(31)أي األثر املباشر الذي يسفر عنه اإلجراء

لى هو ضبط األشياء اليت تفيد يف كشف احلقيقة، أي األشياء اليت تعد يف ذاهتا الدليل ع -املساكن
اجلرمية، أو ميكن أن يظهر منها هذا الدليل، وقد تكون هذه األشياء هي ما استعمل يف ارتكاب اجلرمية، 

وملا كان الضبط هو األثر املباشر للتفتيش،  ،(32)وقد تكون األشياء السبب الذي ارتكب ألجله اجلرمية
التفتيش، والعالقة وثيقة بني  وابعتباره أحد إجراءات التحقيق، فتنطبق عليه القواعد اليت تنطبق على

وقد يتم الضبط من غري تفتيش، فقد  ،(33)التفتيش والضبط، فإذا ما بطل إجراء التفتيش بطل الضبط
 .(34)يقدم املتهم أو الشاهد ابختياره األشياء املتعلقة ابجلرمية
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شياء اليت فالضبط هو الوسيلة القانونية اليت تضع بواسطتها السلطة املختصصة يدها على مجيع األ
وقعت عليها اجلرمية أو نتجت عنها أو استعملت القرتافها، كاألسلحة واألشياء املسروقة، والثياب امللوثة 

 . (35)ابلدم، واألوراق...وغري ذلك

الضبط بطبيعته وحبسب تنظيمه القانوين وغايته ال يرد إال على األشياء أما األشخاص فال يصصلحون 
وإذا كان قانون اإلجراءات يتحدث يف بعض التصصرف عن ضبط األشخاص  ،الدقيقحمال للضبط ابملعىن 

 .(36)وإحضارهم فإنه يعين القبض عليهم وإحضارهم، والقبض نظام قانوين خيتلف متاما عن ضبط األشياء

كذلك فإنه يستوي أن   ،طهوال يفرق القانون يف جمال الضبط بني املنقول والعقار فكالمها ميكن ضب
ا للمتهم أو لغريه، والقاعدة أن الضبط ال يرد إال على شيء مادي أما األشياء املعنوية يكون الشيء مملوك

فال تصصلح بطبيعتها حمال للضبط والشر  الالزم لصصحته أن يكون الشيء مفيدا يف كشف احلقيقة فكل 
 . (37)ما حيقق هذه الغاية يصصح ضبطه

فإن الدليل يف اجلرائم املعلوماتية، يتمثل : (38) عن قواعد التحريز  التأمني للمضبوطات املعلوماتية
يف ذبذابت أو نبضات إلكرتونية، مسجلة على دعائم ممغنطة، أو خمزنة يف ذاكرة احلواسيب اآللية وبنوك 
املعلومات. وعملية حتريز وأتمني مضبوطات األنظمة والشبكات املعلوماتية، حباجة أبن يكون احملقق، أو 

نظمة املعلوماتية، ومؤهال ودراب للتعامل معها، فكل إغفال، أو إمهال يف من ينتدبه مدركا لطبيعة األ
التعامل مع هذه األنظمة، قد يؤدي إىل إتالف الدليل وإفساده، لذا ال بد من وجود إجراءات مقننة، 

 هتدف للمحافظة على سالمة املضبوطات، ومن أبرز اإلجراءات املوصى إبتباعها نذكر ما يلي:

يف بياانت األنظمة املعلوماتية  بنظرا لسهولة التالع :املعلوماتية املراد ضبطها حتديد املادة -
وشبكاهتا، وبدون ترك أي آاثر تذكر، فيتعني على احملقق عند حتديد البياانت املراد ضبطها، أن يقوم 
غل بوضع عالمة مادية خاصة عليها وينقلها إىل أقراص، أو أشرطة ممغنطة، ومن مث يقوم احملقق ومش

النظام بتسجيل بياانته التعريفية على هذه الشرطة، ومن مث توضع هذه األشرطة، يف علب خمصصصصة 
حلفظها والتوقيع عليها، وختمها، وأن تنظم هذه اإلجراءات مبحضر، يوقع عليه حسب النصصوص 

 القانونية اخلاصة بضبط األشياء وحفظها.
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ضبط الربامج املعلوماتية، جيب على احملقق، أو ويف حالة  أتمني الربامج املضبوطة قبل تشغيلها: -
مشغل األنظمة املعلوماتية، العمل على أتمني هذه الربامج فنيا، وذلك بعمل نسخ كاملة وسليمة منها، 
قبل تشغيلها من قبل اخلرباء وبواسطة أنظمة معلوماتية مأمونة من جانبه ألنه يف كثري من احلاالت، إذا مت 

 ري الطريقة اليت صممت فيها، قد تتحول برانمج تدمري ذايت، وابلتايل يفقد الدليل.تشغيل هذه الربامج بغ

يف عامل اإلجرام  :االلتزام إبتباع القواعد الفنية اخلاصة بكيفية نقل األحراز املعلوماتية  محلها -
بشكل عام، يكون هناك مضبوطات، وهناك العديد من املضبوطات، حباجة اىل إتباع طرق خاصة 

ظها خشية عليها من التلف والضياع، والبياانت املعلوماتية املضبوطة واملفرغة على األقراص، أو حلف
األشرطة املمغنطة، حباجة إىل عناية خاصة للمحافظة عليها من التلف والضياع، فيجب عند نقلها 

حىت ال يتم  مراعاة عدم تعرضها للغبار واألتربة، وعدم تعريضها للصصدمات، أو ألشعة كهرومغناطيسية،
 إتالف حمتوايهتا كليا أو جزئيا، وابلتايل تفقد الدليل على ارتكاب اجلرمية.

جيب عند ختزين األقراص،  مراعاة ظر ف احلرارة  الرطوية املناسبة لتخزين األحراز املعلوماتية: -
د من معرفة واألشرطة املمغنطة احملرز، مراعاة ظروف التخزين من حيث احلرارة والرطوبة، ولذلك ال ب

دراجات احلرارة، والرطوبة املناسبة حلفظها، وإال قد يؤدي إىل إتالف البياانت أو إتالف األقراص، 
 واألشرطة ذاهتا، مبا هو خمزن عليها من بياانت مطلوبة.

من املهم يف اجلرائم  ضب  األقراص  األشرطة األصلية،  عدم االقتصار على ضب  نسخها: -
األصلية، مع متكني اجلهة اليت حتوزها من نسخها،  الضبط على األقراص واألشرطةاملعلوماتية، أن يرد 

الستخدامها كي ال يتوقف أو يعاق استمرارها يف مباشرة أنشطتها، خاصة يف حالة أتخر احملاكمة، أو 
 ثبت فيما بعد عدم وجود دليل جرمي كايف لإلدانة.

فاقية العربية ملكا حة جرائم تقنية املعلومات إجراء تفتيش  ضب  املعلومات املخزنة ضمن االت -8
 :2202لسنة 

، على إمكانية 0313نصصت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات املربمة ابلقاهرة سنة 
 تفتيش وضبط بياانت املعلومات املخزنة كاآليت:
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 تفتيش املعلومات املخزنة: -أ

افحة جرائم تقنية املعلومات على تفتيش املعلومات املخزنة من االتفاقية العربية ملك 04نصصت املادة 
 :(39)حيث

 تلتزم كل دولة بتبين اإلجراءات الضرورية لتمكني سلطاهتا املختصصة من التفتيش أو الوصول إىل:-1)

 تقنية معلومات أو جزء منها واملعلومات املخزنة فيها أو املخزنة عليها،-أ(

قنية معلومات والذي قد تكون معلومات التقنية خمزنة فيه أو بيئة أو وسيط ختزين معلومات ت-ب(
 عليه(.

 عن التفتيش يف حالة اتصال حاسبة املتهم حباسبة أخرى أ  هناية طر ية موجودة يف مكان آخر 
 على: 04/0نصصت املادة  داخل:

و الوصول تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية لتمكني السلطات املختصصة من التفتيش أ-0)
أ( إذا كان هناك اعتقاد أبن املعلومات -1إىل تقنية معلومات معينة أو جزء منها مبا يتوافق مع الفقرة )

املطلوبة خمزنة يف تقنية معلومات أخرى أو جزء منها يف إقليمها وكانت هذه املعلومات قابلة للوصول 
 يش والوصول للتقنية األخرى(.قانوان أو متوفرة يف التقنية األوىل فيجوز توسيع نطاق التفت

 عن التفتيش يف حالة اتصال حاسبة املتهم حباسبة أخرى أ  هناية طر ية موجودة يف مكان آخر 
أجازت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات من إمكانية تفتيش حاسبة متصصلة  خارج الد لة:

لرابع من االتفاقية اخلاص ابلتعاون القانوين أبخرى خارج الوطن، هذه الفكرة مت حلها يف الفصصل ا
اليت تتناول التعاون واملساعدة الثنائية املتعلقة ابلوصول إىل معلومات تقنية  04والقضائي يف املادة 
 املعلومات املخزنة.

 ضب  املعلومات املخزنة: -ب

 :(40)من االتفاقية على ضبط املعلومات املخزنة حيث 05نصصت املادة 
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دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية لتمكني السلطات املختصصة من ضبط وأتمني  تلتزم كل-1)
من املادة السادسة والعشرين من  األوىلمعلومات تقنية املعلومات اليت يتم الوصول إليها حسب الفقرة 

 هذه االتفاقية.

 هذه اإلجراءات تشمل صالحيات:

 يط ختزين معلومات تقنية املعلومات،أ( ضبط وأتمني تقنية املعلومات أو جزء منها أو وس

 ب( عمل نسخة من معلومات تقنية املعلومات واالحتفاظ هبا،

 ج( احلفاظ على سالمة معلومات تقنية املعلومات املخزنة،

 د( إزالة أو منع الوصول إىل تلك املعلومات يف تقنية املعلومات اليت يتم الوصول إليها.

ضر رة جلوء السلطات املختصة بكل من االتفاقية على  05من املادة  الثانيةوأضافت الفقرة 
، ملساعدهتا على مجع األدلة املخزنة ابلنظام الكمبيوتر عند شخص لديه معر ة بنظام احلاسب اآليل
تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية لتمكني  -0اختاذ إجراء التفتيش والضبط حيث:)
مر إىل أي شخ  لديه معرفة بوظيفة تقنية املعلومات أو اإلجراءات السلطات املختصصة من إصدار األوا

املطبقة حلماية تقنية املعلومات من أجل تقد م املعلومات الضرورية إلمتام تلك اإلجراءات املذكورة يف 
 ( من املادة السادسة والعشرين من هذه االتفاقية(. 0،1الفقرتني )

 اجلمع الفوري للمعلومات: -رابعا

عن إجراء اجلمع الفوري للمعلومات، من خالل حتديد مفهومه وبيان قواعده وفقا لالتفاقية  سنتكلم
 وذلك من خالل: 0313العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة 
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 :(41)مفهوم اإلجراء -0

ايت "يف الوقت الفعلي" أو "اجلمع الفوري" تعين أن هذا العنوان يطبق على جتميع أدلة احملتو  عبارة
 املتعلقة ابالتصصاالت يف فرتة اإلنتاج وجتميعها حلظة النقل عرب االتصصال.

البياانت اليت يتم جتميعها تنقسم إىل نوعني: البياانت املتعلقة ابملرور )معلومات تتبع املستخدمني( 
ل البياانت والبياانت املتعلقة ابحملتوى )اعرتاض معلومات احملتوى(. وابلنسبة للنوع األول فتعرف أبهنا ك

اليت تعاجل االتصصاالت اليت متر عن طريق نظام معلومايت، واليت يتم إنتاجها بواسطة هذا النظام املعلومايت 
بوصفه عنصصرا يف سلسلة االتصصال، مع تعيني املعلومات التالية: أصل االتصصال، مقصصد أو اجلهة 

م االتصصال، وفرتة االتصصال أو املقصصودة ابالتصصال، خط السري، ساعة االتصصال، اتريخ االتصصال، حج
نوع اخلدمة. أما ابلنسبة للنوع الثاين: فتشري إىل احملتوى اإلخباري لالتصصال، مبعىن مضمون االتصصال أو 

 الرسالة أو املعلومات املنقولة عن طريق االتصصال، فيما عدا البياانت املتعلقة ابملرور.    

 8101ية ملكا حة جرائم تقنية املعلومات لسنة اجلمع الفوري للمعلومات يف االتفاقية العرب -8

نصصت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، ضمن الفصصل الثالث اخلاص ابألحكام 
اإلجرائية، على التزام الدول األطراف بتبين يف قانوهنا الداخلي التشريعات واإلجراءات الضرورية جلمع 

على: اجلمع الفوري  04و 08حيث نصصت االتفاقية يف املادتني  األدلة عن اجلرائم بشكل إلكرتوين،
 ملعلومات تتبع املستخدمني، واعرتاض معلومات احملتوى ونظمتهما وفقا ملا يلي:

 (: 82اجلمع الفوري ملعلومات تتبع املستخدمني )املادة  -أ

 : (42)تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية لتمكني السلطات املختصصة من  -1

 أ( مجع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف،     

 ب( إلزام مزود اخلدمة ضمن اختصصاصه الفين أبن:      

 جيمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، أو -
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مني بشكل يتعاون أو يساعد السلطات املختصصة يف مجع وتسجيل معلومات تتبع املستخد -
 فوري مع االتصصاالت املعنية يف إقليمها واليت تبث بواسطة تقنية املعلومات.

إذا مل تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوين الداخلي تبين اإلجراءات املنصصوص عليها يف  -0
أ( فيمكنها تبين إجراءات أخرى ابلشكل الضروري لضمان اجلمع أو التسجيل الفوري -1الفقرة )
مات تتبع املستخدمني املرافقة لالتصصاالت املعنية يف إقليمها ابستخدام الوسائل الفنية يف ذلك ملعلو 
 اإلقليم.

 (:86اعرتاض معلومات احملتوى )املادة  -ب

تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات التشريعية والضرورية فيما خي  بسلسلة من اجلرائم -1     
 :(43)ي، لتمكني السلطات املختصصة مناملنصصوص عليها يف القانون الداخل

 أ( اجلمع أو التسجيل من خالل الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، أو      

ب( التعاون ومساعدة السلطات املختصصة يف مجع أو تسجيل معلومات احملتوى بشكل فوري      
 لالتصصاالت املعنية يف إقليمها واليت تبث بواسطة تقنية املعلومات.

إذا مل تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوين الداخلي تبين اإلجراءات املنصصوص عليها يف  -0     
أ( فيمكنها تبين إجراءات أخرى ابلشكل الضروري لضمان اجلمع والتسجيل الفوري -1الفقرة )

 ذلك اإلقليم. ملعلومات احملتوى املرافقة لالتصصاالت املعنية يف إقليمها ابستخدام الوسائل الفنية يف

تلتزم كل دولة طرف ابختاذ اإلجراءات الضرورية إللزام مزود خدمة ابالحتفاظ بسرية أية -0    
 معلومات عند تنفيذ الصصالحيات املنصصوص عليها يف هذه املادة.
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 خامتة: 

ت اإلجرائية أثبتت اجلرمية املعلوماتية، خباصيتها غري املادية لألدلة اليت ختلفها، إىل عدم كفاية اآلليا
التقليدية ملكافحة جرائم املعلوماتية منها جرمية االستخدام غري املشروع ألدوات الدفع اإللكرتونية، مما 
يقتضي على السياسة اجلنائية، ومن أجل مكافحة فعالة هلذا النوع من اإلجرام، ضرورة "تطوير أساليب 

ن خالل إتباع حركتني تكميليتني: أوال، التحري والتحقيق"، بصصورة تتالئم مع هذه اخلاصية، وذلك م
تطوير اإلجراءات اجلنائية التقليدية جلمع األدلة واثنيا، خلق إجراءات جنائية حديثة جلمع األدلة تتأقلم 

 مع العامل االفرتاضي.

 01عملت الدول من خالل االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات احملررة ابلقاهرة بتاريخ لذا 
، على خلق أحكام موضوعية وإجرائية فعالة ومناسبة ملكافحة هذا النوع احلديث 0010يسمرب سنة د

 من اإلجرام، وتدعيم سبل التعاون الدويل فيما بينها، وميكن إبداء النتائج التايل:

خصصصصت االتفاقية الفصصل الثالث للحديث على األحكام اإلجرائية ملكافحة جرائم تقنية  -
(، 03ملتمثلة يف إجراء التحفظ العاجل على البياانت املخزنة يف تقنية املعلومات )املادة املعلومات، وا

(، أمر تسليم املعلومات )املادة 04التحفظ العاجل والكشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمني )املادة 
جلمع الفوري (، ا01(، ضبط املعلومات املخزنة )املادة 06(، تفتيش املعلومات املخزنة )املادة 05

 (.09(، اعرتاض معلومات احملتوى )املادة 08ملعلومات تتبع املستخدمني )املادة 

من اتفاقية  0010استنبطت معظم نصصوص االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة - 
ة االتفاقية ، حيث تعترب هذه األخري 0001نوفمرب سنة  30بودابيست ملكافحة جرائم املعلوماتية بتاريخ 

 النموذجية ملكافحة هذا النوع املستحدث من اإلجرام.

يعترب املشرع اجلزائري املشرع العريب الوحيد الذي ن  على أحكام إجرائية خاصة مبكافحة اجلرمية  -
املعلوماتية واليت تندرج ضمنها جرمية االستخدام غري املشروع ألدوات الدفع اإللكرتونية، حىت قبل 

وذلك من خالل إصدار  0010لى االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة املصصادقة ع
املؤرخ  011-66يعدل  يتمم األمر رقم ، 0334ديسمرب سنة  03، املؤرخ يف 00-34قانون رقم: 



 8102لعدد الرابع مارس ا                                                                            جملة املنار للبحوث  الدراسات القانونية  السياسية
 8 

 

60 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

أوت   1، املؤرخ يف 04-09، وقانون رقم  املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 0666يونيو سنة  8يف 
يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم  االتصال ، 0009 سنة

. يف حني تعتمد التشريعات العربية املصصادقة على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنيات  مكا حتها
اإللكرتونية على وابلتايل ملكافحة جرمية االستخدام غري املشروع ألدوات الدفع  0010املعلومات لسنة 

اإلجراءات التقليدية كالتفتيش والضبط واملعاينة واالستجواب واخلربة والشهادة وتسجيل املكاملات 
، 0015( لسنة 01اهلاتفية، ما عدا املشرع األردين الذي ن  من خالل قانون اجلرائم املعلوماتية رقم )

 التفصصيل يف أحكام هذا اإلجراء.على إجراء تفتيش وضبط النظم املعلوماتية املخزنة لكن دون 

 :وفيما يتعلق ابلتوصيات واملقرتحات: فإننا نقرتح ما يلي

على الرغم من مصصادقة معظم الدول العربية على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات  -
الرغم من إلزام  إال أهنا مل تدرج نصصوص هذه االتفاقية ابلقوانني الداخلية هلذه الدول على 0010لسنة 

هذه االتفاقية الدول املنظمة إليها من القيام بذلك وهذا ما نصصت عليه االتفاقية العربية ابلفصصل الثالث 
تلتزم كل  -1املعنونة ب: )نطاق تطبيق األحكام اإلجرائية( بقوهلا ) 00بعنوان األحكام اإلجرائية ابملادة 

واإلجراءات الواردة يف الفصصل الثالث من هذه االتفاقية(،  دولة أبن تتبىن يف قانوهنا الداخلي التشريعات
لذا نقرتح على الدول العربية املصصادقة على هذه االتفاقية إدراج نصصوص هذه االتفاقية وأحكامها ضمن 
قوانينها اإلجرائية الداخلية تنفيذا اللتزاماهتا الدولية من جهة ومن أجل ضمان مكافحة فعالة هلذا النوع 

م الذي يستدعي إجراءات حتري وحتقيق خاصة ختتلف عن اإلجراءات التقليدية املتبعة يف من اإلجرا
 مكافحة اجلرائم العادية من جهة اثنية.

ال يكفي انضمام وتصصديق الدول العربية على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات  -     
، لذا نقرتح على الدول العربية منها اجلزائر توسيع سبل ملكافحة فعالة هلذا النوع من اإلجرام 0010لسنة 

التعاون الدويل من خالل االنضمام إىل االتفاقيات العاملية واإلقليمية املتنوعة واخلاصة مبكافحة هذه 
 .  0001اجلرمية وخاصة منها اتفاقية بودابيست ملكافحة جرائم املعلوماتية لسنة 
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، دراسة يف التشريع األردين، جملة جامعة دمشق اإلطار القانوين للعقد املربم عرب  سائل االتصال اإللكرت نيةالصصرايرة منصصور، 
  .808، ص 0334، 0، العدد 01للعلوم القانونية واإلقتصصادية، اجمللد 

كلية التجارة،   -، جامعة بنهاك من خماطر التجارة اإللكرت نيةإطار مقرتح حلماية حقوق املستهلأمحد السيد طه الكردي،  -2
 10، ص 0311

، ورشة عمل مقدمة من قبل هيئة تنظيم اإلتصصاالت تطوير التشريعات يف جمال مكا حة اجلرائم اإللكرت نيةيونس عرب،  -3
 .11، ص 0334نيسان/ ابريل  9-0، من 0سلطنة عمان -مسقط

، مقال منشور ضمن جملة احلقوق واحلرايت، تصصدر ك عرب شبكة االنرتنت بني الواقع  الضر رةمحاية املستهلسليمة لدغش،  -4
  .048عن خمرب احلقوق واحلرايت يف األنظمة املقارنة، جامعة حممد خيضر بسكرة، ص 

، دار الفكر  نيةمقدمة يف حقوق امللكية الفكرية  محاية املستهلك يف عقود التجارة اإلليكرت عبد الفتاح بيومي حجازي،  -5
 .03، ص 0331اجلامعي، مصصر، الطبعة األوىل، 

يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكا حة جرائم تقنية ، 0319سبتمرب سنة  8، املؤرخ يف 010-19مرسوم رائسي رقم  -6
، ص 15رية الدميقراطية الشعبية، العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائ0313ديسمرب سنة  01، احملررة ابلقاهرة بتاريخ املعلومات

4. 
ماي  10-13، حبوث مؤمتر األعمال املصصرفية بني الشريعة والقانون املنعقد يف الو اء )الد ع( اإللكرت ينعدانن إبراهيم سرحان،  -7

  وما بعدها. 084بكلية الشريعة والقانون وغرفة التجارة وصناعة ديب، اجمللد األول، ص  0330
 .131، ص 0339األردن، -، الطبعة األوىل، دار وائل، عمانالتشريعات التجارية  املعامالت اإللكرت نيةلكيالين، حممد ا -8
، ص 0331األردن، الطبعة األوىل، -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانأحكام عقود التجارة اإللكرت نيةنظال امساعيل برهم،  -9
40. 

، مقال منشور مبجلة اإلجتهاد  كآلية حلماية املستهلك  مظاهر تطبيقه يف التشريع اجلزائريالد ع اإللكرت ينمصصطفى بوادي،  -10
 .13، ص 0315القضائي، العدد الرابع عشر، خمرب اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، أفريل 

 .13املرجع نفسه، ص  -11
 .11املرجع نفسه، ص  -12
  .11املرجع نفسه، ص  -13
، مؤمتر القانون جبامعة الريموك، اإللكرت نية  اتثريها على د ر البنوك املركزية يف إدارة السياسة النقديةحسن على القفعي،  -14

  وما بعدها. 0ن ص 0339متوز  19-10اريد، اململكة الردنية اهلامشية، يف الفرتة 
 .10، ص 0331إلسكندرية، ، دار الفكر اجلامعي االبنوك اإللكرت نيةمنري اجلهنمي،  -15
، احلماية اخلاصة لرضا املستهلك يف عقود االستهالك، القاهرة، دار النهضة محاية املستهلكحسن عبد الباسط اجلميعي،  -16

 .03، ص 1444العربية، 



 8102لعدد الرابع مارس ا                                                                            جملة املنار للبحوث  الدراسات القانونية  السياسية
 8 

 

64 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

                                                                                                                                                             
لنهضة العربية، القاهرة، ، معلقا عليها، الطبعة األوىل، دار ااتفاقية بودابست ملكا حة جرائم املعلوماتيةهاليل عبد الاله أمحد،  -17

 وما بعدها. 141ص .0335
، دار كيفية املواجهة التشريعية جلرائم املعلوماتية، يف النظام البحريين على ضوء اتفاقية بودابيستهاليل عبد الاله أمحد،  -18

 وما بعدها. 143، ص 0311النهضة العربية، القاهرة، 
، يتضمن التصصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 0319رب سنة سبتم 8، املؤرخ يف 010-19مرسوم رائسي رقم  -19

 .5املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املصصدر السابق، ص
جرائم تقنية ، يتضمن التصصديق على االتفاقية العربية ملكافحة 0319سبتمرب سنة  8، املؤرخ يف 010-19مرسوم رائسي رقم  -20

 .8املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املصصدر السابق، ص
 وما بعدها. 001هاليل عبد الاله أمحد، اتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية، املرجع السابق، ص  -21
، 0319سبتمرب سنة  8، املؤرخ يف 010-19ة، مرسوم رائسي رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبي -22

 .8يتضمن التصصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، املصصدر السابق، ص
 ، مقال منشور ضمنحقوق املتهم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردينعماد حممد ربيع،  -23

جملة البلقاء للبحوث والدراسات، جملة علمية حمكمة، تصصدرها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة عمان األهلية، اجمللد 
 .193، ص 0335، آب 1، العدد 10

ذلك: ، ك11ص عامل الكتب احلديث، األردن، ،، التفتيش اجلنائي على نظم احلاسوب  االنرتنتعلي حسن حممد الطوالبة،  -24
  .059، ص 0311، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، جرمية االحتيال عرب اإلنرتنتحممد طارق عبد الرؤوف احلن، 

 .10علي حسن حممد الطوالبة، املرجع السابق، ص  -25
ية للدراسات، بريوت، الطبعة املؤسسة اجلامع، أصول اإلجراءات اجلزائية يف التشريع  القضاء  الفقهسليمان عبد املنعم،  -26

 .110-111،  ص 1444الثانية، 
، دراسة مقارنة، املكتب اجلامعي إجراءات التحري  مجع األدلة  التحقيق االبتدائي يف اجلرمية املعلوماتيةعلي عدانن الفيل،  -27

 .08 ، ص0310احلديث، دون بلد نشر، 
 .10-10ملرجع السابق، ص اعلي حسن حممد الطوالبة،  -28
  04علي عدانن الفيل، املرجع السابق، ص  -29
اإلثبات اجلنائي ابألدلة الرقمية من الناحيتني القانونية عبد الناصر حممد حممود فرغلي و حممد عبيد سيف سعيد املسماري،  -30

 .03، ص 0335ي، الرايض، ، حبث مقدم إىل املؤمتر العريب األول لعلوم األدلة اجلنائية والطب الشرع الفنية  دراسة تطبيقية مقارنة
، منشورات احلليب جرائم الكمبيوتر  حقوق امِللف  املصنفات الفنية  د ر الشرطة  القانونفتوح الشاذيل، عفيفي كامل،  -31

  .101، 0330احلقوقية، لبنان، 
 .981، ص 1444ة، ، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهر شرح قانون اإلجراءات اجلنائيةحممود جنيب حسين،  -32
 .101فتوح الشاذيل، عفيفي كامل، املرجع السابق، ص  -33
  .043حممد طارق عبد الرؤوف احلن، املرجع السابق، ص  -34
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 .140، ص 1441، اجلزء الثاين، الطبعة اخلامسة، منشورات جامعة دمشق، أصول احملاكمات اجلزائيةحسن اجلوخدار،  -35
 .19بق، ص علي عدانن الفيل، املرجع السا -36
 .19علي عدانن الفيل، املرجع السابق، ص  -37
، أطروحة دكتوراه يف القانون،  احلماية القانونية من اجلرائم املعلوماتية )احلاسب  االنرتنت(غازي عبد الرمحان هيان الرشيد،  -38

 .145-144ص ، 0339كلية احلقوق، اجلامعة اإلسالمية يف لبنان، بريوت، 
، يتضمن التصصديق على االتفاقية العربية 0319سبتمرب سنة  8مؤرخ يف  010-19فاقية، مرسوم رائسي رقم أنظر يف هذه االت -39

  .8ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املصصدر السابق، ص 
، يتضمن التصصديق على االتفاقية العربية 0319سبتمرب سنة  8يف مؤرخ  010-19أنظر يف هذه االتفاقية، مرسوم رائسي رقم  -40

  .8ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املصصدر السابق، ص 
 وما بعدها. 010هاليل عبد الاله أمحد، كيفية املواجهة التشريعية جلرائم املعلوماتية، املرجع السابق، ص -41
، يتضمن التصصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 0319سبتمرب سنة  8، مؤرخ يف 010-19مرسوم رائسي رقم  -42

 .4-8املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املصصدر السابق، ص 
، يتضمن التصصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 0319سنة سبتمرب  8، مؤرخ يف 010-19مرسوم رائسي رقم  -43

 .4املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املصصدر السابق، ص 
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 ملتوسطي كمدخل لتحقيق التنمية ا التعا ن الالمركزي اجلزائري 
 بني كثا ة النصوص  تواضع النتائج

 نعيمة خطرياألستاذة : 
 سياسية متوسطية دراسات:  صصختدكتوراه  طالبة
 03اجلزائر  جامعة ،علوم السياسية والعالقات الدوليةكلية ال

   
 ملخص :

طوير وتنشيط العمل اجلماعي ، وفتح املزيد من اآلفاق يشكل التعاون الالمركزي بنوعيه احمللي والدويل آلية فعالة لت
أمام اجلماعات احمللية حىت تستفيد من جتارب نظرياهتا الوطنية واألجنبية يف اجناز مشاريع تنموية اقتصصادية أو 

 اجتماعية أو ثقافية ذات فائدة أو اهتمام مشرتك .

اون الالمركزي بني اجلماعات احمللية اجلزائرية واقع التعوحتليل  رصد إىل البحثية الورقة تسعى لذلك وتبعا
، من خالل الكشف عن مدى تطوره وحصصيلة مسريته ، والتعرف على أهم التحدايت اليت حتول دون طيةواملتوس

 ترقيته وتفعيل دوره يف حتقيق األهداف التنموية للجماعات احمللية اجلزائرية .

 نمية ، اجلماعات احمللية ، املبادرات املتوسطية .: التعاون الالمركزي ، الت الكلمات املفتاحية

Summary :  

Decentralized cooperation in its two local and international types is an effective 

mechanism for the development and revitalization of collective work and to open 

up more opportunities for local communities to benefit from the experiences of 

their national and foreign counterparts in the realization of economic, social or 

cultural projects whose interests or common concern. 

The document aims, therefore, to monitor and analyze the reality of 

decentralized cooperation between the Algerian and Mediterranean communities, 

revealing the extent of its development and the result of its procession and to 

identify the most important challenges that prevent its Promotion and activation of 

its role in achieving the development objectives of Algerian community groups. 

Keywords : decentralized cooperation, development, local authorities, 

Mediterranean initiatives. 
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 :  مــقـدمـة

عيها إذا كان حجم وتنوع املشاكل االجتماعية واالقتصصادية والبيئية اليت تواجهها الدولة ، يف إطار س
، قد جعلها توغريها من اإلكراهالتحقيق التنمية وتوزيع املوارد واحلد من البطالة واإلقصصاء اإلجتماعي 

، فإن االعتماد تللبحث عن حلول هلذه التحداي ،مدينت احمللية من بلدايت وجمتمع تستعني ابجلماعا
التعاون  التكاملية ومشاريع على هذا النوع من الوحدات الالمركزية يبدو أكثر إحلاحا داخل التجارب

 ابلنظر إىل تضاعف تعقيدات املشكالت املشرتكة . ،فثنائية ومتعددة األطرا

جند أن هذه املنطقة عرفت منذ هناية احلرب الباردة العديد من  ،طوابلرجوع إىل حوض البحر املتوس
، ووصوال  0339األورويب ، مرورا بسياسة اجلوار 1995املبادرات التعاونية ، بدءا من إعالن برشلونة 

فقد ركزت الدول املشاركة  ؛يا منها ألمهية التعاون الالمركز .وإدراك 0008إىل اإلحتاد من أجل املتوسط 
سطرة وجماهبة يف هذه املبادرات على إعطاء دور للجماعات احمللية يف حتقيق األهداف التنموية امل

، ال تزال يةي وبنيتها املؤسساتية واجملتمعكوينها التارخيإال أن اجلزائر وابلنظر إىل ت ،ةالتحدايت املختلف
وهو ما يفرض طرح  ،اجلريان اجلنوبيني أم يف الشمال سواء مع ،يتأخرة يف جمال التعاون الالمركز م

 : التايل  املركزي السؤال

 ما مدى استفادة اجلماعات احمللية اجلزائرية من مبادرات التعا ن الالمركزي األ ر متوسطي يف
 حتقيق أهدا ها التنموية ؟

 : اآلتية  الفرعية التساؤالت ، الرئيسي التساؤل عن هذا ويتفرع

 األسئلة الفرعية : 
ملاذا هتتم دول حوض املتوسط ابلتعاون الالمركزي ؟ وما مدى تطوره مع ظهور املبادرات  .0

 املتوسطية الكربى ؟
 إىل أي مدى تعرتف اجلزائر ابلتعاون الالمركزي ؟ .8
م وتعرف اجلزائر التعاون الالمركزي فيها ؟ وما هي الفواعل اليت تعرتف هلا بدور يف كيف تفه .8

 التعاون الالمركزي ؟



 8102العدد الرابع مارس                                                                             جملة املنار للبحوث  الدراسات القانونية  السياسية
4 

 

68 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

 املتوسطي ؟ -فيم تكمن التحدايت اليت تعيق مسار التعاون الالمركزي اجلزائري  .4
 الفرضيات : 

 يف منطقة  كلما زاد متسك اجلزائر ابملركزية ، قلت حظوظ استفادهتا من التعاون الالمركزي
 املتوسط .

 . دعم التعاون الالمركزي يف اجلزائر ، يؤدي إىل حتسني احلكم الراشد ودفع عجلة التنمية فيها 

 لإلجابة على اإلشكالية وجمموعة األسئلة الفرعية السابقة ، ارأتينا تقسيم الدراسة إىل العناصر التالية :   

 حما ر الدراسة :   
 مركزي : دراسة شاملة للمفهومالتعا ن الال : احملور األ ل 

 مفهوم التعاون الالمركزي .0
 أطراف التعاون الالمركزي .8
 أشكال التعاون الالمركزي .8
 التعا ن الالمركزي األ ر متوسطي : املضامني  املمارسات احملور الثاين : 

 السياق العام ملبادرات التعاون والشراكة يف حوض املتوسط  .0
 ملتوسطية الكربى التعاون الالمركزي يف املبادرات ا .8
 قضااي التعاون الالمركزي يف منطقة املتوسط  .8
 املتوسطي –التعا ن الالمركزي اجلزائري :  اقع  احملور الثالث 

 تطور الالمركزية يف اجلزائر .0
 اإلطار القانوين والسياسي للتعاون الالمركزي يف اجلزائر .8
 املتوسطي  –حتدايت التعاون الالمركزي اجلزائري  .8

 واستنتاجات ئجنتا:  خامتة 
 التعا ن الالمركزي : دراسة شاملة للمفهوم ::  احملور األ ل 
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أصبح التعاون الالمركزي يظهر تدرجييا على املستوى الدويل كأحد املفاهيم اجلديدة واليت متر حاليا 
   .مبرحلة التشكل ، وهو مفهوم الزال يف حركية ، ومل يصصل بعد إىل توفري معايري ضابطة له

على اعتبار مفهوم التعاون الالمركزي مفهوم حديث ، فقد اختلف  : تعا ن الالمركزيمفهوم ال .0
 (1)يف تعريفه بني توسيع وتضييق 

هذا املفهوم ، تتبناه بعض الدول وبعض اهليئات متعددة  : املفهوم الواسع للتعاون الالمركزي. أ
سواء كان  ،لينياملتدخلني احملاألطراف ، فهو مينح صفة فاعل أساسي يف التعاون الالمركزي لكل 

أو  ،ة(وعات حملية ) منظمات غري حكوميمجاعة ترابية )مجاعات ، جهات...( ، أو مجعيات ، وجمم
 منظمات قطاع اإلنتاج )النقاابت، التعاونيات..( .

 ،الالمركزييف إطار فاعلي التعاون ويتبىن هذا االجتاه اإلحتاد األورويب، فحسب هذا املفهوم ؛ يدخل 
« واإلدارة العمومية  ،احلكومةئات اجملتمع املدين خارج املنظمات )املستقلة وغري الرحبية( اليت تضم هي»

واملنظمات اجملموعاتية واجلمعيات التمثيلية، والشركاء  ،ةاملنظمات غري احلكومي : ومن هذه اهليئات
 نية، واجلامعات . االجتماعيني )نقاابت، مجعيات(، ومجعيات القطاع اخلاص، واحلركات الدي

حيصصر هذا املفهوم ، فاعلي التعاون الالمركزي يف اجلماعات  : املفهوم الضيق للتعاون الالمركزي. ب
فرباير  6الرتابية )مجاعات ، جهات ، أقاليم وجمموعاهتا( ، تتبىن هذا املفهوم فرنسا ، فحسب قانون 

هلا  -ات ، مدن أو جمموعة مجاعاتجه-، الذي ين  على أن اجلماعات الرتابية الفرنسية 1990
عقد اتفاقيات مع مجاعات ترابية أجنبية وجمموعاهتا، يف حدود االختصصاصات ، ويف إطار » احلق يف 

 « .احرتام االلتزامات الدولية لفرنسا 

: هو شكل من أشكال التعاون الدويل احلديثة اليت تطرح   التعريف اإلجرائي للتعاون الالمركزي. ج
ويتم هذا الشكل من التعاون بني جمموعة  ،التمنيةن يعرف ابملساعدة من أجل كمل ملا كاكبديل أو م

 من الفاعلني الالمركزيني للدول .
                                                 

، جريدة  العيون،  0310فيفري  11" ، تعا ن الد يل للجماعات الرتابية املغربية بني النظرية  الواقعالالشكاري كر م ،"  1 
  www.marocdroit.com   إلكرتونية ، على الرابط اإللكرتوين :

http://www.marocdroit.com/
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فالتعاون الالمركزي أكثر تقدما من املساعدة من أجل التنمية ، ألنه يتضمن مساعدات متبادلة بني 
 األطراف املعنية .

 مالحظات حول التعريفات السابقة  : 
 وم التعاون الالمركزي مطاطي يتسع ويضيق من دول إىل أخرى حسب تقدم الالمركزية فيها .مفه .أ

التعاون الالمركزي له عدة تسميات : الفعل الدويل للجماعات احمللية ، التعاون البلدي للدولة ، غري  .ب
 أن التسمية الشائعة له هي : التعاون الالمركزي الدويل .

راب بعد احلرب العاملية الثانية من أجل تقريب الشعوب األوروبية ما ظهر التعاون الالمركزي يف أو  .ت
شهدته من ويالت احلروب  ، وابلتحديد يف الوالايت واألقاليم احملاذية ألورواب الشرقية وأورواب الغربية 
اليت تطاحنت لسنوات ، وهذا هبدف تنمية تلك املناطق وتوثيق روابط الثقة بني شعوهبا ) فرنسا ، 

يا ،إيطاليا ( مثل : منطقة املدن املتحدة ـ وقد عرف هذا املفهوم تطورا وشيوعا أدى إىل تبين أملان
 (1)الوالايت املتحدة األمريكية لالمركزية ـ

 : 2: يتم بني جمموعة من الفاعلني ذات الطبيعة املختلفة ، هي  أطراف التعا ن الالمركزي .8
القات تعاونية نظرا لتنظيمها وقدراهتا البشرية : وهي األقدر على الدخول يف ع اجلماعات احمللية .ث

 واملالية اليت حتصصلها من اجلباية واملساعدات املركزية .
 : هلا قدرة على جتميع املصصاحل ومتثيلها والدفاع عنها)اجلمعيات ، النقاابت..( منظمات اجملتمع املدين .ج
ر لقدراته املالية اليت قد تساهم : أصبح يعرتف به كفاعل يف التعاون الالمركزي ابلنظ القطاع اخلاص .ح

 يف التنمية ويف الرتويج إلمسها ، لكن هذا الفاعل غري مستقل ، بل يبقى شريكا للهيئة احمللية ـ
 : من أجل استغالل قدراهتا العلمية يف اجناز األحباث وتوعية املواطن ـ املؤسسات العلمية واحمللية .خ

 (1): ومها نوعان : أشكال التعا ن الالمركزي .8

                                                 

، جريدة إلكرتونية مغربية  هسربيس،  0310نوفمرب  35" ، ملغربالتوأمة  صناعة القرار اإلقتصادي الرتايب ابالعباس الوردي ، " 1 
 www.hespress.com/opinions/93290، على الرابط اإللكرتوين 

 العلوم يف املاجستري شهادة لنيل مكملة ، مذكرة الالمركزي التعا ن إطار يف متوسطية األ ر  العالقات،  عكسة الرمحان عبد 2 
 . 40، ص  0311املسيلة ،  ،  بوضياف حممد املقارنة ، جامعة السياسية الدراسات  :ة ، ختصص الدولي السياسية والعالقات
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هي أنه حىت بلدايت دول اجلنوب حتسن طريقتها يف  ،معينة: تنطلق من فلسفة  اتفاقيات التوأمة .أ
 . اإلمكانياتو توأم يف الشمال من حيت الظروف  التسيري واإلدارة البد هلا من بلدية

فهي اتفاق ينشأ بني طرفني ال مركزيني يتشاهبان من حيت السكان والبين التحتية واإلدارة 
 ساعدة املتبادلة وحتقيق مصصاحل مشرتكة وحتسني ظروفهم ـهبدف امل

نظرا حملدودية نتائج التوأمة مت االنتقال إىل الشراكة اليت تستهدف توثيق التعاون  :الشراكةاتفاقيات  .ب
 بني األطراف املعنية من خالل مسامهتهم اجلماعية فيها ـ 

 ة ، إضافة إىل : أن له نفس مزااي الالمركزي ،الالمركزيومن مزااي التعاون 

  التعرف عن قرب على حاجيات املواطن والعمل على تلبيتها ،  فهو يركز على احلاجات األساسية
 الكهرابء ــ ـ ـ ـ –العلوم  –البيئة  -للمواطن وليس حاجات الدولة من تسلح ،،،، مثل : املياه

 طراف املعنية ، وابلتايل ختفيف يليب بعض احلاجات األساسية املتعلقة ابلرتاث الثقايف املشرتك بني األ
 األحقاد والكراهية جتمع بني مزااي اجلماعات احمللية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ـ

  حسن استغالل املوارد املالية والتقليل من الفساد ـ 
 التعا ن الالمركزي األ ر متوسطي : املضامني  املمارسات:  احملور الثاين 

 : تعا ن  الشراكة يف املتوس السياق العام ملبادرات ال .0

ملنطقة املتوسط عدة مسات تتميز هبا مما جعلها تكون دائما وعرب التاريخ البشري منطقة جتاذب بني 
جدلييت الصصراع والتعاون ، ليس فقط من طرف أبناء سكان املنطقة بل كان دائما يتعداه ليجذب إليه 

واصفات أو اخلصصوصيات اليت تؤهل هذه املنطقة أطراف أخرى من خارج املنطقة . فما هي أهم هذه امل
 لتكون حمطة للمشاريع التعاونية بني ضفتيها ؟ 

 : 2إن النظرة األوىل خلريطة العامل تبني بوضوح مدى خصصوصية موقع هذه املنطقة ، حيث

                                                                                                                                                             
،  0331، الراب  : منشورات مركز التوثيق للجماعات احمللية ،  دليل التعا ن الالمركزياملديرية العامة للجماعات احمللية املغربية ،  1
 . 38ص 

 ار امللتقى الد يل حول:" اجلزائرة البحر األبيض املتوس  ، مداخلة مقدمة يف إطينون مصطفى، املسألة األمنية يف منطق 2
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  ة وإمنا ميداان واسعا يف منظوم ،بجغرافية كربى يف قلب العامل فحسأن البحر املتوسط ال ميثل حبرية
اجملتمعات ، تتفاعل فيه سياسيا واقتصصاداي وعسكراي، وميكن استخالص ذلك من خالل السريورة 
التارخيية للعالقات الدولية املتوسطية، فقد أضحى رويدا رويدا ميثل منظومة منفصصلة ، تشبه إىل 

 (1)ابلضرورةأبعد احلدود املنظومة العاملية احلديثة بفعل التقاء واتصصال الشرق والغرب 
 ية الغربية يربطه ابحمليط األطلسالبحر األبيض املتوسط هو عبارة عن حبرية له منفذ واحد يف اجله، 

كلم ال غري، أما يف اجلهة الشرقية فقد مت ربطه ابلبحر األمحر عن   15وهذا املنفذ عرضه حوايل 
 .  م1869طريق قناة السويس اليت مت فتحها سنة 

 عل من املنطقة منطقة إشعاع حضاري كبري وهذا عرب التاريخ هذا التقارب والتواصل اجلغرايف ج
البشري الطويل ، حيث أن سهولة االتصصال ابإلضافة إىل مساحتها الصصغرية جعل من سكان هذه 

مما أنتج لنا أعظم حضارات البشرية واليت سامهت يف  ،مستمرطقة تعيش يف تواصل واحتكاك املن
 املتوسطية .  متاسك العالقات التعاونية بني الشعوب

  رغم احلمالت اإلستعمارية الشرسة اليت شنتها دول أورواب على الدول العربية الواقعة جنوب املتوسط
، إال أهنا سامهت يف زايدة التقارب بني شعوب الضفتني واإلستفادة من مزااي احلضارتني ، وهو ما 

 يفسر تطور ظاهرة اهلجرة واحلراك اإلجتماعي يف احلوض .
 وهي ثالث مبادرات مكملة لبعضها ::  الالمركزي يف املبادرات املتوسطية الكربىالتعا ن  .8
  0661مسار برشلونة : 

يف فصصله الثالث واملتعلق ابلتعاون يف اجملاالت االجتماعية والثقافية  1995اشتمل إعالن برشلونة 
كانت املدن من قبل )يف وقد   ،واإلقليميةبني السلطات احمللية  واإلنسانية على تعهد بتنشيط التعاون
الالمركزي يف حوض  معرتفا هبا كعنصصر فاعل يف التعاون ،(1990إطار السياسة املتوسطية املتجددة 

، لذلك ( MED  URBS) الربانمج املتوسطي اخلاص ابلسلطات احملليةمن خالل  ،طالبحر املتوس

                                                                                                                                                             

 .8112أ ريل  81  86 األمن يف املتوس  :  اقع  آ اق" ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
الوحدة العربية، د ت ، بريوت : مركز دراسات البحر املتوس  يف العامل املعاصر: دراسة يف التطور املقارنمسري أمني وفيصصل ايشري،  1

 .8ن، ص
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الالمركزية كقوى مؤثرة يف العالقات  ميثل اإلعالن أول حمطة لالعرتاف ابلدور الفعلي لألقاليم والوحدات
 . (1)األورومتوسطية

، الطاقة البيئة، والتنمية، النقلطاع : وقد مت ختصصي  أغلفة مالية لدعم التعاون الالمركزي يف ق 
بني اجلامعات (MED CAMPUSبني املدن ، ) (MED URBSواالتصصال . مثل : برانمج )
 (2)سائل االعالم السمعية البصصرية .....بني و  (MEDIA MEDومراكز البحث العلمي ، )

 كانت ضئيلة بسبب :  ،صلتعاون الالمركزي على وجه اخلصصو إال أن حصصيلة التعاون بشكل عام وا

وعدم مساحها للوحدات الالمركزية  ،بة على اجملتمع والدولة يف اجلنو سيطرة األنظمة االستبدادي -
 مبمارسة دورها يف هذه املبادرة التعاونية.

، 0001سبتمرب  11منها هجمات  ،للمتوسطحداث يف الضفة اجلنوبية ع جمموعة من األوقو -
 أدت إىل التضييق على أدوار الوحدات الالمركزية يف املنطقة. ،وقف مسار السالم يف الشرق األوسطوت

 : سياسة اجلوار األ ر بية .أ

سلوب تدرجيي يالئم ، هو اإلعتماد على أ 0339إن اهلدف الرئيسي لسياسة اجلوار األوروبية 
احتياجات كل بلد شريك وآلياته ، وتوفري املناخ املالئم جملموعة واسعة من اإلصالحات اليت تسمح 
للجريان ابلتقارب مع قوانني وممارسات دول االحتاد األورويب مبا يزيد من إمكانية التكامل مع السياسات 

 والوكاالت األوروبية .

قليمية وغريها من ريع التعاون اليت تديرها السلطات احمللية واإلومت ختصصي  ميزانيات لتمويل مشا
اآللية املالية للجوار من خالل  ،احلكوميةالنقاابت واملنظمات غري مثل : اجلامعات و  ،ةالقوى احمللي
كما سامهت شبكات   ،برشلونةانمج ميدا يف إطار مسار اليت استبدلت برب  ،و(مليار يور  13)  الشراكة

                                                 
مسودة اجلمعية اإلقليمية  احمللية األ ر متوسطية حول البعد اإلقليمي لالحتاد من أجل اجلمعية اإلقليمية واحمللية األورومتوسطية،  1

 . 0( ، ص 0311يناير  04، االجتماع الثاين العام ،)أغادير املتوس  : توصيات للمستقبل 
2 Edina Soldo et Emmanuelle Moustier, La coopération décentralisée : un élan pour le 

développement culturel durable dans l’espace euro-méditerranéen. Développement durable 

et territoires, Vol. 1, n° 1, Mai 2010.p5. 
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اانت احمللية واألقاليم اليت تعمل على الساحة األورومتوسطية يف توليد املشروعات وحتفيزها ، املدن والكي
 .(1)ويف تسيري شراكات التعاون الالمركزي

وعلى مستوى النتائج اليت حققها التعاون الالمركزي يف إطار هذه السياسة ، بقيت بعيدة عن 
، واليت أدت  0004اليت قام هبا اإلحتاد األورويب سنة  املستوى املنشود ، وهذا راجع إىل عملية التوسعة

، وهو ما قلل من امليزانية املخصصصصة لدعم قيةمع اجلنوب لصصاحل أورواب الشر  إىل نوع من إمهال التعاون
 دور اهليئات احمللية واإلقليمية يف املتوسط.

 : اإلحتاد من أجل املتوس  .ب

وإدخال  مستوى احلوار السياسيوسط" هو رفع إن اجلديد الذي جاء به "االحتاد من أجل املت
من شأهنا السماح مبشاركة أكرب من جانب البلدان الشريكة يف توجيه وإدارة  هياكل مؤسسية جديدة
تقوم على أساس من املشاريع امللموسة واملرنة يف نفس  منهجية عمل جديدةمسار التعاون ، وإتباع 

سة للتعاون الالمركزي وتعمل على تشجيع دور القوى احمللية الوقت ، فهذه املبادرة أكثر أتطريا  ومأس
 .(2)املختلفة من قطاع خاص وجمتمع مدين

 نوفمرب 04كما أكدت وزارة الشؤون اخلارجية يف االحتاد من أجل املتوسط يف إعالهنا الصصادر يوم     
 . ، على ضرورة دعم إنشاء مشروع خاص ابلتنمية احلضرية املستدامة0008

ت اليت هتتم هبا دول حوض األولوايو ختتلف طبيعة القضااي التعا ن الالمركزي يف املتوس  : قضااي  .8
املتوسط ، إال أن هناك مشاكل مشرتكة تواجهها هذه الدول منها : املاء ، الطاقة ، اهلجرة ، األمن 
تعاون ومكافحة اإلرهاب ، احلكم احمللي والتهيئة احلضرية ـ فكيف تشكل هذه القضااي مشكلة ال

 الالمركزية يف املتوسط ؟

                                                 
 . 9( ، مرجع سابق ، ص 1103يناير  04اجلمعية اإلقليمية واحمللية األورومتوسطية، )أغادير  1
 نفس املرجع ، نفس الصصفحة. 2
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 : منطقة املتوسط من أكرب املناطق اليت تعرف إشكالية ندرة املياه ، ما يعرضها ألزمات خطرية  املياه
،وكل األطراف تطالب بضرورة احلصصول على هذا املورد احليوي وأصبح املاء يشكل هتديدا يف منطقة 

 (1)املتوسط ـ كيف ؟
ذاء واهلواء والطاقة ، وهذا راجع إىل عوامل بيئية ومناخية ابألساس )إرتفاع : مقارنة ابلغ بسبب الندرة .أ

 درجة احلرارة بسبب التغري املناخي وسيادة املوسم احلار لفرتة زمنية طويلة خالل سنة ( ـ
: البنية املائية التحتية يف املتوسط مصصنفة ضمن أسوء شبكات  بسبب سوء توزيع واستخدام املياه .ب

، وسوء بيةخاصة يف الضفة الغر  ابملياه،يف العامل من طرف املنظمات الدولية املهتمة  توزيع املياه
اء أغلى من واحد لرت من االستخدام راجع إىل سوء تقدير للثروة املائية مع أنه واحد لرت من امل

 .البنزين
 الندرة ـ : متلك دول الشمال ثروة مائية يف حني تعاين دول اجلنوب من  بسبب الفجوة يف املياه .ت
تابعة والتحاليل الدقيقة : هناك مياه غري صاحلة لالستهالك البشري نتيجة غياب امل مشكلة اجلودة .ث

 ، حىت يف الشمال ـ اهللمي
 : خاصة يف الشرق األوسط ، حول النيل واألردن والدجلة والفرات ـ  النزاعات حول املياه .ج

كلة املياه حملية ابألساس ، لذلك مت إسنادها : مش اسرتاتيجيات التعا ن الالمركزي يف جمال املياه 
 للوحدات احمللية والبلدايت ، حيث مت اللجوء إىل :

 التوعية بطبيعة املشكلة على مستوى البلدية واملواطن ـ  -1
 حتسني قدرات الوحدات احمللية ملعاجلة هذه القضية ـ -0
 سسات من القطاع اخلاص ـ تفويض بعض املهام املتعلقة بتوزيع و استخدام املياه إىل شركات ومؤ  -0
وضع إسرتاتيجية على املستوى اإلقليمي لتنسيق استخدمت املياه لضمان العدالة يف التوزيع مثل :  -9

 اسرتاتيجيه املياه من أجل املتوسط مبسامهة وزراء خارجية االحتاد من أجل املتوسطـ ـ 

                                                 
 ، على الرابط اإللكرتوين :  2015ماي    22،"اإلقليمية املشاريع قائمة، " األوريب اجلوار معلومات مركز1

http://www.enpi-info.eu/list_projects_med.php 
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دل اخلريات فيما بينها لتحسني إقامة جمموعة من الشبكات اليت تنسق التعاون يف جمال املياه وتتبا -1
استخدامها )أسلوب التشبيك املستقى من أسلوب عمل اجملتمع املدين ( ، مثل : الشبكة املتوسطية 

 لتحسني استخدام املياه ـ   AGVAMITإلدارة املياه يف املتوسط ، مشروع 
  : تعاين منطقة املتوسط من :الطاقة 
ط والفحم ـ كيف ننقل منطقة املتوسط من االعتماد على الطاقة : املياه والنف إشكالية الطاقة املتجددة .أ

 غري متجددة إىل الطاقة املتجددة ـ 
لكن يف الواقع  ،ابلطاقةلنفط والغاز ( وجنوب غين : مشال يفتقر للمصصادر الطاقوية ) ا فجوة الطاقة .ب

اقة وضعف القدرات أن دول اجلنوب هي اليت تعاين ندرة حملية ) املواطنني ( بسبب تذبذب إنتاج الط
 الصصناعية ـ 

 : لذلك أصبح هناك حتدي متعلق برتشيد استغالل الطاقة ـ  التبذير وسوء استخدام الطاقة .ت
 : حتدي أتمني نقل الطاقة إىل الشمال .  أمن الطاقة .ث

 : اسرتاتيجيات التعا ن الالمركزي يف جمال الطاقة  
 يد استخدام  الطاقة ـ إنشاء شبكات ومؤسسات تتعاون وتنسق يف ما بينها لرتش -
 وضع اسرتاتيجيه الطاقة يف املتوسط من طرف قادة دول املتوسط ـ  -
 : (1)؟كيف تشكل اهلجرة موضوعا للتعاون الالمركزي يف املتوسط   اهلجرة 
 .)النظر إىل اهلجرة كمصصدر للتهديد ) أمننة اهلجرة 
  لذلك ألهنا مصصدر  دخلها، التحويالت املالية للمهاجرين، أصبحت تثري اهتمام دول اجلنوب ،

 .ول هذه التحويالت إىل البلد األمأصبحت هناك بريوقراطية متعمدة للحيلولة دون وص
   إشكالية متويل مراكز الالجئني يف أورواب أصبحت عبئا ثقيال على دول الشمال، وتطالب دول

 املصصدر يف اجلنوب ابلتعاون لرفع هذا التحدي.
  ل اجلنوب كحارس بوابة ملنع وصول املهاجرين األفارقة إىل أورواب ، حماولة دول الشمال إستخدام دو

 من خالل تقد م مساعداهتا املالية والتقنية للدرك وحرس احلدود.
                                                 

                                                                       ، على الرابط اإللكرتوين :  0311أوت  09   :" ،اإلقليمية  املشاريع قائمة"األوريب ، اجلوار معلومات مركز 1
info.eu/list_projects_med.php-http://www.enpi                                                                                           

http://www.enpi-info.eu/list_projects_med.php
http://www.enpi-info.eu/list_projects_med.php
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هناك تنسيق ابرز بني اجملتمع املدين لتحسني أوضاع مبادرات التعا ن الالمركزي يف قضية اهلجرة :  
ساعدات الالزمة هتمام مبشاكل املهاجرين، وتقد م املاملهاجرين، فاجلمعيات تؤدي دورا فاعال يف اإل

، يظهر ذلك يف أتسيس شبكات ومراكز دراسات متوسطية لتحليل ظاهرة اهلجرة نهلم  قدر اإلمكا
 وتطورها وتقد م إحصصائيات وأرقام بشأهنا.

 : ا ، وفيها مدن املتوسط الساحلية من أكرب املناطق اليت تعرف اكتظاظا كبري  تعترب التهيئة احلضرية
 : (1)أعلى نسب التوسع احلضري يف العامل، ومن أبرز خصصائصصها 

 النمو السكاين واحلضري السريع جدا ـ  -
 انتشار األحياء القصصديرية والبناء الفوضوي يف اجلنوب وحىت يف الشمال ) املهاجرين (ـ  -
ينبغي احلفاظ عليها  وجود ما يسمى ابحملميات الثقافية ) مساجد، كنائس، مدن اترخيية، معابد ...( -

 من األعمار والصصناعات عن طريق التخطيط احلضري بعيد املدى ـ 

ع توزيع املاء والكهرابء...وهو ما يستدعي وض ،تالتعامل مع النفااي حضرية،مية مما يتطلب تن
فالتهيئة احلضرية هي ختطيط للتوسع احلضري وتوفري خمتلف  ،احلضريسياسات يف جمال التخطيط 

 مدنية كاملة يعيش فيها املواطن بطريقة حمرتمة ـ  احتياجات

 مشاريع التعا ن الالمركزي يف التهيئة احلضرية : 
تخصصصصة يف تبادل فين وتدريب املسئولني عن التخطيط احلضري : من خالل البعثات واملعاهد امل .أ

ن أورواب للمراقبة : ترميم القصصبة وكنيسة الال بونة استدعى االستعانة خبرباء مالتهيئة العمرانية مثل
 واإلرشاد ـ

 ـ حة فيهاإنشاء شبكات املدن الساحلية للمتوسط للمحافظة على خصصوصية هذه املدن ودعم السيا  .ب
 برامج مشرتكة للقضاء على السكن اهلش واملدن العشوائية واستبداهلا أبحياء عمرانية حضرية ـ .ت
  : (2)يف اجملال البيئي مها :تعاين منطقة املتوسط من مـزقني خطريين القضااي البيئية 

                                                 
1 Audrey SEON et Mathilde DIOUDONNAT , Projets urbains et stratégies territoriales en 

Méditerranée , Institut de la Méditerranée , Palais du Pharo ,  MARSEILLE ,S.D.P,  p 26 . 

 وريب ، موقع سابق .األ اجلوار معلومات مركز 2 
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: خاصة التلوث البحري ابلنظر إىل أن البحر املتوسط منطقة شبه مغلقة ، ومتر عليه  التلوثأ . 
السياحة ، إضافة إىل ثخاصة نقل الطاقة املسببة للتلو  ،ةاملية عرب الطرق البحرية واجلويثلث التجارة الع

 البيولوجي واحلياة البشرية يف املتوسط .وهو ما يهدد التنوع  ،ثالساحلية املسببة للتلو 

 التصصنيع الطاقوي كبري يف املتوسط بسبب التاريخ الصصناعي للمنطقة . -
 نق  جودة اهلواء . -
 التلوث البحري الناتج عن الصصرف الصصحي والنفاايت املنزلية . -

منطقة املتوسط  : يعد التغري املناخي مشكلة عاملية ، لكنه يهدد بشكل خاص التغري املناخيب . 
 اليت تعرف وترية سريعة جدا يف هذا الشأن .

 اسرتاتيجيات التعا ن الالمركزي يف اجملال البيئي : 

قضااي البيئة من أكثر القضااي اليت تشتمل على اإلطار املؤسسي املهتم بعالجها ، وقد مت إشراك  -
 ااي البيئة .القطاع اخلاص إلدارة النفاايت وإبرام اتفاقيات توأمة مهتمة بقض

 شبكات ومراكز حبث ملعاجلة التحدايت البيئية ، مثل : مركز حماربة التلوث يف املتوسط .  -

  : (1)من أهم املشاكل اليت تصصادف احلكم احمللي يف املتوسط جند :احلكم احمللي 
وعدم قدرهتا على  ،فاعلني احملليني يف جنوب املتوسطضعف القدرات التسيريية واإلدارية لل .أ

ألن طريقة انتخاهبا ال تتم وفق مبدأ الكفاءة ، وإمنا وفق  ،تجابة للحاجيات األساسية للمواطنإلسا
 معايري احملسوبية والقبلية .

مت إدخال الدعم املؤسسي للهيئات احمللية وتدريب املنتخبني يف جمال احلكم احمللي ، من أجل إعادة  .ب
 ووضعها يف مكاهنا .بعث املشروعية وترشيد استخدام املوارد املالية 

 مشكالت الدميقراطية احمللية من تزوير وفساد وحمسوبية وقرابة ... .ت
 من البلدايت اجلزائرية مثال مفلسة . ٪80ضعف املالية احمللية ؛ حيث أن  .ث

                                                 
1 Jean-Louis Guigou et Michel David, La coopération décentralisée en Méditerranée , Institut 

de Prospective Economique du Monde Méditerranéen , 2013 , p 5 . 
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 الفساد على املستوى احمللي .  .ج
 مبادرات التعا ن الالمركزي يف قضااي احلكم احمللي :  

 . 1991ة إنشاء شبكة املدن املتوسطي -
 .  Mega citiesإنشاء شبكة  -
 دورات تكوينية لتأهيل اجلماعات احمللية وحتسني كفاءهتا . -

 املتوسطي :  –:  اقع التعا ن الالمركزي اجلزائري  احملور الثالث 
 تطور الالمركزية يف اجلزائر : .0
وعلى  ،األوىل لإلستقاللنذ السنوات ، وهذا مة، تتبىن اجلزائر مبدأ الالمركزيمن الناحية الدستورية  -

وذلك يف  ،ت احمللية ) للبلدايت والوالايت(أساسه مت تفويض بعض الصصالحيات املركزية للجماعا
 البلد املستعمر . ،إطار أتثرها بفرنسا

الالمركزية ابملفهوم اجلزائري أتخذ طابعا إداراي أكثر منه طابعا سياسيا ) عقد اتفاقيات دولية مع  -
 ركزية مبعناها احملدود )اإلداري ( ـبلدايت أخرى الالم

 اإلطار القانوين  السياسي للتعا ن الالمركزي يف اجلزائر : .8

إن اعرتاف اجلزائر ابلالمركزية يعترب شرطا مسبقا وضروراي لإلعرتاف ابلتعاون الالمركزي ، لكن هذا ال 
 (1)أن :يعين ضرورة تبين مفهوم التعاون الالمركزي من طرف الدولة ، ويظهر ذلك يف 

 ال يشري للتعاون الالمركزي وقدرة الوحدات احمللية على الفعل الدويل . الدستور اجلزائري -
ال توجد قوانني متعلقة ابلتعاون الالمركزي ، فاجلزائر مل تضع إطار قانوين خاص ابلتعاون الال مركزي  -

 الدويل ، عكس بعض الدول العربية كاملغرب وتونس ولبنان ...
 ال يشري للتعاون الالمركزي ـ اليةقانون الو حىت  -
يشري إىل التعاون الالمركزي احمللي وليس الدويل ، ومينح صالحيات حمتشمة لصصاحل  قانون البلدية -

 البلدية فاجلزائر تعرتف ابلتعاون الالمركزي سياسيا وقانونيا . 
                                                 

1 Jean-Louis Guigou et Michel David , op sit . p 27 . 
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مع بقية اتفاقيات ئر عدة فقد أبرمت اجلزا ،ياهتا ابلتعاون الالمركزي الدويلإن اجلزائر تعرتف يف اتفاق -
مثل : اتفاقية التعاون والشراكة وحسن اجلوار مع فرنسا اليت  ،يل تعرتف فيها ابلتعاون الالمركز الدو 

 خصصصصت بنودا خاصة هبذا اجملال .
للمسؤولني اجلزائريني تتبىن وتشجع التعاون الالمركزي ، لكن هذا االعرتاف  اخلطاابت  التصرحيات -

 اوز مرحلة اتفاقيات للتوأمة ـ فالتعاون الالمركزي يف اجلزائر يبقى حمدودا ـ مل يتطور ، ومل يتج
 املتوسطي : -حتدايت التعا ن الالمركزي اجلزائري  .8

 ،املغربيف اجلنوب ، مثل : تونس ، هناك عدة اتفاقيات توأمة أبرمتها البلدايت اجلزائرية مع نظرياهتا 
نشا   ايت يف بلغاراي ، إيطاليا ، إسبانيا ، فرنسا ... ولكنالصصحراء الغربية ... ويف الشمال مع : بلد

، ومل حيقق األهداف رفهو غري مثم ،تل يقتصصر فقط على بعض الزايرا، ببريالتوأمة ليس له مردود ك
 املسطرة له.

إن التعاون الالمركزي يف اجلزائر هو أكثر تطورا يف جمال البحث العلمي ) بني اجلامعات ومراكز 
، إضافة إىل الدورات التدريبية والتأهيلية وتقد م املساعدات املالية . ورغم اجملهودات اليت البحوث(  

من التحدايت  إال أن هناك مجلة ،الالمركزي مع جرياهنا املتوسطينيتبذهلا اجلزائر يف سبيل ترقية التعاون 
 :(1)ويبقى التعاون الالمركزي فيها غري متطور ابلنظر إىل ،االيت تعرتض مسريهت

  ذات طابع إداري أكثر من أهنا ذات طابع سياسي واقتصصادي . ،لالمركزيةمقاربة اجلزائر 
 فقد فرضت  ،لا املركزي املسيطر منذ االستقالتتسم اجلزائر على غرار بقية دول اجلنوب بتقليده

ة على الدولة نفسها على أهنا وحدها الضامن للوحدة الوطنية واحملرك للتنمية االقتصصادية والقائم
اخلدمات العامة األساسية ) التعليم ، الصصحة ، املياه ، األمن...( . وابلتايل فإن استقاللية الوحدات 

 ،واإلقليميةصصاحل اخلصصائ  احمللية اإلقليمية يعكس قبل كل شيء خطر تفكك الوحدة الوطنية ل
 صصالية ـخاصة يف ظل هشاشة وعدم التماسك اجملتمع اجلزائري ووجود بعض النزعات االنف

                                                 
-14( ، ص 0338، معهد املتوسط ،  ، )مرساياحمللية  اإلقليمية يف احلوكمة املتوسطية اجلديدة السلطات معهد املتوسط ،  1
03. 
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  إن قدرة السلطات اإلقليمية على فرض نفسها كجهة فاعلة يف حتقيق التنمية واالستدامة يف اجلزائر
تظل حمدودة بسبب افتقادها للوسائل البشرية و اخلربات واملوارد املالية والقدرة على احلشد ، فغياب 

 عائم التقنية واملالية للدولة .الوسائل التقنية جتعل الوحدات احمللية تعتمد اعتمادا كامال على الد
 . ضعف الدميقراطية يف اجلزائر ، وانتشار الفساد على املستوى احمللي 
  الطبيعة الريعية للجزائر جتعلها ذات طبيعة مركزية ، ويف غىن عن خدمات اجلماعات احمللية

 واملساعدات األجنبية .
  املدى ، وهذا راجع إىل غياب اخلربة تعاين السلطات احمللية من غياب التخطيط اإلستثماري طويل

 من جهة ، والرغبة يف الظهور السياسي من خالل اإلستثمارات قصصرية املدى من جهة أخرى .
  تؤدي وزارة الداخلية يف اجلزائر دورا رئيسيا يف وضع اهليئات اإلقليمية حتت الوصاية  ، فغالبا ما جتد

هتا وحىت يف عملياهتا الروتينية جدا )استبدال هذه اهليئات نفسها خاضعة للتحكم املسبق بقرارا
 .(1)املوظفني مثال ( 

  ابلرغم من امليزانية الضخمة اليت ترصد للتعاون والشراكة بني اجلزائر ودول املتوسط ، إال أن األقاليم
كما أن معظم الربامج اليت يتم االتفاق على   ،اه امليزانية إال بنسبة ضئيلة جدواملدن ال تستفيد من هذ

تنفيذها ، مل تكن تتجسد على أرض الواقع بسبب االختالفات بني الدول املعنية ، وكذا التباين 
 .(2)امللحوظ بني خطاابت هذه الدول وتنفيذها لإلصالحات املصصرح بشأهنا

، وآفاقه عدإال أن مستقبله وا ،اجلزائرور التعاون الالمركزي يف التحدايت اليت تعرقل تط رغم هذه    
 -ابلنظر إىل تداعيات العوملة اليت جعلت من العامل قرية صغرية ، وجترب الدول   ،داألفق البعي واسعة يف

وكذلك نظرا لتعقد  ،مستوايهتااختالف أشكاهلا وتعدد  على توثيق روابطها على -ومنها اجلزائر 
رياهتا بدول حوض وتشابك القضااي اليت حتتاج إىل تكثيف اجلهود بني الوحدات الالمركزية اجلزائرية ونظ

 املتوسط .
                                                 

 شهادة لنيل مقدمة التطبيق،  للدميقراطية : املبدأ أداة : 21/61 البلدية قانون ظل يف البلدي الشعيب لسجملاجنالء ،  بوشامي 1 
، ص  0338منتوري ، قسنطينة ، اجلزائر ، جامعة اإلخوة  يف واإلدارية لسياسيةا املؤسسات  :العام ، فرع القانون يف املاجستري
030. 

 . 9 -0( ، مرجع سابق ، ص  0311يناير  04اجلمعية اإلقليمية واحمللية األورومتوسطية ، )أغادير  2
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 خامتة : 

 من خالل العرض السابق ، نستنتج ما يلي :

إن إقحام دور الوحدات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين يف التعاون بني دول حوض املتوسط  
ما زال التعاون الالمركزي يف املنطقة  ،هذالوقت احلايل . لكن حىت يومنا يعد ظاهرة الفتة يف ا

عمليات معزولة وأنشطة عرضية وحديثة جدا وخاصة ، وال يغلب عليها طابع العمومية  حمصصورا يف
 والدوام .

رغم عدم االعرتاف الدستوري أو القانوين بدور الوحدات احمللية يف دفع عجلة التنمية الوطنية يف  
 لدعم ومواكبة بعض الدول املتوسطية ، ومنها اجلزائر ، إال أن الربامج اليت أطلقها اإلحتاد األورويب

نشا  هذه اهليئات يساهم يف منحها اعرتافا دوليا وعزز صالحياهتا يف حوكمة عملية التعاون 
عض الدول العربية منذ هناية والتنمية يف منطقة املتوسط ، ولعل التحوالت اليت تشهدها ب

عملية ، قد تساعد يف اكتساب الوحدات الالمركزية شرعية يف ممارسة صالحياهتا ودفع 0313
 التحول الدميقراطي واملسرية التنموية يف منطقة املتوسط إىل األمام .

قد توفر التحوالت اليت حدثت يف بعض الدول جنوب املتوسط ، والنامجة عن إدارة شعبية قوية  
إلرساء الدميقراطية ، فرصا جديدة للتحول الدميقراطي على مجيع املستوايت ، ذلك أن عمليات 

ي اليت بدأت يف العديد من الدول )تونس ، مصصر ، املغرب ...( ، ينبغي أن اإلصالح الدستور 
تساهم يف تطوير الدميقراطية اإلقليمية تدرجييا ، على أساس إطار تشريعي يعرتف ابملبادئ واملعايري 
والقيم الدميقراطية اليت تسمح بتداول الصصالحيات سواء على املستويني املركزي أو اإلقليمي 

لضمان تعاون ال مركزي قادر على مواجهة التحدايت ومراعاة خصصوصيات األقاليم  )احمللي( ،
 .(1)للدول املتوسطيةاملختلفة 

، ملا هلا  املستقبل يف تدعيم التعاون الالمركزي ، والفعل الدويل لوحداهتا احمللية ينبغي على اجلزائر 
 دورها يف حتقيق التنمية املستدامة ،احلالية اليت تعيق  أوجه القصصور من الكثري إزالة على من قدرة

                                                 
(عن البعد ARLEMاأل ر متوسطية )التقرير السنوي للجمعية اإلقليمية  احمللية اجلمعية اإلقليمية واحمللية األورومتوسطية ،  1

 .4( ، ص 0310يناير  03، اجللسة العامة الثالثة ، )ابريس ،  8100اإلقليمي لالحتاد من أجل املتوس  عام 
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 أتخذ واضحة اقتصصادية ورؤية نظرية على هذا اجملال يف تصصورات احلكومة املركزية تستند أن وينبغي
 .اجلزائري  لالقتصصاد اهليكلية البنية تغفل وال واخلارجية ، الداخلية التحدايت االعتبار بعني
 قائمة املراجع : 

I. ابللغة العربية : 
 قاريرالت: أ ال : 

 لالحتاد اإلقليمي البعد بشأن األ ر متوسطية  احمللية اإلقليمية اجلمعية مسودة،  اجلمعية اإلقليمية واحمللية األورومتوسطية
 ( .  0311يناير  09، االجتماع الثاين العام ، )أغادير للمستقبل  توصيات: املتوس   أجل من

( عن ARLEMلتقرير السنوي للجمعية اإلقليمية  احمللية األ ر متوسطية )ااجلمعية اإلقليمية واحمللية األورومتوسطية ،  .0
 ( .0010يناير  03، اجللسة العامة الثالثة ، )ابريس ،  2200البعد اإلقليمي لالحتاد من أجل املتوس  عام 

التوثيق للجماعات احمللية ، ، الراب  : منشورات مركز  دليل التعا ن الالمركزياملديرية العامة للجماعات احمللية املغربية ،  .8
0005 . 

 ( .0338، )مرساي ، معهد املتوسط ، السلطات احمللية  اإلقليمية يف احلوكمة املتوسطية اجلديدة معهد املتوسط ،  .8
 الكتب: اثنيا : 

الوحدة العربية ،  ، بريوت : مركز دراسات البحر املتوس  يف العامل املعاصر: دراسة يف التطور املقارنمسري أمني وفيصصل ايشري ،  .0
 د ت ن .

 امللتقيات:  اثلثا : 

 ينون مصطفى، املسألة األمنية يف منطقة البحر األبيض املتوس ، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الد يل حول  .0

  2228أ ريل  02و 26" اجلزائر  األمن يف املتوس  :  اقع  آ اق" ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، يومي 

 الرسائل اجلامعيةاملذكرات :  رابعا  : 
 لنيل مقدمة التطبيق،  للدميقراطية : املبدأ أداة : 82/62 البلدية قانون ظل يف البلدي الشعيب لسجملاجنالء ،  بوشامي .0

 .  0008اجلزائر ، جامعة اإلخوة منتوري ، قسنطينة ،  يف واإلدارية السياسية املؤسسات  :العام ، فرع القانون يف املاجستري شهادة
 العلوم يف املاجستري شهادة لنيل مكملة ، مذكرة الالمركزي التعا ن إطار يف متوسطية األ ر  العالقات،  عكسة الرمحان عبد .8

  0015املسيلة ،  ،  بوضياف حممد املقارنة ، جامعة السياسية الدراسات  :الدولية ، ختصص  السياسية والعالقات
 مواقع اإلنرتنت:  خامسا : 

، جريدة  العيون، 0310فيفري  11" ، تعا ن الد يل للجماعات الرتابية املغربية بني النظرية  الواقعالالشكاري كر م ،"  .0
  www.marocdroit.com                         إلكرتونية ، على الرابط اإللكرتوين :

http://www.marocdroit.com/
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، جريدة إلكرتونية هسربيس،  0310نوفمرب  35" ، قتصادي الرتايب ابملغربالتوأمة  صناعة القرار اإلالعباس الوردي ، " .8
  www.hespress.com/opinions/93290   مغربية ، على الرابط اإللكرتوين :

 ، على الرابط اإللكرتوين : 2015  ماي  22 ،"اإلقليمية املشاريع قائمة، " األوريب اجلوار معلوماتمركز  .8
                             info.eu/list_projects_med.php-http://www.enpi 

II. ابللغة األجنبية : 
4. Audrey SEON et Mathilde DIOUDONNAT, Projets urbains et stratégies territoriales en 

Méditerranée, Institut de la Méditerranée, Palais du Pharo,  MARSEILLE,S.D.P. 

5. Edina Soldo et Emmanuelle Moustier, La coopération décentralisée : un élan pour le 

développement culturel durable dans l’espace euro-méditerranéen. Développement durable 

et territoires, Vol. 1, n° 1, Mai 2010 . 

6. Jean-Louis Guigou et Michel David, La coopération décentralisée en Méditerranée, Institut 

de Prospective Economique du Monde Méditerranéen, 2013. 

 

http://www.hespress.com/opinions/93290
http://www.enpi-info.eu/list_projects_med.php
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 احلماية اجلنائية الد لية لآلاثر على ضوء املصادر الد لية  اإلقليمية

 محادو فاطيمة األستاذة : 
 دكتوراه ختصص   قانون عام مقارن طالبة

 سيدي بلعباس -جامعة اجلياليل ليابس ، كلية احلقوق والعلوم السياسية
 

 امللخص

صصادر الدولية واإلقليمية من بني املواضيع اليت حظيت يعترب موضوع احلماية اجلنائية الدولية لآلاثر على ضوء امل
ابهتمام من قبل اجملتمع الدويل ،وجتسد هذا االهتمام يف إبرام العديد من االتفاقيات اليت تعىن حبماية اآلاثر سواء أثناء 

ذا اجملال ،ومل تكتف السلم أو أثناء النزاعات املسلحة الدولية السيما الدور الذي لعبه القانون الدويل اإلنساين يف ه
جهود اجملتمع الدويل يف تقرير محاية دولية وإمنا امتدت تلك احلماية إىل النطاق اإلقليمي مثل الدور الذي لعبته 

 اجلامعة العربية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ابعتبار اآلاثر ترااث مشرتكا لإلنسانية

 نائية الدولية،النزاعات املسلحة،االتفاقيات الدولية ،املنظمات اإلقليمية والدولية الكلمات الدالة: اآلاثر ،احلماية اجل

Summar 

Is the subject of the International Criminal Protection of antiquities in the light 

of the international and regional sources among the topics that received the 

attention of the international community, reflected in the conclusion of many of the 

conventions dealing with the protection of the effects during both peace or during 

international armed conflicts, especially the role played by international 

humanitarian law in this area, not only has the international community's efforts in 

the report of the international protection but extended that protection to the 

regional scale, such as the role played by the Arab League and the Arab 

Organization for Education, Culture and Science as the common heritage of 

humanity 

Keywords: implications, the International Criminal Protection, armed conflicts, 

international conventions and regional and international organizations 
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 مقدمة:

صصورة الناطقة حبضارة الشعوب وما فيها والوجه أهّم عناصر الرتاث الثقايف لألمم، وال (1)اآلاثرتعترب 
احلقيقي للتاريخ القد م وما شهد من أحداث، ولذا ُعّدت من أهّم عناصر امللكية العامة للدولة، حبيث 

 التعدي،على أفعال  تسعى سلطاهتا إىل محايتها سواء حبظر التعامل فيها أو تقرير اجلزاء اجلنائي املسلحة
داءات قيام اجملتمع الدويل إبقرار محاية جنائية دولية وذلك من خالل سّن العديد وأمام تفاقم هذه االعت

 من االتفاقيات الدولية حتمل يف طياهتا هذه احلماية.

عالوًة على ذلك ونظرًا لألمهّية البالغة اليت تتمّتع هبا اآلاثر وابعتبارها ترااًث ُمشرتًكا اإلنسانية، امتدت 
اإلقليمي وذلك من خالل تعزيز هذه احلماية عن طريق املنظمات اإلقليمية نطاق احلماية إىل الصصعيد 

 اليت لعبت هي كذلك دورًا رايداًي يف محاية اآلاثر. 

 وعليه تطرح اإلشكالية التالية واملتمثّلة: 

ما هي الضماانت القانونية املقّررة للحماية اجلنائية الدولية لآلاثر على ضوء املصصادر الدولية  -
 مية؟واإلقلي

على هذه اإلشكالية مّت تقسيم هذه الورقة البحثية إىل مبحثني، حيث عاجل املبحث   االجابةو ولإلملام 
األول احلماية اجلنائية لآلاثر على ضوء املصصادر الدولية لآلاثر ، أّما املبحث الثاين فقد مّت التعريج فيه إىل 

 احلماية اجلنائية الدولية وفق املصصادر اإلقليمية.

 بحث األ ل: احلماية اجلنائية لآلاثر على ضوء املصادر الد ليةامل

نظرًا لقيمة اآلاثر وأمهّيتها، كرتاث إنساين وكحلقة من حلقات التطور الثقايف واحلضاري هلذا اإلنسان، 
وألّن ضياع أّي أثر أو فقده خسارة كربى ال تعّوض إىل الدولة صاحبة األثر فحسب، بل اإلنسانية 

 مجعاء. 
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مثل اتفاقيات  ،(0) شهد القرن العشرين صيًغا قانونيًة شاملًة يف جمال القانون الدويل اإلنساين فقد
واليت  1954، واتفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح يف الهاي 1949جنيف لعام 

زءًا من قوانني نصصت على منع أّي اعتداء مباشر على املمتلكات الثقافية، فأصبحت هذه األخرية ج
احلرب املعرتف هبا عموًما، سواًء كانت ذات طابع دويل أم مل تكن، وتتمّتع هذه االتفاقيات الدولية 
اخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية واآلاثر أبكرب عدد من التصصديقات، حيث يتصصف الوضع مع بداية 

الدويل اإلنساين، فكان لزاًما التعّرف  القرن احلادي والعشرين بوجود نظام للحماية يُطلق عليه القانون
على خالصة ما توصل إليه اجملتمع الدويل من جهد تقنيين يف سبيل صون حقوق الشعوب يف محاية 

، وعليه مّت تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة (0)آاثرها وتراثها احلضاري اليت تدخل يف نطاق عمل اليونسكو
 مطالب.

 لآلاثر مبقتضى االتفاقيات الد ليةاملطلب األ ل: احلماية اجلنائية 

ينّ  امليثاق التأسيسي ملنظمة اليونسكو على أّن أهداف املنظمة ومهامها السهر على صون ومحاية 
الرتاث العاملي من الكتب واألعمال الفّنية وغريها من اآلاثر اليت هلا أمهّيتها التارخيية أو العلمية، وبتوصية 

ولتحقيق هذه الغاية أبرمت اليونسكو عّدة  ،)(9قيات دولية هلذا الغرضالشعوب صاحبة الشأن بعقد اتفا
 اتفاقيات دولية واملتمثّلة يف:

  بر توكوهلا اإلضا يني  0696الفرع األ ل: اتفاقيات جنيف لسنة 

 تُعترب من أهّم املواثيق الدولية اليت أبرزت مبدأ محاية اآلاثر من عمليات النزاع املسلح بعد انتهاء احلرب
العاملية الثانية، مؤّكدة على املبادئ اخلاصة حبماية اآلاثر من املصصادرة والتدمري، والدول األطراف ُملزمة 
ابحرتام وكفالة احرتام هذه القواعد املشرتكة، وذلك من اختاذ التدابري اإلدارية، وإصدار القوانني من 

يم املسؤولني عن ارتكاب جرمية من اجلرائم انحية، أو من انحية أخرى البد هلا من متابعة ومعاقبة أو تسل
بغّض النظر عاملية القضاء املنصصوص عليها يف االتفاقيات الدولية، كاالنتهاكات اجلسيمة استناًدا ملبدأ 

عن جنسيتهم أو أماكن افرتاقهم جلرائمهم وذلك وفًقا ما نصصت عليه املادة اخلمسون من اتفاقيات جنيف 
 . 1)(فة اإلفالت من العقاب ودعامة من دعائم العدالة اجلنائية الدوليةالثالثة، كي يُوضع حّد لثقا
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وتنّ  اتفاقية جنيف على ضرورة معاقبة املخالفات اجلسيمة، واليت منها تدمري املمتلكات أو 
 .(4)  االستيالء عليها على نطاق واسع ال ُتربّره الضرورات احلربية وبطريقة غري مشروعة وتعّسفية

 اإلضا يان امللحقان ابتفاقيات جنيف الرب توكوالن

امللحقان ابتفاقيات جنيف على محاية األعيان الثقافية  1911نً  الربوتوكوالن اإلضافيان لعام 
أماكن العبادة، وذلك حبظ أّي أعمال عدائية موجهة ضّد اآلاثر التارخيية أو األعمال الفّنية أو أماكن 

الروحي للشعوب، أو استخدامها يف دعم اجملهود احلريب، أو اختاذها  العبادة اليت ُتشّكل الرتاث الثقايف أو
من  18واملادة  50حمال هلجمات الردع، وذلك وفق ما ن  عليه الربوتوكول األول يف أحكام املادة 

 .1911الربوتوكول الثاين لسنة 

 املسلح الفرع الثاين: اتفاقية الهاي الد لية حلماية املمتلكات الثقا ية يف ظّل النزاع

ألزمت االتفاقية الدول األطراف حبماية املمتلكات الثقافية، واختاذ التدابري الكفيلة لوقاية املمتلكات 
الثقافية الكائنة على أراضيها من األضرار اليت قد تنجم عن نزاع مسلح، وحتظر استعماهلا ألغراض قد 

 دائي إزائها.تعرضها للتدمري أو التلف يف حالة نزاع مسلح، وكذا أّي عمل ع

كما حتّرم أّي عمل خترييب ُموّجه إزاء هذه املمتلكات أو االستيالء عليها أو سرقتها أو تبديدها وعلى   
، ويف حالة احتالل طرف جلزء أو (5) كّل دولة عضو العمل على وقايتها من ذلك ووقفها عند اللزوم
احملتل بتعضيد جهود السلطات الوطنية  لكّل أرض أحد األطراف املتعاقدة، فقد ألزمت االتفاقية الطرف

املختصصة لوقاية ممتلكاهتا الثقافية واحملافظة عليها، واخّتاذ التدابري العاجلة حلماية املمتلكات الثقافية 
 املتضّررة زمن احلرب ويتعّذر على السلطات الوطنية اخّتاذها.

ومراكز األبنية التذكارية واملمتلكات جُتيز االتفاقية وضع املخابئ املخصّصصصة حلماية اآلاثر املنقولة 
ومبجّرد اآلاثر ذات األمهية  (8) ةالثقافية الثابتة ذات األمهية الكربى حتت احلماية اخلاصة ابلشرو  التالي

البالغة يف السجل الدويل للممتلكات الثقافية حتت نظام احلماية اخلاصة حيرم على الدول األطراف يف 
 عدائي حنوها، أو استعمال األماكن اجملاورة هلا مباشرة ألغراض حربية. االتفاقية القيام أبّي عمل
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اتفاقية ابريس الد لية بشأن التدابري الواجب اختاذها حلظر  منع استرياد  تصدير الفرع الثالث: 
 ( 6)  0692 نقل ملكية املمتلكات الثقا ية بطرق غري مشر عة 

لكات الثقافية، حيث تلزم الدول األطراف يف هذه متّثل هذه االتفاقية إحدى وسائل محاية املمت
االتفاقية مبكافحة أساليب استرياد وتصصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة بكافة 
الوسائل املتوفرة لديها، كما تفرض عقوابت وجزاءات إدارية على كّل من يتسّبب يف خرق أحكام احلظر 

التفاقية وفق ما نصصت عليه املادة الثامنة من ذات االتفاقية، وعالوًة على املنصصوص عليه يف أحكام هذه ا
ذلك تلزم الدول األطراف ابالشرتاك يف عمل دويل متكافل لتحديد وتنفيذ التدابري العملية الالزمة حلماية 
تفاقية اآلاثر من االسترياد والتصصدير ونقل ملكيتها بطرق غري مشروعة، وأن تعرتف لكّل دولة يف هذه اال

حبّقها غري القابل للتقادم يف تصصنيف ممتلكات ثقافية معّينة، واعتبارها غري قابلة للتصصرف، ومن مثّ ال جيوز 
 تصصديرها، وأن تسهل اسرتداد الدولة املعنية لتلك املمتلكات يف حالة تصصديرها.

 يالفرع الرابع: اتفاقية ابريس الد لية حلماية الرتاث العاملي الثقايف  الطبيع

تضّمنت هذه االتفاقية نصصوًصا قانونية تلزم كّل دولة طرف ابالعرتاف واالحرتام الكّلي لسيادة الدول 
اليت يقع يف إقليمها الرتاث الثقايف دون املساس ابحلقوق العينية اليت تقّررها التشريعات الوطنية فيما يتعّلق 

  (.13)عاون بني أعضاء اجملتمع الدويل كافةً هبذا الرتاث كونه يؤّلف ترااًث عاملًيا تستوجب محايته الت

 املطلب الثاين: احلماية اجلنائية لآلاثر مبقتضى التوصيات املنبثقة عن املؤمترات العامة لليونسكو

نتيجًة للتهديد املتزايد للملكية الثقافية املفروضة من قبل النشا  اإلجرامي املنظم، واحلاجة إىل التعاون 
حملاربة هذا النوع من اجلرمية فقد عملت اليونسكو عقد املؤمترات العامة للخروج الدويل أكثر تقاراًب 

بتوصيات دولية متّثل يف جمملها نصصوًصا قانونيًة ملزمًة يف جمال احلماية املباشرة لآلاثر املنقولة والثابتة، 
 وتتمثل هذه التوصيات يف:
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  00ليت ينبغي تطبقها يف جمال احلفائر األثريةصية الد لية بشأن املبادئ الد لية االفرع األ ل: التو 

تضّمنت التوصية نصصوًصا جتعل أحكامها تسري على أّي آاثر تُعترب محايتها خدمة للصصاحل من الوجهة 
التارخيية أو الفّنية أو املعمارية للدولة اليت يعثر عليها أبراضيها، وتنطبق أحكام هذه التوصية بشكل 

 غري املنقولة ذات األمهية أبوسع معاين هذا التعبري.خاص على اآلاثر املنقولة و 

كما تفرض على كّل دولة عضو محاية تراثها  األثري على وجه اخلصصوص من املشكالت النامجة عن 
احلفائر  وتراعي أحكام هذه االتفاقية، وأّن على دوائر التنقيب عن اآلاثر واملتاحف أن تتعاون على 

ألثرية اليت يُؤتى هبا من حفائر سرية أو عن طريق السرقة وكافة القطع اليت أتمني أو تسهيل إعادة القطع ا
 (10) يتّم تصصديرها على حنٍو خمالف لقوانني البلد األصلي

ّددها األشغال العامة أ  اخلاصة  الفرع الثاين: التوصية الد لية بشأن صون املمتلكات الثقا ية اليت هته

ا تدابري وقائية وإصالحية لصصون اآلاثر اليت تشمل مجيع تضع التوصية مبادئ عامة تفرض مبوجبه
أراضي الدولة وال تقتصصر على آاثر أو أماكن معّينة وإجراء حصصر شامل على اآلاثر الواقعة يف مناطق 
األشغال العامة أو اخلاصة اليت من شأهنا أن تُعرضها للخطر، واختاذ تدابري وقائية وإصالحية لتأمني 

 ن خطر األشغال العامة أو اخلاصة. محايتها وإنقاذها م

كما تلزم الدول األعضاء إضافًة إىل التدابري إنزال العقوابت صارمة ابلسجن أو الغرامة أو االثنني مًعا 
حبّق كل من يلحق عن عمد أو عن إمهال إضرار ابملمتلكات الثقافية واآلاثر اليت هُتّددها األشغال العامة 

 درة بال تعويض يف حالة املمتلكات املنقولة املخّبأة.أو اخلاصة، إضافًة إىل املصصا

الفرع الثالث: املؤمتر العاملي الثالث حول االجّتار غري املشر ع ابمللكية الثقا ية املسر قة يف  س  
  شرق أ ر اب

 أّكد املؤمتر على احلاجة إىل التعاون الدويل األكثر تقاراًب بني التطبيق القانوين أو األجهزة املختصصة
حملاربة التهديد املتزايد للملكية الثقافية من قبل النشا  اإلجرامي، حيث أّن احلاجة املاسة للبضائع 
الثقافية يف البلدان األجنبية، خلقت سوقًا سوداء مثّلت حافزًا أساسًيا لسرقة األدب، كما أّن االستعمار 
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نزاعات املسلحة، إاّل أنّه نتيجة والصصراعات املسلحة كانت سبب يف تدمري الكثري من اآلاثر خالل ال
للتعاون املتزايد حديثًا من خالل األجهزة املختصصة املتطّورة يف مكافحة جرائم اآلاثر وتزايد اإلجراءات 
الوقائية املتطورة حملاربة اجلرمية املنظمة فقد أّكد املؤمتر التقّدم امللحوظ يف التعاون الدويل املناسب يف 

 صًة التزامات األنرتبول اجلنائي الدويل ومنظمة اليونسكو.مكافحة هذه اجلرائم، خا

وأوصى املؤمتر األمانة العامة لليونسكو تطوير اإلنرتنيت إلعمال قاعدة بياانت اآلاثر، وحّث الدول 
 ( 10)  األعضاء على التواصل مبعلومات أكثر لألمانة العامة

 لثقا ية املنقولةالفرع الرابع: التوصية الد لية بشأن محاية املمتلكات ا

تُعترب اآلاثر املنقولة أكثر ُعرضًة من اآلاثر الثابتة جلرائم االعتداء عليها ابلسرقة والنهب والتهريب 
والتزييف، فقد اهتّمت هذه التوصية حبماية ذات فاعلية أكثر هلا، حيث ألزمت كّل دولة عضو ابعتماد 

 رة ابحلماية املقصصودة يف هذه التوصية.أنسب للمعايري لتحديد أنواع اآلاثر املنقولة اجلدي

هذا وجتدر اإلشارة على انه  تُلزم التوصية الدول األعضاء ابخّتاذ أفضل التدابري املمكنة والرقابة 
الصصارمة ملكافحة أشكال النشا  اإلجرامي والذي يرتبط غالًبا بعمليات النقل غري املشروع عرب احلدود 

طاق واسع ممّا يتعنّي اختاذ تدابري رقابية صارمة، كما أّن النسخ والسرقة والنهب بشكل منظم وعلى ن
املزيّفة مُيكن أن ُتستخدم من أجل القطع الثقافية األصلية أو التبديل فيها بطرق االحتيال فإنّه يتعنّي 

 أيًضا اخّتاذ التدابري ملنع تداول النسخ املزيّفة.

 صادر اإلقليمية املبحث الثاين: احلماية اجلنائية لآلاثر   ق امل

عقدت مؤمترات إقليمية توجب تقد م احلماية الالزمة يف السلم واحلرب للمتاحف واآلاثر التذكارية 
، كما عملت اجملموعة الدولية على 1935أفريل  10" اليت وقعت يف واشنطن roerichمنها اتفاقية "

يعين  1919سكو، منها مؤمتر عام النداءات لعقد مؤمترات سياسية ثقافية إقليمية إبشراف منظمة اليون
الذي عاجل السياسة الثقافية يف القارة اإلفريقية الذي عقد  1970ابلدول العربية، كما عقد مؤمتر عام 

 وعليه تقتضي دراسة هذا املبحث إىل مطلبني. 19مبدينة أكرا لعاصمة غاان
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العربية  املنظمة العربية للرتبية  املطلب األ ل: احلماية اجلنائية لآلاثر مبقتضى مؤمترات جامعة الد ل
  الثقا ية  العلوم )ألكسو(

، تبلورت 1945حبصصول الدول العربية على استقالهلا تدرجيًيا، مّت إنشاء جامعة الدول العربية عام 
األفكار األوىل لتوفري محاية جنائية حقيقية لآلاثر العربية، فعقد املؤمتر األول لآلاثر العربية بدمشق عام 

برعاية اجلامعة، مّت من خالهلا الرتكيز على محاية اآلاثر واحملافظة عليها من العبث والتشويه واهلدم  1941
والسرقة والتهريب، ووضع قيود خاصة لالجّتار غري املشروع لآلاثر وتصصديرها، مؤّكًدا على أن يشمل 

 (.11) قانون كّل دولة عربية عقوابت رادعة وكّل من خُيالف ذلك

املؤمترات )الثاين، الثالث، السادس( لآلاثر يف البالد العربية بتبيّن مشروع قانون اآلاثر  كما أوصت
 املقدم من اجلمهورية العربية املتحدة ليكون أساًسا جلميع قوانني الدول العربية.

يه عام وميثاق الوحدة الثقافية العربية املصصادق عل 1945ونتيجة للمعاهدة الدولية والثقافية العربية عام 
كمؤسسة قومية متخصّصصصة دعت إىل عقد   1910، كان انبثاق املنظمة العربية ألكسو عام 1941

 مؤمترات دورية للوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية  العربية.

، مضيفة على أفعال العنف أو التهديد هبا أاًي  1999وجاءت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب سنة 
راضه، تنفيًذا ملشروع إجرامي، فردي أو مجاعي هبدف إحلاق الضرر أبحد املواقف أو كانت بواعثه وأغ

 األمالك العامة واخلاصة أو احتالهلا واالستيالء عليها، أضفت عليها طابًعا إرهابيًا.

وخلضوع اجلرائم ألحكام االتفاقية فقد اشرتطت املاداتن السابعة والرابعة عشر على أن تكون اجلرمية  
ا عليها يف القوانني الداخلية والسجن ملدة  ال تقل عن سنة، أو بعقوبة أخرى أشد، وابلتايل فإّن معاقبً 

اجلرائم اليت تقع على اعتداء على املمتلكات األثرية واملتاحف واملواقع األثرية ينطبق عليها هذا الشر  
 تندرج ضمن اجلرائم اإلرهابية اليت تنظم أحكامها يف هذه االتفاقية.
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 املطلب الثاين: احلماية اجلنائية لآلاثر مبقتضى قانون اآلاثر العريب املوحد

حظر هذا القانون اإلتالف املباشر لآلاثر الثابتة واملنقولة أو تشويهها أو إحلاق أّي ضرر هبا سواء 
املشروع  بتغيري معاملها أو فصصل أّي جزء منها وحتويرها أو إلصصاق إعالانت وغريها، كما حظر االجّتار غري

 ابآلاثر املنقولة وتصصديرها دون احلصصول على ترخي  بذلك من السلطة األثرية.

وأقّر القانون املعاقبة على إضرار أو اعتداء بعقوابت ترك املشرّع الوطين يف كّل دولة اختيار نوع 
اًن للردع العقوابت املفروضة على ارتكاب مثل هذه األفعال، على أن تتسم هذه العقوابت ابلتشّدد ضما

وأن تتناسب مع نوع املخالفة ومدى إضرارها ابلرتاث الوطين أو القومي، مع عدم اإلخالل أبيّة عقوبة 
أشّد منصصوص عليها يف قانون العقوابت أو أّي قانون آخر، ورّد الشيء إىل أصله وأن تستوعب 

 (14) العقوابت مجيع األفعال اليت عّدها قانون اآلاثر املوحد

 اخلامتة:

عترب موضوع احلماية اجلنائية لآلاثر من املواضيع اليت حظيت ابهتمام على الصصعيد الدويل وذلك يُ 
العتبارها ملًكا عاًما لألجيال البشرية احلاضرة واملستقبلية، وموضوًعا من مواضيع القانون الدويل املعاصر، 

ت الدولية واملعاهدات الدولية فأصبحت احلماية اجلنائية جتد أساسها القانوين يف العديد من االتفاقيا
املتعّلقة حبماية اآلاثر الثابتة واملنقولة، فأصبحت جرائم اآلاثر بذلك من جرائم احلرب وما يعين األمهية 
املّلحة يف التنسيق على املستوى الدويل، أو ما ُيسّمى ابلتدخل الدويل اجلماعي ملكافحتها، وذلك من 

انون اجلنائي أّي املبدأ الشامل والذي يقضي أّن لكّل دولة أن تطّبق خالل االعتماد على مبدأ عاملية الق
قانوهنا اجلنائي على جرمية يلقي القبض على فاعلها يف إقليمها، بصصرف النظر عن جنسيته ومكان 
ارتكاب اجلرمية، وذلك من خالل وضع حّد لثقافة اإلفالت من العقاب و دعامة من دعائم العدالة 

فعلى املشرع الوطين مسايرة املشرع الدويل يف العمل على إدخال اجلرائم الواقعة على  اجلنائية الدولية،
 اآلاثر ضمن اجلرائم الواقعة يف االختصصاص الشامل.

 وعلى ضوء هذه النتائج على اقرتاح التوصيات التالية:
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ج اليت تُعّدها ضرورة نشر الوعي األثري والبيئي لدى األفراد أبمهية الرتاث الثقايف من خالل الربام -
 وسائل اإلعالم والتعريف ابلرتاث األثري و تعداد اآلاثر ومواقعها واحلضارات اليت تنتمي إليها.

ضرورة تدويل جرمية االعتداء على اآلاثر هداًي بتوصيات املؤمتر الدويل الرابع املنعقد لقانون  -
قرير عدم تقادم دعوى اسرتداد العقوابت املنعقد يف فيينا، مبا يرتّتب على ذلك من آاثر أمّهها ت

 األشياء األثرية مهما طال الزمن.
ضرورة التعاون الدويل يف سبيل توحيد التشريعات على مبدأ واحد قوامه حظر التعامل يف اآلاثر  -

 أبّي عقد من العقود الناقلة للملك أو احليازة.
سواًء أثناء السلم وأثناء  حّث الدول االنضمام إىل االتفاقيات الدولية املعاجلة حلماية اآلاثر -

 النزاعات املسلحة.
جيب ختصصي  صندوق يف املنظمة العربية للرتبية والعلوم )ألكسو(، خُيصّص  لدعم أعمال اخلرباء  -

األثريني للتقصّصي والبحث والقيام بعمليات حصصر املمتلكات الثقافية املهاجرة، وحتديد أسباب 
 هجرهتا لتربير اسرتدادها.

الدول يف التنظيم الدويل القائم حلماية اآلاثر، والتكامل فيما بينها حنو تطبيق  ضرورة دخول سائر -
قوانينها اجلنائية مع التوسع يف عقد اتفاقيات ثنائية خاصة مع الدول اليت تنتشر فيها معارض 
اآلاثر، مبا فيها ذلك اتفاقات تسليم اجملرمني، وإقباهلا على االنضمام إىل النظام األساسي 

 ة اجلنائية الدولية.للمحكم

 قائمة اهلوامش

 هي كّل ما تركه اإلنسان القد م من أدوات خّلفها أو كهوف وقصصور، وعاش فيها أو معابد  تنشأ عليها.: اآلاثر _1
التاريخ،  ويُعترب أثرًا أيًضا كّل عقاٍر ومنقول أنتجته احلضارات املختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم واآلداب واألداين من عصصر ما قبل
مظاهر وخالل العصصور املتعاقبة التارخيية حىّت ما قبل مئة عام، مىّت كانت له قيمة اترخيية أو أمهية أثرية أو اترخيية ابعتباره مظهرًا من 

ا، احلضارات املختلفة اليت قامت على  األرض أو كانت هلا صلة اترخيية هبا وكذلك رفات السالالت البشرية والكائنات املعاصرة هل
 وما يليها.  03،الطبعة األوىل، ص 1449دار املطبوعات اجلامعية،مصصر، قانون محاية البيئة، أنظر ماجد راغب احللو، 

الطبعة األوىل  0338دار النهضة العربية، مصصر  ،، وليد حممد رشاد، محاية اآلاثر وعناصر الرتاث الثقايف يف القانون الدويل اخلاص _0
 .34، ص 
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هو جممل القواعد القانونية اليت تكون الدولة ُملزمًة ابحرتامها، واليت تستهدف توفري احلماية لضحااي : دويل اإلنساينالقانون ال -0
دار ، النزاعات وامللكية الثقافية يف حالة النزاعات الدولية املسلحة منها وغري الدولية، أهنار أمني، احلذيفي، احلماية اجلنائية لآلاثر

 .011،  بدون طبعة ،ص 0335القاهرة ،النهضة العربية، 
بدون دار النشر، بريوت، الطبعة ، هشان نشابه، االتفاقيات والتوصيات واإلعالانت الدولية يف الرتبية والعلم والثقافة -9

 .31، ص 1445األوىل،
 الفقرة الثانية من املادة األوىل من امليثاق التأسيسي ملنظمة اليونسكو. -1
 38.-30،الطبعة األوىل ص 0334بدون دار النشر،مصصر ، ، اكم اجلنائية الدوليةحيي علييب، احمل -4
يف املؤمتر الذي عقد يف مدينة الهاي بناًء على دعوة من حكومة هولندا لتنظيم محاية  1419مايو  19اعتمدت هذه االتفاقية يف  -5

وبروتوكوليها حلماية املمتلكات الثقافية يف زمن  1419 اقية الهايأكثر جّدية، أنظر: انرميان عبد القادر، القانون الدويل اإلنساين واتف
 .81، الطبعة األوىل، ص 0313منشورات احلليب احلقوقية،بريوت ، ، النزاع املسلح

 1419.املادة الرابعة من اتفاقية الهاي  -8
، الطبعة األوىل ص 0310مد للنشر والتوزيع، عمان  صاحل الرهايفة، محاية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة، دار حاسالمة  -4
80-84. 
أثناء دورته السادسة عشر املنعقد يف ابريس، أنظر: التدابري القانونية و  1910نوفمرب  14اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف  -13

 .31-30، ص 0006العملية ملكافحة االجّتار غري املشروع، دليل اليونسكو، فرنسا، قسم الرتاث الثقايف، 
 .56-54،  الطبعة األوىل ،ص 0013موسى بودهان، النظام القانوين حلماية الرتاث الثقايف، دار اهلدى للنشر والتوزيع،اجلزائر ، -11
 01.وليد حممد رشاد إبراهيم، املرجع السابق، ص  -10
 .13-94، ص 0314 التشريعات البيئية، العدد السادس، مطبوش احلاج، احلماية اجلنائية للبيئة األثرية، جملة البحوث العلمية يف -10
 .100،الطبعة األوىل، ص 1440أمحد عبد الكر م سالمة، قانون محاية البيئة ،دار النهضة العربية، مصصر، -19
 .006أمني أمحد احلذيفي، املرجع السابق، ص  -11
-09، ص1948 ،ية، مطبعة جامعة فؤاد األول، مصصرالدول العرب املؤمتر األول لآلاثر يف البالد العربية املنعقد بدمشق، جامعة -14

10. 
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 د ر منظمة التجارة العاملية يف تكريس مبدأ التدخل املشر ع

 ـــؤ ن الداخليــة للد لشيف ال
 مساتـــــــــــــــــي حكيمــــــــــــــة األستاذة :

 "أ"أستاذة مساعدة قسم 
 1ــــــــــــة اجلزائـــــــــــر جامعـــ - بكلية احلقوق سعيد محدين

 امللخص:

تعد منظمة التجارة العاملية من أهم وأخطر أدوات العوملة املعاصرة اليت عهد إليها مهمة حترير التجارة الدولية من   
 القيود املفروضة على انسياب السلع.

وانعكاسات كبرية على مبادئ القانون وعلى الرغم من حداثتها، إال أهنا يف الوقت نفسه تسببت يف إظهار أتثريات 
الدويل وأمهها مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول الذي ن  عليه ميثاق األمم املتحدة يف الفقرة السابعة من 
املادة الثانية، ولذلك جيب احرتامه وعدم املساس به سواء من جانب الدول أو املنظمات الدولية بوصفه أحد املبادئ 

 ة للعالقات الدولية املعاصرة. األساسي

إال أن االتفاقية املنشئة ملنظمة التجارة العاملية مل تتعرض صراحة هلذا املبدأ، ومن الناحية العملية، ال ميكن القول أن 
منظمة التجارة العاملية تلتزم مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية، بل هي على عكس ذلك أصبحت تتدخل 

 الشؤون الداخلية للدول األعضاء من خالل تنفيذ ما يسمى ابتفاقيات حترير التجارة العاملية. وبشكل مشروع يف 

منظمة العاملية للتجارة، مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، اتفاقيات حترير التجارة  الكلمات املفتاحية:
 العاملية، التدخل املشروع.

The role of the world Trade organization in devising the principe of legitimale 

intervention the internal affairs of states 

Summary 

The world organization is one of the most important contemporary globalization 

entrusted with the liberalization of the International trade mission of the restriction 

of the flows of goods. 
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Aithough the novelty of the  World  Trade Organization and ist  importance in 

the  development of the world trade it revealed the impacts and  huge 

consequences  on the international law concepts. the most important one is the non 

interference in states intrenal affairs stipulated by the United Nations treaty in the 

seventh  paragraph of the second Article. 

Therefore , it must be respected and  not compromised, either by states or 

intrenational organization, as one of the basic concepts of  the contemporary 

international relations. 

Except that the convention establishing the World  Trade  Organization did not 

mention this concept, in fact we  can’t say that the World  Trade  Organization is 

committed  to the non- interference in the states internal affairs concept.It is rather 

the oppsite. Nowadays, it interferes legitimately in the member stats intrenal affairs 

by executing the conventions of the liberalization of the world trade. 

 Key words : Impact, World  Trade  Organization, the non- interference in the 

states interior affairs concept, liberalization of the world trade, legitimate 

intervention. 

 املقدمــــــــــــــــــــة:

تعد منظمة التجارة العاملية واحدة من أهم املنظمات الدولية املتخصصصصة يف تنظيم التجارة الدولية وقد 
ومتثلت وظيفتها األساسية يف تنفيذ و إدارة اتفاقيات التجارة  1995جانفي  1دخلت حيز النفاذ يف 

ائج جولة األوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف، العاملية اليت تضمنتها الوثيقة اخلتامية لنت
وتسهيل تنفيذها على حنو يكفل حتقيق املزيد من التحرير يف هذه التجارة وإرساء أسسها وتقرير ضوابطها 
ليستكمل االقتصصاد العاملي دعامته الثالثة، وذلك بعد إقامة دعامتيه األوليتني: البنك وصندوق النقد 

 الدوليني. 

على الرغم من حداثة منظمة التجارة العاملية وأمهيتها يف تطوير التجارة الدولية، إال أهنا يف الوقت و 
نفسه تسببت يف إظهار أتثريات وانعكاسات كبرية على مبادئ القانون الدويل وأمهها مبدأ عدم التدخل 

ن الداخلية للدول ينتقل يف الشؤون الداخلية للدول من خالل اعتماد أسلوب جيعل من التدخل يف الشؤو 
من جمال املنع إىل جمال اإلابحة عن طريق إلزام األعضاء ابملوافقة على نظامها القائم ولو مل تتماشى بعض 
قواعده مع ظروفها الداخلية، ابإلضافة إىل التنوع الكبري الذي امتدت إليه اتفاقيات حترير التجارة العاملية 
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التدخل يف جماالت كانت إىل وقت قريب حمفوظة الختصصاص الدولة  يف إطار املنظمة ووصوهلا إىل غاية
 املطلق.

كما أن الدور الذي وفرته العوملة ملنظمة التجارة العاملية ساهم يف إمكانية تغري بعض قواعد القانون 
الدويل ومنها مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل من خالل اهليمنة شبه الكاملة على النظم القانونية 

ياسية، حبيث أصبح ابإلمكان احلديث عن أدوار كبرية ومؤثرة يف الساحة الدولية، إذ استطاعت والس
العوملة عن طريق أبرز أدواهتا وهي منظمة التجارة العاملية من فرض سيطرهتا، وأصبحت إىل حد كبري 

صصراعيها مما أدي صاحبة السيادة يف توجيه دفة السياسة العاملية، فالعوملة فتحت  احلدود الدولية على م
ابلكثري من رموز السيادة ابلزوال وبشكل تدرجيي والتدخل يف الشؤون الداخلية للدول، ونتج عن ذلك 

 تقل  دور الدولة وهتميشه يف الكثري من اجملاالت السياسية واالقتصصادية واالجتماعية.

ة التجارة العاملية ومبدأ إىل حتديد العالقة اليت تربط بني منظم هتدف هذه الدراسةوعلى هذا األساس 
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية من خالل توضيح موقف قانون منظمة التجارة العاملية من هذا املبدأ، 

 ومظاهر التدخل املشروع ملنظمة التجارة العاملية يف الشؤون الداخلية للدول.

ذا املوضوع، فإن إشكالية يف إطار املعطيات السابقة، ويف سياق البحث ودراسة هإشكالية الدراسة: 
هي الوسائل اليت سامهت من خالهلا منظمة التجارة العاملية يف  الدراسة تتمحور حول تساؤل رئيسي: ما

 تكريس مبدأ التدخل املشروع يف الشؤون الداخلية للدول؟ 

 و تتفرع عن هذا اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية: 

 انون الدويل العام ويف قانون منظمة التجارة العاملية؟ ماهي مكانة مبدأ عدم التدخل يف الق 
 ما هي السمات األساسية التفاقيات منظمة التجارة العاملية؟ 
 ما مدى أتثري آلية استعراض السياسات التجارية كوسيلة للرقابة على مبدأ عدم التدخل؟ 
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خنصصصصه لدراسة عالقة لإلجابة عن هذه اإلشكالية، نقسم دراسة هذا املوضوع إىل مبحثني، األول 
منظمة التجارة العاملية مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية، والثاين خنصصصصه للتعرف على أهم مظاهر 

 التدخل املشروع ملنظمة التجارة العاملية يف الشؤون الداخلية للدول.

 ة للد لاملبحث األ ل: عالقة منظمة التجارة العاملية مببدأ عدم التدخل يف الشؤ ن الداخلي

يشكك اليوم يف األمهية اليت تكتسبها املنظمة العاملية للتجارة مبنظومتها القانونية املتنوعة، وكذا ال أحد 
املوقع الذي حيتله مبدأ عدم التدخل يف العالقات الدولية، فكيف ابلعالقة بني األمرين، لذا فمن اخلطأ 

منطقة بعيدة عن حدود اتفاقيات منظمة التجارة الظن أبن مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية هو يف 
العاملية، هذه األخرية اليت خلقت نظاما جتاراي دوليا يقوم على املنافسة بني أعضائه وفقا ملعيار امليزة 

قيق هدف حترير النسبية اليت يتمتع هبا كل عضو يف مواجهة األعضاء خللق جو من التعاون الدويل لتح
من هذا النظام وعدم التدخل يف  لن يتسىن ذلك دون احرتام سيادة كل عضووطبعا التجارة الدولية، 
 شؤونه الداخلية.

وملا كانت منظمة التجارة العاملية هي موطن مجيع اتفاقيات حترير التجارة العاملية معتمدا كأساس هلا 
اتفاقياهتا، فقد شكل  قواعد اتفاقية اجلات اليت أتسست عليها، ونظرا للتنوع اهلائل اليت متيزت هبا جماالت

النظام التجاري الدويل الذي أتت به هذه االتفاقيات أتثريا واسع النطاق على الشؤون الداخلية للدول، 
وحىت يتسىن لنا فهم موضوع العالقة بني منظمة التجارة العاملية ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية  

التجارة العاملية وعالقتها ابتفاقية اجلات، حيث تعترب  كان لزاما التطرق يف املطلب األول لنشأة منظمة
اتفاقية اجلات وما آلت  إليه عرب خمتلف جوالهتا التفاوضية القاعدة األساسية للمنظمة العاملية للتجارة، 
مث التعرض يف املطلب الثاين ملدى التزام منظمة التجارة العاملية مببدأ عدم التدخل الذي كرسه ميثاق 

منه والذي يقتضي عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول من  5/ 0مم املتحدة  يف املادة منظمة األ
 أية جهة خارجية دولة كانت أم منظمة دولية.
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 املطلب األ ل:  نشأة منظمة التجارة العاملية كإطار للنظام التجاري الد لـــــــي

 معظم دول العامل عمدت الدول الرأمسالية إزاء ويالت احلرب العاملية الثانية وما أحدثه من خراب يف
عقب احلرب مباشرة إىل تشكيل نظام عاملي جديد بتعمري الدول وتنشيط األداء االقتصصادي العاملي يف 

الذي كان من أوىل نتائجه على املستوى السياسي إنشاء  " ابلنظام العاملي اجلديد"،إطار ما يسمى 
على املستوى االقتصصادي مت إنشاء ما يسمى مبؤسسات بريتون  ، أما1945منظمة األمم املتحدة العام 

والبنك الدويل لإلنشاء   FMI ( ومها صندوق النقد الدويل1) 1944عام  woods Brettonوودز 
لتناول  OICإنشاء منظمة التجارة الدولية  فكرةإلدارة  الشؤون النقدية واملالية، وأخري  BIRDوالتعمري 

 (0الدويل.)شؤون التبادل التجاري 

إال أن الوالايت املتحدة األمريكية وبعض الدول أدركت خطورة إنشاء مثل هذه املنظمة مما أدى إىل 
من انحية، وألهنا مل تكن حباجة إىل منظمة قد ترتب عليها  سيادهتا الوطنيةوأدها، وهذا حفاظا على 

قي من نتائج احلرب حيث خرجت التزامات ميكن االستغناء عنها، السيما وأهنا كانت املستفيد احلقي
منها منتصصرة، وذات اقتصصاد قوي حيتاج إليه العامل أبسره، مما جعل أبواب األسواق العاملية مفتوحة أمام 
منتجاهتا، فأرادت اإلبقاء على هذا الوضع املتميز، وقد محل هذا املوقف العديد من الدول األخرى على 

 (0افاان املتضمن إنشاء منظمة التجارة الدولية. )عدم إمتام إجراءات املصصادقة على ميثاق ه

وانتهت منظمة التجارة الدولية والكثري من قوانني ميثاق هافاان، إىل أن الشعور بضرورة وجود نظام 
دويل جديد الزال حيا، حيث جتسد يف ما يعرف ابالتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة ) 

GATT أن تكون اتفاقية مؤقتة إىل حني تطبيق ميثاق هافاان، ومبا أن هذا  (، واليت كان القصصد منها
 (9االتفاق فشل فإن اتفاقية اجلات أصبحت تعرب عن الشعور الدويل حنو التجارة احلرة.)

 الفرع األ ل: االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية  التجارة كتنظيم د يل مؤقت

مؤقت، وعلى الرغم من أهنا ليست منظمة عاملية من الناحية  كانت االتفاقية اجلات مبثابة تنظيم دويل
، إال أهنا اكتسبت بقوة املمارسة خالل سنوات عملها البنك الدويلو انونية مثل صندوق النقد الدويل الق

وضع املنظمة العاملية غري الدائمة اليت متارس مهامها من خالل سكراترية دائمة مقرها   1995 -1941
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إشرافها على جوالت املفاوضات   GATTالجات، وكان من أهم أعمال سكراترية جنيف يف سويسرا
املتعلقة ابلتعريفات اجلمركية والقواعد واإلجراءات املنظمة للتجارة الدولية بني الدول اإلطراف  يف 

 االتفاقية . 

ية املوقعة يف ( وهي االتفاقية األصل GATTالعامة للتعريفات اجلمركية التجارة )  تتألف االتفاقية  
مادة موزعة على ثالث أبواب أو أجزاء، وقد مت إضافة اجلزء الرابع لالتفاقية  35من  1941أكتوبر  03

و  31و  36األصلية بناء على طلب الدول النامية واملتعلق ابلتجارة والتنمية ويضم ثالثة أبواب وهي ) 
حترير التجارة الدولية أي إزالة هو  GATT 74، لقد كان اهلدف الرئيسي التفاقية اجلات ( 38

احلواجز اجلمركية اليت تضعها الدول أمام انتقال السلع عرب احلدود الدولية، وفتح األسواق إاتحة اجملاالت 
للمنافسة الدولية، وهذا اهلدف ينبثق من مبادئ احلرية أو الليربالية االقتصصادية، كما أن هذا اهلدف من 

 (1القتصصادية الرأمسالية اليت يقوم عليها النظام االقتصصادي الدويل.)مكوانت وأبواب دخول العوملة ا

كما تدافع اجلات منذ نشأهتا على جمموعة من املبادئ األخرى املستمدة من الفكر االقتصصادي 
الكالسيكي والذي يعترب أن منو التجارة هو الذي يقود إىل التنمية االقتصصادية ومن املبادئ اليت تقوم 

 جند: عليها اجلات 

مبدأ عدم التمييز يف املعامالت التجارية، مبدأ شر  الدولة األوىل ابلرعاية، مبدأ املساواة يف املعاملة 
 (4الوطنية وغريها من املبادئ. )

وعلى الرغم من الدور الذي لعبته اتفاقية اجلات ملدة تكاد تصصل إىل نصصف قرن من الزمن يف تسري 
ضعفها واضحا من الناحية رقى إىل وصف املنظمة الدولية، وكان أمور التجارة الدولية، فإهنا مل ت

رغم أهنا كانت تقوم بعملها كما لو أهنا منظمة دولية متكاملة ملدة تقارب اخلمسني عاما،  ،املؤسسية
وشكلت مند ظهورها منتدى دوليا للمفاوضات اليت كانت تقام حتت رعايتها، وانعقد حتت إشرافها عدد 

وضية التارخيية، فقد عقدت يف إطارها مثانـي جوالت من املفاوضات املتعددة األطراف، من اجلوالت التفا
ركزت اجلوالت اخلمس األوىل منها على ختفيض الرسوم اجلمركية على السلع، أما كل من جوليت 
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فقد ركزت أكثر إىل جانب موضوع ختفيض الرسوم اجلمركية  Tokyoوطوكيو  Kennedyكينيدي
 (5مى ابلقيود غري التعريفية )كنظام احلصص ، تراخي  االسترياد... اخل(.)على إزالة ما يس

Le Cycle d’Uruguay  (1986- 1993 )وكانت اجلولة الثامنة واملسماة جبولة األوروجواي 
أكثرها أمهية على املستوى املتعدد األطراف، ابلنظر إىل النتائج املصصرية اليت مت التوصل إليها مستواها، 

توصل إىل االتفاق حول عدد من املواضيع مت التعرض إليها ألول مرة يف اتريخ املفاوضات حيث مت ال
التجارية متعددة األطراف كالتجارة يف املنتوجات الزراعية، والتجارة يف اخلدمات والتجارة يف حقوق 

يعد اتفاق  ( حيثOMCامللكية الفكرية. كما أهنا كانت اجلولة اليت أنشأت منظمة التجارة العاملية ) 
 (8الذي وقع يف مراكش ابملغرب العقد اإلنشائي الذي أسس املنظمة .) 1994أفريل  15

 الفرع الثاين: إنشاء منظمة التجارة العاملية كبديل عن االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية  التجارة

ف على تنفيذ مجيع أهنا املؤسسة املسؤ لة عن اإلشراميكن تعريف املنظمة العاملية للتجارة على 
االتفاقيات متعددة األطراف ،  عديدة األطراف اليت مت التفا ض بشأهنا يف جولة األ ر غواي، أ  

 تلك اليت سيمثلها التفا ض مستقبال.

منظمة د لية تتمتع ابلشخصية القانونية   بسلطات تعاقدية لوضع كما ميكن تعريفها أيضا 
 ( 4كا ة األمور ذات الصلة ابلتبادل التجاري الد يل.)   اختاذ التدابري  إصدار األحكام بشأن

يتمتع هذا النظام مبقومات  لنظام جتاري د يل جديدإن إنشاء منظمة التجارة العاملية هو ميالد 
وعناصر تعزز من ثباته ودميومته ويف نفس الوقت تعزز تكامل هذا النظام وتقويه وتساعد على بقائه، 

مراكش اخلاصة إبنشاء منظمة التجارة العاملية  من اتفاقيةاملادة الثالثة دت يف وهذه العناصر واملقومات ور 
 وميكن إمجاهلا يف األيت :

منظمة التجارة العاملية تنفيذ اتفاقية مراكش واالتفاقيات التجارية متعددة األطراف وتعمل  تسهل  
عمال االتفاقات التجارية عديدة املنظمة على دفع أهدافها كما توفر اإلطار الالزم لتنفيذ و إدارة و إ

 األطراف،
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للتفاوض فيما بني أعضائها بشأن عالقاهتم التجارية متعددة األطراف يف املسائل  توفر املنظمة حمفال 
اليت تتناوهلا االتفاقات الواردة يف ملحقات هذه االتفاقية وللمنظمة كذلك أن توفر حمفال ملزيد من 

عالقاهتم التجارية متعددة األطراف و إطارا لتنفيذ نتائج مثل  املفاوضات فيما بني أعضائها بشأن
 هذه املفاوضات على النحو الذي يقرره املؤمتر الوزاري،

على سري وثيقة التفاهم املتعلقة ابلقواعد واإلجراءات اليت تنظم تسوية املنازعات )  تشرف املنظمة 
من هذه  0دة يف امللحق ازعات " الوار املشار إليها فيما بعد ابسم " اتفاقية تفاهم تسوية املن

 ،االتفاقية
مراجعة السياسة التجارية ) املشار إليها فيما بعد ابسم " مراجعة السياسة التجارية  تدير املنظمة آلية 

 من هذه االتفاقية، 0" الواردة يف امللحق 
لبنك الدويل لإلنشاء تتعاون منظمة التجارة العاملية على النحو املناسب مع صندوق النقد الدويل وا 

 (13والتعمري والوكاالت التابعة له بغية حتقيق قدر أكرب من التناسق يف وضع السياسة االقتصصادية العاملية.)

ويتضح لنا من خالل هذا أن أمهية إنشاء منظمة التجارة العاملية يكمن يف كوهنا أول منظمة دولية 
متع بسلطات واسعة  والسلطات اليت نعنيها هنا هي تلك فاعلة يف جمال تنظيم التجارة العاملية ، فهي تت

االختصصاصات اليت منحت لتلك املنظمة كي تستخدمها يف إجبار الدول األعضاء على االلتزام أبحكام 
االتفاقيات الدولية، هذا فضال عن جتسيد املصصاحل التجارية املشرتكة يف شكل أوامر تبعا ملا يتطلبه تصصور 

يم العليا السائدة يف اجملتمع الدويل، تلك القيم اليت يفرتض أن املنظمة سوف تعمل املصصلحة العامة والق
 على التعبري عنها وترمجتها من جمرد مطالب أخالقية و إنسانية واقتصصادية إىل قواعد قانونية ملزمة.

 مدى التزام منظمة التجارة العاملية مببدأ عدم التدخل يف الشؤ ن الداخلية  املطلب الثاين:

من خالل الدراسة التحليلية التفاقية مراكش املنشئة ملنظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية 
للدولة، فهل هذا يعين  مل تتعرض صراحة ملبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخليةامللحقة هبا، نالحظ أهنا 

لتنظيم الدويل؟  اإلجابة عن هذا أهنا ال تلتزم ابملبدأ الذي يضرب جبذوره يف أعماق القانون الدويل وا
 التساؤل تكون من خالل الفرعيني التاليني:
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 غياب مبدأ عدم التدخل  يف اتفاقية مراكش املنشئة ملنظمة التجارة العامليةالفرع األ ل: 

يعد مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية واخلارجية للدولة أحد املبادئ األساسية يف القانون 
رغم من تطور قواعد القانون الدويل ظل مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول الدويل،  وابل

صامدا، فاألصل هو عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول مهما كان احلال ومهما كانت األسباب،  
ولة كون أن مبدأ عدم التدخل تدعمه ركائزه األساسية املتمثلة يف السيادة وحق تقرير املصصري، وحق كل د

يف اختيار نظام حكمها الداخلي ومذهبها االقتصصادي واالجتماعي، وحقها الكامل يف التصصرف يف 
 مواردها الطبيعية.

ال يعدو أن يكون إال جمرد استثناء يرد على  –إذا ما توفرت مقتضياته  –إال أن إابحة التدخل 
ليس جمرد الضغط " أبنه  Intervention التدخلالقاعدة العامة، ويف هذا اإلطار ميكن تعريف 

السياسي بل هو تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطريق استبدادية وذلك بقصصد اإلبقاء على األوضاع 
فقد عرفه أبنه " تدخل ديكتاتوري لدولة يف شؤون دولة    Oppenheimالراهنة أو تغيريها", أما الفقيه 

 (11تلك الدولة". )أخرى, هبدف احملافظة على األوضاع القائمة أو تغيريها يف 

يف ضوء هذه التعاريف فإن حظر التدخل يف الشؤون الداخلية للدول يتفرع على استقالل كل دولة 
بتحديد اختصصاصها إذ أن هلا احلرية الكاملة واملطلقة يف اختاذ قراراهتا فال ختضع ألي تعليمات أو أوامر 

تع الدول بصصفة السيادة, فهذا املدرك صادرة عن سلطة أجنبية ، إن عدم التدخل يعد إحدى نتائج مت
 ميكن ممارستها بشأن حتديد اخليارات السياسية للدولة.  يقتضي التحرر من كل رقابة

ومل حيظ مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ملاله من شهرة وشيوع إال بعد إبرام ميثاق األمم 
من امليثاق على أنه " ليس يف امليثاق ما  السابعة يف املادة الثانية الفقرة، حيث ن  1945املتحدة عام 

يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تعد من صميم االختصصاص الداخلي لدولة ما ، وليس 
فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا امليثاق، على أن هذا املبدأ ال 

 يف الفصصل السابع".خيل بتدابري القمع الواردة 
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كما مت إبرام العديد من االتفاقيات الدولية الثنائية واجلماعية اليت أكدت على احلرص على التمسك 
مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية أبرزها ميثاق جامعة الدول العربية يف املادة الثامنة منه، وميثاق 

 (10ريها.)منظمة االحتاد اإلفريقي يف املادة الثالثة منه وغ

وهو موضوع الدراسة فنجد أن اتفاقية مراكش املنشئة ملنظمة التجارة  إطار منظمة التجارة العامليةويف 
العاملية مل تتضمن أي ن  صريح حيظر التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة ، فقد تضمنت هذه االتفاقية 

األسباب اليت دفعت الدول إىل  مادة ، حبيث اشتملت الديباجة على مخس فقرات توضح 16ديباجة و 
تكوين املنظمة وأهدافها، و أوىل واضعو االتفاقية هذه الديباجة عناية كبرية حىت جاءت معربة عن 

م العالقات االقتصصادية رغبتهم وعزمهم األكيد يف أتسيس منظمة متخصصصصة على نطاق عاملي، لتنظي
والسعي إىل رفع  ال التجارة واالقتصصاد، كما أكدت على  ضرورة حتسني العالقات يف جميةوالتجار 

رار الكبري  يف منو حجم الدخل  االستمو تيعاب  تشغيل العاملة  الكاملة وأتكيد اس ،ةمستوايت املعيش
احلقيقي والزايدة املتواصلة يف اإلنتاج، واالستخدام األمثل ملوارد العامل االقتصصادية من أجل رفع مستوايت 

 احملافظة على البيئة واحلفاظ عليها.املعيشة جلميع شعوب الدول و 

أما فيما خي  النصصوص القانونية فقد نصصت املادة األوىل والثانية على إنشاء املنظمة، والثالثة والرابعة 
على نطاق املنظمة وهياكلها يف حني تنظم املادة اخلامسة العالقات مابني املنظمة، واملنظمات الدولية 

ادسة وظائف سكراترية منظمة التجارة العاملية، وحتدد واجبات العاملني ذات العالقة وتنظم املادة الس
هبا، وصفاهتم كموظفني دوليني، وتتعلق املادة السابعة مبيزانية املنظمة ومسامهات الدول األعضاء، 

بني أما املادة التاسعة فنصصت على املساواة   ة،ة ابلشخصصية  القانونية الدوليوتعرتف  املادة الثامنة للمنظم
األعضاء يف املنظمة عندما تقوم ابختاذ القرارات يف املسائل املعروضة عليها، وجتيز املادة العاشرة لكل 
عضو ابملنظمة احلق يف طلب تعديل أحكام االتفاقية مما جيعل أحكامها متوافقة دائما مع الظروف 

 االقتصصادية الدولية املستجدة. 

ابعة عشرة ابلقبول وبدء شرو  العضوية يف املنظمة وتتعلق املادة الر املادة احلادية عشر والثانية  وحتدد  
، كما تعطي املادة اخلامسة عشرة من االتفاقية احلق للدول األعضاء يف االنسحاب اإليداعو النفاذ 

اإلرادي من عضوية  املنظمة  وتشمل املادة السادسة عشرة أحكاما تنظيمية متنوعة،  هذا وقد أرفقت 
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سيس منظمة التجارة العاملية  قائمة طويلة من امللحقات اليت تغطي كافة االتفاقيات  املشمولة ابتفاقية أت
 (10والقرارات الوزارية و اإلعالانت التفسريية.)

إذا ، ويف ضوء هذا التحليل املوجز لبنود هذه االتفاقية، ميكن القول إن اتفاقية أتسيس منظمة التجارة 
، وهذا عكس بعض يح حيظر التدخل يف الشؤون الداخلية للدولتتضمن أي ن  صر العاملية مل 

قنن البنك الدويل الذي يعد من بني املواثيق الدولية يف هذا اجملال الذي املنظمات االقتصصادية  العاملية ك
يف القسم العاشر من املادة الرابعة من اتفاقية البنك واليت نصصت على مبدأ عدم التدخل بشكل صريح 

عضاء البنك أن يتدخلوا يف الشؤون السياسية ألي عضو، وال أن يتأثروا ابلصصفة السياسية أنه" ليس أل
للعضو أو األعضاء املعنيني، وإن االعتبارات االقتصصادية وحدها هي املالئمة عند إصدار قراراته..." ، 

يس شامال وهذا التقنني اعتربه البعض مكسب مهم لتقوية هذا املبدأ على الرغم من أن الن  عليه ل
  .(19)اسي للبنك يف شؤون الدول األعضاءلكافة أنواع التدخل، وإمنا اقتصصر على حظر النشا  السي

وبداية اشتداد موجة العوملة تغريت قواعد التعامل يف البنك الدويل إىل قاعدة  1991لكن بعد عام  
ختذ البنك الدويل من هدف التدخل يف الشؤون السياسية مادمت مرتبطة ابجملال االقتصصادي للدولة، وا

 خلق االستقرار االقتصصادي وإنشاء عالقات جتارية سليمة بني الدول األعضاء وسيلة جديدة للتدخل. 

مل يتضمن ميثاق إنشائه أي ن  صريح على مبدأ عدم التدخل  أما فيما خي  صندوق النقد الدويل
دخل، لكونه أتسس على أسس جتارية يف الشؤون الداخلية للدول، لكنه ميلك العديد من الوسائل للت

دولية مثله مثل منظمة التجارة العاملية وهي: حرية تدفق البضائع و السلع واخلدمات عرب احلدود، ومبدأ 
حرية املنافسة الكاملة، وبذلك يتمكن الصصندوق من فرض قيود على اختصصاصات الدول االقتصصادية من 

فضال عن مناذج أخرى من الصصندوق خالل فرض نظام املشروطية الستحصصال قروض من 
 .(11)التدخالت
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الفرع الثاين: اخلالف الفقهي حول مدى التزام منظمة التجارة العاملية مببدأ عدم التدخل يف الشؤ ن 
 الداخلية

اثر خالف فقهي كبري حول مدى التزام منظمة التجارة العاملية مببدأ عدم التدخل يف الشؤون  
صريح يف اتفاقية مراكش املنشئة ملنظمة التجارة العاملية فهل تعترب منظمة الداخلية يف ظل غياب ن  

 التجارة العاملية غري ملزمة ابلتقييد هبذا املبدأ ؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال جند هناك اجتاهني ، االجتاه األول يعترب أن هذا املبدأ يسري على منظمة 
ية خبصصوص هذا املبدأ، اعتبار أن مبدأ عدم التدخل التجارة ابلرغم من عدم وجود ن  صريح يف االتفاق

 Jus)  يعد من املبادئ اليت استقر العمل الدويل والفقه الدويل على اعتبارها من مبادئ عامة وقواعد أمرة
Cognes  )معاهدة إنشاء يف   تسري على أية منظمة دولية ، حىت عند عدم وجود ن  صريح يقررها
 (14.)املنظمة

من الفقه فريى أن منظمة التجارة العاملية هي خارج هذا احلظر الذي مت جتاهله عن أما جانب آخر 
عمد يف معاهدة إنشائها وأن املنظمة خبالف ابقي املنظمات الدولية قائمة على مبدأ التدخل يف 
ز اختصصاصات الدول األعضاء إىل جانب مبادئ القانون التجاري الرئيسية املتمثلة ابملساواة وعدم التميي

 (15وحترير التجارة الدولية.)

وبعيدا عن هذا اخلالف الفقهي فإن اجلانب العملي يف نشا  املنظمة التجارة العاملية يؤكد تدخلها 
وبشكل مشروع يف اختصصاصات الدول األعضاء املرتبطة ابلشؤون االقتصصادية، إذ يرتكز عمل املنظمة 

لتجارة العاملية وتعرتف املنظمة بفكرة احلدود الدولية  على رفع العوائق احلدودية والقانونية أمام حركة ا
 كعائق سليب أمام حركة التجارة العاملية.

كما أن منظمة التجارة العاملية تتدخل وبشكل مشروع من خالل إلزام األعضاء إبتباع سياسات 
العاملية.  معينة أو من خالل مراقبة مالئمة تصصرفات األعضاء مع القواعد اليت تضعها منظمة التجارة

وتضيق املنظمة على الدول من خالل إلزامها مبناقشة سياستها التجارية مع ابقي األعضاء اليت قد 
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تتطلب إصالح قوانني وطنية أو الكف عن سياسات اقتصصادية معينة, فضال عن مناذج أخرى من 
 املوايل.(، وهو ما سيتم توضيحه يف املبحث 18التدخالت ذات عالقة ابلبيئة وحقوق اإلنسان)

 املبحث الثانـــي:  سائل تدخل منظمــــــة التجارة العاملية يف الشؤ ن الداخلية للد ل

مما الشك فيه أن منظمة التجارة العاملية متثل بعامليتها ومشول اختصصاصاهتا، وأهدافها املقررة وطبيعة 
كرة التنظيم الدويل ابلفعل أجهزهتا تنظيما عامليا متقدما وهبذا الوصف تكون هذه املنظمة قد دفعت بف

إىل مدى غري معهود يف اتريخ املنظمات الدولية ورسخت عمليا لفكرة املنظمة العاملية كأهم أدوات 
 العصصر حلكم العالقات الدولية.

فهي تتمتع بسلطات واسعة حمددة يف اتفاقية أتسيسها، واليت كان هلا أثر ملحوظ على الكثري من 
مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ة القانون الدويل، ومنها مبدأ السيادة و املفاهيم السائدة يف دائر 

، فاملنظمة عمليا أصبحت تتدخل وبشكل مشروع يف الشؤون الداخلية للدول، وهو ماسيتم الدول
 من خالل املطلبني التاليني:توضيحه 

 املطلب األ ل: التدخل من خالل تضييق جمال االختصاص الداخلي للد لة

فق غالبية فقهاء القانون الدويل على حصصر االختصصاص الداخلي للدول يف جمموعة املسائل املتعلقة ات
ابختيار شكل الدولة ونظامها السياسي و االقتصصادي وكيفية إدارة عمليات أمنها الداخلي واخلارجي 

ويل و املعاهدات اليت وسالمة أراضيها دون اإلخالل اباللتزامات الدولية املرتتبة على أحكام القانون الد
هي طرف فيها، وهذا يعين أن إبرام اتفاقية دولية يف مسألة متعلقة ابالختصصاص الداخلي خيرجها من هذا 

 اإلطار، ويكسبها الصصفة الدولية.  

وتعترب فكرة االختصصاص الداخلي من األفكار التقليدية يف القانون الدويل ، ومفادها أنه من الضروري 
 نشا  للدولة ال جيوز فيه التدخل وبذلك تتأكد ذاتيها وحترتم سيادهتا إىل حد ما.  ترك مقدار من ال
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أن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية جتاوزت جمال االختصصاص الداخلي للدولة، فال ال يوجد  املالحظو 
التزام قانوين  جمال من اجملاالت إال ونظمته منظمة التجارة العاملية ابتفاقيات دولية، فهذه األخرية حتمل

 حيكم اختصصاص الدولة ويقيده، وهذا ما سيتم تبيانه من خالل الفروع التالية:

 الفرع األ ل: مفهوم جمال االختصاص الداخلي للد لة

من املسلم بـــــه بصصفة عامة أن القانون الدويل العام حدودا يتوقف أمامها، فهو ال يتضمن و ال ينطوي 
، فالقوانني الوطنية الدويلليت تدور يف إطار اجملتمع لعالقات االجتماعية اعلى تنظيم شامل لكل وقائع ا

وهذه السيادة ، مهان لكل دولة سيادهتا على إقليتتوىل مهمة حكم وتنظيم العالقات داخل كل دولة، أل
 (14تعين إنفراد الدولة مبباشرة االختصصاصات والسلطات املتفرعة على هذا املبدأ على إقليمها الوطين.)

أو  Domaine Réservéوهذا يعين أن القانون الدويل يسلم أبن لكل دولة جماال حمفوظا 
من  8/ 11، وقد تضمنت الن  عليه املادة Compétence nationaleاختصصاصا داخليا حبتا 

 ليس عهد عصصبة األمم, مث املادة الثانية يف فقرهتا السابعة من ميثاق األمم املتحدة واليت نصصت على أنه "
يف امليثاق ما يسوغ األمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤ ن اليت تكون من صميم االختصاص الداخلي 
لسلطة ما  ليس  يه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم امليثاق على 

 (03. )"أن هذا املبدأ ال خيل بتدابري القمع الوارد يف الفصل السابع

من الفقرة السابعة من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة هو محاية سيادة  واملالحظ أن اهلدف
الدول األعضاء ابملنظمة وذلك ابحملافظة على نطاق عملها الذي خيرج من قبضة القانون الدويل ومنظمة 
ع األمم املتحدة, وذلك بتحديد جمال للنشا  احلر للدولة غري منظم ال من القانون الدويل وال خاض

 لتدخل خارجي وال يكون ملنظمة األمم املتحدة اختصصاص قبله.

ولكن يبقى حتديد املقصصود بعدم التدخل من املسائل اليت يكتنفها الغموض, فال يوجد اتفاق بني 
( وابلتايل فإن عدم حتديد 01عنه بل ويشمل ذلك الدول أيضا,) ومضمون التدخلالفقهاء حول معىن 

 ايل التدخل يفضي إىل إعمال السلطة التقديرية للدول يف هذا اجملال.املقصصود بعدم التدخل وابلت
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حتديد املقصصود ابجملال احملفوظ أبنه " اجملال الذي ال  1954وقد حاول جممع القانون الدويل يف عام   
وأكد أن مدى هذا اجملال يرتبط "  تكون فيه أوجه نشا  الدولة أو اختصصاصها مقيدا ابلقانون الدويل

ون العام, ويتغري تبعا لتطوره, ذلك أن إبرام تعهد دويل يف مسألة من املسائل املتعلقة ابجملال احملفوظ ابلقان
 يؤدي إىل حرمان أطرافه من الدفع مببدأ اجملال احملفوظ.

سواء الغربيني أو العرب إعطاء تعاريف متعددة جملال الداخلي أو اجملال  فقه الدويلوكما حاول 
الذي عرف اجملال احملجوز يف قاموسه املتعلق ابلقانون الدويل العام   J.Salmonهم احملفوظ للدولة من

على أنه" أي جمال من جماالت نشاطات الدولة غري املتصصلة ابلقانون الدويل، والذي تتمتع فيه 
و ابختصصاص كلي وتقديري، وبناءا على ذلك ينبغي أن ال ختضع ألي تدخل من جانب الدول األخرى أ

 .(00)ت الدولية"املنظما

وجند أن هذا التعريف يتقامسه االجتهاد مع الفقه الدويل، وحسب هذا التعريف أن هناك نواة صلبة 
لسلطة الدولة ال ميكن املساس هبا وأن هناك كذلك عدة ميادين تتعلق مباشرة بطبيعة الدولة نفسها 

 (00وابلتايل ال ميكن أن تقيد أو تنظمه على املستوى الدويل.)

خالل هذه التعاريف نستنتج أن الفقه الدويل حاول حتديد اجملال احملجوز من منطلق أنه يتضمن  ومن
جمموع املوضوعات اليت ال ختضع للتنظيم القواعد الدولية, ولكن هذا من الصصعب تطبيقه اليوم ويرجع 

نها اتفاقيات ذلك إىل تزايد عدد املعاهدات واالتفاقيات اليت هتتم بكل جماالت النشا  الدويل, وم
 منظمة التجارة العاملية.

الفرع الثاين : تقلص جمال االختصاص الداخلي للد لــــــة يف إطار تنفيذ اتفاقيات حترير التجارة 
 العاملية

لقد شكل النظام التجاري الدويل الذي أتت به اتفاقيات منظمة التجارة العاملية أتثريا واسع النطاق 
نظمة التجارة العاملية واحدة من أهم املنظمات الدولية اليت حتتوي على على شؤون الدول، حيث تعد م

منظومة قانونية جد ثرية تكرس قواعدها مهام املنظمة يف اإلشراف وتوجيه النظام التجاري العاملي 
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" اجلديد، وقد متيزت هذه املنظومة ابلتطرق على عدد من املسائل اليت جاءت يف شكل اتفاقيات عرفت 
 ت حترير التجارة العاملية".ابتفاقيا

إن املتصصفح هلذه االتفاقيات سوف يالحظ حتما مدى التوسع الذي أصبح يندرج يف إطار التنظيم  
التجاري الدويل يف عدد من اجملاالت املختلفة، كالتجارة يف السلع والتجارة يف اخلدمات و التجارة يف 

البس، وحقوق اإلنسان، والبيئة، ابإلضافة إىل حقوق امللكية الفكرية، والتجارة يف املنسوجات وامل
موضوعات أخرى مقرر إدماجها يف إطار املنظمة مستقبال. كما سوف يالحظ أيضا، أن العديد من 
جماالت هذه االتفاقيات قد كانت إىل وقت قريب تندرج ضمن االختصصاص الداخلي للدولة، وابلتايل 

قه مبجال تركه القانون الدويل حمصصورا على الدول للمحافظة فإن التدخل يف هذه اجملاالت كان حمظورا لتعل
على حدود سيادهتا كاملة، لكن الذي حصصل هو أن هذه اجملاالت مل تعد حمظورة ، حيث مت تضمينها 
يف املنظومة القانونية ملنظمة التجارة العاملية األمر الذي زاد من خماوف الدول بشأن أتثرها سيادهتا بسب 

نظمة التجارة العاملية والعمل يف إطار الشرو  اليت تتضمنها اتفاقياهتا لتحرير التجارة انضمامها إىل م
 العاملية.

فالتنوع الذي جاءت به اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ملست فيه الدول نوعا من التهديد لسيادهتا، 
إىل املنظمة العاملية للتجارة  مبعىن أن الدولة الراغبة يف االنضمامنظام الصفقة الواحدة متثل أساسا يف 

يكون عليها إما قبول كل اتفاقياهتا بشروطها أو احلرمان من العضوية، وابلتايل ال يكون للدولة حرية 
االختيار بني االتفاقيات اليت تريد االنضمام إليها، هذه االتفاقيات اليت قد تفتح الباب أمام الدول 

لة من خالل القواعد القانونية اليت تتضمنها واليت تكون الدولة األخرى للتدخل يف الشؤون الداخلية للدو 
 ( 09العضو ملزمة بتطبيقها وإال تعد قد أخلت ابلتزاماهتا الدولية.)

كما أن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية قد اعتمدت أسلواب جيعل التدخل يف الشؤون الداخلية ينتقل 
م الدول الراغبة يف عضويتها املوافقة على كل نظامها القائم من جمال املنع إىل اإلابحة، من خالل إلزا

على هذا األساس ولو مل يتماشى بعض قواعده مع ظروفها الداخلية، حيث تفرض على الدول الراغبة 
ابالنضمام إىل املنظمة، التوقيع على برتوكول االنضمام يشمل املوافقة على تطبيق والتزام مجيع اتفاقيات 

العاملية، كما تشرت  عليها تقد م جداول للتنازالت، حيتوي على تعريفات مجركية تشكل منظمة التجارة 
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التزامات، وعلى الدول تقد م جداول مماثلة يف قطاع اخلدمات يطلق عليها اجلداول الوطنية، حيث 
دمات على تعرض فيها كشفا ابلشرو  واملعايري القانونية والسياسية احمللية اليت تعرتض انتقال وحترير اخل

 (01أن تضع جدوال زمنيا إلزالتها.)

من اتفاقية  4فقرة  16ويف هذا اإلطار فقد تبنت منظمة التجارة العاملية أيضا يف ن  املادة  
أتسيسها إلزام كل عضو ابملنظمة بضرورة مطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته اإلدارية مع التزاماته املنصصوص 

" أن يكفل العضو توا ق قوانينه  لوائحه على   16، حيث نصصت املادة  عليها يف االتفاقيات امللحقة
"، وهذا يعين أن جيب على األعضاء إحداث تغريات كثرية  إجراءاته اإلدارية مع التزاماته اجتاه املنظمة

 يف جمال التشريعات الوطنية لكي تتالءم مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية. 

الشر  أن منظمة التجارة العاملية قد جنحت يف ربط النظام القانوين و املالحظ من خالل هذا 
التجاري الداخلي ابلنظام التجاري الدويل لتحقيق أهداف املنظمة ومبادئها، إال أن هذا الشر  من 
شرو  االنضمام  إىل منظمة التجارة العاملية له تداعيات وأتثريات يف غاية التعقيد على العملية التشريعية 

ول نتيجة اإلرابك يف عمل مؤسسات الدولة، لقيامها إبعادة هيكلة نظامها التجاري ودراستها وجعله للد
مطابقا ألحكام اتفاقيات املنظمة، وكذلك قيام منظمة التجارة العاملية من خالل هذا الشر  بتقييد 

ئات اإلدارية على تصصرفات الدول يف جمال إدارة التجارة مع الدول األخرى، ويف الوقت نفسه فإن اهلي
املستوايت املختلقة يف الدول تتحمل املسؤولية قانونية دولية لتنفيذ التزاماهتا جتاه منظمة التجارة 

 (04العاملية.)

كما أن هذا الشر  يؤدي إىل تنازل كل دولة عضو يف منظمة التجارة العاملية عن قدر من حريتها يف 
تها التجارية، وجتنب املعاملة التفضيلية يف عالقات التجارة سن وتطبيق التشريعات الوطنية اخلاصة بسياس

الدولية، كما تشرف املنظمة على تنفيذ إجراءات وثيقة التفاهم اخلاص ابلقواعد واإلجراءات اليت تنظم 
 (05مسائل تسوية املنازعات التجارية .)
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 املطلب الثاين: سلطة منظمة التجارة العاملية يف الرقابة  التفتيش

ف الرقابة يف إطار منظمة التجارة العاملية على أهنا " ما تطبقه منظمة التجارة العاملية من مبادئ تعر 
وإجراءات وآليات قانونية منصصوص عليها يف اتفاقية إنشائها، واليت هتدف إىل ضمان التحقق من تطبيق 

، وذلك إما ابحليلولة دون سياسات األعضاء فيها مع التزاماهتا التجارية الدولية مبقتضى هذه االتفاقية
 (08وقوع أي إخالل هبذه االلتزامات، وإما بتقرير اجلزاء املناسب إذا وقع مثل هذا اإلخالل". )

ومتلك منظمة التجارة العاملية العديد من أساليب الرقابة على تنفيذ الدول األعضاء اللتزاماهتا، ومن 
كذلك تقد م التقارير عن اإلجراءات اليت اختذت يف ذلك التزام هذه الدول بتقد م جداول اإلعفاءات ، و 

وتدعيما لإلجراءات الرقابية السابقة تقوم جلان منظمة التجارة العاملية  سبيل تنفيذ هذه االلتزامات.
بفح  تقارير اإلعفاءات، وإعداد املالحظات عن خمالفات الدول اللتزاماهتا، وختطر الدول املخالفة 

 ها تقد م إيضاحات عنها واختاذ اإلجراءات الالزمة إلزالتها.هبذه املالحظات ويطلب من

ميدان آخر متار فيه منظمة التجارة العاملية اختصصاصا رقابيا يتمثل يف مراجعة السياسات التجارية  مثةو 
للدول األعضاء يف املنظمة وفق آلية استعراض السياسة التجارية اليت هبيمنة رقابية صارمة على األعضاء 

 ن متاشي هذه السياسات مع القواعد والضوابط  و االلتزامات املتفق عليها يف إطار املنظمة.مبا يضم

، سنحاول إبراز هذه آلية مراجعة السياسة التجارية مبوضوع مبدأ عدم التدخلونظرا الرتبا  
العالقة من خالل دراسة أهداف هذه اآللية، وكذلك دراسة مدى أتثري هذه اآللية على مبدأ عدم 

 لتدخل، وهذا على النحو التايل:ا

 الفرع األ ل : إنشاء آلية استعراض السياسات التجارية

( إحدى أهم مظاهر األجهزة املستحدثة 04يعد أتسيس آلية أو جهاز استعراض السياسة التجارية)
" املنشئة  L’unguay Raund"(  1986، 1993اليت أسفرت عنها مفاوضات جولة االورغواي ) 

، وقد 1994أفريل  15التجارية يف " L’accord de Marrakech" راكش ومالحقها التفاقية م
نصصت املادة الرابعة الفقرة الرابعة من اتفاقية مراكش املنشئة ملنظمة التجارة العاملية على إسناد مهمة هذا 
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لحق اجلهاز للمجلس العام للمنظمة، ونظرا ألمهية هذا اجلهاز فقد وضع له ملحق خاص به، وهو امل
 (03الثالث التفاقية مراكش اخلاص آبلية استعراض السياسة التجارية. )

وتعين مراجعة السياسة التجارية للدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة أن تكون كافة السياسات 
الثة واملمارسات اليت يعتمدها العضو يف منظومة التجارة متوافقة مع ابقي األعضاء، وذلك يف اجملاالت الث

األكثر أمهية يف التجارة املتعددة األطراف، وهي السلع و اخلدمات وحقوق امللكية الفكرية حتت رقابة 
 جهاز مراجعة السياسة التجارية.

وقد تضمن امللحق الثالث من اتفاقية مراكش األحكام اخلاصة آبلية استعراض السياسة التجارية 
 (، واهلدف من هذه اآللية :01)

 لى مدى تنفيذ االلتزامات والتعهدات التجارية من قبل مجيع األعضاء يف املنظمة،هو الرقابة ع 
اإلسهام يف زايدة التزام مجيع األعضاء ابلقواعد والضوابط والتعهدات مبوجب االتفاقات  

التجارية عديدة األطراف، وحتميا أمكن ابالتفاقات التجارية عديدة األطراف عن طريق زايدة 
 واملمارسات التجارية لألعضاء وفهمها فهما صحيحا،شفافية السياسات 

إن آلية استعراض السياسة التجارية تشكل وسيلة لتحقيق فهم وتقدير منتظمتني ومجاعيتني  
لكامل نطاق السياسات واملمارسات التجارية ملختلف األعضاء وآاثرها على سري عمل النظام 

هبذه اآللية أن تكون أساسا إلنقاذ التجاري املتعدد األطراف، ومع ذلك فليس املقصصود 
تعهدات التزامات حمددة مبوجب االتفاقات أو أساسا إلجراءات تسوية املنازعات أو لغرض 

  .األعضاءسياسات جديدة على 
دراسة آاثر السياسات التجارية واملمارسات التجارية لعضو ما على النظام التجاري املتعدد 

 (00األطراف.)
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 أتثري آلية استعراض السياسات التجارية على مبدأ عدم التدخل الفرع الثاين: مدى

املالحظ أن نظام الرقابة السياسية من خالل آلية استعراض السياسة التجارية حيمل يف طياته أتثريا 
سلبيا على مبدأ عدم التدخل، وهناك من يعترب أن أخطر ما يواجه الدول األعضاء فيما خي  آلية 

جارية، االعتبارات السياسية اليت تلعب دورها دون شك يف إمالء إرادة الدول الغنية استعراض السياسة الت
اجتاه الفقرية، مما يفسح اجملال واسعا أمام تدخل األوىل يف شؤون الثانية يف جمال التجارة الدولية، بل ورمبا 

 ( وذلك من خالل ما يلي :00يف جماالت أخرى ال عالقة هلا بتحرير التجارة)

كن أن تشكل وسيلة من الوسائل اليت تتذرع هبا الدول املتقدمة للتدخل يف الشؤون أن مي 
الداخلية لألعضاء يف املنظمة، كون أن اهلدف من هذه اآللية هو مراقبة مدى التزام العضو بتعهداته 

ات السلع اليت وافق عليها مبوجب اتفاقات التجارة العاملية يف كل نوع من أنواع التجارة، سواء يف اتفاقي
أو اخلدمات أو امللكية الفكرية، وهذا بغية حتقيق أكرب قدر من الشفافية فيما يتعلق ابلسياسات 

بسياسات وممارسات واملمارسات التجارية من الدول األعضاء، عن طريق توضيح اجلوانب املتعلقة 
 .األعضاء الدول 
ائل ضغط اقتصصادي وسياسي أن آلية استعراض السياسة التجارية توفر للدول اليت متلك وس 

التجارية املتفق عليها املعلومات املوثقة ملمارسة ضغوطها إلجبار الدول اليت ال تلتزم السياسات 
 .ابلتزامها
أن تقييم مستوى التزام خمتلف األعضاء لقواعد املنظمة التجارة العاملية من خالل هذه اآللية  

 لو على سبيل االسرتشاد منها هذا التقييم.يؤدي إىل استناد األطراف يف نزاع جتاري معني و 
أن آلية استعراض السياسة التجارية تعرف الدول بعضها البعض ابلسياسات التجارية والقوانني  

واللوائح اليت حتكم هذه السياسات، وهذا من خالل التقارير املنتظمة أو وفقا للربامج اليت حيددها 
التجارية، وهذا األمر قد يؤثر سلبا على الدول اليت لديها اجلهاز واخلاصة بوسائل ومراجعة السياسات 

منازعة مع دول أخرى، أن ترى أن قوانينها أو لوائح أو سياسات دولة أخرى غري متوافقة واتفاقيات 
 (09منظمة التجارة وأن ذلك يضر هبا أن تبادر وتطرح ذلك على هيئة فض املنازعات.)
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 خامتــــــــــــــــــــة

هذه الدراسة، ميكن القول أن مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول يف إطار منظمة يف ختام 
التجارة العاملية قد فقد الكثري من حدته وقدسيته ومل يعد مطلقا سواء يف شقه السليب ابعتباره التزاما على 

متارس التدخل التجارة العاملية أن  الدول، واملنظمات الدولية، حيث ابت من السهل على منظمة
واالحتجاج بتنفيذ اتفاقياهتا التجارية إلضفاء املشروعية على تدخالهتا، وابلتايل التمل  من التزاماهتا 
بعدم التدخل، أو يف شقه اإلجيايب ابعتباره حقا للدول يف عدم التدخل يف شؤوهنا ، إذ مل يعد إبمكان 

منظمة التجارة العاملية، بعد أن فقدت الدولة الدول االحتجاج هبذا احلق يف حاالت كثرية أمام أعضاء 
الكثري من اختصصاصاهتا أمام تطور قانون منظمة التجارة العاملية وتطور القانون الدويل العام، وابلتايل فإن 

أصبح هو التفسري اجلديد ملبدأ عدم التدخل يف   مبدأ التدخل املشروع  يف إطار منظمة التجارة العاملية
للدول الوارد مبيثاق األمم املتحدة أي أن عدم التدخل يف الشؤون الداخلية أصبح الشؤون الداخلية 
 يشكل االستثناء.

 اهلوامش:
األمريكية  New Hampshireنسبة إىل منطقة تقع يف والية نيوهامبشاير  Bretton Woodsمؤسسات بريتون وودز  1

للنازية ابستثناء اإلحتاد األورويب، توجت أشغاله إببرام اتفاقيات مجع دول التحالف املضاد   1499واليت عقد هبا مؤمتر دويل يف 
Bretton Woods بعد احلرب العاملية الثانية. ملستقبل ما اليت استحدث مؤسسات مالية عامية نشرت رؤية الرأمسالية العاملية 

2 Pour plus de détails sur le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour 

reconstruction et développement, Voir Michel Rainelli, l’organisation Mondiale du commerce, 

éditions  la découverte, 7ème édition, Paris 2004. 

Voir aussi : Philipe Moreau, Defargesn, Les organisations internationales, contemporaines, 

éditions  du Seuil, Juin 1996, P37 
منشورات احلليب احلقوقية،  الطبعة األوىل، بريوت، . مبدأ عدم التدخل واتفاقيات حترير التجارة العاملية، د/ ايسر احلويشي:  أنظر 3

 .14، ص0005لبنان،
 4 Voir :  Fontanel Jaques, organisations économiques internationales, 2eme édition , Masson, 

paris, 1999, p 3 . 

Voir également :Belanger ,Michel, Iinstititutions économiques internationales, 5ème éditios, 

Economica Paris, 1996, page 61 

 5 Voir Hans,Albrecht,Schraepler, Organisations Internationales et Européennes , édition, 

Economica , paris,1995, p 31,32. 

  6 pour plus de détails sur les principes du GATT voir Patrick, D’ailler, Alain Pellet, Droit 

International, Public, éditions  delta, 5ème édition, Paris 1994 ,p 1019 , 1020. 
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-André dumas, L’économie Mondiale (commerce Monnaie, Finance), 2ème édition de Boeck 

Bruxelles, 2004, p14 à 28. 

-Frédéric Teulon, La nouvelle économique Mondiale 1ère édition, Presses universitaire, 

Paris,1993, p 36 

 7 Sur Les négociations commerciales multilatérales voir : Hans,Albrecht,Schraepler,op,cit, p 

34. 

Daneil Van Der Steen, Alex Danau, Marek Pzanski,op, cit, p 16 , 17. 

 8 Les résultats d’ensemble du Cycle sont consignés dans un texte juridique de 500 pages 

« L’Acte final » et dans texte d’environ 20000 pages reprenant les concessions fait par chaque 

pays en matière d’accès aux marchés pour les marchandises et les services. 

Pour plus de détails voir site OMC http:// www.wto.org/indexfr.htm. 
انونية، الطبعة األوىل ، تسوية املنازعات يف املنظمة العاملية للتجارة وأثرها على السيادة، مكتبة الوفاء الق مسرية عمار ش: أنظر  9

 141، ص1315اإلسكندرية، 
10 voir : Raymond Krommenacker, Les Principaux Résultats Des Négociation Du Cycle 

d’Uruguay Séminaires sur Le GATT et les échanges agricoles méditerranéen 3décembre 

1995,Organisé par Centre International Haute Etudes Agronomiques Méditerranéennes( 

CIHEAM) in Option Méditerranénnes Série A N°  30,  sous la direction de Enzo Chioccioli, 

Publié par Centre International Haute Etudes Agronomiques Méditerranéennes( CIHEAM),1997 

p 2 et 3. 
 4بشأن عدم التدخل جبميع أنواعه يف الشؤون الداخلية الصصادر يف  018لألمم املتحدة رقم  قرار اجلمعية العامةجاء يف  - 11

على أن" واجب االمتناع عن استغالل قضااي حقوق اإلنسان ابعتبارها وسيلة للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول أو  1481ديسمرب 
 لدول".ملمارسة الضغط على دول أخرى أو خلق عدم الثقة والفوضى خارج ا

قواعد القانون الدويل يف إطار العوملة مع الرتكيز على ظاهرة ، د/ أمحد طارق ايسنيملزيد من التفاصيل خبصصوص هذا املوضوع راجع: 
 .44، ص  0319/0311الشركات املتعددة اجلنسيات، السنة 

لس التعاون اخلليجي يف األزمة البحرينية دور املنظمات اإلقليمية يف النزعات الداخلية، دور جم ،أمحد طاهر الضرييب: أنظر -10
 .04و  01، ص 0319، الكويت أفريل 05منوذجا، مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، سلسة علمية حمكمة ، العدد 

 www.wto. orgراجع اتفاقية مراكش املنشئة ملنظمة التجارة العاملية على املوقع الرمسي للمنظمة   10
 .083، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات حترير التجارة العاملية ، املرجع السابق ، ص  ويشيايسر احل:  أنظر 19 
، نظرية االختصصاص يف القانون الدويل املعاصر، فلسفة يف القانون الدويل العام، دار د عبد العزيز رمضان علي اخلطايب: أنظر 11 

 .005.، ص 0310اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
 . 914، ص 0311الوسيط يف قانون املنظمات الدولية، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  أمحد أبو الو ا، د/ :أنظر  14
، أحكام التحكيم يف منظمة التجارة دراسة نظرية تطبيقية لآللية اإلنفاذ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية، طه أمحد قاسم : أنظر 15

 .35، ص 0310
 109، املرجع السابق، ص  عبد العزيز رمضان علي اخلطايب دأنظر:  18
 159.15.، ص 1450، دار النهضة العربية، القاهرة، مذكرات يف القانون الدويل حممد حا ظ غامن،أنظر:  14

http://www.wto.org/indexfr.htm
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20 voir.Marie-Hélène D’entremont-Sauvé, Mondialisation et souveraineté de l’Etat : le projet 

souveraineté québécois est-il toujours pertinent ? Mémoire Présenté comme Exigence Partielle 

de la Maitrise en science politique, Université Du Québec à Montréal, Juillet 2008 , p 247 

, ص 0334معية اجلديدة, اإلسكندرية  ازدواجية املعاملة يف القانون الدولــي العــام, دار اجلا, مصطفى سالمة حسنيأنظر:  - 01 
15. 

00- pour plus de détails sur discussions doctrinaires portant sue la théorie du domaine réservé 

Voir : Leticia Sakai, La théorie du domaine réservé de l’état à l’épreuve de la protection 

internationale des droit de l’homme, éditions l’institut des hauts études de défense nationale 

(IHEDN), disponible sur le site http// : www.ihedn.fr 

 03-pour plus de détails sur le domaine réservé comme un champ d’opposition entre 

l’organisation internationale et l’Etat membre Voir : Marie-Hélène D’entremont-Sauvé, op, cit, 

p 246. 
 11.و  19،املرجع السابق، ص  مسرية عمار ش  -09
، ص  0331احلماية الدولية حلقوق االنسان ومبدأ السيادة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر  د/ أمحد الوايف، - 01

911 . 
طوير التجارة الدولية، دار النهضة ، أحكام االتفاقية املنشئة ملنظمة التجارة العاملية وأثرها يف ت د/ هادي طالل هادي الطائي -04 

 .958، ص 0319العربية، القاهرة 
النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  ،مجعة سعيد سريرد/ ملزيد من التفاصيل راجع   -05

 904، ص 0310القاهرة، السنة 
القانوين ملنظمة التجارة العاملية ) دراسة نقدية(، دار اجلامعة اجلديدة، ، النظام د/ إبراهيم أمحد خليفةأنظر:  -08  

 . 148، ص .0334اإلسكندرية،
09 -Mécanisme d’examen des politique Commerciales (M.E.P.C) des E’tats membres par un 

organe permanent (organe d’examen des politique Commerciales(M.E.P.C). 
30-Patrick, D’ailler, Alain Pellet, Droit International, Public, éditions  delta, 5ème édition, Paris 

1994.p 10 ; 17 
 األهداف من امللحق الثالث التفاقية مراكش اخلاص آبلية استعراض السياسة التجارية –راجع الفقرة ألف  -01

30-Bérangère, Taxil, L’OMC et les Pays en Développement, centre de droit international, Paris 

1998.p 34 
، التجارة الدولية وسيادة الدولة ) دراسة ألهم التغريات اليت حلقت سيادة الدولة يف ظل تنامي : د/ السيدعبد املنعم املراكيأنظر  -00

 . 089و  080، ص  0331التجارة الدولية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .190، املرجع السابق ، ص  ايسر احلوشيأنظر:  -90

http://www.ihedn.fr/
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  تقليدي  للموازنة العامة يف اجلزائر تقليدي  للموازنة العامة يف اجلزائر الالتمويل غري تمويل غري للللحد د سياسة اإلصدار النقدي كآلية حد د سياسة اإلصدار النقدي كآلية 
  ––  0202--0909دراسة حتليلية ملضمون القانون دراسة حتليلية ملضمون القانون   --

  
  
  
  

  ملخص:ملخص:

وازين، على إعتبار أهنا ذات تعتمد سياسة اإلنعاش اإلقتصصادي يف إسرتاتيجيتها على األخذ بسياسة العجز امل     
خلفية فكرية كينزية، اليت تعتمد العجز املوازين الذي يتجاوز التوازن املايل يف املوازنة العامة السنوية إىل التوازن 

، 0000وهو ما جعلها تتوسع يف العجز املوازين، مدفوعة ابلصصدمة النفطية املوجبة منذ بداية سنة اإلقتصصادي العام، 
، شهدت اإليرادات العامة تراجعا كبريا بفعل الصصدمة السالبة إليرادات قطاع النفط، ما 0013ع بداية سنة إال أنه وم

جعل احلكومة تستنفذ كل الوسائل من أجل ضمان إستمرارية التمويل من خالل اإليرادات العامة اليت شهدت ضغطا 
، إىل سياسة 0018ء يف قانون املالية السنوي لسنة رهيبا عليها، كان هلا آاثر إجتماعية سلبية ما حتم عليها اللجو 

املؤرخ  10-11التمويل غري التقليدي ممثلة بسياسة االصدار النقدي اجلديد، واليت شرعتها يف قانون النقد والقرض 
 ، فيما ابت يعرف بسياسة التمويل غري التقليدي.0011-10-11يف 

اسة وآفاق تطبيقها، وقد توصلنا إىل نتيجة مفادها، أن هاته الورقة، تتبعنا حدود هاته السي اتهمن خالل ه    
السياسة سيكون هلا آاثر إجيابية مؤقتة، سرعان ما تظهر ضغوطا تضخمية أتيت على النمو اإلقتصصادي احملقق، كما أهنا 

أ إىل هاته لن تعمل على حتقيق اإلستقرار اإلقتصصادي وجتعله أكثر إنكشافا على الصصدمات اخلارجية السالبة، وستلج
السياسة من جديد يف حلقة مفرغة، انهيك عن أنه يف ظل عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي، توجيه هاته األموال إىل 

 مشاريع القطاع غري التباديل ستعمل على بروز أثر إنفاق يعمل على إحنالل القطاع التباديل.

  

  

  

  حممد هاينحممد هاين  تورتورالدكالدك
  مساعدمساعدأستاذ أستاذ 

كلية العلوم اإلقتصصادية والعلوم كلية العلوم اإلقتصصادية والعلوم 
  جامعةجامعة  ––التجارية وعلوم التسيري التجارية وعلوم التسيري 

  البويرة.البويرة.  البويرةالبويرة
 

  ايسني مراحايسني مراح  األستاذاألستاذ
  ساعدساعدممأستاذ أستاذ 

كلية العلوم اإلقتصصادية والعلوم التجارية كلية العلوم اإلقتصصادية والعلوم التجارية 
  جامعة البويرة.جامعة البويرة.  ––وعلوم التسيري وعلوم التسيري 
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  مقدمة: مقدمة: 

على األخذ بسياسة العجز املوازين، على إعتبار  تعتمد سياسة اإلنعاش اإلقتصصادي يف إسرتاتيجيتها    
أهنا ذات خلفية فكرية كينزية، اليت تعتمد العجز املوازين الذي يتجاوز التوازن املايل يف املوازنة العامة 

وهو ما جعلها تتوسع يف العجز املوازين، مدفوعة ابلصصدمة النفطية السنوية إىل التوازن اإلقتصصادي العام، 
، شهدت اإليرادات العامة تراجعا كبريا 0013، إال أنه ومع بداية سنة 0000بداية سنة املوجبة منذ 

بفعل الصصدمة السالبة إليرادات قطاع النفط، ما جعل احلكومة تستنفذ كل الوسائل من أجل ضمان 
ة إستمرارية التمويل من خالل اإليرادات العامة اليت شهدت ضغطا رهيبا عليها، كان هلا آاثر إجتماعي

، إىل سياسة التمويل غري التقليدي ممثلة 0018سلبية ما حتم عليها اللجوء يف قانون املالية السنوي لسنة 
-10-11املؤرخ يف  10-11بسياسة االصدار النقدي اجلديد، واليت شرعتها يف قانون النقد والقرض 

 ، فيما ابت يعرف بسياسة التمويل غري التقليدي.0011

 كننا صياغة إشكالية البحث على النحو اآليت:مما سبق مي :اإلشكاليةاإلشكالية

تصصب إشكالية البحث يف تسليط الضوء على سياسة اإلصدار النقدي، أتصيلها النظري       
، كآلية متويل غري تقليدي يف اجلزائر، فبعد 0018وحدودها، وآاثرها اإلقتصصادية املتوقعة يف اجلزائر لسنة 

تدفقات الريع البرتويل، واليت كانت لسنوات متتالية بداية من سنة الصصدمة السالبة املتأتية من إخنفاض 
، ومبا أن اجلزائر تتبع سياسة العجز املوازين ذات اخللفية الفكرية الكينزية يف سياسة اإلنعاش 0013

اإلقتصصادي،فإن تزايد العجز املوازين، وبعد الصصدمة السالبة، تعذر على احلكومة متويل هذا العجز من 
املؤرخ يف  11/10ات العامة، فلجأت إىل سياسة اإلصدار النقدي، واليت جاء هبا  القانون اإليراد

ألول مرة منذ اإلستقالل على األقل هبذه الصصورة، واليت يتم تطبيقها يف قانون املالية  11/10/0011
0018 . 

  ::  هدف الدراسةهدف الدراسة

ر النقدي كآلية متويل غري تقليدي تسليط الضوء على سياسة اإلصدا يتمثل هدف الدراسة يف حماولة     
، وهنا فإننا 0018، هاته السياسة اليت يتم تطبيقها من خالل قانون املالية 10-11جاء هبا القانون 
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سنركز على التأصيل النظري هلاته السياسة اليت ابتت تعرف بسياسة التمويل ابلعجز، انهيك عن تتبع 
ي، ابإلضافة إىل حدودها وآفاق تطبيقها يف اجلزائر، كل هذا شروطها وآاثرها يف االقتصصاد الوطين اجلزائر 
، إبعتباره يشرع صراحة هلاته السياسة يف اجلزائر يف سنة 10-11يف إطار حتليلي لقانون النقد والقرض 

0011. 

تتمثل حدود الدراسة يف دراسة إمكانية تطبيق سياسة اإلصدار النقدي، كآلية  :حدود الدراسةحدود الدراسة          
، وانعكاساهتا هبذه الصصورةهبذه الصصورةالتقليدي يف اجلزائر ألول مرة منذ اإلستقالل يف اإلقتصصاد اجلزائري  للتمويل غري

 .  0018 االستقرار اإلقتصصايعلى االجيابية والسلبية على اإلقتصصاد الوطين، وأتثري ذلك 

  املنهج املتبع:املنهج املتبع:

يد خمتلف املفاهيم والعالقات بناءا على ماسبق ذكره، فقد قمنا إبتباع املنهج الوصفي من أجل حتد       
واقع وآفاق تطبيق اليت يتناوهلا هذا املوضوع، كما استخدمنا طريقة التحليل والرتتيب من أجل حتليل 

، وذلك من خالل دراسة حتليلية نظرية للظروف احمليطة بتطبيق هاته سياسة اإلصدار النقدي يف اجلزائر
ألول مرة منذ اإلستقالل هبذه الصصورة، وقد إستخدمنا التحليل السياسة كآلية يتم اللجوء إليها يف اجلزائر 

املؤرخ يف  11/10النظري لعدم تطبيق سياسة التيسري الكمي بعد، واليت مت أتطريها ابلقانون 
11/10/0011. 

 تنقسم الدراسة إىل ثالثة أقسام أساسية، وذلك على النحو اآليت: :أقسام الدراسةأقسام الدراسة

زين  وآليات متويله .زين  وآليات متويله .اإلطار النظري  للعجز املوااإلطار النظري  للعجز املوا  

   التمويل غري التقليدي يف اجلزائر )حتليل نظري(.التمويل غري التقليدي يف اجلزائر )حتليل نظري(.  --اإلطار التطبيقي اإلطار التطبيقي  

 .تقد م نتائج الدراسة.تقد م نتائج الدراسة  
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  ..: التأصيل النظري لسياسة اإلصدار النقدي  العجز املوازين: التأصيل النظري لسياسة اإلصدار النقدي  العجز املوازينأوالأوال

  حملة عن العجز املوازين:     حملة عن العجز املوازين:       ..00

املوازين امليزة األساسية مليزانية الدولة،  بعد ظهور الفكر الكينزي، أصبح اللجوء إىل سياسة العجز     
واليت من خالهلا تتدخل يف اإلقتصصاد، ويكون العجز   يف املوازنة العامة عندما تفوق النفقات العامة 
اإليرادات العامة، وهنا وقبل التطرق لسياسة اإلصدار النقدي،  نعطي حملة عن العجز املوازين، وذلك 

 على النحو اآليت:

عدم   :من هنا يتضح أّن توازن املوازنة يتطلب توفر عنصصرين مها :جز املوازين  أنواعهجز املوازين  أنواعهتعريف العتعريف الع .1
االقتصصادي، كما أّن  وجود فائض يف املوازنة العامة وهو عنصصر قليل احلدوث إاّل يف حاالت االزدهار

  :التوازن يفرتض عدم وجود عجز لكن هذا األخري قد حيدث لعدة أسباب

   اليت تنفذ فيها املوازنة؛ ادات والنفقات، خطأ يف دراسة احلالة االقتصصادية املقبلةخطأ يف تقدير اإلير 
  النفقات العامة؛ عدم كفاية اإليرادات وخاصة السيادية منها لتغطية   

  النفقات ال يقابله تزايد يف  عجز مستمر لعدة سنوات والناتج عن عدة أسباب مثل تزايد يف
 (1 ) .اإليرادات، التهرب الضرييب

 (:2)إىل ثالثة أنواع من العجز املوازين مما سبق ميكن أن خنل   

  املالية.  ويظهر عند اعتماد املوازنة أي يكون يف بداية السنة عجز موازين تعرتف به السلطة التنفيذية 

 العامة اتيف هناية السنة املالية نتيجة زايدة يف النفقات غري مماثلة لزايدة اإليراد عجز بنيوي يظهر . 
   أثناء تنفيذ املوازنة، أي أّن هذا  عجز انتج عن الوضعية االقتصصادية اليت مير هبا اقتصصاد البلد املعين

                                                 
 .010ص – 0338األردن  –الراية للنشر والتوزيع  –التخطيط والتطوير االقتصصادي  –بشار يزيد الوليد   1
، أطروحة دكتوراه دولة غري 0339-1444دورها يف حتقيق التوازن االقتصصادي حالة اجلزائر مسعود دراوسي، السياسة املالية و  2

 .190، ص ص 0331/0334منشورة، كلية العلوم االقتصصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
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موجودا يف بداية السنة ، ويف أغلب األحيان يعود سبب  النوع يظهر كذلك يف هناية السنة املالية ومل يكن
تج هو اآلخر عن تغيري األوضاع االقتصصادية خالل فرتة لإليرادات والنا هذا العجز إىل االخنفاض املفاجئ

 .تنفيذ املوازنة

نقوم تفصصيلهما  حسب مدى مسامهة الدولة فيه العجز املوازين إىل نوعني رئيسينيالعجز املوازين إىل نوعني رئيسينيكما ميكن تقسيم       
 (:1)على النحو اآليت

رى وملواجهة أن امليزة األساسية للنفقات العامة هي الزايدة مستمرة من سنة ألخ العجز املفر ض:العجز املفر ض: .أ
هذه الزايدة يف األعباء تسعى خمتلف احلكومات اىل زايدة اإليرادات، وتعترب الزايدة يف النفقات ظاهرة 
عادية ميكن توقعها وحساهبا وابلتايل معاجلتها، إال أن األعباء  اليت تطرأ على الدولة يف فرتات األزمات 

 والكوارث هي اليت تسبب العجز احلقيقي يف امليزانية.

إن التوزان املايل يف الوقت احلاضر غري ضروري، بل أصبحت املوازنة العامة تعتمد  ::العجز املقصصودالعجز املقصصود .ب
العجز املايل املقصصود )املتعمد(، عندما تعاين من أزمة اقتصصادية وختشى على اقتصصادها الدخول يف مرحلة 

تزيد االستثمارات وتنشا الركود االقتصصادي، ومن اجل ذلك فهي ختفض الضرائب وتزيد يف االنفاق حىت 
مناصب شغل كبرية، وحتافظ على القدرة الشرائية للمواطنني وتنعش املشاريع اليت تشهد أتخرا أو 
إنكماشا، األمر الذي يسبب عجز يف امليزانية، إال انه يكون مقصصودا من طرف احلكومة اليت تسعى اىل 

ا فقد استعملت الدول املختلفة سواء النامية أو ختطي األزمة اإلقتصصادية، وحتقيق منو إقتصصادي، نتيجة هلذ
يشرت  يف هذه  أنهذا العجز يف اغلب احلاالت، إال املتقدمة، متويل التنمية عن طريق تكوين تغطية ه

 . حتقيق التوازن االقتصصادي الكليالطريقة أن يستخدم لفرتة مؤقتة لتنشيط الطلب الفعال وابلتايل

                                                 

أطروحة دكتوراه غري منشورة  -لوالية املدية  إشكالية العجز يف ميزانية البلدية دراسة حالة بلدايت دائريت وزرة واملدية -مجال يرقي  1 
 .88 – 85ص.ص  – 0311جامعة اجلزائر  –
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يزانية مُيكِّن من التخلُّ  من العجز االقتصصادي الناتج عن البطالة وفتور هذا العجز املقصصود يف امل     
النشا  االقتصصادي، وإذا عاد التوازن االقتصصادي فإنه مييل إىل أن يعيد من نفسه توازن امليزانية )املايل(، 

بدوره إىل زايدة ذلك أن التوسع يف االستهالك واالستثمار يُؤدِّّي من جهة إىل زايدة اإلنتاج، وهذا يُؤدِّّي 
حصصيلة الضرائب، ومن جهة أخرى يُؤدِّّي اختفاء البطالة إىل توقُّف اإلعاانت اليت تُقدِّمها الدولة، 
وهكذا تزداد إيرادات الدولة بينما تقلُّ نفقاهتا، وأيخذ عجز امليزانية يف التناق  شيئًا فشيئًا حىت يزول، 

 ويعود التوازن املايل إيل امليزانية من جديد.

والعجز املقصصود له حدود، إذ ينبغي أن ال يكون دائماً، وال جيوز تركه دون رقابة، إذ ينبغي على       
الدولة أن تتوقَّف عن استعمال العجز املقصصود عندما تصصل إىل احلالة اليت تتحقَّق فيها العمالة الكاملة، 

راً.أي إذا استخدمت مجيع عناصر اإلنتاج العاطلة، ويف هذه احلالة يصصب  ح التضخم ضاراً ومدمِّّ

من خالل هذا العرض املوجز للعجز املوازين، نشري إىل أن الدولة تعمل دائما على متويله 
ابإليرادات العادية مبختلف أنواعها مبا فيها الدين العام اخلارجي والداخلي على حد سواء، إال أن هناك 

ى حد ممكن، وال ميكن زايدهتا فوق هذا احلد، حاالت تكون اإليرادات العامة قد مت إستغالهلا إىل أقصص
وهنا تلجأ الدولة إىل آلية أخرى لتمويل العجز املوازين، أال وهو سياسة التمويل ابلعجز، أو ما ابت 

 يعرف بسياسة اإلصدار النقدي، واليت نوردها على النحو اآليت: 

ل فرتة معينة بنسبة هو " قيام احلكومة إبصدار نقود جديدة خال تعريف اإلصدار النقدي:
تتجاوز نسبة الزايدة العادية يف حجم املعامالت يف االقتصصاد الوطين خالل نفس الفرتة مع إفرتاض ثبات 

 .(1)سرعة دوران النقود" 

أي أن احلكومة تقوم إبصدار النقود مقابل أذوانت اخلزانة اليت ال تتجاوز يف احلاالت العادية الـ       
الكتلة النقدية ليس هلا مقابل يف  هاتهدرا تضخميا، على إعتبار أن أشهر، وهي تشطل مصص 06

االقتصصاد احلقيقي، وهو التقاطع اجلوهري بينها وبني سياسة التيسري الكمي، على اعتبار أهنا تعتمد على 

                                                 
 .141ص -0335األردن  –عمان   -دار املسرية للنشر و التوزيع   -  إقتصصادايت املالية العامة  -حممد طاقة وهدى العزاوي   1
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لدولة، من أجل مصصادر تضخمية بدال من اللجوء إىل اإلدخارات احلقيقية، وهي سياسة مقصصودة من ا
 وسياسية. جتماعيةاقتصصادية و اأهداف  حتقيق مجلة

 عادة تتم اليت اإلصدار النقدي عملية خالل يف املوازنة العامة السنوية من العجز متويل يف وتتمثل      
 دولة كل مستوى النقدي على اإلصدار بعملية املكلفة الوحيدة املؤسسة املركزي، وهو البنك طرف من
 كغطاء املركزي للمصصرف تعطى حكومية سندات تقد م خالل من ا،فيه اخلزينة العمومية طلب على بناء
التشريعية، أي مبعىن ضخ كتلة نقدية  اهليئة طرف من عليه املصصادق املالية لقانون اإلصدار وفقا لعملية

 البنوك طريق توسع عن اإلصدار عملية تتم قد كما يصصدرها البنك املركزي دون أن يكون هلا مقابل،
 اليت البنوك، لصصاحل هذه الدولة تصصدرها اليت احلكومية السندات مقابل الودائع نقود قاقاشت يف التجارية
 امللجأ ابعتباره البنوك التجارية من يقبلها الذي املركزي البنك لدى السندات هذه خصصم تعيد أن هلا حيق
 طريق عن هذه اريةالتج طلبات البنوك املركزي البنك وميول التجارية، للبنوك ابلنسبة لإلقراض األخري
يف اإلقتصصاد، إال أنه اندرا ما يتم اللجوء إىل  املتداولة النقود كمية من يزيد مما اجلديد النقدي اإلصدار

 (.1)هاته اآللية على اعتبار أهنا تؤثر بشكل مباشر يف تدين قيمة النقد احمللي

أيخذ مبدأ طبع كتلة نقدية ليس  السياسة مع سياسة التيسري الكمي يف أن كال منهما هاتهتتشابه       
هلا مقابل لدى البنك املركزي، إال أن اإلختالف بني السياستني هو إختالف جوهري، حبيث أن األموال 
اليت يتم ضخها يف اإلقتصصاد عن طريق سياسة التمويل ابلعجز، توجه مباشرة ملؤسسات إقتصصاجدية غالبا 

ة والسيارات وغريها، وال يتم إسرتدادها وال يتم قبض ما تكون ضخمة، ويف صناعات إسرتاتيجية كالطاق
سندات مقابلها، مبعىن أن هاته األموال املوجهة هلاته املؤسسات يف غالب األحيان، ولتمويل املوازنة 
العامة يف جانبها نفقات التسيري املستعجلة اليت ال ميكن أتخريها لوقت طويل كاألجور، تقدم كإعاانت 

ات اإلنتاجية غالبا، وهتدف إىل مساعدة املؤسسات اإلنتاجية على ختفيض غري مسرتجعة للمؤسس
التكاليف، أو تفادي اإلفالس وابلتايل تتقاطع مع سياسة التيسري الكمي يف أن كال منهما يهدف إىل 
اإلنقاذي املايل، ابإلضافة إىل أن هناك فرق جوهري بني السياستني، ففي حني أن سياسة التيسري الكمي 

                                                 

 - "الوضعي واالقتصصاد اإلسالمي االقتصصاد بني مقارنة دراسة لية "واملا النقدية السياستني بني الوظيفي التكامل -مجال بن دعاس   1 
 .103-115ص.ص    - 0313جامعة احلاج خلضر ابتنة  -أطروحة دكتوراه غري منشورة  
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طبيقها يف األزمات املالية اليت تتسم ابلشمولية والتسارع، وحماربة اإلنكاش اإلقتصصادي، فإن سياسة يتم ت
التمويل ابلعجز يف املوازنة العامة تكون يف فرتة التوسع أو اإلنكماش على حد سواء، وتكون موجهة 

 ملؤسسات معينة، وليس يف فرتة األزمات.

ل ابلعجز إىل الفكر الكينزي، الذي يتجاوز التواززن املايل إىل ويعود ضرورة اللجوء إىل التموي      
التوازن اإلقتصصادي الكلي، فإرتبا  امليزانية ابالقتصصاد الوطين ككل أدى إىل أن التوازن احلسايب الذي مل 
يعد ذا أمهية كبرية، بل حتقيق التوازن االقتصصادي هو األهم حيث تضطر الدولة أحياان إىل إحداث 

ملقصصود" )النفقات أكرب من اإليرادات أو اإليرادات ألقل من النفقات(، علماً أن هذا األخري ال "العجز ا
يعين أنه جيب على امليزانية أن تكون يف عجز دائم، أو أن كل عجز يف امليزانية مفيد حتماً، وهو من 

العامة،  ولكن اجلديد فيها الفروق اجلوهرية بني سياسة التيسري الكمي وسياسة التمويل ابلعجز يف املوازنة 
هو إخراج امليزانية من عزلتها املالية، والقبول مبدئيًا أبوجهها االقتصصادية واالجتماعية والسياسية. وعليه 
فالعجز يف امليزانية العامة ميكن أن يكون وسيلة لتحريك االقتصصاد الراكد إما ابلقيام ابستثمارات جديدة 

معدالت الضرائب وابلتايل زايدة ما يبقى يف مقدرة العناصر  لزايدة اإلنتاج، أو عن طريق خفض
االقتصصادية من أموال لزايدة طلبها على السلع واخلدمات، كما ميكن زايدة االستهالك عن طريق رفع 
األجور ...اخل،  املهم إذن هو "التوازن االقتصصادي العام" ألنه هو الضمانة إلعادة توازن امليزانية يف حال 

لعجز املقصصود بشكٍل مؤقت، ومن خالل رقابة فعالة تضمن التناسب مع زايدة النفقات استخدام ا
العامة، وخلق القوة الشرائية من جهة، وبني عناصر اإلنتاج العاطلة اليت يُراد بعث النشا  فيها من جهٍة 

 (.1)اثنية

سة، حبيث أن أغلب الدول ما نشري إليه هنا أن األنظمة اإلشرتاكية كثريا ما تلجأ إىل هاته السيا     
االشرتاكية تكون فيها اخلزينة العمومية يف هرم النظام املصصريف واملايل،  وحتتكر الدائرة املالية، والدائرة 
النقدية، والدائرة التمويلية، وعليه فإن قيود اإلصدار النقدي لديها تكون حمدودة، كما أهنا تعتمد على 

، ولذلك تلجأ إىل سياسة االصدار النقدي لتمويل العجز يف احلماية اإلجتماعية كأساس فكري هلا
                                                 

منشورة أطروحة دكتوراه غري  –إشكالية العجز يف ميزانية البلدية، دراسة حالة بلدايت دائريت وزرة واملدية لوالية املدية  –مجال يرقي  1
 .51 -53ص.ص  – 0311جامعة اجلزائر  –ختصص  تسيري  –يف العلوم اإلقتصصادية 
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املوازنة العامة، كما هاته الدول غالبا ما تقوم بتدعيم مؤسساهتا االنتاجية وهو ما يكلفها مبالغ طائلة 
 تكون سياسة االصدار النقدي امللجأ الوحيد لتوفريها، انهيك عن سياسة شراء السلم اإلجتماعي.

التقليدي، فهو على العكس متاما من هذين التيارين، فهو يقوم على فرضية أن  أما يف الفكر     
اإلقتصصاد يف حالة تشغيل كامل، وأن السياسة النقدية هي الوحيدة الكفيلة بتحريك عجلة التنمي، 
وحيادية السياسة املالية، انهيك عن رفض األخذ هنائيا بسياسة العجز املوازين، على إعتبار أن الدولة 

ادية، ومهمتها إدارية تنظيمية حبتة يف اجملتمع، وعليه فإن ميزانيتها جيب أن تكون متوازنة، وعليه فإن حي
جلوء الدولة فالدولة عند قيامها بتمويل اإلنفاق العام عن طريق اإلصدار النقدي اجلديد، فتعترب هذه 

عادة التوازن يف االقتصصاد العملية تدخاًل غري مرغوب فيه وذلك إلعاقته لعمل السوق ووظيفته يف إ
التمويل ابلعجز) يؤدي إىل ارتفاع األسعار جراء زايدة  اجلديد( الوطين، فلجوء الدولة لإلصدار النقدي

الطلب على السلع اخلدمات بسبب توقع ارتفاع األسعار يف املستقبل ، ويف اجلهة املقابلة فإن اإلنتاج 
فاع األسعار وزايدة استمرار تدهور قيمة العملة، كما أن سوف يقل وكل هذه اآللية تؤدي إىل تواصل، ارت

الفكر املايل التقليدي يرى أن ارتفاع األسعار يضر أبصحاب الدخول الثابتة، فهذه الدخول تتميز بعدم 
مرونتها، فهي ال تتغري بسرعة تغري األوضاع االقتصصادية خصصوصا املستوى العام لألسعار، ولكن يف 

ل املرنة ( كاألرابح) فإهنم يستفيدون من التضخم وهو الذي يبني لنا مدى املقابل فأصحاب الدخو 
 .(1)مسامهة التضخم يف إعادة توزيع الدخول املرنة على حساب أصحاب الدخول الثابتة

قبل تطبيق سياسة اإلصدار النقدي من أجل متويل املوازنة العامة،  شر ط سياسة اإلصدار النقدي:     
تطلب توفر شرو  معينا، جيب توفرها يف اإلقتصصاد، من أجل أن تكون هلا آاثر فإن هاته السياسة ت

 إجيابية على اإلقتصصاد، نذكرها على النحو اآليت:

جيب أن تكون اإلسرتاتيجية التنموية للدولة تقوم على دعم جانب العرض، خاصة يف جمال املشاريع  .0
ستوجب توجيه هاته األموال إىل مشاريع إستثمارية اإلستثمارية والبىن التحتية، وعليه فإن هاته السياسة ت

                                                 
 .155ص  – 0311األردن   –عمان   -الطبعة األوىل  -دار دجلة   -اقتصصادايت املالية العامة   -سعيد علي وحممد العبيدي  1
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وليس إستهالكية، والغرض من هذا أن كمية النقود اليت توجه إىل هاته املشاريع اإلستثمارية جتد املرونة 
 الكافية يف هاته املشاريع من أجل إمتصصاصها؛

لنقدية على دفعات تكمن اإلشكالية يف هاته السياسة يف أنه جيب أن تقوم احلكومة بطبع الكتلة ا .0
متباعدة من حيث الفرتة، كما جيب أن تكون الكتلة النقدية اليت تضخها مدروسة بعناية، حىت ال تؤدي 

 اىل بروز قوى تضخمية، أتيت على النمو اإلقتصصادي املستهدف؛
أن يكون اجلهاز اإلنتاجي مران كفاية إلمتصصاص هاته الزايدة، على إعتبار أن هاته الكتلة هي  .9

 .1ة ألنه ليس هلا مقابل، مثلها مثل الكتلة النقدية املطبوعة من أجل سياسة التيسري الكميتضخمي

 مربرات اإلصدار النقدي اجلديد:

يعتبــر اإلصــدار النقــدي اجلديــد كأســلوب لتمويــل عجــز املوازنــة العامــة للدولــة وذلــك عــن طريــق    
ود بـدون تغطيـة ،فهـذه السياسـة التـى تعـد متـويال بـالعجز أو متـويال تضـخميا إضـافية مـن النقـ خلــق كميــة
الدولــة متويــل الزيــادة فــي اإلنفــاق احلكــومي ، ألنــه يرتتــب علــى إصــدار النقــود  تسـتهدف هبـا هـي زيـادة

تفـاوت قوهتـا علـى حسـب مرونـة اجلهـاز األسعار وهذه الضغو  ت اجلديــدة غيــر املغطــاة إرتفاعــا فــي
فـإن الـدول نـادرا مـا تلجـأ إليهـا فـي  ،علـى االقتصصـاد اإلنتـاجي، ونظـرا ملـا هلـذه الطريقـة مـن آثـار سـلبية

النقـدي اجلديـد علـى سـلطتها فـي  ابإلصـدار عمليـة متويـل عجـز املوازنـة العامـة، وتسـتند فـي القيـام
وحتديد كمية  يسـري مبقتضـاها راف علـى النظـام النقـدي وتوجيهـه وتقـوم بتحديـد القواعـد التـياإلشـ

 .(2)اإلصدار

                                                 
 .044ص – 3103سوراي  –منشورات جامعة دمشق  –املالية العامة  –انصر عبيد الناصر  1
أطروحة دكتوراه غري  –سياسة امليزانية يف معاجلة العجز يف املوازنة العامة للدولة، دراسة مقارنة اجلزائر وتونس  –حلسن دردوري  2 

 .113ص  – 0319جامعة بسكرة  –منشورة يف العلوم االقتصصادية  
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غالبــا مــا تكــون عمليــة اإلصــدار النقــدي اجلديــد أمــرا متعمــدا كأحــد وســائل السياســة امليزانيــة التــي     
ادية وأمهها حتقيق أثـار توسـعية علـى االقتصصـاد مـن اجـل حثـه علـى لتحقيق أهدافها االقتصص تســتخدمها

النقدي  وميكـن أن تلجـا الدولـة مـن اجـل اسـتهالك القـروض العامـة إلـى اإلصـدار النمـو وحتقيـق التشـغيل
مـادام  أسـمايل اجلديد، وترى النظرية الكينزية أن اللجوء إىل اإلصدار النقـدي اجلديـد فـي ظـل النظـام الر 

نقــ  فــي التشــغيل واجلهــاز اإلنتــاجي يكــون مــرن شــر  أن تتوقــف الدولــة عــن عمليــة اإلصــدار  هنـاك
أما الدول النامية فال ميكن هلـا أن تلجـا  مستوى التشغيل إىل مستوى التشغيل التام، مبجــرد ارتفــاع

ان موجها لالستثمار أو أن يستعمل بكميات صغرية لكي ال تنجر ك اجلديـد إال إن لإلصـدار النقـدي
 (1).عليه أاثر تضخمية وخيمة

نضيف يف األخري أن سياسة االصدار النقدي وعلى عكس سياسة التيسري الكمي تكون هلا آاثر     
اخلزينة  إقتصصادية سلبية، إذ أن سياسة التمويل ابلعجز سيؤدي اىل زايدة املعروض النقدي، وهو ما يعرض

العمومية اىل أزمة مالءة وليس أزمة سيولة، مبعىن أن اإلقتصصاد قد يكون وصل إىل مرحلة عدم القدرة 
على التسديد، وهو ما تعكس اللجوء املتتايل والدائم لسياسة التمويل ابلعجز،  خاصة إذا كان اجلهاز 

ة وليست حماسبية من خالل االنتاجي غري مرن، حبيث أن عدم القدرة على إستحداث إيرادات حقيقي
زايدة النشا  االقتصصادي، فإن زايدة املعروض النقدي تنعكس مباشرة يف تضخم نقدي جامح، ويدخل 

عدم وجود إيرادات تؤدي اىل  –زايدة املعروض النقدي  -متويل ابلعجز –االقتصصاد يف حلقة مفرغة 
إىل أن يصصل اإلقتصصاد إىل فقدان قيمة  زايدة املعروض النقدي، وهكذا دواليك –اللجوء اىل إصدار آخر 

 النقد اليت سرعان ما تتسارع هبا األحداث لتأخذ إجتاه إهنيار قيمة العملة.

  سياسة التمويل غري التقليدي يف اجلزائر )سياسة اإلصدار النقدي(.سياسة التمويل غري التقليدي يف اجلزائر )سياسة اإلصدار النقدي(.    ––اثنيا: اإلطار التطبيقي اثنيا: اإلطار التطبيقي 

                                                 

 .111ص –نفس املرجع  1 
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املؤرخ  10 -11، الذي شرع له القانون يف هذا احملور سنتطرق إىل التمويل غري التقليدي يف اجلزائر     
املتعلق ابلنقد والقرض، ابإلضافة اىل سياسة ختفيض قيمة الدينار اجلزائري من أجل  11/10/0011يف 

 متويل املوازنة العامة قبل صدور هذا القانون، وذلك على النحو اآليت: 

 ::10--11سياسة اإلصدار النقدي يف ظل القانون سياسة اإلصدار النقدي يف ظل القانون  

ري املواتية لقطاع احملروقات الذي يعترب املصصدر األول يف متويل املوازنة العامة يف بعد الصصدمة غ       
اجلزائر من جهة، وبعد ردود الفعل السلبية  من طرف األعوان اإلقتصصاديني، اليت حرضتها جلوء السلطات 
تيسري إىل زايدة الضرائب لتعويض تراجع مداخيل النفط من جهة أخرى، جلأت اجلزائر إىل سياسة ال

الكمي كنوع من اإللتفاف على ردود الفعل السلبية لدى األعوان اإلقتصصاديني، واليت تقتضي بطبع كتلة 
، وذلك 0018نقدية ليس هلا مقابل لدى البنك املركزي من أجل متويل املوازنة العامة يف اجلزائر لسنة 

حيتوي مادة واحدة  ،والذي11/10/0011املؤرخ يف  11/10من خالل صدور قانون النقد القرض 
املؤرخ يف  03/11من األمر  95واملادة  94مكرر، اليت تعدالملادة  91ووحيدة وهي املادة 

 املتعلق ابلنقد والقرض. 14/04/1990 املؤرخ يف 90/10 ، الذي بدوره يعدل القانون06/08/0003

جيد أن البنك املركزي  90/10املتعلق ابلنقد والقرض وقبله القانون  03/11 إن املتصصفح لألمر      
إبمكانه متويل املوازنة العامة احلكومية من خالل بندين أساسيني، او بصصيغة أخرى هناك طريقتني لتمويل 

 املوازنة العامة يف اجلزائر، نذكرمها على النحو اآليت:

ف لبنك اجلزائر أن ميول اخلزينة العمومية يف شكل تسبيقات عن طريق سحب على املكشو  ميكن     
من إيرادات السنة الفارطة، وال ميكنها أن تتجاوز مدة  %10ابحلساب اجلاري لديه، متويال ال يتجاوز 

 .(1)يوم متتالية أو غري متتالية، على أن تكون مرة واحدة يف السنة 040

                                                 
 .94ة ، املاد04/38/0330املؤرخ يف  30/11األمر   1
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من إيرادات السنة الفارطة،  %00ال ميكنه أن يقوم بشراء سندات اخلزينة العمومية إال يف حدود  .1
أشهر، كما ميكنه أن أيخذ حتت نظام األمانة أو أن خيصصم السندات  34ال تتعدى مدهتا  على أن

 .(1)أشهر 03املكفولة لصصاحل حماسيب اخلزينة واملستحقة خالل 
ما نشري إليه هنا، أن البنك املركزي من خالل هاته العمليات فإنه أيخذ عمولة إدارة على هاته      

زينة، حتدد نسبتها وكيفياهتا ابالتفاق مع الوزير املكلف ابملالية، وجيب العمليات التمويلية لصصاحل اخل
، دون أن ننسى اإلشارة إىل هناك فرق بني العمليات (2)تسديد هاته التسبيقات قبل هناية كل سنة مالية

اخلزانة ، وهنا نكون أمام أذوانت (3)التمويلية، وتسيري احلساب اجلاري للخزينة العمومية واليت تكون جماان
املوجهة أمواهلا إىل متويل املوازنة السنوية، وليس متويل املخططات التنموية اليت تكون متوسطة وطويلة 

 األجل.

، وتزايدت حدهتا مع مرور الوقت، 0013إال أنه بعد الصصدمة النفطية السالبة اليت بدأت مع سنة  .0
يدية، من خالل التوسع يف الضرائب، املباشرة إضطر السلطات املالية يف اجلزائر إىل إتباع سياسة مالية تقي

من خالل رفع معدهلا على أرابح الشركات واألجور، والعديد من الرسوم للخدمات العمومية وغريها، 
وغري املباشرة من خالل رفع الرسم على القيمة املضافة، انهيك عن رفع أسعار الوقود وغريها، كل هذا 

لبية والرافضة من طرف األعوان اإلقتصصاديني، مبجرد املوافقة على أدى إىل العديد من ردود الفعل الس
، وحىت تتفادى ردود الفعل السالبة هاته جلأت إىل 0018وحىت  0011-0013قانون املالية للسنوات 

، والذي مت 11/10/0011املؤرخ يف  10-11 سياسة اإلصدار النقدي، من خالل قانون النقد والقرض

                                                 
 .95، املادة 1443-39-19املؤرخ يف  13-43القانون  1
 .30ف الفرقة  94، املادة 04/38/0330املؤرخ يف  30/11األمر   2
 .49، املادة 04/38/0330املؤرخ يف  30/11األمر  3
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سنوات  05لتشريعي والقانوين الذي يسمح للبنك املركزي بشكل إستثنائي ملدة من خالله وضع اإلطار ا
 ( 1)بشراء السندات املالية اليت تصصدرها اخلزينة العمومية من أجل املسامهة على وجه اخلصصوص يف

 .تغطية إحتياجات التمويل للخزينة العمومية 
 .متويل الدين العمومي الداخلي 
 تثمار.التمويل للصصندوق الوطين لإلس 

تنفذ هاته اآللية ملرافقة تنفيذ برانمج اإلصالحات  اإلقتصصادية واهليكلية وامليزانية، واليت ينبغي أن 
 تفضي يف هناية الفرتة املذكورة كأقصصى تقدير إىل:

 توازانت خزينة الدولة؛ 
 (2)توازن ميزان املدفوعات. 
ياسة واضحة أو أن البنك ال يتضح له أي س 10-11لقانون النقد والقرض إن املتفحص       .0

املركزي سينفذ سياسة معينة، وهذا ابلنظر إىل أن البنك املركزي يقوم بشراء سندات )األذوانت فقط( 
من خالل التسبيقات املوجهة يف شكل  10-90اخلزينة العمومية منذ صدور قانون النقد والقرض 

سندات وإعادة خصصم السندات واملوجهة أذوانت خزينة موجهة لتمويل املوازنة السنوية، وكذلك شراء ال
إىل متويل املخططات التنموية اخلماسية لسياسة اإلنعاش اإلقتصصادي بعد الدخول يف تنفيذ هاته 
السياسة، وقبلها شراء السندات من أجل التوازانت املالية كإجراء مصصاحب لسياسة التعديل اهليكلي 

 سنوات التسعينات.
  ؟؟10 – 11نقد والقرض  نقد والقرض  اجلديد الذي جاء به قانون الاجلديد الذي جاء به قانون ال    ..11
، 0011–10-11 املؤرخ يف  10 – 11من أجل إبراز اجلديد الذي أتى به قانون النقد والقرض     

 ، واليت تن  يف فقرتها "ب" على اآليت: 0003-08-06املؤرخ  11-03من األمر  53نعرج على املادة 
                                                 

 مكرر. 91املادة  -املتعلق ابلنقد والقرض 11/13/0315املؤرخ يف  15-13 1
 مكرر. 91املادة  -املتعلق ابلنقد والقرض 11/13/1503املؤرخ يف  15-13 2
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

 ادرة أو مكفولة من الدولة"." ميكن لبنك اجلزائر أن يوظف أمواله.....، يف شكل سندات ص     

 ، واليت تن  " على اآليت:0003-08-06املؤرخ  11-03 من األمر 45كما أن املادة       

"  ميكن لبنك اجلزائر، ضمن احلدود، ووفق الشرو  اليت حيددها جملس النقد والقرض، أن يتدخل      
ت خاصة ميكن قبوهلا إلعادة يف سوق النقد، ان يشرتي ويبيع على اخلصصوص سندات عمومية وسندا

اخلصصم أو ملنح التسبيقات، وال جيوز أبي حال من األحوال ان تتم هذه العمليات لصصاحل اخلزينة العمومية 
 أو اجلماعات احمللية املصصدرة للسندات".

هاته املادة تن  صراحة على ختويل البنك املركزي شراء سندات عمومية من سوق النقد وليس من      
ة بصصفة مباشرة، كما أن عملية الشراء تكون للمرة الثانية، ومن االعوان االقتصصاديني كالبنوك اخلزين

واملؤسسات املالية اليت كانت قد اشرتت هاته السندات بغرض حتقيقي األرابح، كما أن هاته املادة متنع 
ها لصصاحل الدولة أو صراحة البنك املركزي من شراء السندات من اخلزينة العمومية، واليت تقوم بتصصريف

 اجلماعات احمللية.

، والذي مت من خالله وضع 11/10/0011املؤرخ يف  10-11 والقرضإال أنه يف قانون النقد      
بشراء سنوات  31بشكل إستثنائي ملدة  يسمح للبنك املركزياإلطار التشريعي والقانوين الذي 

 :(1)ل املسامهة على وجه اخلصصوص يفمن أج اخلزينة العموميةاملالية اليت تصصدرها  السندات

 .تغطية إحتياجات التمويل للخزينة العمومية 
 .متويل الدين العمومي الداخلي 
 .التمويل للصصندوق الوطين لإلستثمار 

 من خالل هاته املادة، نالحظ الفروقات اليت جاء هبا القانون، وذلك على النحو اآليت:
                                                 

 مكرر. 91املادة  -املتعلق ابلنقد والقرض 11/13/0315املؤرخ يف  15-13 1
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

  املركزي بشراء مباشر للسندات من اخلزينة العمومية،  أنه يف الفقرة األوىل، واليت ترخ  للبنك
هبدف تغطية إحتياجات التمويل للخزينة العمومية، واليت كانت قبل هذا القانون تكون يف شكل أذوانت 

 من غريادات السنة الفارطة. %10يوم، أو تسبيقات ال تتعدى  040خزانة ال تتعدى 
  املركزي بشراء مباشر للسندات من اخلزينة العمومية، هبدف أنه يف الفقرة الثانية، واليت ترخ  للبنك

، واليت ترخ  03، يف فقرهتا 11-03من األمر  94متويل الدين العمومي الداخلي، على عكس املادة 
للبنك املركزي بصصفة إستثناية تسبيقا وليس شراء سندات، على أن توجه أموال هذا التسبيق للتسيري 

 .10-11وليس الداخلية كما يف القانون  النشط للمديونية اخلارجية
  أنه يف الفقرة الثانية، واليت ترخ  للبنك املركزي بشراء مباشر للسندات من اخلزينة العمومية، التمويل

، واليت من خالهلا يشرع 10-11للصصندوق الوطين لإلستثمار، وهي السابقة اليت جاء هبا القانون 
يه هاته األموال إىل املشاريع اإلستثمارية وليس اجلانب لسياسة اإلصدار النقدي والقاضية بتوج

 اإلستهالكي.
السؤال املطروح: أين هو موضع سياسة اإلصدار النقدي اجلديد )إصدار كتلة نقدية من فراغ(، السؤال املطروح: أين هو موضع سياسة اإلصدار النقدي اجلديد )إصدار كتلة نقدية من فراغ(،   ..00

  ؟؟10-11 اليت يشرع هلا القانوناليت يشرع هلا القانون

 :نشري هنا، إىل أن البنك املركزي له آليات معينة يف إصدار الكتلة النقدية، تتمثل يف

 السبائك الذهبية والنقود الذهب )الذهب(؛ 
 العمالت األجنبية؛ 
  ،سندات اخلزينة؛ والظاهر أن املقصصود هبا هو أذوانت اخلزانة وليس سندات اخلزينة هبذا املصصطلح

وهاته األموال هي عبارة عن تسبيقات وقروض يف حدود معينة، وال ميكن هلا أبي حال من األحوال أن 
 يوم 093تتجاوز مدهتا 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

 (1)سندات مقبولة حتت نظام إعادة اخلصصم أو الضمان أو الرهن. 
املتعلق ابلنقد والقرض، فقد أضاف سندات اخلزينة، بصصيغة الشراء، هاته  10-11أما يف القانون     

األموال، ميكن أن تكون من رأمسال البنك املركزي، كما أهنا قد تكون من أموال اإلحتياطي اإلجباري 
البنوك التجارية لديه وجواب من حجم الودائع لديها، انهيك عن أنه ميكن أن تكون من اليت تودعها 

احلساابت اجلارية اليت ميسكها لديه للبنوك التجارية واخلزينة العمومية، واليت ميكن أن يستخدمها، على 
ن فراغ فال أيت إعتبار أن البنوك التجارية ال تلجأ إيل سحبها دفعة واحدة، أما عن إصدار كتلة نقدية م

هذا القانون على ذكرها، إال أننا نقول هنا أبنه ميكن للبنك املركزي أن يضيفها كمقابل للكتلة النقدية، 
مثلها مثل أذوانت اخلزينة، مع اإلشارة إىل أن الفرق هنا يكمن يف املدة وليس يف طبيعة السندات، على 

 إعتبار أهنا كلها لصصاحل اخلزينة العمومية.

أجل التوضيح، فقد أوردان سابقا الفرق بني سياسة التيسري الكمي، وسياسة اإلصدار النقدي،  من     
، يشرع 0011-10-11 املؤرخ يف  10-11فإننا هنا نكون أمام حالة إلتباس، إذا كان النقد والقرض 

 لسياسة التيسري الكمي أم سياسة اإلصدار النقدي.

انون يشرع لسياسة التيسري الكمي يف اجلزائر، أم لسياسة انون يشرع لسياسة التيسري الكمي يف اجلزائر، أم لسياسة وعليه السؤال املطروح: هل هذا القوعليه السؤال املطروح: هل هذا الق          
  اإلصدار النقدي؟اإلصدار النقدي؟

من أجل أن جنيب على هذا التساؤل، نعود إىل مبدأ سياسة التيسري الكمي والقاضي إبمكانية طبع       
 كتلة نقدية ليس هلا مقابل لدى البنك املركزي، وعليه فإنه على هذا األساس فإن البنك املركزي ال يتبع
سياسة التيسري الكمي، وهنا فإنه ميكننا القول أبن هذا القانون ال يعدو كونه أمرا مباشرا للبنك املركزي 
اجلزائري، بشراء سندات اخلزينة العمومية من أجل متويل عجز املوازنة السنوية الناتج عن الصصدمة السالبة 

لية البنك املركزي ال غري، وحماولة إعادته لقطاع احملروقات، وهو ما جيعلنا أمام إشكالية احلد من إستقال
                                                 

 .08، املادة 04/38/0330املؤرخ يف  30/11األمر  1
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

إىل دور املمول للخزينة العمومية عند الطلب، أي العودة إىل النظام املصصريف قبل صدور قانون القرض 
والذي يقضي ابلتحول إىل إقتصصاد السوق، حني كانت  19/08/1986املؤرخ يف  10-86والبنك 

البنك املركزي، وحتتكر الدائرة النقدية والتمويلية وجزء من اخلزينة العمومية يف قمة اهلرم املصصريف بدل 
 الدائرة النقدية.

املتعلق ابلنقد والقرض، وابلنظر إىل جمرايت مناقشة قانون املالية على  10-11إال أننا يف القانون      
تتابع من ، حبيث أن كل من 10-11مستوى الربملان بغرفتيه، جند وضوحا يف الرؤية اليت أقرها القانون 

املتدخلني من النواب أو من وزير املالية والوزير األول، كلهم أكدوا أن هذا القانون سيلجأ من خالله 
البنك املركزي إىل طبع كتلة نقدية ليس هلا مقابل، يف إشارة واضحة لسياسة اإلصدار النقدي وليس 

بوعة إىل متويل املوازنة العامة السنوية سياسة التيسري الكمي، اليت تقضي بتوجيه هاته الكتلة النقدية املط
سنوات متتالية، على أن يبقى كيفية تطبيق هذه السياسة للبنك املركزي  05، وملدة 0018لسنة 

ابلتنسيق مع اخلزينة العمومية للتنظيم، وكيفية طرح هاته الكتلة يف اإلقتصصاد الوطين مرتوكة للظروف 
ون أمام إشكالية قدرة اإلستيعاب هلاته الكتلة التضخمية يف احمليطة بتطبيق هاته السياسة، حىت ال نك

االقتصصاد الوطنية، واليت سوف توجه ابلدرجة األوىل إىل القطاع غري التباديل، ما جيعلنا أمام إشكالية 
 إرتفاع سعر الصصرف احلقيقي، وابلتايل إحنالل التصصنيع تدرجييا.

  ::خامتةخامتة

-11على آلية التمويل غري التقليدي يف ظل صدور قانون  من خالل دراستنا هذه واليت ركزان يف    
، فإننا نشري إىل أن سياسة التمويل غري التقليدي تكون فعالة بشكل بشكل أفضل يف إقتصصادات 10

دخلت اإلنكماش اإلقتصصادي مبستوى متدين نسبيا من الديون السيادية سواء كانت هاته الديون حملية 
الة اجلزائر، فإذا ما كانت الديون السيادية مرتفعة فإن هذا سيحد من أو خارجية، وهو ما يتوفر يف ح
سياسة اإلصدار النقدي، ألن هذا  أوأو//  ووسياسة ختفيض قيمة العملة  و/أوو/أوفعالية سياسة التيسري الكمي 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

سيؤدي إىل ختفيض قيمة العملة احمللية يف كل احلاالت وإختالف  السياسات، وسيضاعف املتعاب املالية 
ة من جهة، ومن جهة أخرى فإن اجلهات املدينة سوف تعمل على معارضة هاته السياسة للحكوم

خاصة إذا كانت الدولة يف إحتاد نقدي، أو تكتل إقتصصادي إقليمي، على إعتبار أن هاته السياسات 
ستخفض قيمة العملة، وابلتايل فإن املقرضني سيتحصصلون على مبالغ مالية أقل قيمة من تلك اليت 

ا، وهذا ما سيزيد الضغط على احلكومة ويعمل على إرابكها يف تنفيذ سياسة اإلصدار النقدي أقرضوه
من فراغ، وعليه فإن دخول سياسة اإلصدار النقدي بديون متدنية جدا، سيعمل على حتييد هاته 

 الضغو  واإلرابكات على احلكومة، ويساعد على زايدة فعالية هاته السياسة.

 ، نذكرها على اآليت:إىل نتائج أخرىإىل نتائج أخرىه الورقة توصلنا كما أننا من خالل هات

أن سياسة التمويل غري التقليدي يف اجلزائر هي سياسة التمويل ابلعجز، من خالل التمويل ابإلصدار  .1
 النقدي من فراغ، املوجه لشراء سندات اخلزينة العموميو وليس أذوانت اخلزانة.

ه اجلزائر، فإن هذا التضخم وإن كان له أتثري يف ظل التضخم املطرد من سنة ألخرى الذي تشهد .0
سليب على القدرة الشرائية للمواطن، إال أهنا متثل ميزة تنافسية يف حال أن اجلهاز اإلنتاجي مرن، وعليه 
فإنه على احلكومة أن تعمل على تطوير اجلهاز اإلنتاجي فقط، وابلتايل فإن الظروف مهيأة إلقالعة 

 روقات.إقتصصادية حقيقية خارج احمل
أن جلوء احلكومة إىل سياسة اإلصدار النقدي هرواب من ردة الفعل لدى األعوان اإلقتصصاديني، الرافضة  .0

 لكل زايدة يف الضرائب والتكاليف.
يكمن اإلشكال ابلنسبة لسياسة التمويل غري التقليدي يف كيفية وتوقيت طرح الكتلة النقدية ووجهة  .9

اإلنتاجي أو اإلستهالكي، حىت ال تؤدي إىل تضخم، على إعتبار هاته األموال إن كانت موجهة للقطاع 
 أن هاته الكتلة املتأتية من الفراغ تشكل تضخما يف اإلقتصصاد.
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

 ضماانت عقوبة اإلعدام ىف مصر
  مدى توا قها مع الشريعة اإلسالمية

 ماجد عباس حممود :األستاذ 
 ماجستري ىف القانون

 كلية احلقوق جامعة القاهرة
 ــةاملقدم

 التعريف ابملوضوع:

تعد عقوبة اإلعدام من أبرز العقوابت الىت أاثرت حوهلا جداًل حادًا منذ زمن بعيد، وابلتحديد منذ 
القرن الثامن عشر، وال يزال اجلدل مثارًا حىت وقتنا احلاىل حول قيمتها العقابية، وشرعيتها كصصورة لرد 

 الفعل االجتماعى إزاء اجلاىن.

فعقوبة اإلعدام من أقدم العقوابت الىت عرفتها البشرية، وأشدها جسامة على  وال غرابة ىف ذلك
اإلطالق؛ إذ تؤدى إىل إزهاق روح احملكوم عليه هبا. وهى بذلك تعتدى على حق أساسى وأصيل من 

 الذى يعد من أهم وأقدس احلقوق اإلنسانية.” احلق ىف احلياة“حقوق اإلنسان وهو 

 و استئصصال احملكوم عليه هبا من اجملتمع إبزهاق روحه.ه -إذن–فجوهر هذه العقوبة 

وقد كانت عقوبة اإلعدام شائعة التطبيق ىف الشرائع القدمية ال سيما ىف العصصور الىت سادت فيها فكرة 
االنتقام الديىن، كما كانت تنفذ بطريقة وحشية، وقاسية مصصحوبة بصصور بشعة من وسائل التعذيب 

 يقشعر منها البدن.

ت مصصر هذه العقوبة منذ مهد التاريخ، وطبقتها ىف مجيع عصصورها؛ بداية من العصصر الفرعوىن وقد عرف
ىف العصصر –قد روى لنا أن عقوبة اإلعدام قد استبدلت ” ديودر الصصقلى“وحىت العصصر احلديث، بيد أن 

إذ أمر جبمع أحد ملوك األسرة اخلامسة والعشرين؛ ” اكتيزا نيه“بعقوبة النفى ىف عهد امللك  -الفرعوىن
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احملكوم عليهم ابإلعدام، وجدع أنوفهم مث نفيهم إىل منطقة انئية ابلصصحراء الشرقية حيث أقيمت هلم 
 (1)مدينة ليسكنوا فيها

ويصصدر أمرًا صرحيًا إبلغاء عقوبة ” ساكابوس“مث أيتى ملك اثن من ملوك األسرة ذاهتا وهو امللك 
 (2)لشاقة" األشغال ا“اإلعدام، وجعل بدالً منها عقوبة 

وبذلك متكن األول من إنشاء مدينة أبكملها، ومتكن الثاىن من إنشاء مصصارف وأنفاق متعددة؛ 
 (3)ولكن سرعان ما أعيد تطبيق عقوبة اإلعدام مرة أخرى، وظلت مقررة حىت هناية العصصر الفرعوىن

ىف الفصصل الثاىن  وسنبدأ ابلفصصل األول االشارة عن عقوبة اإلعدام ىف الشريعة اإلسالمية و سنفصصل
عقوبة اإلعدام ىف القانون املصصرى موضحني بني سطور الفصصل مدى اتفاقها مع الشريعة اإلسالمية على 

 النحو اآلتى ذكره ...

 عقوبة اإلعدام يف اإلسالم:  الفصل األ ل

(، 4)وبة ونواهيه حبيث تستوجب العقتعريف اجلرمية يف الشرع اإلسالمي هو أهنا خمالفة أوامر هللاإن    
 :(5)وعقوبة اإلعدام من املنظور اإلسالمي تقف يف ظل هذه احملاور

اإلسالم دائمًا يسعى لدرء مجيع أنواع العقوابت اليت هي أدىن بكثري من عقوبة القتل ما أ اًل: 
استطاع، وذلك من خالل الشرو  املشددة اليت متنع أي عقوبة مهما دنت، حتقيقاً للعدالة اإلهلية النسبية 

 الدنيا واملطلقة يف اآلخرة، وألهنا نسبية يف الدنيا فإن هللا سبحانه وتعاىل قد أكد على درء احلدود يف
ابلشبهات، وهذا ما قال به الرسول عليه الصصالة والسالم )ادرأوا احلدود ابلشبهات(، والشبهة تعين أن 

                                                 
اتريخ “صفاوى ، د. فتحى املر 41ص -1441دار النهضة العربية، طبعة ” أحباث ىف اتريخ الشرائع القدمية“ -د. حممود السقا 1

 .184 -188ص -1458دار الفكر العرىب، “دراسة حتليلية للقانونني الفرعوىن والبطلمى  -القانون املصصرى
 .44ص -املرجع السابق -د. حممود السقا 2
 .40ص -1418اجمللة اجلنائية القومية، اجمللد األول، العدد الثالث، نوفمرب ” القضاء اجلنائى عند الفراعنة“ -د. رؤوف عبيد 3
 . 1444-مؤسسة املعارف –عبدهللا عبدالقادر الكيالىن ) عقوبة االعدام ىف القانون املصصرى و الشريعة االسالمية :دراسة مقارنة (  4
 املرصد العرىب ملناهضة عقوبة اإلعدام . –د/محدى مراد )عقوبة اإلعدام ىف املنظور اإلسالمى (  5
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فيجب أن يسعى لدرئها، هذا هو أي جناية ينزل مستوى التأكد منها عن املئة ابملئة إذا جاز التعبري، 
املقصصود الشرعي الذي لألسف قد ال يفهم أحياانً حىت عند بعض املشرعني اإلسالميني، الذين يوسعون 

 .دائرة ضبط األحكام الشرعية يف مثل هذه املسائل

إذًا الشبهة معناها إنشاء خلل يف التأكد املطلق من املسألة، فإذا دخلت الشبهة توّجب إيقاف 
وبة احملددة جتاه هذا املوضوع أو هذه اجلناية والنزول إىل عقوابت أدىن وهذه يقدرها القضاء العادل العق
 عادًة.

ومن الضوابط الشرعية القطعية أن هللا سبحانه وتعاىل تكلم عن املقاصد الشرعية يف مخسة مقاصد، 
ي احليلولة دائمًا دون الوصول فنراُه يذُكُر بعد حفظ الدين الذي هو أنزله، قال حفظ النفس مباشرة، أ

إىل إزهاق روح هذا اإلنسان، والبحث اجلاد ملنع وقوع عقوبة اإلعدام، هذه األسس لو دخلنا إىل 
 .تفاصيل فيها عديدة ألمثرت كثرياً وأزهرت قوانني ضابطة وشرو  مانعة لعقوبة اإلعدام

بعقوبة اإلعدام وكيف ضبطت هذه و نذكر العقوابت اليت وردت يف الشريعة اإلسالمية وفيها إقرار 
 .العقوبة

أوهلا: قاتل العمد متفق عند األئمة وفيما ورد من نصصوص قرآنية وأحاديث شريفة وتطبيق يف اجملتمع 
اإلسالمي، أن قاتل العمد يقتل، هذا العنوان أيضاً مفصصاًل لدرجة تكاد تكون العقوبة قد توقفت، وهناك 

ي وبعض أحبتنا من العلماء يغفلون عنها وهي وكأن من فلت يف أيضًا قضية مهمة يف الشرع اإلسالم
الدنيا من العقاب قد انتهت املسألة ووقع الظلم، ال، العدالة املطلقة آتية ال ريب وامليزان منصصوب ال 
ريب. هللا كلفنا أن حنقق العدالة ما استطعنا يف الدنيا، وأن نتجنب دائمًا ونكون بعيدين عن أي شبهة 

متوقع أو حمتمل، ال يصصح إنزال أي عقوبة، يقول فيها القاضي ال أدري إن كنت سأظلم نسبياً توقع ظلم 
 .يف هذه القضية، إذا وردت هذه العبارة فعلية، أن يرجع عن قضائه

العدالة اإلهلية ال يتم حتقيقها يف الدنيا، وإمنا حتققها يف اآلخرة، وأن على القائمني على القضاة أن 
 .عن أي شبهة فيها ظلم يبتعدوا متاماً 
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القاتل العمد من هو؟ هو من قتل شخ  بال سبب، وسوف يسأل سائل لعل السبب غري جمد، غري  
كاٍف ليدفعه هلذا القتل، اجلواب أن مستوى أن يكون قاتل عمد جيب أن يكون مئة ابملئة، امسحوا يل 

سبب جلرمية القتل هو شبهة تنق   أن أستعمل مصصطلح املئة يف املئة، فإذا نزلت هذه النسبة، ووجود أي
املئة يف املئة، أي أهنا فورًا حتول عقوبة القتل إىل عقوبة أدىن، وأان هنا ال أجتهد وإمنا هكذا تفهم 
النصصوص وحىت لو خالفنا يف ذلك بعض األحبة من أهل العلم قلوا أم كثروا، ألنين أحتدث يف حدود فهم 

ا احلدود ابلشبهات(، ما هي الشبهة؟ الشبهة هي اليت جتعل حديث النيب صلى هللا عليه وسلم )ادرأو 
نسبة التأكد الكاملة أي املئة أقل أي ولو تسعة وتسعون، إذن دخلت شبهة عندئٍذ. وربنا أيمران فوراً أن 

 .ننتقل من العقوبة احملققة املؤكدة )املئة ابملئة( إىل العقوبة األدىن

سبب شهوة قتل، فأدىن سبب حينئٍذ يدخل الشبهة، فإنه مينع إذاً هذا القاتل العمد، هو من قتل بال 
 .عقوبة اإلعدام وينزل العقوبة إىل عقوبة أدىن

الشرع احلكيم ال يقبل ردود الفعل العاطفية فيدخل يف مأزق، ويقال كثريون سيقتلون، يتحرشون 
ه اي أخي هرب من إبنسان وحيدثون مشكلة ال تستحق القتل ويقتلون حىت يفلتوا من القتل، ونقول ل

العقوبة يف الدنيا فهل سيهرب منها يف اآلخرة؟ حنن نتكلم عن شرع من عند هللا نظمه نسبياً لنا يف الدنيا 
 .وحققه مطلق عدالة يف اآلخرة

إن البعد املتعلق ابألهل، هذا بعد رائع، ومعلوم لدينا أن اإلصالح بني أهل القاتل واملقتول يف عرفنا 
العريب اإلسالمي ومنذ عهد النبوة، موجود، فالناس يتدخلون من أجل اإلصالح  اإلسالمي وجمتمعنا

ويطيب بعضهم لبعض ال من ابب إضاعة احلق وإمنا من ابب إكرامهم وإعزازهم واالعرتاف بني أيديهم 
وطلب العفو والصصفح منهم بكل تواضع وتذلل اعرتافًا ابلذنب، شريطة أن ال ميارس عليهم أي ضغط، 

للعدالة، إمنا أن يتم استعطافهم فهذا ال أبس به وهذا ما أراده هللا سبحانه وسّنه لنا رسول هللا حتقيقًا 
 .صلى هللا عليه وسلم وإال كيف يتم اإلصالح

ال بد من حتقيق العدالة كما تفضلتم، وأن ال يكون هناك ضغط اجتماعي أو سياسي أو أمين، وحىت 
غطة، وإمنا من ابب اإلصالح احلر. أما إذا أخذت يف سياق العادات والتقاليد ال جيوز أن تكون ضا
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الضغط، فحىت احلياء مساه اإلسالم سيف، ألنه قاطع، أي يقطع ويبرت احلق وُيضّيعه. وهذا حّرمه اللهإذاً 
هذه عقوبة القتل للقاتل لو قننت يف قوانيننا الوضعية كما أرادها الشارع احلكيم. ملا كانت هذه العقوبة 

 .ً يكاد تطبيقها يكون مستحيالموجودة و 

الناحية الثانية قتل الزاين احملصصن هذا ورد يف اإلمجاع، واألحاديث الصصحيحة، وفعل النيب صلى هللا 
عليه وسلم، وفعل الصصحابة وهللا سبحانه وتعاىل ضبط هذه املسألة أبشد الضوابط األخالقية احملققة 

 .للعدالة

ج وال حرج يف الشرع، أي اجلماع املعروف فطرة وغريه ال يسمى زان : الزان ال يسمى زان إال ابلولو أ الً 
وال يدخل يف هذه العقوبة وله عقوابت تعزيرية، حىت لو وجد إثنان يف غرفة مغلقة وحتت فراٍش عراة ويف 
وضع يفيد شبهة الزان يف اعتبار العقل وتصصوره، ال يعد زان بدون الولوج وله عقوبة تعزيرية تركها اإلسالم 

 .لقضاة يف كل زمان ومكان تبعاً ألحوال اجملتمع وهذه قضية مهمةل

الشارع احلكيم اهتم بطبيعة اجملتمع واهتم بواقع اجملتمع قبل أن يهتم ابلعقوابت وهنا نتساءل   اثنياً:
كيف يتم التحقق من الولوج؟ واجلواب أن هللا فرض وجود الشهود األربعة، وحتقق عدالة الشهود هذا 

ه شروطه وضوابطه يف الشريعة، ليس من ابب التعقيد بل من ابب درء العقوبة، ووجب أن ابب مهم ول
والشريعة أوجبت على القاضي التحقق من ملف الشاهد  ،بهخالفًا للقانون الذي نتعامل  يكون قضاءً 

 أي حتققاً كاماًل، وأي شبهة فِّسق تقع على الشاهد سابقه أو الحقه تسقط عدالته ابلشهادة، وهذا يعين
شبهة خملة بعدالته ضمن الضوابط الشرعية وليس ضوابط املواطنة، وحىت نفرق مع احرتامنا لضوابط 

 .القانون وضوابط املواطنة، حنن نتكلم يف البعد الشرعي وليس القانوين اجملرد

ولو شهد شاهدان على أن هذا الشاهد سبق وأن كذب عليهما يف مسألة ما، حينئٍذ ترد شهادته 
اضي، حىت ال يكون هناك ظلم، إذًا املبدأ هو ليس من أجل إثبات التهمة بل من أجل درء عند الق

 .العقوبة، وهذا أصل إثبات العدالة يف اإلسالم وحتقيقها

وخبصصوص الشهود، إذا وجد واحد من الشهود األربعة أفاد بشهادة مضطربة، وقع على األربعة عقوبة 
ئة ابملئة وإذا ما اتفق األربعة على عملية املشاهدة والتيقن جلرمية الزان القذف، فإذا ما كان األربعة عدوالً م
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ابلولوج احملقق ألًن أي وصف آخر مردود وجيلد الشاهد بذلك مئة جلدة. ذلك ألن اإلسالم يريد أن 
 .يضع األمور يف نصصاهبا، لتحقيق العدالة

رابة، وتعريفها الدقيق هو قطع الطريق العقوبة الثالثة واليت تن  الشريعة على اإلعدام فيها هي احل  
ابلقتل من أجل السلب والنهب واالعتداء على حقوق اآلخرين، وهذه غري السرقة اليت فيها قطع اليد، 

 .هنا نتكلم عن القتل، فقطع الطريق معناه هنا انتفاء األمن وأمن احلياة وحركة احلياة خارج البيوت

، وهذا يف الشريعة اإلسالمية عقوبته القتل، تقطع اليد اليمىن إذاً احلرابة هي قتل من أجل سلب وهنب
وهذا التعبري  ،وانمث الرجل اليسرى، مث تقطع اليد اليسرى مث الرجل اليمىن أي مصصلوابً. الحظوا هذا العن

الذي تقشعُر له األبدان، ولكن عندما ندخل يف حتقيقه تنفرد األذهان وتبتسم الشفاه ليس من ابب 
فشبهة الثبوت القطعي جلرمية القتل ال بد أن تكون  ،العدالةوبة، وإمنا من ابب حتقيق العقاهلروب من 

 زائلة.

فمنهج الفساد ال بد أن يكون من املفسدين يف األرض أي الذين امتهنوا هذا السبيل ومل يكن ملرة أو 
ل سلبهم وهنبهم قاطعاً لسبب ما. ألن احلرابة هي إنسان نظم نفسه للجرمية املنظمة يف قتل الناس من أج

عليهم أمنهم واستقرارهم يف طريقهم، يف حركتهم، لذلك شدد اإلسالم العقوبة ملا يرتتب على هذا من 
ضياع أمن واستقرار وخوف ورهبة متنع الناس أن يتحركوا يف سبيل حياهتم وأعماهلم، ولكن أيضًا وضع 

د يف األرض فله عقوبة القتل. وهي عقوبة ضوابط هلا، فإذا حتققت وبال سبب فهي جرمية منظمة للفسا
تردع كل من تسّول له نفسه إبزهاق أرواح الناس واالعتداء على امواهلم وممتلكاهتم وألن هذا نوع من 

 .أنواع اإلرهاب الذي حّرمه هللا مطلقاّ وشّدد عقوبته الرادعة

اجلرمية تنفيذاً، وال أتكلم عن  والشريعة اإلسالمية عرب اخلمسة عشر قرانً مل حتقق عدد األصابع يف هذه
القرن العشرين فإنه مستثىن، وال أتكلم عن األنظمة العربية واإلسالمية، فهي ال تعمل مبوجب النظام 
اإلسالمي، ال يوجد هناك أحكام شرعية وال قانون إسالمي إطالقًا حيكم تفاصيل عقوابت اإلعدام 

 .لألسف
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اليت ذكرانها، أن الشارع الكر م قد أوجب بعد كل هذه وأما البعد اآلخر األهم يف هذه األحكام 
الشرو  أن ال تطبق إال يف جمتمع إسالمي انضج تعارف وآتلف على املنهج اإلسالمي وضوابطه 
وأخالقه وقوانينه وهذه قضية أساسية. إذاً اجملتمع اإلسالمي الذي مل ينضج، ومل ترقى فيه أسباب الصصالح 

 .هلية العادلةال تطبق فيه هذه األحكام اإل

إن ما ن  عليه القرآن احلكيم وما جاء يف إمجاع الفقهاء من أحكام عقوبة اإلعدام يف الدين متوازنة  
جدًا وفيها إعجاز كبري وعدالة دقيقة، فهي من انحية أتمر هبا ومن انحية متنع وقوعها يف آن واحد 

قيق العدالة بكل االبعاد النفسي ابلضوابط والشرو ، فالقصصد إذًا ليس فقط الردع، بل أيضًا حت
واالجتماعي واألخالقي والرتبوي، فهناك جمموعة من العوامل اليت تتفاعل يف النفس، نعم القاتل يُقتل، 
لكن حينما نبحث يف الشرو  والتفاصيل سنجد أن اإلسالم أرحم بكثري من كل قوانني األرض مهما 

ه اباًب من أبواب الظلم، يف حني الشرو  والضوابط حاول اإلنسان أن يتهرب من العقوبة، سيكون هترب
 .املانعة لعقوبة اإلعدام هي يف منتهى العدالة اإلسالمية ال بل والعدالة اإلنسانية مجعاء بال منازع

إذًا يف الوقت الذي جعل هللا سبحانه فيه احلق قائمًا بعقوبة اإلعدام، قد جعل الوصول إىل حتقيقه 
حرك يف النفس البشرية نوازع غري الردع، إهنا نوازع أخالق حتقيق العدالة النسبية، صعبًا واندر الوقوع، لي

وكذلك أعطي ويل أمر املسلمني، أي احلاكم والقانون يف عرفنا أن يتصصرف مبا يتناسب مع واقع وأحوال 
 .اجملتمع

اإلسالمية إذًا حنن ضد كل عقوابت اإلعدام اليت نصصت عليها معظم القوانني يف الدول العربية و 
والغربية والشرقية. ألهنا ال حتقق العدالة اإلهلية اليت تسعى حلفظ النفس بكل الوسائل املمكنة، وكذلك 
ألن حماكمات اإلعدام اندراً ما تكون عادلة، وعندما تصصبح العدالة اندرة جيب توقيف احلكم فوراً حىت ال 

 .والعدوان على أرواح الناس األبرايء يقع الظلم

 ضماانت عقوبة اإلعدام ىف القانون املصرى:  لثاىنالفصل ا

لكل إنسان احلق ىف أن جترى حماكمته حماكمة عادلة أو منصصفة أايً كان اجلرم الذى ارتكبه ،وقد وضع 
اجملتمع الدوىل جمموعة من الضوابط أو الضماانت الىت ينبغى توافرها لكفالة احلق ىف حماكمة عادلة، وىف 
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ائى جمموعة من الضماانت للمتهم ىف مرحلة احملاكمة؛ مثل احلق ىف الدفاع، واحلق مصصر يقرر املشرع اجلن
ىف إبداء أقواله حبرية، واحلق ىف االستعانة مبدافع، واملساواة ىف احلقوق مع االهتام، وقرينة الرباءة وما يتفرع 

االقتناع اليقيىن ابإلدانة عنها من ضماانت عدة ىف جمال اإلثبات مثل عدم التزام املتهم إبثبات براءاته، و 
 والشك يفسر ملصصلحة املتهم.

وفضاًل على الضماانت املقررة للمتهم ىف احملاكمات اجلنائية بصصفة عامة. اخت  املشرع احلاالت الىت 
توقع فيها احملكمة عقوبة اإلعدام بضماانت خاصة؛ منها ما يتعلق ابحلكم الصصادر ابإلعدام ذاته، ومنها 

 .ما يتعلق بتنفيذه

 وعلى هدى ما تقدم فقد رأينا أن نقسم هذا الفصصل إىل ثالثة مباحث:

 نتناول ىف األول: ضماانت احملاكمة العادلة.

 ونتناول ىف الثاىن: ضماانت احلكم ابإلعدام.

 وحندد ىف الثالث: ضماانت تنفيذ اإلعدام.

 ضماانت احملاكمة العادلة:  املبحث األ ل

خطر مراحل الدعوى اجلنائية؛ إذ تكون الدعوى قد دخلت مرحلتها تعترب مرحلة احملاكمة من أدق وأ
 احلامسة أو النهائية. ويكون احلكم فيها بني قاب قوسني أو أدىن.

ويتعني أن تكون حماكمة الشخ  حماكمة قانونية أو منصصفة أو عادلة بغض النظر عن جسامة اجلرم 
 الذى ارتكبه.
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 -لىت تلزم الدولة مبحاكمته، على قدم املساواة مع اآلخرينوحق املتهم ىف حماكمة عادلة هو املكنة ا
أمام حمكمة مستقلة وحمايدة ومنشأة حبكم القانون قبل اهتامه، ووفقًا إلجراءات علنية يسودها مبدأ 

 (.1املساواة ىف احلقوق مع االهتام، وتكفل له فيها مجيع الضماانت الالزمة للدفاع عن نفسه بفاعلية)

 ىف حماكمة عادلة مصادر حق املتهم

 املصادر الد لية: -0

ىف املادة العاشرة منه على احلق ىف حماكمة  1498ن  اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان الصصادر عام 
لكل إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين ىف أن تنظر قضيته أمام حمكمة مستقلة “عادلة بقوله: 

 ”. حقوقه والتزاماته وأية هتمة جنائية توجه إليهنزيهة نظراً عادالً علنياً؛ للفصصل ىف

( من العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية الن  على حق اإلنسان ىف 19كما تضمنت املادة )
 حماكمة عادلة بقوهلا:

مجيع األشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد احلق عند النظر ىف أية هتمة جنائية ضده أو ىف  -1“
زاماته ىف إحدى القضااي القانونية، ىف حماكمة عادلة وطنية بواسطة حمكمة خمتصصة ومستقلة حقوقه والت

 …وحيادية قائمة استناداً إىل القانون

 لكل فرد متهم بتهم جنائية احلق ىف أن يعترب بريئاً ما مل تثبت إدانته طبقاً للقانون. -0

الضماانت التالية كحد أدىن، مع املساواة لكل فرد عند النظر ىف أية هتمة جنائية ضده احلق ىف  -0
 التامة:

 )أ( إبالغه فوراً ابلتفصصيل وبلغة مفهومة لديه بطبيعة وسبب التهمة املوجهة إليه.

 )ب( احلصصول على الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعه، واالتصصال مبن خيتاره من احملامني.

                                                 
 .1ص -0331رسالة دكتوراة، حقوق القاهرة، ” هم ىف حماكمة عادلةحق املت“راجع د. عالء حممود الصصاوى:  1
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 .)جـ( أن جترى حماكمته دون أتخر زائد عن املعقول

)د( أن جترى حماكمته حبضوره، وأن يدافع عن نفسه بنفسه، أو عن طريق مساعدة قانونية خيتارها هو، 
وأن يبلغ عندما ال يكون لديه مساعدة قانونية، حبقه ىف ذلك، وىف أن تعني له مساعدة قانونية ىف أية 

 كافيه هلذا الغرض.حالة تستلزمها مصصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل ذلك إذا مل تكن موارده  

)هـ( أن يستجوب نفسه أو عن طريق شهود اخلصصم ضده، وأن يضمن حضور شهوده واستجواهبم حتت 
 شرو  اخلصصم ذاهتا.

)و( أن يوفر له مرتجم يقدم له مساعدة جمانية إذا مل يكن قادرًا على فهم اللغة املستعملة ىف احملكمة أو 
 التحدث هبا.

 سه، أو االعرتاف أبنه مذنب.)ز( أال يلزم ابلشهادة ضد نف

تكون اإلجراءات ىف حالة األشخاص األحداث، حبيث يؤخذ موضوع أعمارهم والرغبة ىف إعادة  -9
 تشجيع أتهيلهم بعني االعتبار.

لكل حمكوم عليه إبحدى اجلرائم احلق ىف إعادة النظر ىف احلكم والعقوبة أمام حمكمة أعلى مبقتضى  -1
 القانون.

ت عليه عقوبة بسب حكم هنائى صدر ضده ىف جرمية جنائية، احلق ىف التعويض لكل شخ  صدر  -4
طبقًا للقانون إذا ألغى احلكم، أو صدر عنه العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة، أو واقعة جرى 
اكتشافها حديثاً، وكشفت بشكل قاطع وإحقاقًا ىف حتقيق العدالة، ما مل يثبت أن عدم الكشف عن 

 ة ىف حينه يعود ىف أسبابه كلياً أو جزئياً إىل هذا الشخ .الواقعة اجملهول

ال جيوز حماكمة أحد أو معاقبته مرة اثنية عن جرمية سبق أن انل حكمًا هنائيًا عنها، أو أفرج عنه  -5
 ”.فيها طبقاً للقانون واإلجراءات اجلنائية للبلد املخت 
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الرئيسى حلق املتهم ىف حماكمة عادلة ىف مصصر  ويعترب العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية الرافد
رئيس اجلمهورية “الىت تن  على أن:  1911من الدستور املصصرى الصصادر عام  151وفقًا لن  املادة 

يربم املعاهدات ويبلغها جملس الشعب مشفوعة مبا يناسب من البيان. وتكون هلا قوة القانون بعد إبرامها 
 …”.لألوضاع املقررةوالتصصديق عليها، ونشرها وفقاً 

صدر القرار اجلمهورى  1981، وىف أول أكتوبر 4/8/1961وقد وقعت مصصر على هذا العهد ىف 
نشرت ىف اجلريدة الرمسية،  1980أبريل عام  8ابملوافقة على االتفاقية. وىف  1981لسنة  531رقم 

من  151للمادة  ، وأصبح هلا قوة القانون العادى طبقاً 14/4/1980وأصبحت انفذة املفعول ىف 
الدستور آنفة البيان، أما ىف فرنسا فإن املعاهدات الدولية هلا مرتبة أعلى من القوانني العادية، وهو ما 

 يكفل هلا السمو واألولوية ىف التطبيق.

املتهم برئ “منه بقوهلا:  61تضمن الدستور املصصرى الن  على احلق ىف احملاكمة العادلة ىف املادة 
ته ىف حماكمة قانونية تكفل له فيها ضماانت الدفاع عن نفسه، وكل متهم ىف جناية جيب حىت تثبت إدان

 ”.أن يكون له حمام يدافع عنه

ويالحظ أن الدستور املصصرى قد استخدم لفظ احملاكمة القانونية، ىف حني استخدمت احملكمة الدستورية 
 العليا تعبري احملاكمة املنصصفة.

ستورية العليا ىف مصصر على أن تعبري احملاكمة املنصصفة ينصصرف إىل وقد استقر قضاء احملكمة الد
جمموعة من الضماانت األساسية الىت تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة يتفق بوجه عام مع املقاييس “

املعاصرة املعمول هبا ىف الدول املتحضرة، وهى بذلك تتصصل بتشكيل احملكمة، وقواعد تنظيمها، وطبيعة 
رائية املعمول هبا أمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، كما أهنا تعترب ىف النطاق القواعد اإلج

منه أبهنا من احلقوق الطبيعية الىت  41اجلنائى وثيقة الصصلة ابحلرية الشخصصية الىت قضى الدستور ىف املادة 
العدوان عن حقوق الفرد ال جيوز ابلتاىل تفسري هذه القاعدة تفسريًا ضيقاً، إذ هى ضمان مبدئى لرد 
تتمثل ضوابط احملاكمة … وحرايته األساسية، وهى الىت تكفل متتعه هبا ىف إطار من الفرص املتكافئة

املنصصفة ىف جمموعة من القواعد املبدئية الىت تعكس مضامينها نظاماً متكامل املالمح يتوخى ابألسس الىت 
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يتعني أن تلتزم هذه القواعد مبجموعة من … اسيةيقوم عليها صون كرامة اإلنسان ومحاية حقوقه األس
 (”1…)القيم الىت تكفل حلقوق املتهم احلد األدىن من احلماية الىت ال جيوز النزول عنها أو اإلنقاص منها

احلق  -بني ما يشمل عليه–وحيث إن احلق ىف حماكمة منصصفة يتضمن “… وقضت كذلك أبن: 
ره من احلقوق اجلوهرية الىت ال جيوز أن يكون االهتام معها ىف حماكمة ال يكتنفها بطء ملحوظ ابعتبا

مرتاخيًا دون مسوغ، معلقًا أمدًا طوياًل مبا يثري قلق املتهم، ويعوق ابلضرورة مباشرته للحقوق واحلرايت 
الىت كفلها الدستور، وعلى األخ  ما يتعلق منها حبرية التعبري وحق االجتماع، واإلسهام ىف مظاهر 

امة، وقد يلحق به احتقاراً فيما بني مواطنيه أو يفقده عمله. كذلك فإن حماكمته بطريقة متأنية احلياة الع
متتد إجراءاهتا زمنًا مديداً، تعرقل خطاه، وتقرتن مبخاطر تتهدد هبا فرص االتصصال بشهوده، ويرجح معها  

كذلك يثري داخل كل كذلك احتمال اختفائهم، ووهن معلوماهتم ىف شأن اجلرمية حىت مع وجودهم، وهو  
منهم اضطراابً نفسيًا عميقًا ومتصصاًل؛ إذ يظل مالحقًا جبرمية ال تبدو لدائرة شرورها من هناية، وقد يكون 

 (2”)سببها أن االهتام ضده كان متسرعاً مفتقراً إىل دليل

تتميز ويتضح من األحكام السابقة أن ضماانت احملاكمة املنصصفة ىف نظر احملكمة الدستورية العليا 
 أبربع خصصائ  هى:

 الصصلة ابحلرية الشخصصية.    (1)

 توخى األسس الىت يقوم عليها صون كرامة اإلنسان ومحاية حقوقه األساسية.    (0)

 (.3اعتمادها على قيم تكفل حلقوق املتهم احلد األدىن من احلماية)    (0)

 البت ىف االهتام ىف وقت مالئم وانجز.    (9)

                                                 
 .( من العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية مع فارق بسيط ىف الصصياغة19رددت الضماانت ذاهتا الىت نصصت عليها املادة ) 1
 .5/0/1448جلسة  -ق دستورية عليا15لسنة  49القضية رقم  2
، 1440دار النهضة العربية، طبعة ” لشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان ىف اإلجراءات اجلنائيةا“راجع د. أمحد فتحى سرور:  3
 .140 -141ص
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 ضماانت احلكم ابإلعدام:  املبحث الثاىن

ختت  حمكمة اجلناايت إبصدار احلكم ابإلعدام فاجلرائم املعاقب عليها ابإلعدام تدخل ىف عداد 
اجلناايت، لذا فإن اخلصصومة اجلنائية ختضع للقواعد املقررة ذاهتا للجناايت بصصفة عامة. فالتحقيق 

من  61/0جوىب. وقد نصصت املادة االبتدائى وجوىب، وكذلك فإن حضور حمام مع كل متهم جبناية و 
 الدستور صراحة على ذلك.

هذا احلكم، وإذا غاب املتهم جبناية حمالة أمام حمكمة اجلناايت صدر احلكم غيابيًا ىف حقه. ويسقط 
ولو كان صادرًا ابإلعدام، حبضور املتهم، أو القبض عليه سواء فيما يتعلق ابلعقوبة أو التضمينات ويعاد 
 نظر الدعوى أمام احملكمة من جديد دون أن تتقيد احملكمة ابحلكم الغياىب فقد تصصدر حكماً مغايراً له.

عامة لإلثبات. فتتمتع احملكمة حبرية كاملة ىف وخيضع إثبات اجلرمية املعاقب عليها ابإلعدام لألحكام ال
حيكم “من قانون اإلجراءات اجلنائية الىت تقضى أبن:  300تكوين عقيدهتا وفقًا ملا نصصت عليه املادة 

 (.1”)القاضى ىف الدعوى حسب العقيدة الىت تكونت لديه بكامل حريته

معينة إلمكان احلكم ابإلعدام، وهى يستلزم أدلة إثبات  1883وقد كان قانون العقوابت الصصادر عام 
( وقد أدى 30أن يقر املتهم ابرتكابه اجلرمية، أو يشهد شاهدان أهنما نظراه وقت ارتكابه للجرمية )مادة 

إذا ألغيت هذه املادة  1891هذا القيد إىل ندرة تطبيق عقوبة اإلعدام، واستمر هذا الوضع حىت عام 
 (.2)1891نة ديسمرب س 03ابألمر العاىل الصصادر ىف 

  قد أ جب القانون املصرى عدة ضماانت للحكم بعقوبة اإلعدام  هى:

 وجوب صدور حكم اإلعدام إبمجاع آراء احملكمة.    -1

 وجوب أخذ رأى مفىت اجلمهورية.    -0

                                                 
 .وما بعدها 451ص -1454الطبعة احلادية عشرة، ” مبادئ اإلجراءات اجلنائية ىف القانون املصصرى“راجع د. رءوف عبيد:  1
 .94 -98الطبعة األوىل، صاملوسوعة اجلنائية،  -راجع املستشار جندى عبد امللك 2
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 وجوب عرض القضية على حمكمة النقض.    -0

 وسوف خنصص  لدراسة كل ضمانة من هذه الضماانت فرعاً مستقاًل.

 إمجاع آراء أعضاء احملكمة:  طلب األ لامل

ال جيوز حملكمة اجلناايت أن تصصدر “من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه:  381/0تن  املادة 
 ”.حكماً ابإلعدام إال إبمجاع آراء أعضائها

وبناء عليه جيب أن يصصدر احلكم ابإلعدام إبمجاع آراء قضاة حمكمة اجلناايت. فال جيوز أن يصصدر 
 اإلعدام أبغلبية آراء أعضاء احملكمة كما هو الشأن ىف األحكام األخرى غري الصصادرة ابإلعدام. حكم

وهذه ضمانة ال شك ىف قيمتها إذ يكفى لعدم احلكم هبا أن يستشعر قاض واحد من أعضاء احملكمة 
 عدم ارتياحه هلذه العقوبة، فال يوافق عليها، وحينئذ يستبعد احلكم ابإلعدام.

من قانون األحكام العسكرية فتطلبت هى األخرى لصصدور  80على تلك القاعدة املادة وقد نصصت 
 حكم اإلعدام أن يصصدر إبمجاع آراء احملكمة العسكرية.

والشارع إذ استوجب لعقوبة اإلعدام انعقاد اإلمجاع عند صدور احلكم ابإلعدام؛ فإن ذلك مؤداه أن 
ليًا له. ومن مث فإن الن  على إمجاع اآلراء قرين النطق يكون اإلمجاع معاصرًا لصصدور احلكم، وليس ات

 (.1ابحلكم ابإلعدام شر  الزم لصصحة صدور احلكم بتلك العقوبة)

  (.2وجيب أن تبني احملكمة ىف منطوق احلكم توافر اإلمجاع وإال كان احلكم ابطالً)

إن  (:3بقوهلا )  قد بينت حمكمة النقض احلكمة من تطلب اإلمجاع ىف احلكم الصادر ابإلعدام
ال جيوز حملكمة اجلناايت “من قانون اإلجراءات اجلنائية قد نصصت ىف فقرهتا الثانية على أنه  381املادة 

                                                 
 .134ص -1444دار الثقافة اجلامعية، طبعة ” اإلعدام بني التدابري والعقاب“ -د. يسر أنور على 1
 .501ص -1481، طبعة 1جـ” القسم العام -الوسيط ىف قانون العقوابت“ -د. أمحد فتحى سرور 2
 .115ص -90ة السن -جمموعة األحكام -1/9/1441جلسة  -ق43لسنة  40الطعن رقم  3
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أن تصصدر حكمًا ابإلعدام إال إبمجاع آراء أعضائها، وجيب عليها قبل أن تصصدر هذا احلكم أن أتخذ 
أن  -ردته املذكرة اإليضاحية للقانون بشأنهوعلى ما أو –، ويبني من الن  املتقدم ”رأى مفىت اجلمهورية

الشارع إذا استلزم انعقاد اإلمجاع عند إصدار احلكم ابإلعدام كإجراء منظم إلصداره وشر  الزم 
وإمنا كان ذلك تقديراً منه  -خروجاً على القاعدة العامة ىف األحكام من صدورها أبغلبية اآلراء -لصصحته

وحرصًا على إحاطتها بضمان إجرائى يكفل أن ينحصصر النطق هبا ىف  جلسامة اجلزاء ىف عقوبة اإلعدام،
 ”.إىل ما يقرب من اليقني أن تكون مطابقة للقانون -احلاالت الىت يرجع فيها

إن اإلمجاع ال يعدو أن يكون إجراء من “وبينت حمكمة النقض الطبيعة القانونية لإلمجاع بقوهلا: 
  عليه فيه شر  لصصحته. إال أنه ال ميس أساس احلق ىف توقيع اإلجراءات املنظمة إلصدار احلكم. والن

عقوبة اإلعدام ذاهتا. وال ينال اجلرائم الىت يعاقب عليها القانون هبذه العقوبة ابإللغاء أو التعديل، وال 
 (.1”)ينشئ ملقارفيها أعذاراً أو ظروفاً تغري من طبيعة تلك اجلرائم أو العقوبة املقررة هلا

 رأى املفىت:  املطلب الثاىن

ملا كانت عقوبة اإلعدام تؤدى إىل إزهاق روح احملكوم عليه هبا، وكانت احلياة اإلنسانية ملكاً خلالقها، 
فإنه البد أن يصصاحب احلكم هبذه العقوبة أخذ الرأى الشرعى ىف ذلك والذى يقوم به مفىت اجلمهورية 

 (.2مبوجب وظيفته)

وجيب عليها قبل أن تصصدر هذا “اءات اجلنائية على أنه من قانون اإلجر  381/0فقد نصصت املادة 
احلكم أن أتخذ رأى مفىت اجلمهورية، وجيب إرسال القضية إليه، فإذا مل يصصل رأيه إىل احملكمة خالل 

 ”.عشرة أايم التالية إلرسال األوراق إليه حكمت احملكمة ىف الدعوى

ذ رأى املفىت قبل احلكم ابإلعدام بقوهلا: ولقد بينت حمكمة النقض العلة من تطلب املشرع ضرورة أخ
املشرع قصصد هبذه القاعدة أن يكون القاضى على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة جتيز احلكم “

                                                 
 .10ص -03، جمموعة األحكام، السنة 4/1/1444جلسة  -ق08لسنة  1504الطعن رقم  1
 .104ص -1445، طبعة ”العقوبة -حماضرات ىف اجلزاء اجلنائى“ -د. على محودة 2
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ابإلعدام ىف الواقعة اجلنائية املطلوب فيها أخذ رأى املفىت قبل احلكم هبذه العقوبة أم ال، ودون أن يكون 
 ”. ىف تكييف الفعل املسند إىل اجلاىن وإعطائه الوصف القانوىناملقصصود من ذلك تعرف رأى املفىت

كذلك فإن أخذ رأى املفىت قبل صدور احلكم ابإلعدام من شأنه أن يدخل ىف روع احملكوم عليه 
ابإلعدام اطمئناان إىل أن احلكم الصصادر إبعدامه إمنا جيئ وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، إىل جانب ما 

 دى الرأى العام.هلذا من وقع ل

ويتضح من الن  السابق أن إحالة األوراق إىل مفىت الداير املصصرية ملعرفة رأيه ىف القضية احملالة إليه تكون 
على سبيل االسرتشاد، ودون التزام به، بل دون انتظار له إذا مل يصصل رأيه إىل احملكمة ىف خالل عشرة 

احلالة حتكم احملكمة ىف الدعوى دون انتظار لورود رأى املفىت أايم التالية إلرسال األوراق إليه. إذ ىف هذه 
 (.1فيها)

فإذا فات ميعاد العشرة أايم دون أن يبدى املفىت رأيه كان احلكم ابإلعدام سليمًا ال مطعن عليه بيد 
 أنه يكون ابطالً كل حكم ابإلعدام ال يكون مسبوقاً هبذا اإلجراء اجلوهرى.

من قانون اإلجراءات، وإن أوجبت على  381ملا كانت املادة “ وقد قضت حمكمة النقض أبنه:
حمكمة اجلناايت أن أتخذ رأى املفىت قبل أن تصصدر حكمها ابإلعدام، إال أنه ليس ىف القانون ما يوجب 

 (.2”)على احملكمة أن تبني رأى املفىت أو تفنده

يصصدر حكم اإلعدام مقرتانً  من قانون اإلجراءات اجلنائية قد استلزمت أن 381وإذا كانت املادة 
ابإلمجاع؛ فإن هذا الشر  غري متطلب ىف اإلجراء السابق على احلكم، وهو أخذ رأى املفىت، وجتدر 
اإلشارة ىف هذا الصصدد إىل أن قانون األحكام العسكرية قد جاء خاليًا من أى ن  يلزم احملكمة 

                                                 
 .1113ص -1445النظرية العامة للقانون اجلنائى، منشأة املعارف، الطبعة الثالثة، “ -راجع د. رمسيس هبنام 1
 .551ص -00، جمموعة األحكام، السنة 08/13/1481ق، جلسة 11لسنة  040لطعن رقم  2
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من قانون اإلجراءات  381الشأن ىف املادة العسكرية قبل احلكم ابإلعدام أن أتخذ رأى املفىت كما هو 
 (:1اجلنائية. وقد أدى ذلك إىل انقسام الفقه إىل اجتاهني)

 االجتاه األ ل:

ويرى عدم التزام احملكمة العسكرية أبخذ رأى املفىت قبل احلكم ابإلعدام فلو أراد املشرع ضرورة أخذ 
قانون األحكام العسكرية إذ ن  على  من 80رأى املفىت لن  على ذلك صراحة، كما فعل ىف املادة 

 ضرورة صدور حكم اإلعدام ابإلمجاع.

 االجتاه الثاىن:

ويرى ضرورة التزام احملكمة العسكرية أبخذ رأى املفىت قبل احلكم ابإلعدام إعمااًل لن  املادة العاشرة 
مل يرد فيه ن  ىف من قانون األحكام العسكرية الىت تقضى: أبنه على احملاكم العسكرية أن تطبق فيما 

هذا القانون النصصوص اخلاصة ابإلجراءات والعقوابت الواردة ىف القوانني العامة، وعليه فإن ن  املادة 
 من قانون اإلجراءات اجلنائية يكون هو الواجب االتباع ىف هذا الشأن. 381

واعد الىت حتكم تفسري وحنن منيل إىل األخذ ابالجتاه الثاىن التفاقه مع املنطق القانوىن السليم، والق
 النصصوص.

 عرض القضية على حمكمة النقض: املطلب الثالث

ىف شأن حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة  1959لسنة  51من القانون رقم  94نصصت املادة 
إذا كان احلكم صادرًا حضوراًي بعقوبة اإلعدام، جيب على النيابة أن تعرض القضية “النقض على أنه 
من هذا  34قض مشفوعة مبذكرة برأيها ىف احلكم، وذلك ىف امليعاد املبني ابملادة على حمكمة الن

 ”.القانون

                                                 
 .وما بعدها 03ص -0339دار الكتب القانونية، طبعة ” قانون العقوابت العسكرى“ -راجع د. عاطف فؤاد صحصصاح 1
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فقد أوجب القانون هبذا الن  على النيابة العامة عند احلكم ابإلعدام حضورايً أن تعرض القضية على 
حلكم دون حمكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون، وذلك خالل أربعني يومًا من اتريخ صدور ا

 التوقف على الطعن فيه من قبل أطراف الدعوى اجلنائية.

ملا كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على حمكمة النقض “وقد قضت حمكمة النقض أبنه 
ىف شأن حاالت  1959لسنة  51من القانون  46عماًل بن  املادة  -مشفوعة مبذكرة برأيها ىف احلكم
من هذا  09بعد ميعاد األربعني يومًا املنصصوص عليها ىف املادة  -لنقضوإجراءات الطعن أمام حمكمة ا

القانون، إال أن جتاوز امليعاد املذكور ال يرتتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك ألن الشارع إمنا أراد 
بتحديده جمرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحًا إىل غري هناية، والتعجيل بعرض األحكام 

 (.1”)لصصادرة ابإلعدام على حمكمة النقض ىف مجيع األحوال مىت صدر احلكم حضورايً ا

طبقاً  -من املقرر أن حمكمة النقض تتصصل ابلدعوى مبجرد عرضها عليها“وقضت كذلك أبنه: 
وتفصصل فيها لتستبني عيوب احلكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة  -سالفة الذكر 46للمادة 
 (.2”)أيها أو مل تقدم، وسواء قدمت هذه املذكرة قبل فوات امليعاد احملدد للطعن أو بعدهمذكرة بر 

 وبذلك نكون قد انتهينا من عرض موجز لضماانت احلكم ابإلعدام.

 ضماانت تنفيذ اإلعدام: املبحث الثالث

من  10إىل  65من قانون اإلجراءات اجلنائية، واملواد من  411إىل  410حدد املشرع ىف املواد من 
 قانون السجون اإلجراءات الىت تتبع منذ صدور احلكم بعقوبة اإلعدام حلني تنفيذها وهى كاآلتى:

 عرض احلكم ابإلعدام على رئيس اجلمهورية: -1

مىت صار احلكم ابإلعدام هنائياً وجب رفع “من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه  410نصصت املادة 
 ”.يس اجلمهورية بواسطة وزير العدلأوراق الدعوى فوراً إىل رئ

                                                 
 .115ص -90، جمموعة األحكام، السنة 1/9/1441ق، جلسة 43لسنة  40الطعن رقم  1
 ابق .الطعن الس 2
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واحلكمة من هذا اإلجراء إعطاء احملكوم عليه ابإلعدام فرصة أخرية نظراً خلطورة العقوبة، وهتيئة الفرصة 
 (.1ىف كل احلاالت ليستعمل رئيس الدولة حقه ىف عفو أو ختفيف العقوبة إذا شاء)

و، أو إببدال العقوبة خالل أربعة عشر يوماً وينفذ احلكم الصصادر ابإلعدام إذا مل يصصدر األمر ابلعف
 فقرة اثنية(.وترفع األوراق إىل رئيس اجلمهورية بواسطة وزير العدل. 410)مادة 

يودع احملكوم عليه ابإلعدام ىف السجن بناء على أمر تصصدره النيابة العامة على النموذج الذى  -0
 جراءات جنائية(.إ 411يقرره وزير العدل إىل أن ينفذ احلكم فيه )مادة 

إذا كانت داينة احملكوم عليه تفرض عليه االعرتاف، أو غريه من الفروض الدينية قبل املوت  -0
وجب إجراء التسهيالت الالزمة لتمكني أحد رجال الدين من مقابلته، وألقارب احملكوم عليه أن يقابلوه 

إجراءات  410حمل التنفيذ )مادة ىف اليوم الذى يعني لتنفيذ احلكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن 
 جنائية(.

تنفذ عقوبة اإلعدام داخل السجن أو ىف مكان آخر مستور بناء على طلب كتاىب من النائب  -9
العام يبني فيه استيفاء إجراء رفع األوراق إىل رئيس اجلمهورية، ومضى مدة األربعة عشر يومًا على هذا 

على إدارة السجن إخطار وزير الداخلية والنائب العام ابليوم  إجراءات جنائية( وجيب 413التاريخ )مادة 
 من قانون تنظيم السجون(. 65/0احملدد للتنفيذ وساعته )مادة 

جيب أن يكون تنفيذ عقوبة اإلعدام حبضور أحد وكالء النائب العام، ومأمور السجن وطبيب  -1
 ئية(.إجراءات جنا 414/1السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة )

جيب أن يتلى احلكم الصصادر ابإلعدام منطوقه والتهمة احملكوم من أجلها على احملكوم عليه،  -4
وذلك ىف مكان التنفيذ مبسمع من احلاضرين، وإذا رغب احملكوم عليه إبداء أقوال حرر وكيل النائب العام 

 إجراءات جنائية(. 014/0حمضراً هلا )

 عقوابت(. 10)مادة  يتم تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقاً  -5
                                                 

 .115ص -املرجع السابق -”عقوبة اإلعدام بني التدابري والعقاب“ -د. يسر أنور على 1
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عند متام التنفيذ حيرر وكيل النائب العام حمضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب ابلوفاة وساعة  -8
 حصصوهلا.

تدفن احلكومة جثة احملكوم عليه ابإلعدام على نفقتها ما مل يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك،  -4
 اءات جنائية(.إجر  411وجيب أن يكون الدفن بغري احتفال )مادة 

ال جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام ىف أايم األعياد الرمسية، أو األعياد اخلاصة بداينة احملكوم عليه  -13
إجراءات جنائية( ويوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام على احلبلى إىل ما بعد شهرين من وضعها  415)مادة 
 إجراءات جنائية(. 954)مادة 

 اخلامتة

إلسالمية وإن كانت تقرر عقوبة اإلعدام كجزاء الرتكاب بعض اجلرائم بيد ميكنا ان نقرر الشريعة ا
أهنا مل تسرف ىف استخدام هذه العقوبة. فاملالحظ أن الشريعة اإلسالمية ال تعاقب ابإلعدام إال ىف ثالث 
ما ىف جرائم فحسب، وهى جرمية زىن احملصصن، واحلرابة، والقتل العمد. واإلعدام ىف اجلرمية األوىل وجوىب أ

 الثانية والثالثة فهو جوازى.

وأما ابلنسبة للردة فنحن نرى أهنا ليست من قبيل اجلرائم املعاقب عليها ابإلعدام. فهى ليست عمالً 
 جمرماً، ال يستأهل صاحبه أى جزاء دنيوى، وإن كان العقاب عليه ىف اآلخرة.

 عدام.أما ابلنسبة للبغى فهو ليس من قبيل احلدود املعاقب عليها ابإل

وسوف نعرض فيما يلى لتقييم موقف املشرع املصصرى من عقوبة اإلعدام )أواًل( مث لرأينا ىف املوضوع 
 )اثنياً(.

ومن املالحظ أن املشرع املصصرى يسرف كثريًا ىف تقرير عقوبة اإلعدام ؛فإن الضماانت الىت أحا  هبا 
حقيقية سوى ضمانة واحدة فقط، وهى املشرع احلكم بعقوبة اإلعدام. ال ميكن أن نعترب منها ضمانة 

صدور حكم اإلعدام ابإلمجاع، أما الضمانتان األخراين فال ميكن أن يكوان كذلك. فرأى املفىت 
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استشارى من انحية، وعرض القضية على حمكمة النقض ليس مزية مقصصورة على القضية احملكوم فيها 
ضية غري احملكوم فيها ابإلعدام. كما أن ابإلعدام فحسب، وإمنا هو حق مقرر لذوى الشأن كذلك لألق

حمكمة النقض ال تتغري وظيفتها عند نظر القضية احملكوم فيها ابإلعدام، وإمنا يظل حمكمة قانون ال 
حمكمة واقع حتاكم احلكم املطعون فيه، وال حتاكم الطاعن من جديد،وال شك أن هذا يعرب عن قصصور ىف 

 إلعدام وعدم كفايتها للحد من األخطاء القضائية بشأهنا.الضماانت اإلجرائية املقررة للحكم اب

حنن نؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام من التشريع املصصرى، وقصصر نطاقها على عدد حمدود للغاية من اجلرائم 
وجيب أن تكون عقوبة اإلعدام ىف اجلرائم الىت نؤيد تقرير عقوبة اإلعدام فيها اختيارية ال وجوبية، كيما 

 أن ميارس سلطته التقديرية ىف تفريد العقاب حسب اخلطورة اإلجرامية للجاىن. يستطيع القاضى

وجيب أن حتا  عقوبة اإلعدام بضماانت فعلية تكفل االطمئنان لتوقيع هذه العقوبة، ومن أبرز هذه 
الة الضماانت ىف رأينا: قابلية احلكم الصصادر ابإلعدام للطعن فيه أمام حمكمة النقض ابعتبارها ىف هذه احل

حمكمة واقع وقانون ىف آن واحد، وإرجاء تنفيذ عقوبة اإلعدام ملدة ثالث سنوات بعد صريورة احلكم 
هنائياً؛ ألن فوات هذه املدة كفيل بغلق ابب األمل أمام ظهور أدلة جديدة تفيد براءة احملكوم عليه 

 ابإلعدام.

 اهلوامش
اتريخ “، د. فتحى املرصفاوى 41ص -1441دار النهضة العربية، طبعة  ”أحباث ىف اتريخ الشرائع القدمية“ -د. حممود السقا -1

 .184 -188ص -1458دار الفكر العرىب، “دراسة حتليلية للقانونني الفرعوىن والبطلمى  -القانون املصصرى
 .44ص -املرجع السابق -د. حممود السقا -0
 .40ص -1418ة القومية، اجمللد األول، العدد الثالث، نوفمرب اجمللة اجلنائي” القضاء اجلنائى عند الفراعنة“ -د. رؤوف عبيد -0
 1444-مؤسسة املعارف –عبدهللا عبدالقادر الكيالىن ) عقوبة االعدام ىف القانون املصصرى و الشريعة االسالمية :دراسة مقارنة (  -9
. 
 عقوبة اإلعدام .املرصد العرىب ملناهضة  –د/محدى مراد )عقوبة اإلعدام ىف املنظور اإلسالمى (  -1
 .1ص -0331رسالة دكتوراة، حقوق القاهرة، ” حق املتهم ىف حماكمة عادلة“راجع د. عالء حممود الصصاوى:  -4
 .( من العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية مع فارق بسيط ىف الصصياغة19رددت الضماانت ذاهتا الىت نصصت عليها املادة )-5
 .5/0/1448جلسة  -تورية علياق دس15لسنة  49القضية رقم  -8
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، 1440دار النهضة العربية، طبعة ” الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان ىف اإلجراءات اجلنائية“راجع د. أمحد فتحى سرور:  -4
 .140 -141ص
 .بعدهاوما  451ص -1454الطبعة احلادية عشرة، ” مبادئ اإلجراءات اجلنائية ىف القانون املصصرى“راجع د. رءوف عبيد:  -13

 .94 -98املوسوعة اجلنائية، الطبعة األوىل، ص -راجع املستشار جندى عبد امللك -11
 .134ص -1444دار الثقافة اجلامعية، طبعة ” اإلعدام بني التدابري والعقاب“ -د. يسر أنور على -10
 .015ص -1481، طبعة 1جـ” القسم العام -الوسيط ىف قانون العقوابت“ -د. أمحد فتحى سرور -10
 .115ص -90السنة  -جمموعة األحكام -1/9/1441جلسة  -ق43لسنة  40الطعن رقم  -19
 .10ص -03، جمموعة األحكام، السنة 4/1/1444جلسة  -ق08لسنة  1504الطعن رقم  -11
 .104ص -1445، طبعة ”العقوبة -حماضرات ىف اجلزاء اجلنائى“ -د. على محودة -14
 .1113ص -1445رية العامة للقانون اجلنائى، منشأة املعارف، الطبعة الثالثة، النظ“ -راجع د. رمسيس هبنام -15
 .551ص -00، جمموعة األحكام، السنة 08/13/1481ق، جلسة 11لسنة  040لطعن رقم -18
 .وما بعدها 03ص -0339دار الكتب القانونية، طبعة ” قانون العقوابت العسكرى“ -راجع د. عاطف فؤاد صحصصاح -14
 .115ص -90، جمموعة األحكام، السنة 1/9/1441ق، جلسة 43لسنة  40رقم  الطعن 03
 الطعن السابق . 01
 .115ص -املرجع السابق -”عقوبة اإلعدام بني التدابري والعقاب“ -د. يسر أنور على 22
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 مفهوم التصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة
   قا للتشريع اجلزائري
 األستاذة:بوبكر نبية
 راهطالبة دكتو 

 جبامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس
 ملخص:

للتــــذخل  دفــــع الدولــــةالشــــكلية للــــدوائر املتكاملــــة  يف جمــــال الصصــــناعات اإللكرتونيــــة ، األمهيـــة اإلقتصصــــادية للتصصــــاميم
يــة  إبجــراءات تشــريعية تــوفر احلمايــة القانونيــة هلــذا اإلبتكار.ومبــا أن التصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة ذات طبيعــة تقن

 كات البد من التعمق يف فهمها من خالل الوقوف على أهم املبادئ اليت تقوم عليها.

 الكلمات املفتاحية:

 التصصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة،مبادئها ،خصصائصصها

 

Résumé: 

L’importance  économique reside dans  la protection des topographies des 

cercuits integres dans le domaine de la fabrication élétronique a oblige l’état  à 

mettre en place un arsena  juridique  pour  assurer la l’invention. 

Vu que la topographie des cercuit intégres prosede une nature parement 

technique, il s’ est avere donc utile d’approfoudire sa convirance à travers les 

unites sur lesquelles ils reposent. 

Les mots clés : 

Les topograpgies des cercuits intégré -  principe-  
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 مقدمة:

تعترب التصصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة ابتكار حديث نسبيا ومن أهم االبتكارات اليت شهدها القرن 
يف ســرعة  وســامهت احليــاة العامــة وتغلغلــت يف البنيــة التقنيــة للعــامل، والــيت احتلــت ســائر جوانــب العشــرين،

أهنــا  ورغــم منــو الصصــناعات التقليديــة، التقــدم الــزمين للتكنولوجيــا ليبلــغ معــدل منــو الصصــناعة أضــعاف معــدل
خمطــط عبـارة عــن بـرانمج ميكــن مـن تنظــيم  تتطلـب جهــد فكـري ومــايل إال أن إستنسـاخها ســهل ابعتبارهـا

 وضبط وختزين املعلومات. 

 هذا ما دعى املؤسسات التشريعية يف الدول، خاصة الـدول املتقدمـة إىل االهتمـام هبـا منـذ الثمانينـات،
ا اليـاابن تلتهـو م قـانوين حلمايتهـا مـن اإلعتـداء تحدة األمريكية أول دولة هتتم بوضع نظاالوالايت امل وكانت

ميم الشـكلية للـدوائر املتكاملـة اثل لقانون الوالايت املتحدة األمريكية حلماية التصصـاممو بتبنيها قانون خاص 
غــري أن  ،1986 ســار علــى نفــس الــنهج اإلحتــاد األرويب يف عــام وقــد ،1985مــاي  31ذلــك يف  كــانو 

الـدول العربيــة بقيـت يف معــزل عــن محايتهـا إال بعــد األلفيـة اجلديــدة، وتعــد اجلزائـر أحــد هـذه الــدول حيــث 
 حرصت بعد التزامها ابتفاقية تريبس على وضع نظام قانوين محائي هلا.

ـــرغم مـــن أن إتفاقيـــة واشـــنطن أجـــازت يف مادهتـــا الرابعـــة لكـــل طـــرف أن ينفـــذ إلتزاماتـــه اإلتفاق يـــة و ابل
بـراءات اإلخـرتاع  أو قـانون، طبوغرافية أو مبوجـب قـانون املؤلـفمبوجب قانون خاص بشأن التصصميمات ال

أو قـانون الرسـوم والنمـاذج الضـناعية أو قـانون املنافسـة غـري املشـروعة أوأي قـانون اخـر أو أي جمموعـة مــن 
قـانوين محـائي خـاص  وضـع نظـامأغلب التشريعات مبـا فيهـا املشـرع اجلزائـري فضـلت  إال أن تلك القوانني،

هبا،و يرجع ذلـك إىل أغـراض جتاريـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى إىل حماولـة منـع نسـخ التصصـاميم الشـكلية 
 األصلية واإلجتار هبا الذي قد يعرقل املصصاحل اإلقتصصادية للدول.

لقــانون ودارســيه ومبــا ان التصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة هلــا طبيعــة تقنيــة معقــدة ال ميكــن لرجــال ا
فهمها إال ابلتعمق يف مبادئه لبلوغ معناه،وهذا ما سوف تتم دراسته متبعني املنهج الوصـفي حيـث نتنـاول 
أهم املفاهيم الواردة بشأنه والتطـورات التشـريعية الـيت سـامهت يف تغلغلـه يف امليـدان القـانوين إلسـتغالل أهـم 
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ما سنحاول حتليل طبيعته ومدى أتثريهـا علـى اجلانـب خصصائصصه وما مييزه  عن عناصر امللكية الصصناعية،ك
 القانوين واإلجتماعي واإلقتصصادي.

األمر الذي يـدفعنا إىل التسـاؤل عـن مـا مـدى متكـن املشـرع اجلزائـري مـن  تبـين أهـم مبادئـه الـيت تسـاهم 
املبحـث االول تعريـف  يف وضع قواعد محاية مالئمة له؟وذلك ضمن خطـة مقسـمة إىل مبحثني،نتنـاول يف

 .أما املبحث الثاين فتناولنا فيه مضمون التصصاميم الشكلية .التصصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة 

 املبحث األ ل:تعريف التصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة

اع هبـا ة بغيـة اإلنتفـقتصصـاديالي إبتكـارات تسـتغل يف املشـاريع اإن التصصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة ه
ألمهيتهـــا يف اجملـــال  نظـــراو  للنهـــوض ابألمـــة والرقـــي هبـــا، جتمـــاعيااليف اجملـــال اإلقتصصـــادي و وحتقيـــق تغيـــري 

التكنولـــوجي كـــان البـــد مــــن معرفـــة املقصصـــود ابلتصصـــاميم الشــــكلية للـــدوائر املتكاملـــة)املطلب األول( وأهــــم 
 . التطورات التشريعية اليت عرفتها الدول)املطلب الثاين(

 ال ل:املقصود ابلتصاميم الشكلية للد ائر املتكاملةاملطلب ا

مــن املبتكــرات اجلديــدة النفعيــة الــيت تــرد عــن إبتكــار يف  (1)تعتــرب التصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة
علــــــى صــــــناعة منتجــــــات معينــــــة أو اســــــتعمال طــــــرق صــــــناعية مبتكــــــرة مــــــن الناحيــــــة  وتنطــــــوي ،املوضــــــوع
كـــان لزامـــا علـــى الـــدول املتقدمـــة إجيـــاد نظـــام   ،االقتصصـــاديةالعالقـــات  ونظرا ألمهيتهـــا يف تنظـــيماملوضـــوعية،

لــذا جنــد اغلــب  ،والتجــارةيف تطــوير جمــال الصصــناعة  تشــريعي يكفــل محايــة هــذه التصصــاميم الشــكلية ويســاهم
ر املتعلــق حبمايــة التصصــاميم مــألوهــذا مــا جنــده يف ا ،هلــاالتشــريعات قــد ضــمنت أنظمتهــا القانونيــة بتعريفــات 

الفقــه ابدر وقــدم بعــض املفــاهيم الــيت تســهل فهــم هــذا  نأاالول(،كمــا للــدوائر املتكاملــة )الفــرع  الشــكلية
إضــافة إىل تنــاول املقصصــود ابلتصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة مــن الناحيــة التقنيــة  املوضــوع)الفرع الثــاين(

  مبا أهنا تدخل ضمن اجملال التقين)الفرع الثالث(.

                                                 
فهناك من التشريعات اليت تستعمل مصصطلح التصصاميم الطبوغرافيا للـدوائر  ختتلف تسمية التصصاميم الشكلية ابختالف التشريعات،  -1

 ملوصالت كاملشرع الفرنسي.وهناك من يفضل مصصطلح أشباه ا املندجمة كاملشرع املغريب ،
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 املشرع اجلزائري  ابلتصاميم الشكلية   قا لتعريفالفرع األ ل:املقصود 

فكـــان عليهـــا  ،محــائيألـــزم الــدول بضـــرورة وضــع نظـــام  إن جــدة املوضـــوع وأحقيــة خمرتعـــه يف احلمايــة، 
دد املشـــرع اجلزائـــري املـــراد حـــف حتديـــد معـــىن التصصـــاميم الشـــكلية للـــدوائر املتكاملـــة لتحديـــد نطـــاق محايتـــه،

املتعلـــق حبمايـــة  08-03 تكاملـــة مـــن خـــالل املـــادة الثانيـــة مـــن األمـــر رقــمابلتصصــاميم الشـــكلية للـــدوائر امل
 التصصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة اليت تن  على أنه : " يقصصد يف مفهوم هذا األمر ما أييت:

الدائرة املتكاملة منتوج يف شكله النهائي أو يف شكله اإلنتقايل يكـون أحـد عناصـره علـى األقـل عنصصـرا  -
االرتباطات أو جزء منهـا هـي جـزء متكامـل مـن جسـم و/ أو سـطح لقطعـة مـن مـادة،ويكون  وكل ،نشطا

 خمصصصصا ألداء وظيفة إلكرتونية.
التصصـميم الشـكلي نظــري الطبوغرافيـا هــو كـل ترتيــب ثالثـي األبعاد،مهمـا كانــت الصصـيغة الــيت يظهـر فيهــا  -

لــة أو للــبعض منهــا أو ملثــل العناصــر يكــون أحــدها علــى األقــل عنصصــرا نشــطا،ولكل وصــالت دائــرة متكام
 املعد لدائرة متكاملة بغرض التصصنيع".ذلك الرتتيب الثالثي األبعاد 

وإعتمــد املشــرع يف تعريفــه للتصصــاميم الشــكلية علــى املصصــطلحات التقنيــة الــيت جعلــت التعريــف غامضــا 
 " وصعب الفهم،كما أهنا عرفت كل مصصطلح على حدة  "الدوائر املتكاملة"  و"التصصميم الشكلي

 الفرع الثاين: املقصود ابلتصاميم الشكلية من الناحية الفقهية

نظـــرا لصصـــعوبة حتديـــد معـــىن التصصـــاميم الشـــكلية للـــدوائر املتكاملـــة، قامـــت بعـــض التشـــريعات  كالتشـــريع 
 بتحاشــي تعريــف هــذا املوضــوع اتركتــا إايه للفقــه، 1990والتشــريع األملــاين لســنة  1990الفرنســي لســنة 
 اك بعض التعريفات اليت سنعمد على ذكرها:ويف هذا الصصدد هن
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التصصـــاميم أبهنـــا "خمرتعـــات تتعلـــق ابمليـــدان اإللكـــرتوين وتقـــوم علـــى  معـــالل فـــؤادحيـــث عـــرف األســـتاذ  
إدماج عدد كبري من الوظائف الكهرابئية يف مكـون صـغري عـن طريـق ترتيـب ثالثـي أبعـاد العناصـر أحـدمها 

 .(1)"الربجمةعلى األقل نشط ولبعض أو كل وصالت دائرة 

أبن " طبوغرافيـا ، ليسـت سـوى تصصـميما جملموعـة مـن « CHavanne et j.j Burst » و عرفهـا  
 .(2)الدوائر املدرجة يف املساحة الصصغرية املخصصصصة لشبه املوصل املتضمنة للدوائر املدجمة"

 الفرع الثالث: املقصود ابلتصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة من الناحية التقنية.

تعــرف التصصــاميم علــى أهنــا "جمموعــة مــن األســالك الــيت تتجمــع يف وحــدة صــغرية أو يف مؤلفــات تنــدمج 
 . (3)فيها"

وتعــرف الــدائرة املتكاملــة أبهنــا "عبــارة عــن دائــرة إلكرتونيــة مصصــغرة ومكونــة مــن شــرائح الســيلكون،تبلغ 
وتســـــمى)  ،(4)″ٍّدقيقـــــةمســـــاحتها عـــــدد املليمـــــرتات وحتتـــــوي علـــــى اآلالف مـــــن املكـــــوانت اإللكرتونيـــــة ال

integrated circuits (أو )IC .) 

ـــلة تســـمى )) رقاقـــة (( حتتـــوي علـــى مكـــوانت   كمـــا تعـــرف أبهنـــا "عبـــارة عـــن بلـــورة صـــغرية شـــبه موصِّّ
ـــــــة )  ـــــــائط الثنائي ( واملكثفـــــــات )  resistors( واملقاومـــــــات )  diodesكهرابئيـــــــة كالرتانزســـــــتورات والنب

capacitorsت املتنوعة ببعضها داخل الرقاقة لتشكل دائرة إلكرتونيـة، توضـع (،ويتم توصيل هذه املكوان
 ( معدنية package)  ]أو حافظة  [الرقاقة على مغلـــفة 

 (5)ن التوصيالت ملحومة إىل أطراف))أرجل(( خارجية لتكوين الدائرة املتكاملة"وتكو  أو بالستيكية،

                                                 
 038.، ص  0331فؤاد معالل، شرح القانون التجاري املغريب اجلديد، طبعة اثنية،  -0
 50.حممد حمبويب،املرجع السابق، ص  – 3
 131.نعيم مغبغب، املرجع السابق، ص  -4

5-CF, Georges Mtzcer et Jean –paul vabre , pratique des circuits intégrés numériques, édition 
marketing, année 1998, p.15 

 .14:03،ساعة0310-39-01يوم .hlsearch.dz/googlehttp://www?منصصور العبادي، اإللكرتونيات ، -6
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 .املتكاملةلد ائر لاية التصاميم الشكلية املطلب الثاين: ظهور تشريعات مح

ســـابقا كـــان التصصـــميم الشـــكلي حيمـــى إمـــا مبوجـــب قـــانون بـــراءة اإلخـــرتاع أو قـــانون الرســـوم والنمـــاذج 
الصصناعية أو قانون العالمات التجارية، كما أن هناك بعض الدول من محته مبوجـب قـانون املؤلـف، ولكـن 

النـوع مـن التكنولوجيـا و ألغـراض جتاريـة نتيجة التطور الذي عرفه اجملال التكنولوجي وحاجة الصصناعة هلذا 
ووجــود إختالفــات بينــه وبــني عناصــر امللكيــة الفكريــة دفــع إىل وضــع نظــام قــانوين خــاص حبمايــة التصصــاميم 

ســنتعرض لظهــور تشــريعات محايــة التصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة  هلــذا الشــكلية للــدوائر املتكاملــة ،
 زائري)اثنيا(.للدول املتقدمة)أوال( والتشريع اجل

 . تشريعات الد ل املتقدمة اخلاصة ابلتصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة: الفرع األ ل

شــهد اجملــال الصصــناعي لــدى الــدول املتقدمــة تطــورا يف صــناعة الــدوائر املتكاملــة،الناتج عــن عمليــة مركبــة 
مـــا جعـــل إســـتثمار صـــناعة يعتمـــد تطويرهـــا علـــى خمـــزون مـــن املعرفـــة القائمـــة والناجتـــة عـــن البحـــث العلمي،

الـــدوائر املتكاملـــة معـــرض للمنافســـة غـــري املشـــروعة مـــا أدى إىل ضـــرورة البحـــث عـــن نظـــام قـــانوين محـــائي 
،وتعـــد الـــوالايت املتحـــدة األمريكيـــة الســـباقة إىل ذلـــك هبـــدف دعـــم إقتصصـــادها وتلتهـــا يف ذلـــك الـــدول 1هلـــا

ت املتحــدة األمريكيــة)أوال( والقــانون الفرنســي إىل تشــريع الــوالاي وعليــه ســنتطرق الصصــناعية مبــا فيهــا فرنســا،
 اخلاص ابلتصصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة)اثنيا(.

 أ ال:قانون الوالايت املتحدة األمريكية اخلاص ابلتصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة.

التصصــــاميم  نظـــرا إلشـــتداد املنافســـة مـــا بــــني الـــوالايت املتحـــدة األمريكيـــة واليــــاابن فيمـــا يتعلـــق بصصـــناعة
الشكلية للدوائر املتكاملة الذي أثر على إقتصصاد الوالايت املتحدة األمريكية ما أدى إىل إسـتياء أصـحاب 

ر الــذي ألمــا وزايدة نســبة اخلســائر مــن جهــة أخــرى، ،جهــةهــذه اإلبتكــارات بســبب ضــياع حقــوقهم مــن 
ا لـذ فسـة غـري املشـروعة لليـاابن،دفع أبصحاب الشركات إىل مطالبـة الدولـة بضـرورة محايتهـا للحـد مـن املنا

تــدخل املشــرع ومحاهــا مبوجــب قــانون الرســوم والنمــاذج الصصــناعية بعــدها حــاول إخضــاعها لقواعــد قــانون 
                                                 

 ،0333كارلوس م كوراي ، تفوق امللكية الفكرية ، املنظمة العاملية و الدول النامية، ترمجة السـيد أمحـد عبـد اخلـالق،  دار املـريخ ،    -1
 .114ص 
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املؤلـــف الـــذي يبتعـــد عـــن اخلصصـــائ  التقنيـــة للتصصـــاميم مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى عـــدم تناســـق العقوبـــة 
 .(1)املفروضة على املعتدي مما شجع على تزايد إنتشار القرصنة

حيـــث تبنـــت قـــانون محايـــة ،  1984مــا حـــتم ضـــرورة وضـــع نظـــام قـــانوين خـــاص وكــان ذلـــك يف يونيـــو 
الــذي إجتــه حنــوى منــع إعــادة إنتــاج هــذه احلقــوق بطــرق غــري مشــروعة، والــذي دخــل  "أشــباه املوصــالت"
لـة يف ليكـون أول قـانون خـاص حبمايـة التصصـاميم الشـكلية للـدوائر املتكام 1984 نـوفمرب 8حيز التنفيـذ يف

 .               (2)العامل

 اثنيا: القانون الفرنسي اخلاص ابلتصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة.

لقـد عمـل املشـرع الفرنسـي وابالعتمـاد علـى اجمللــس األعلـى للملكيـة الصصـناعية واملعهـد الـوطين للملكيــة 
جلنـة القـوانني ابجلمعيـة الوطنيـة الصصناعية على إصدار مشروع قانوين حلماية الدوائر املتكاملـة،حيث قامـت 

»  ( 3)ابلنشــر العمــومي ملقرتحــات القــانون املتعلــق ابلــدوائر املتكاملــة املقــدم مــن قبــل 1981أبريللليف 
jean Foyer  »    نـوفمرب  4املـؤرخ بتـاريخ  890-81والـذي تـوج يف هنايـة األمـر بصصـدور قـانون رقـم

املؤرخ  116 - 89،وقد مت تطبيقه مبوجب املرسوم رقم 4واملتعلق بتصصاميم الشكلية للدوائر املندجمة 1981
املتعلق ابمللكية الفكرية،  591 – 90مت إدماجه يف قانون رقم  1990،ويف سنة 1989نوفمبر 0بتاريخ 

وجاء هـذا القـانون إلبـراز رغبـة املشـرع الفرنسـي يف مجـع كـل التشـريعات سـواء املتعلقـة منهـا حبقـوق امللكيـة 
 وانني املتعلقة ابمللكية الصصناعية من جهة أخرى.املؤلف من جهة والق

                                                 
واملقصصــود ابلقرصــنة اســتخدام نظــم امللكيــة الفكريــة إلضــفاء املشــروعية علــى امللكيــة االســتئثارية للــتحكم يف املواردواملنتجــات و طــرق  -1

  .إنتاجها
 .54، ص 0331فانداان شيفا، حقوق امللكية، محاية أم هنب، ترمجة السيد أمحد عبد اخلالق، دار املريخ للنشر، 

 . 44املرجع السابق،ص نعيم مغبغب، -2
10-CF,André Bertrand, La propriété intellectuelle, Livre II, margue et brevets dessin et modèles, 
délamas 1995, pp 282 – 283.  

 10.حممد حمبويب، املرجع السابق، ص  -11



 8102العدد الرابع مارس                                                                             جملة املنار للبحوث  الدراسات القانونية  السياسية
 6 

 

161 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

وقســمت هــذه املدونــة إىل ثالثــة فصصــول :امللكيــة األدبيــة والفنيــة يف الفصصــل األول وامللكيــة الصصــناعية يف 
الفصصــل الثـــاين أمــا الفصصـــل الثالــث فيتعلـــق بتمديـــد تطبيــق هـــذه املدونــة إىل بعـــض البلــدان التابعـــة للســـيادة 

مـن هـذا القـانون املتعلـق ابمللكيـة الصصـناعية يضـم التنظـيم اإلداري واملهـين للمعهـد  عوالفصصـل الرابـ الفرنسـية،
أمـــا الكتـــاب اخلـــامس منـــه يتعلـــق ابلرســـوم والنمـــاذج يف حـــني يتعلـــق الكتـــاب  ،الصصـــناعيةالـــوطين للملكيـــة 
اريـــة الكتـــاب الســـابع فيتعلـــق ابلعالمـــات الصصـــناعية والتجو  ،ةيـــة املخرتعـــات واملعـــارف التقنيـــالســـادس حبما

 واخلدمة على بعض الشارات املميزة.

 100-94أهم التعديالت الرئيسية الواردة على قانون امللكية الفكرية الفكريـة فتتجلـى يف قـانون  منو 

-96 الــذي يهــدف إىل دعــم اجلانــب الزجــري املتعلــق ابلتقليــد مث القــانون رقــم 1994فيفــري  5بتــاريخ 
تشــريع الفرنســي مالئمــا مــع إتفاقيــة املنظمــة العامليــة الــذي جــاء مــن أجــل جعــل ال 1996بتــاريخ  1106

 .   (1)للتجارة اليت تنظم جانبا متعلقا حبقوق امللكية الفكرية

 الفرع الثاين: التشريع اجلزائري اخلاص حبماية تصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة.

ي تفــرض شــرو  لإلنظمــام تلعــب املنظمــة العامليــة للتجــارة دورا أساســيا يف حركــة اإلقتصصــاد العــاملي،وه
جلزائـر مـن بـني هـذه وتعـد ا إليها ما أدى ابلكثري من الدول إىل إصالح إقتصصادها إلرساء إقتصصـاد السـوق،

وذلــك بغيــة  ،للتجــارةالــدول الــيت قامــت إبصــالحات إقتصصــادية مبــا تتوافــق مــع مــا تتطلبــه املنظمــة العامليــة 
ســـــتثمار إضـــــافة إىل حماولتهـــــا مســـــايرة التجــــــارة إنعـــــاش اإلقتصصـــــاد الـــــوطين وتطـــــويره وحتفيـــــز وتشـــــجيع اإل

 .(2)الدولية

ن علــى فكــا ومبــا أن املظمــة العامليــة للتجــارة هتــتم ابلدرجــة األوىل ابلتجــارة ومــا يســاعد علــى تطويرهــا،
اجلزائر إجراء تعديالت تشريعية بن  قوانني جديـدة مل تكـن موجـودة وتعـديل قـوانني أخـرى مبـا يتوافـق مـع 

 العاملية للتجارة وابخلصصوص إتفاقية اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية.إتفاقية املنظمة 

                                                 
 91.حممد حمبويب، املرجع السابق، ص  -10
، انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجـارة، األهـداف و العراقيـل، جملـة الباحـث، كليـة العلـوم انصر دادي عدون، منثاوي حممد  -13

 .58 – 41، ص 0339،ورقلة، ، 30االقتصصادية و التجارية و علوم التسيري، عدد 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

ولتحقيــق ذلــك تبــىن املشــرع اجلزائــري قــانون خــاص حبمايــة التصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة مبوجــب 
املعــدل واملــتمم ابملرســوم  (1)016-05 مبينــا كيفيــة تنفيــذه مبوجــب املرســوم التنفيــذي 08-03 األمــر
 .345-08نفيذي رقم الت

 املبحث الثاين:مضمون التصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة

ا مـن أمهيـة إن التأثري البالغ للتصصاميم الشـكلية علـى اجملـال التكنولـوجي جعلهـا حمـل إهتمـام الـدول ملـا هلـ
كنتهـــا مـــن والـــيت م ،تتمتـــع هبـــاويرجـــع ذلـــك إىل امليـــزات الـــيت  ،جتماعيـــةواال قتصصـــاديةاالابلغـــة علـــى احليـــاة 

م مـن تصصـنيفها لـرغواب ،قتصصـاديالإضـافة إىل اجملـال ا ،يجتمـاعالانـة هامـة يف اجملـال القـانوين واإحتالل مك
ســنتطرق خلصصــائ  التصصــاميم  هلــذا إال أهنــا ختتلــف عــنهم يف نقــا  عــدة، ،الصصــناعيةضــمن عناصــر امللكيــة 

 عناصر امللكية الصصناعية)الفرع الثاين(.الشكلية للدوائر املتكاملة)الفرع األول( ومتييزها عما يشبهها من 

 الفرع األ ل: خصائص التصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة.

إن حداثــة املوضـــوع والطبيعـــة التقنيـــة جعلتـــه يتميـــز بســـمات كغـــريه مـــن عناصـــر امللكيـــة الصصـــناعية الـــيت  
عليــــه ســــنتناول الطبيعــــة ســــامهت يف زايدة اإلهتمــــام بــــه ســــواء يف اجملــــال القــــانوين أو اجملــــال اإلقتصصــــادي ،و 

 القانونية)أوال( واإلقتصصادية)اثنيا( واإلجتماعية)اثلثا(.

 .أ ال: الطبيعة القانونية للتصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة

يثري احلديث عن الطبيعة القانونيـة للتصصـاميم الشـكلية للـدوائر املتكاملـة اخـتالف يف اآلراء الصصـادرة مـن 
 ويف هــذا وااي خمتلفــة لتحديــد هــذا احلــق ومعرفــة صــنفه للوقــوف علــى ماهيتــه،قبــل الفقــه الــذي ينظــر مــن ز 

  الصصدد ختتلف حقوق التصصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة من حيـث طبيعتهـا القانونيـة عـن احلقـوق العينيـة

                                                 
ية للـدوائر املتكاملـة و املتعلق بتحديد كيفيات إيداع التصصـاميم الشـكل 0331أوت  0مؤرخ يف  054-31املرسوم التنفيذي رقم  -14

املعــدل و  0338أكتــوبر  04املــؤرخ يف  091-38املعــدل واملــتمم املرســوم التنفيــذي رقــم   4،ص19، عــدد0331تســجيلها، ج.ر 
، 0338الـذي حيـدد كيفيـات إيـداع التصصـاميم الشـكلية للـدوائر املتكاملـة و تسـجيلها، ج.ر054  -31املتمم للمرسـوم التنفيـذي رقـم 

 .10،ص40عدد 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

ممــــا دفــــع ابلفقــــه احلــــديث إىل إضــــافة نــــوع اثلــــث إىل التقســــيم  (،1)الشخصصــــيةكمــــا ختتلــــف عــــن احلقــــوق 
حتته حقوق التصصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة وأصـطلح علـى تسـميته ابحلقـوق  أدرج ،للحقوقالتقليدي 
 .(2)املعنوية

: شــق أديب يرتكــز يف حــق الشــخ  يف إنتســاب أفكــاره (3)وميكــن أن نلحــظ أن للحــق املعنــوي شــقني
ابحلقــوق شخصصــية إليــه وأن يكــون لــه وحــده احلــق يف إذاعهــا للنــاس واحلــق يف تعــديلها، ويــرتبط هــذا احلــق 

،أمـا الشـق الثـاين  فيتمثـل يف اجلانـب (4)اليت مينـع التصصـرف فيهـا أو احلجـر عليهـا مـع عـدم قابليتهـا للتقـو م
 حقـا ماليـا ألنـه يقـوم ويعتـرب املايل الناتج عن استفادة الشـخ  مـن مثـار جهـده مبنحـه احلـق يف اسـتغالهلا،

 ابملال ومن مث ميكن التصصرف فيه والتعامل عليه.

ينصصـب علـى  يـثحب ترب احلق املعنوي أحد أهم اجلوانـب اهلامـة للتصصـاميم الشـكلية للـدوائر املتكاملـة،ويع
وهبـذا ينطـوي علـى وجهـني أحـدمها  ،ذاتـهمحاية شخصصية املبتكر كمبدع لتصصميمه ومحاية التصصميم يف حـد 

ـــة التصصـــميم ابعتبـــاره قيمـــة ذاتيـــة مـــا جعـــل حقـــوق  ،هـــذا(5)إحـــرتام شخصصـــية املبـــدع ابعتبـــاره مبـــدعا ومحاي

                                                 
و قد رأى أحد الفقهاء أن هذه احلقوق تتمتع ببعض خصصائ  احلقوق العينية و بعض خصصائ  احلقوق الشخصصية يف آن واحد   -1

 و أطلق عليه تسمية  احلقوق املختلطة.
 .53، ص  0313، خليج العريب،  14صادق حممد جربان، امللكية الفكرية و دورها يف التطور و النمو ، جملة الواحة، عدد 

 .4؛ مسيحة القليويب ، املرجع السابق ، ص 50حممد حمبويب ، املرجع السابق ، ص   -2
 .90عامر حممود الكسواين، املرجع السابق ، ص   -3
عبــد الكــر م حمســن أبودلــو، تنــازع القــوانني يف امللكيــة الفكريــة ، دراســة مقارنــة ، دار وائــل للنشــر التوزيــع عمــان، طبعــة األوىل ،   -4

 .4 – 1مسيحة القليويب ، املرجع السابق، ص ؛ 03، ص 0339
 و ميكن تلخي  احلقوق املعنوية يف:   -5

 حق استغالل التصصميم . -
 حق املطالبة ابن ينسب إليه العمل كمبتكر، و أبن يذكر امسه. -
 حق منع أي تعديل أو تطوير و تغيري يف العمل قد يسيء إىل شرفه أو مسعته أو شهرته أو مكانته العلمية. -
اجع عن عقود التنازل أو التصصرف ابحلقوق املادية حىت بعد استغالهلا، إذا كان ذلك الرتاجع ضروراي للمحافظـة الرت  -

 على شخصصيته و مسعته شر  تعويض الغري عن الضرر الناتج عن هذا الرتاجع.
 ،عبد هللا عبد الكر م عبد هللا، محاية حقوق امللكية الفكرية للباحثني يف االقتصصاد اإلسالمي 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

، (2)عــن احلقــوق العينيــة واحلقــوق الشخصصــية(1)التصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة تتميــز بطبيعــة خاصــة
فــإن حقــوق  (3)حبيــث إذا كانــت احلقــوق العينيــة ختــول لصصــاحبها حــق اإلســتعمال واإلســتغالل والتصصــرف

والتصصـــــرف دون عنصصـــــر التصصـــــاميم الشـــــكلية للـــــدوائر املتكاملـــــة ال تشـــــمل ســـــوى علـــــى حـــــق االســـــتغالل 
االستعمال ألن قيمة التصصاميم الشكلية تتجلى بوضوح يف حالة عرضها على املستهلك واالستفادة منهـا، 
ويكون ذلك إما ابستغالهلا أو التصصرف فيها دون االحتفـاظ هبـا، كمـا هـو احلـال يف األشـياء املاديـة إذ أن 

كـان للمبـدع مـثال أن   فـإذا ،لكيـة العاديـةإستعمال الشخ  لشيئ مادي إمنـا هـو عنصصـر مـن عناصـرحق امل
يستعمل التصصميم الشكلي الذي إبتكره فإن إستعماله للتصصميم الناتج عن حـق ملكيـة هـذا الشـيئ املـادي 

ا لــذلك فــإن احلــق يف التصصــميم الشــكلي احملمــي خيتلــف عــن حــق امللكيــة تبعــو  ولــيس نتيجــة منحــه احلمايــة،
يرتتــب عليــه حــق إســتعمال مثــل اإلســتعمال املرتتــب علــى حــق العاديــة ألن التصصــميم الشــكلي احملمــي ال 

 امللكية.

ومن جهة أخرى يصصعب إعتبار التصصميم الشكلي حق شخصصـي إبعتبـاره يقـوم علـى التـزام املـدين أبداء 
 .(4)ال أثر ملثل هذا االلتزام يف التصصميم الشكلي بينما ،مل معني أو االمتناع عن عمل معنيع

                                                                                                                                                             

abdullah.pdf % -7 ilcon arabic20% popersa 23 www.pislamiconter.kair.edu.sahttp:// ، 
 مساءا.  14.03، ساعة  19/10/0311اليوم

حبها كيــاان قانونيــا مينــع الغــري مــن حيــث ورد يف ديباجــة اتفاقيــة تــريبس أن " حقــوق امللكيــة الفكريــة حقــوق خاصــة، تعطــي لصصــا -1
 استغالل هذه املبتكرات إال بعد احلصصول على ترخي  و دفع مقابل". 

 .80، ص 0339مارتن هور ، امللكية الفكرية، التنوع البيولوجي و التنمية املستدامة ، حل ملسائل الصصعبة ، دار املريخ للنشر، 
ملاليـة املتعلقـة ابلذمـة، حبيـث عـرف احلـق العيـين أبنـه سـلطة مباشـرة يقرهـا القـانون حيث اعتربت مـن التقسـيمات الرئيسـية للحقـوق ا -2

لشخ  معني على شيء حمدد ابلذات متكنه من أي تقيد من هذا الشيء، يف حـني حـدد معـىن احلـق الشخصصـي أبنـه عالقـة أو رابطـة 
 و ميتنع لصصاحبه عن أداء عمل.قانونية بني شخصصني حيق ألحدمها مبقتضاها أن يلزم اآلخر أبن يؤدي له عمال أ

، 1441إسحاق إبراهيم منصصور ، نظريتا القانون و احلق و تطبيقاهتا يف القوانني اجلزائرية، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة ، طبعـة اثنيـة ،  
 .034ص 

 وهره.و يقصصد ابالستعمال القيام بكافة األعمال الالزمة لالستفادة من الشيء بصصورة مباشرة دون أن ميس جب -3
 .    اما التصصرف فيقصصد به استخدام الشيء بطريقة تستنفذ هبا بطريقة كلية أو جزئية.  

 .005، ص 2006حممد إبراهيم موسى ، براءات االخرتاع يف جمال األدوية ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية ، 
 .05 – 01سابق ، ص ؛ حممد ايراهيم موسى ، املرجع ال59حممد حمبويب ، املرجع السابق، ص   -4

http://www.pislamiconter.kair.edu.sa/
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

  .ة لتصاميم الد ائر املتكاملةاثنيا:الطبيعة االقتصادي

تعترب التصصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة نقطة حتول للتنمية االقتصصادية مىت أستغلت إستغالال حكيما 
مــن قبــل مبتكرهــا الــذي ميلــك وحــده حــق إســتغالهلا بصصــفة مطلقــة دون غريه،ويرتتــب علــى هــذا اإلحتكــار 

لـب أكـرب عـدد مـن الـزابئن والعمـالء وحتقيـق أكـرب قـدر الغـري لـه حـىت يـتمكن مـن ج (1)ةمحايته من منافس
. وال تظهر قيمة التصصاميم الشكلية إال إذا أدجمـت يف مشـروع اقتصصـادي، فالتصصـاميم الشـكلية (2)من الربح

ال تستغل ماليـا وال يسـتفاد منهـا إال إذا أقـيم مشـروع جتـاري أو صـناعي  إلسـتغالهلا أوبيعـت ملشـروع قـائم 
.فإستعمال تصصميم شكلي يف تقنية الصصـوت أو (3)بتكر يتمثل يف تنفيذ التصصميم صناعيافعال ألن التزام امل

الصصـــورة أوتقويـــة اإلرســـال التلفزيـــوين، فمـــزااي هـــذه التصصـــاميم ال تظهـــر إال إذا إســـتثمرت يف مشـــروع جتـــاري 
 وإقتصصادي.

 اثلثا: الطبيعة االجتماعية للتصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة.

لة االجتماعية أن ينال املبتكر مثرة إنتاجه سواء حبقه يف إحتكار إستغالله أو حصصوله على إنه ملن العدا
إذ أن تشـــجيع   ،(4)رمـــا يقابـــل ذلـــك مـــن مكافـــأة علـــى جمهوداتـــه لتشـــجيعه وتشـــجيع الغـــري علـــى اإلبتكـــا
ذلــك مــن ويظهــر  ،إســتغالل التصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة يــؤدي إىل تغــري يف املســتوى االجتمــاعي

،وهلــذا إهتمــت الكثــري مــن الــدول ومنهــا اجلزائــر بتنظــيم (5)ارتفــاع مســتوى املعرفــة وكســب الوســائل التقنيــة
تشـــريعات خاصـــة حلمايتهـــا ومحايـــة مبتكرهـــا ابعتبـــار هـــذه القـــوانني الوســـيلة الوحيـــدة إلقـــرار هـــذه احلقـــوق 

                                                 
املـؤرخ  30 – 30حيث نظم املشرع اجلزائري املنافسة بني املنتجني تنظيما قانونيا للحـد مـن املنافسـة غـري املشـروعة مبوجـب األمـر   -1
 . 90، عدد 0330املتعلق ابملنافسة، ج.ر  0330حويلية  14يف 

 .180، ص  ،املرجع السابق والفنية والصصناعيةاملدخل إىل امللكية الفكرية،امللكية األدبية  فاضلي إدريس،  -2
 .19مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص  -3
 .51حممد حمبويب ، املرجع السابق، ص  -4
حيث كانت الدوائر اإللكرتونية تصصنع من مكوانت منفصصلة ميكن التالعب هبا ابليد، فهذه الدوائر املتكاملة ال تستهلك الكثري من -5

قبل  ضة للفشل و كان نشاطها حمصصورا يف السرعة على الرغم من أهنا مازالت شائعة يف تطبيقات بسيطة وكان ذلكالطاقة و كانت عر 
 .1414اخرتاع الدائرة املتكاملة يف 

Cf, Metzceer et jean Paul vabie, op.cit, p. 14. 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

 (1)حالة التخلف إىل حالة الرخاءومحاية اجلمهور املستهلكني، كما أهنا تساعد على إنتقال الشعوب من 
فــإقرار هــذا احلــق يــؤدي إىل حفــظ النظــام العــام يف  ةنميــم والرقــي الصصــناعي وحتقيــق التالــيت تســاهم يف التقــد

اجملتمــع وهومــا تســعى إليــه الــدول إبعتبــار أن محايــة التصصــميم الشــكلي ال تــوفر احلمايــة للمبــدع وحــده وإمنــا 
 املقلدة.حتمي املستهلك من إستهالك البضائع 

 الفرع الثاين: متييز التصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة عن ما يشبهها.

تصصـــنف حقـــوق امللكيـــة الصصـــناعية إىل نـــوعني مـــن احلقـــوق، حقـــوق تـــرد علـــى املبتكـــرات النفعيـــة فنجـــد 
 حقـوق تردعلـى العالمـات الفارقـة،و كـلاع والرسوم والنمـادج الصصـناعية و التصصاميم الشكلية وبراءات اإلخرت 

وعليـه سـنميز بـني التصصـاميم الشـكلية وبـراءات  هذه احلقوق تلتقـي يف عـدة  نقـا  وتفـرتق يف نقـا  أخـرى
 والعالمات الفارقة)اثلثا(. اإلخرتاع)أوال( والرسوم والنمادج الصصناعية)اثنيا(

 التصاميم الشكلية للد ائر املتكاملة  براءة االخرتاع. -أ

املـــة وبـــراءة االخـــرتاع ضـــمن املبتكـــرات اجلديـــدة ذات القيمـــة تصصـــنف التصصـــاميم الشـــكلية للـــدوائر املتك
النفعيــة الــيت تتنــاول املنتجــات مــن الناحيــة املوضــوعية،وختول صــاحبها دون غــريه إمكانيــة اســتغالل ابتكــاره 

  .(2)اجلديد و متتعه حبق احتكار اإلنتاج إضافة إىل مسامهته يف تغيري الظروف االقتصصادية واالجتماعية

حقــوق معنويــة تــرد علــى أشــياء غــري ماديــة وهــي هبــذا متــنح للمبتكــر فائــدتني، فائــدة معنويــة كمــا تعتــرب 
تكون ابإلعرتاف الرمسي للمبتكر أبنه صاحب الفكرة اإلبتكاريـة يف اإلخـرتاع وأول مـن توصـل إليـه وفائـدة 

  .(3)اإلبتكار تسويقه دون إتفاق مالك أوبتصصنيعه  فادة من اإلبتكار سواء مادية متنع على الغري اإلست

                                                 
فكرية،امللكيـة األدبيـة و الفنيـة  والصصـناعية ،املرجـع ؛ فاضلي إدريـس، املـدخل إىل امللكيـة ال10مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص  -1

 .180السابق، ص 
؛ فاضــلي إدريــس، املــدخل إىل امللكيــة الفكرية،امللكيــة األدبيــة و الفنيــة و الصصــناعية 80، 55حممــد حمبــويب ، املرجــع الســابق، ص  -2

 .080،املرجع السابق، ص 
؛ مسيحـة القليـويب 015، ص 0313ملؤسسة اجلامعية للدراسـات، طبعـة األوىل، علي ند م اجلمعي، امللكية التجارية و الصصناعية، ا -3

 .1، املرجع السابق ، ص 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

اإلخرتاع يف املسامهة يف تقدم الفن الصصـناعي  براءةو صصميم الشكلي للدائرة املتكاملة كما تظهر أمهية الت
للـــدول املهتمــــة هبـــاذين اجملــــالني. إضـــافة إىل أتثريهــــا علــــى التجـــارة الداخليــــة واخلارجيـــة وترتيبهــــا لعالقــــات 

لـــق حبـــق إســـتغالهلا فهـــو حـــق مؤقـــت وحمـــدد مبـــدة .وفيمـــا يتع1إقتصصـــادية ووضـــع حـــدود للمنافســـة املشـــروعة
 .(2)قانونية ومطلق من حيث استئثار وإحتكار اإلبتكار يف مواجهة الغري

وابلنســبة للوظيفــة الــيت تقــوم هبــا التصصــاميم الشــكلية و بــراءة االخــرتاع فتتجلــى يف مــنح احلمايــة القانونيــة 
 . (3)مصصدر اإلنتاج ملنتج جديد أو لطرق ووسائل صناعية مستحدثة بغض النظر عن

االخــرتاع يف حمــاور إال أهنــا ختتلــف عــن بعضــها  بــراءةو ميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة ورغــم تشــابه التصصــا
 البعض.

فــإذا كــان موضــوع اإلبــداع يف التصصــميم الشــكلي يقتصصــر علــى التصصــميم ذاتــه ابعتبــاره عبــارة عــن خمطــط 
م إلنشـاء دائـرة متكاملـة.فإن موضـوع بـراءة اإلخـرتاع يوضح العناصر واملكوانت و حتديد العالقة فيمـا بيـنه

    .(4)خيتلف من جمال آلخر فقد يكون اإلخرتاع متعلق ابجملال الصصناعي أو الزراعي... اخل

وفيمــا يتعلــق مبــدة محايــة التصصــاميم الشــكلية فإهنــا ختتلــف عــن املــدة املقــررة لــرباءة االخــرتاع ، ففــي األوىل 
سـنوات يبـدأ سـرايهنا ابتـدءا  10بــ  08-03نـ  املـادة السـابعة مـن األمـر حددها املشرع اجلزائـري ضـمن 

 من اتريخ إيداع طلب التسجيل أو من اتريخ أول استغالل جتاري له.

قــد حــدد مــدة احلمايــة بعشــرين ســنة  09املتعلــق بــرباءات االخــرتاع يف املــادة  01-03بينمــا جنــد األمــر 
اءة، كما منح محاية مؤقتة وخاصة لالخرتاعات الـيت تعـرض ابتدءا من اتريخ إيداع طلب احلصصول على الرب 

   .(1)يف معرض رمسي أو معرتف به رمسيا

                                                 
السيد عبد الوهاب عرفه، الوسيط يف محاية حقوق امللكية الفكرية و جوائز الدولة يف العلوم و العلوم التكنولوجية املتقدمة و الفنـون -1

 .11، ص 0339وعات اجلامعية، و اآلداب للمبدعني و املتفوقني، دار املطب
 .01؛ حممد إبراهيم موسى ، املرجع السابق، ص 19مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص  -2
 .11، ص 0334فرحة زراوي صاحل، الكامل يف القانون التجاري،حقوق امللكية الفكرية،ابن خلدون للنشر،  -3
 .108مسيحة القليويب ، املرجع السابق، ص  -4
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

ومــن أهــم األســباب الــيت جعلــت الــدول هتــتم بوضــع نظــام قــانوين خــاص ابلتصصــاميم عــدم تطــابق شــرو  
اجلـدة  التصصميم الشكلي مع الشرو  الواجب توافرها للحصصول على براءة اإلخرتع،خاصة ما يتعلـق بشـر 

 الــذي يعتــرب أقــل صــرامة يف التصصــاميم الشــكلية مقارنــة مــع شــر  اجلــدة الواجــب تــوافره يف بــراءة اإلخــرتاع،
وإمنا تـوافره علـى اجملهـود  يإضافة إىل عدم توافر التصصميم يف كثري من األحيان على شر  النشا  اإلخرتاع

 .  (2)الفكري الذي هو أقل درجة من النشا  اإلخرتاعي

 ميم الشكلية للد ائر املتكاملة   الرسوم   النماذج الصناعية:التصا -ب

النمـاذج الصصـناعية حقـوق متـنح لصصـاحبها احلـق يف سـوم و تعترب التصصـاميم الشـكلية للـدوائر واملتكاملـة والر 
استغالهلا واحتكار إنتاجها، وابلتايل احتكار السوق فيما يتعلق إبنتاج وبيع املنتجات أو ابستغالل طريقة 

قـوق تنشـأ يف حمـيط البحـث العلمـي .و هـذه احل(3)ية جديدة و يكون ذلك ملـدة زمنيـة حمـددة قـانوانصناع
 والتجارية.174الفين وتستغل يف البيئة الصصناعية و 

ورغم اعتبار التصصاميم الشكلية للـدوائر املتكاملـة والرسـوم والنمـاذج مـن قبيـل املبتكـرات اجلديـدة و رغـم 
 مواضيع تتمثل يف:  أوجه الشبه إال أنه خيتلفان يف

إذا كانــت التصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة مــن املبتكــرات اجلديــدة ذات القيمــة النفعيــة الــيت يــؤدي  -
اســتغالهلا إىل تلبيــة حاجــات التقــدم الصصــناعي بتــوفري احلمايــة هلــا وملبتكرها،فــإن الرســوم والنمــاذج الصصــناعية 

يـة الـيت ال تـؤدي محايتهـا إىل إعاقـة النمـو االقتصصـادي تصصنف ضمن املبتكـرات اجلديـدة ذات القيمـة اجلمال
 .  (4)الرتباطها ابجملال الفين وكوهنا تؤدي دور بعدي ملرحلة اإلنتاج و املتمثل يف مرحلة التداول

                                                                                                                                                             
 . 35-30من األمر  09املادة  -1
؛ صالح زين الدين، شرح التشريعات الصصناعية والتجارية، دار الثقافة، عمان، الطبعة  04فرحة زراوي صاحل، املرجع السابق ، ص  -2

 .91، ص 0331األوىل، 
 .013علي ند م اجلمعي، املرجع السابق، ص  -3
 .10حممود خمتار أمحد بريري، املرجع السابق،ص -4
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

يف حـــني تعتـــرب الرســـوم والنمـــاذج الصصـــناعية  (1)تتميـــز التصصـــاميم الشـــكلية للـــدوائر املتكاملـــة بطـــابع تقـــين -
 فين ما جيعلها منشآت شكلية ذات طابع تزييين.ابتكارات ذات طابع 

عنصصــر اجلـــدة يف التصصــاميم الشـــكلية يـــرد علــى التخطـــيط املعتمــد إلنتـــاج الـــدائرة املتكاملــة والقـــائم علـــى  -
حتديد املوقع الطبيعي لكل عنصصر فيهـا ن،مـا جيعـل شـر  اجلـدة ينحصصـر يف اجلانـب املوضـوعي للمنتجـات 

بتكــار برخصصــه صــناعة منتجــات جديــدة أو اســتعمال طريقــة صــناعية الــيت ينــتج عنهــا اســتئثار صــاحب اال
 مستحدثة.

أمـــا الرســـوم و النمـــاذج الصصـــناعية فـــرغم أهنـــا تتضـــمن ابتكـــارا جديـــدا إال أن عنصصـــر اجلـــدة ال يـــرد علـــى 
موضوع املنتجات أو طريقة إنتاجها صناعيا ،إمنا عنصصر اجلدة يرد على الشكل الذي تصصب فيه املنتجات 

 .   (2)صصر على الشكل اخلارجي للمنتجاتأي أنه يقت

إن صاحب التصصميم الشكلي يـدين ملـن سـبقوه اببتكـاره ابعتبـاره حلقـة ضـمن سلسـلة مـن االبتكـارات  -
السابقة له، يف حني تعترب الرسوم والنماذج الصصناعية عمل لصصيق بصصاحبه بـربوز الطـابع الشخصصـي ملبتكـره 

 .  (3)واقرتابه من امليدان الفين
 ميم الشكلية للد ائر املتكاملة   العالمات الفارقة.التصا -ت

إذا كانــت التصصــاميم الشــكلية للــدوائر املتكاملــة مــن املبتكــرات اجلديــدة ذات القيمــة النفعيــة الــيت تتنــاول 
املنتجــات مــن الناحيــة املوضــوعية، فــإن العالمــة  الفارقــة هــي تلــك الــيت متكــن صــاحبها مــن حــق احتكــار 

 تجاته أو احتكار استعمال عالمة متيز متجره أو متيز بلد اإلنتاج.استعمال عالمة متيز من

                                                 
لبعض التصصاميم الشكلية تتصصف أبوصاف و حمل يضعها يف نطاق امللكية األدبية و الفنية عند احلديث عن محاية املصصنفات جيد ا  -1

 الرقمية.
ـــــــة و الصصـــــــناعية ، ـــــــة األدبي ـــــــو /:www.Google/search/?hhttpيـــــــونس عـــــــرب ، احملـــــــددات العامـــــــة للملكيـــــــة الفكري م ، الي

 صباحا. 13.33، ساعة 19/31/0310
 .401؛مسيحة القليويب ، املرجع السابق، ص 01عطية عبد احلليم صقر، املرجع السابق، ص  -2
 .10؛ حممود خمتار أمحد بريري ، املرجع السابق ص  81حممد حمبويب ، املرجع السابق ، ص   -3

http://www.google/search/?h
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

أو  1فالعالمـــة الـــيت متيـــز املنتجـــات عـــن مـــا يشـــبهها يف الســـوق قـــد تكـــون العالمـــة التجاريـــة أوالصصـــناعية
اخلدمـــة ورغـــم التفرقـــة القانونيـــة بـــني هـــذه العالمـــات إال أهنـــا ختضـــع لـــنفس القواعـــد واألحكام.فالشـــخ  

 .(2)ستعمال عالمة واحدة حتقق الغرضني لبيع سلعتهالواحد ميكنه إ

املتعلق ابلعالمات يف نـ  املـادة الثانيـة فقـرة األوىل علـى أنـه  06-03وقد عرفت العالمة ضمن األمر 
: " يقصصــد ابلعالمــة الرمــوز القابلــة للتمثيــل اخلطي،الســيما الكلمــات مبــا فيهــا أمســاء األشــخاص واألحــرف 

ور واألشكال املميزة للسلع أوتوضيبها و األلوان مبفردها، أو مركبة اليت تسـتعمل  واألرقام والرسومات أوالصص
 كلها لتمييز سلع أو خدمات شخ  طبيعي أو معنوي عن سلع أو خدمات غريه" 

أما العالمة اليت متيز احملل التجاري فيطلق عليها االسم التجاري و تعـد مـن بـني الوسـائل الـيت متيـزه عـن 
،وابلرجــوع إىل األمــر 3التجاريــة املماثلــة لــه أو املشــاهبة لــه،كما أهنــا وســيلة جللــب الــزابئنغــريه مــن احملــالت 

فقـرة اخلامسـة  00املتعلق ابلعالمات جند أن املشرع اجلزائري قد عرف االسم التجـاري يف املـادة  03-06
 .(4)"على أنه: " التسمية أو العنوان الذي يعرف املؤسسة

توضع لبيان مصصدر املنتجات فهي تسمية املنشـأ الـيت أصـبحت حتظـى أبمهيـة  فيما يتعلق ابلعالمة اليتو 
متزايــــدة يف اجملــــال االقتصصــــادي بفضــــل الــــدور الــــذي تلعبــــه  يف ضــــمان جــــودة ونوعيــــة البضــــاعة املعروضــــة 

وتعـــين تســـمية املنشـــأ االســـم اجلغـــرايف لبلـــد أو منطقـــة أو جـــزء مـــن منطقـــة أو انحيـــة أو مكـــان  ،(5)للبيـــع
جودة هـذا املنـتج أو ميزاتـه منسـوبة حصصـرا أو أساسـا  وتكون ،نه أن يعني منتجا انشئا فيهمسمى.ومن شا

                                                 
 ت عبارة " عالمة السلعة".حيث مجع املشرع بني العالمة التجارية و عالمة املصصنع حت -1
 .031فرحة زراوي، املرجع السابق ، ص  
 . 55حممد حمبويب ، املرجع السابق، ص   -2
 .04، ص 0330عز الدين مرزا انصر عبد هللا العباسي ، االسم التجاري ، دار حامد للنشر عمان ، طبعة أوىل، -3
 ا يتوافق مع التطور السريع الذي ساد املعامالت التجارية.حيث اختلف الفقهاء يف وضع تعريف جامع لالسم التجاري مب-4

 .01نفس املرجع، ص 
 .098فرحة زراوي صاحل ، املرجع السابق ، ص    -5
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

وقـد ركـز هـذا التعريـف علـى إبـراز ميـدان تطبيـق  ،(1)لبيئـة جغرافيـة تشـتمل علـى العوامـل الطبيعيـة والبشـرية
 (2)تسميات املنشأ حيث بني العالقة اللصصيقة بني املنتجات واألرض

فارقـــة تســـتعمل لغـــرض محايـــة وتوســـيع نشـــا  املؤسســـات التجاريـــة وعالقتهـــا مــــع ورغـــم أن العالمـــة ال
الزابئن،وال ميكن تصصور منتجات دون عالمات تنطبق عليها،فهي شارات مرتبطة أساسـا ابملؤسسـة وجيـب 

فهي ليست شـبيهة ابلتصصـاميم الشـكلية للـدوائر املتكاملـة  3احملافظة عليها بقدر ما تكون املؤسسة موجودة
ا تلتقــي يف عــدة حمــاور جتتمــع بينهــا عــدة أوجــه تشــابه لكــن و يف نفــس الوقــت ختتلــف عــن بعضــها إال أهنــ
 البعض.

 العالمات الفارقة.ميم الشكلية للد ائر املتكاملة   أ جه الشبه بني التصا-

ففيمــا يتعلــق أبهــم احملــاور الــيت تشــرتك فيهــا التصصــاميم الشــكلية مــع العالمــات الفارقــة هــي أن كــل مــن  
اميم الشكلية للدوائر املتكاملـة والعالمـات الفارقـة تعتـرب حقوقـا معنويـة تـرد علـى أشـياء غـري ماديـة،وال التصص

  .(4)ةتدخل ضمن التقسيم التقليدي للحقوق املالي

كما أن هذه احلقوق مرتتبة عـن املنافسـة حبيـث كـل مبتكـر يسـعى للتفـوق علـى غـريه جللـب أكـرب عـدد 
مـن األرابح، ويتحقـق هـذا بتنظـيم املنافسـة التجاريـة واحلـد مـن املنافسـة غـري من الزابئن و حتقيق أكرب قدر 

املشـروعة لتــوفري احلمايــة للمخـرتع واالعــرتاف لــه حبــق احتكـار اســتغالل االخــرتاع ملـدة حمــددة قــانوان ومحايــة 
أي . حيــث ختضــع هــذه احلقــوق جملموعــة مــن الشــرو  احملــددة قــانوان حلمايتهــا مــن (5)منتجاتــه مــن التقليــد

 اعتداء قد يضر مبصصلحة مالكها وحقه يف جين مثار جهده.

                                                 
 .58حممد حمبويب  املرجع السابق، ص   -1
 098.فرحة زراوي صاحل، املرجع السابق ، ص   -2

 54.حممد حمبويب، املرجع السابق، ص   -50
 81.، ص نفس املرجع  -51
؛فاضـــلي 11، ص 0333منـــري حممـــد اجلنبيهـــي، ممـــدوح حممـــد اجلنبيهـــي، العالمـــات و األمســـاء التجاريـــة ،دار الفكـــر اجلـــامعي،  -50

 .189إدريس، املرجع السابق، ص 
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 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

أمـا أوجــه اإلخــتالف، فــإن احلــق املتعلــق ابلتصصــاميم الشـكلية للــدوائر املتكاملــة هــو حــق مؤقــت و يرجــع 
افز لتشـجيعه علـى ذلك إىل أن احلق يف استغالهلا يتطلـب مـنح صـاحبها فـرتة حمـددة جلـين مثـار جهـده كحـ

تنقضي مبرور عشـر سـنوات مـن اتريـخ إيـداع طلـب احلمايـة أو مـن أول اتريـخ  دةهذه املو البحث العلمي، 
لإلستغالل التجاري. أمـا احلـق يف العالمـة الفارقـة فهـو حـق مؤقـت لكـن ال تتنـاىف طبيعتـه مـع اسـتمراره يف 
جتديد الزمن، ومعىن ذلك أن مالك العالمة الفارقة له احلق يف االحتفاظ هبا إىل األبد بشر  املواظبة على 

التســجيل لــدى اجلهــة املختصصــة وذلــك مراعــاة ملصصــلحة املالــك ورغبتــه يف اإلســتمرار إبتصصــاله ابلــزابئن عــن 
 . (1)طريق العالمة

ويعــد املســاس حبقــوق مالــك التصصــميم الشــكلي دون إذنــه اعتــداء علــى حقوقــه وقــد أوقــع املشــرع عقوبــة 
تعد احلماية مقيدة مبدة حمددة مينع فيها  على ذلك لضمان احتكار مالك التصصميم حلق االستغالل، وهبذا

علــى الغــري االســـتفادة مــن التصصــميم الشـــكلي إال مبوافقــة مــن مالكهـــا.و فيمــا يتعلــق ابلعالمـــة الفارقــة فـــإن 
اســتغالهلا يف أي صــنف آخــر مــن املنتوجــات الــيت ال تنتمــي إىل الصصــنف الــذي وجــدت مــن أجلــه العالمــة 

ل احلماية مطلقة وذلك بسـبب شـهرهتا ومنفعتهـا االقتصصـادية، وتقتصصـر الفارقة ال يعد اعتداءا عليها ما جيع
 من اتفاقية ابريس. 0مكرر  6هذه احلالة على العالمة املشهورة واليت مت تعريفها يف املادة 

وتثبت ملكية التصصميم الشكلي للدائرة املتكاملة مبجرد تسجيلها لدى املعهـد الـوطين اجلزائـري للملكيـة 
 قرينة بسيطة قابلة إلثبات عكسها يف حالة توفر للغـري دليـل علـى أسـبقية اسـتغالهلا. أمـا الصصناعية و تعترب

العالمـــة الفارقـــة فملكيتهـــا تثبـــت إبحـــدى الكيفيتـــني إمـــا بتســـجيل العالمـــة الفارقـــة ويكـــون ذلـــك ابســـتفاء 
ه قـام بتصصـرفات اإلجراءات اإلدارية أو ابالستعمال، و يف هـذه احلالـة يتوجـب علـى املعـين ابألمـر إثبـات أنـ

   .(2)أو أعمال تثبت إرادته يف امتالك مسة ما

وفيمـــا يتعلـــق ابلتصصـــرف يف التصصـــميم الشـــكلي فقـــد يكـــون مســـتقال عـــن احملـــل التجـــاري أومصصـــاحبا لـــه. 
حبيث يشرت  يف احلالة الثانية إما أن يكون التصصميم الشكلي عنصصر جـوهري يف إنشـاء احملـل التجـاري وال 

فرهـا أو قـد يـرد إتفـاق التصصـرف يف التصصـميم الشـكلي ضـمن بنـود عقـد التصصـرف يف يتصصـور قيامـه بـدون توا
                                                 

 103.عز الدين مرزا انصر عبد هللا العباسي، املرجع السابق، ص   -53
 004.فرحة زراوي صاحل، املرجع السابق، ص  -54



 8102العدد الرابع مارس                                                                             جملة املنار للبحوث  الدراسات القانونية  السياسية
 6 

 

119 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

احملــل التجــاري، ويف هــذه احلالــة يعتــرب التصصــميم الشــكلي للــدائرة املتكاملــة عنصصــر اثنــوي فيــه. أمــا العالمــة 
تهـا أو الفارقة فال يتصصور التصصرف فيها مستقلة عن احملل التجاري إال يف حاالت استثنائية ويـتم نقـل ملكي

 .1)احلجز عليها أو رهنها مبجرد التصصرف يف احملل التجاري إبحدى التصصرفات املذكورة

 اخلامتة

ابلرغم من أن املشرع اجلزائري حاول تبين املبادئ العامة للتصصاميم الشـكلية الـيت تسـاهم يف فهـم طبيعتـه 
صصــــطلحات قانونيــــة يف ســــتعمل موتســــهل وضــــع قواعــــد محائيــــة تناســــب وهــــذه الطبيعــــة إال ان املشــــرع مل ي

وإمنــا متســك مبصصــطلحات تقنيــة صــعب فهــم هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا مــا قــد حتــتم علــى رجــال  ،تعريفــه
 القانون ودارسيه اللجوء إىل املختصصني يف هذا اجملال لفهم وظيفته ويتضح ذلك من خالل:

ذي جيعــل محايــة عــدم حتديــد القــوانني الواجــب الرجــوع إليهــا يف حــال عــدم وجــود غمــوض، األمــر الــ  -
التصصاميم الشكلية مرتبطة بعدة قوانني كالقانون املدين، القانون التجاري، قانون اجلمارك، قـانون التقيـيس، 

 وهذا ما قد يؤدي إىل عدم احرتام القواعد املتعلقة حبمايتها  والتشويه هبا. 
مـوض، ويرجـع ذلـك إىل عدم حتديد املقصصود مبفهوم "األصالة"ما جيعل الشـرو  املوضـوعية يسـودها الغ -

اعتبــــار شــــر  اجلهــــد الفكــــري وشــــر  اجلــــدة أقــــل درجــــة مــــن شــــر  اجلهــــد اإلبتكــــاري و شــــر  اجلــــدة يف 
 االخرتاعات.

انعــدام نــ  صــريح يعتــرب التصصــميم الشــكلي مــن العناصــر املعنويــة للمحــل التجــاري، ابعتبــار التصصــميم  -
ي، ومــن أهــم املســتجدات التكنولوجيــة الــيت والــيت اعــرتف هبــا املشــرع اجلزائــر  الشــكلي مــن احلقــوق املعنويــة

 أثرت على اجملال التكنولوجي وخاصة اجملال اإللكرتوين الذي حيتاج إىل استثمار واسع.

وصـعوبة فهـم خصصائصصـه بسـهولة مـن جهـة،ومن  ونظرا لطبيعة التقنية للتصصـاميم الشـكلية للـدوائر املتكاملـة،
لــه والــيت تعــود إلختصصــاص الفقــه الــذي يتوجــب جهــة أخــرى عــدم إختصصــاص املشــرع لوضــع مفــاهيم دقيقــة 

 عليه وضع مفاهيم دقيقة وذلك من خالل اإلستعانة أبصحاب اإلختصصاص يف اجملال التقين.

                                                 
 .03منري حممد اجلنبيهي، ممدوح حممد اجلنبيهي، املرجع السابق، ص  -55
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 العينية العقارية املشهرة  غيـــر املشهــــرة احلقوقخصوصية توقيــــع احلجز على العقارات   
  ــــــــي التشريـــــع اجلزائــــــــــــــري.

 
 
 

 

 :امللخص

إن االحكام املتعلقة ابحلجز العقاري من املواضيع اليت اوالها املشرع القسط األكرب من االهتمام مبوجب القانون 
األساس مت ادخال احكام جديدة على احلجز  على هذاو ه حبق امللكية املكرس دستوراي، ، وذلك ملساس08/09

املدنية القد م، من خالل توسيع نطاق احلجز ليشمل اىل جانب  العقاري مل تكن موجودة يف ظل قانون اإلجراءات
العقارات، احلقوق العينية العقارية املشهرة،  وكذلك إمكانية توقيع احلجز على العقارات غري املشهرة، وهتدف هذه 

 تبيان اإلجراءات املتعلقة بتوقيع احلجوز العقارية.  اىلالدراسة على وجه اخلصصوص 

 ة :الكلمات املفتاحي

 احلجز العقاري، التنفيذ اجلربي، العقارات املشهرة، احلقوق العينية العقارية املشهرة، العقارات غري املشهرة.

Le résumé 

La réorganisation des dispositions touchant aux sujets saisies immobiliers que le 

législateur a attaché l’attention la plus grande dans  le code de procédure civile et 

administratif n 08/09 , pour nuire au droit de propriété conservée 

constitutionnellement ,assure que les nouvelles dispositions quant à la saisie 

immobilière n’ont pas existé dans le code de procédure civile par l’expansion de la 

portée du saisie pour inclure en plus l’ immobilier , des droits réels immobiliers , 

aussi bien que la possibilité de saisie des biens immeubles  non publiés. L’objectif 

de l’étude en particulier pour clarifier les procédures des saisies immobilières 

 

 شهرية بوحلية الدكتورة 
 : قانـــــون جنائي ختـــــــــــصص " أ"أستاذة حماضر 

 املركز اجلامعي بريكة

 .جنــــاة محـــالوي  األستاذة
 ختـــــصص  :  قانــــون االعمـــــال دكتــوراه  طالبة

 قاملة 1491ماي 8جامعة 
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 مقدمــة : 

أن املكانة اهلامة اليت حيتلها العقار يف اجملتمع، ابعتباره عنصصــــرا من عناصر الثروة لدى االنســان، 
انعكس على اجلانب التشريعي، من خالل جعل التنفيذ اجلربي عليه، هو آخر مرحلة من مراحل التنفيذ 

اءات املتخذة قبله، إذ األصل أن يتم وال ميكن اللجوء اليه إال بعد التأكد من عدم جدوى كل اإلجر 
التنفيذ على منقوالت املدين، ويف حال عدم وجودها أو كفايتها ميكن للدائن أن حيجز على عقارات 

الذي ميكن الدائن من وضع عقارات مملوكة ملدينه أو  احلجز العقارياملدين عن طريق استنفاذ اجراء 
 د القضاء لبيعها ابملزاد العلين واستيفاء دينه من مثنها.غريه ، أو اليت ميلك حق التتبع عليها حتت ي

سلطة القضاء ورقابته حىت جيرب املدين املمتنع عن  ىلإحيث يلجأ الدائن الذي بيده سند تنفيذي 
الوفاء ابلدين، تنفيذا للضمان العام الذي يكون له على أموال مدينه، غري أن توقيع احلجز يفرض عليه 

تتناسب وطبيعة العقارات أو احلقوق العينية املراد  اليتاليت حددها املشرع  و  جراءاتاإلو االلتزام ابلطرق 
التنفيذ عليها، واليت هتدف اىل محاية حق الدائن يف استيفاء دينه من جهة، ومحاية املدين من تعسف 

والذي  الدائن وجوره حىت ال جيرده من أمواله ويهدر كرامته وكذا احرتام حق ملكيته من جهة أخرى،
 منه. 50يف املادة  1996يعترب من املبادئ املكرسة وفقا لدستور 

اىل  601من  املواد  السادسو ع احلجز العقاري ابلفصصل اخلامس وقد نظم املشرع اجلزائري موضو 
، ةاإلداريو تضمن قانون اإلجراءات املدنية امل 05/00/0008املؤرخ يف : 08/09من القانون رقم  114

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية  66/154منه الغاء أحكام االمر  1064ب املادة الذي تضمن مبوج
مستحداث بذلك أحكاما تتعلق ابحلجز العقاري مل تكن  ،1966جوان  8املعدل واملتمم، الصصادر يف 
 موجودة يف ظل القانون امللغى.

العينية العقارية  احلقوقو ذا القانون، ينصصب على العقارات على أن توقيع احلجز العقاري وفقا هل
املشهرة، مع استحداث املشرع إمكانية توقيع احلجز على العقارات اليت تكون هلا سندات غري مشهرة ، 

   االدارية .و من قانون االجراءات املدنية  166وفقا ألحكام املادة 
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يف ظل قاري : كيف نظم املشرع االحكام املتعلقة بتوقيع احلجز الع  عليه  اإلشكالية املطر حة
 ية ؟ االدار قانون اإلجراءات املدنية و 

 االجابة على هذه االشكالية تكون وفقا للخطة التالية : 

 العينية العقارية املشهرة وغري املشهرة املعنية بتوقيع احلجز. احلقوقو ات املبحث األول: العقار 

 جز العقاري.ق العينية العقارية املشهرة حمل احلاحلقو و املطلب االول : العقارات 

 العقارات غري املشهرة حمل احلجز العقاري.املطلب الثاين: 

 .غري املشهرة : إجراءات احلجز على العقارات و احلقوق العينية العقارية املشهرة والعقارات املبحث الثاين

 شهـــــــرة.املطلب األول : استصصدار امر احلجز على العقارات و احلقوق العينية العقارية املشهرة و غري  امل

 املطلب الثاين: قيــد أمر احلجز املتعلق ابلعقارات واحلقوق العينية العقارية املشهرة وغيـر املشهرة وآثــاره . 

 املبحث األ ل: العقارات   احلقوق العينية العقارية املشهرة  غري املشهرة املعنية بتوقيع احلجز.

جز على العقارات و احلقوق العينية العقارية املشهرة و احل إن البحث يف اإلجراءات املتعلقة بتوقيع 
العقارات غري املشهرة ، اليت يستوجب التقيد هبا من طرف الدائن حىت يستطيع اقتضاء حقه من املدين ، 

العينية العقارية املشهرة ، مث العقارات غري املشهرة اليت  احلقوقو رورة  معرفة املقصصود ابلعقارات تسبقه ض
 العقاري عليها.  يقع احلجز

 .العقارية املشهرة حمل احلجز العقاري احلقوق العينية  املطلب اال ل : العقارات 

نطاق احلجز الذي كان يقتصصر على العقارات فقط ليشمل  08/09وسع املشرع مبوجب القانون 
وضيح ، االمر الذي يقتضي ت66/154احلقوق العينية العقارية ، خبالف ما كان سائدا يف ظل االمر 

 معىن العقارات واحلقوق العينية العقارية مث املقصصود ابلشهر العقاري وآثــــاره .
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 الفرع اال ل : العقارات   احلقوق العينية العقارية املشهرة.

ال يتحرك منه ، ويشغل حيزا  يعرف العقار بطبيعته على أنه "كل شيء اثبت يف مكانه ومستقر فيه 
ل شيء اثبت ال ميكن نقله من مكان اىل أخر دون لبعض االخر على أنه كمعينا ال يتغري" كما عرفه ا

 . (1)تلف

) كل شيء مستقر حبيزه  اثبت  يه من القانون املدين أبنه 683أما املشرع اجلزائري فقد عرفه ابملادة 
و كل ما ليس  ال ميكن نقله منه د ن تلف  هو عقار ، كل ماعدا ذلك من شيء  هو منقول ( ، 

ملآل وقد يكون وقد يكون املنقول بطبيعته أو حبسب ا ،لفهو منقو  –بطبيعته أو ابلتخصصي   –عقارا 
املنقوالت ال ميكن حصصرها و املشرع مل حيدد املنقول وقال أبنه كل شيء ميكن نقله دون منقوال معنواي ، و 

 تلف.

حيازة احلائز وعليه فإن العقار املعين ابحلجز هو اململوك للمدين أو للكفيل العيين أو املوجود يف و 
اإلجراءات املتخذة حلجز عقار املدين أو من يف حكمه تكون بغرض بيعه ابملزاد العلين واستيفاء الدين، 

أو على العقارات ابلتخصصي    ، املناجمو راضي وما يوجد عليها كاحملاجر وتنصصب على عقار بطبيعته كاأل
خصصصصة خلدمة األراضي الفالحية، الت الفالحية املكاملنقوالت املخصصصصة خلدمة العقار واستغالله كاآل

أما الثمار فهي حتجز مع  ،عقاردمته يكون حجزه كمنقول وليس فصصل املنقول عن العقار املخصص  خلو 
كما ان احلجز على ارض دون   ،ابملآلز عليها ابعتبارها منقوال األرض مامل تنفصصل عنها ، وقد يتم احلج

، ي  يعترب مثارا او عقارا ابلتخصصألنه ال ،البناء ىلإا جيعل احلجز ال ميتد هاإلشارة اىل البناء املشيد علي
ما اذا كان الغرض هو احلجز على  البناء فالبد من اإلشارة بذلك أبمر احلجز الذي ميتد بقوة القانون أ

 ( 2)اىل مجيع املنقوالت املعتربة يف نظر القانون عقارا ابلتخصصي 

 وهي احلقوق العينية العقارية االصلية ، جند ،قسمنيقار فهي تنقسم اىل على الع أما احلقوق العينية
عقارا ابلتخصصي  مث أتيت  وأعلى عقار بطبيعته  على رأسها حق امللكية ويكون حقا عقاراي اذا وقع

حقوق عينية عقارية اصلية تتفرع عن حق  امللكية كحق االرتفاق وحق السكىن وحق احلكر وهي ال تقع 
فإذا وقع على عقار كان حقا  ،يةار ، ومنها ما يقع على عقار او منقول مثل حق امللكاال على عق
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أما احلقوق العينية العقارية التبعية اليت تقع على عقار  ،لاالستعماعقاراي وهو حق االنتفاع وحق 
ا ومنها م بطبيعته أو ابلتخصصي  ومنها ماال يقع اال على عقار كحق الرهن الرمسي و حق االختصصاص

ة احلجز مكانيإ. واليت أجاز املشرع (3)وهي حق رهن احليازة وحقوق االمتياز ،يقع على عقار أو منقول
 عليها من طرف الدائن .

 الفرع الثاين: املقصود ابإلشهار العقاري. 

ابلشهر العقاري، شهر حقوق امللكية و احلقوق العينية االخرى اللصصيقة ابلعقارات و ابلتحديد  يقصصد
احلقوق القانونية املتسببة يف نشوئها ، ونقلها ويف ختصصيصصها ) بيع ،  هبذهالتصصرفات املتعلقة  شهر بعض

العقاري وبعض احملررات االجرائية كاألمر ابحلجز  ،ةتوثيقية املتضمنة انتقال الرتكهبة ...رهن(، الشهادة ال
ه من احلصصول على املعلومات ويهدف الشهر اىل تعريف الغري حبقوقه ومتكين ،القضائيةأو بعض الطلبات 

خبصصوص السندات املشهرة وخيتلف دور الشهر العقاري ابختالف النظام املتبع ،سواء كان نظاما للشهر 
  (4)العيين أو الشهر الشخصصي أو نظاما للشهر املختلط أو نظام السجل العقاري 

كية أو حلق عيين عقار ، وهذا هار هو اجراء ضروري لرتتيب األثر العيين يف العقود املثبتة للملاالشو 
العينية  املنصصبة على عقار  احلقوقو الذي قضى أبن كل حق للملكية،  (5) 15/14مؤكد مبوجب االمر 

ال يكون هلا اثر ابلنسبة لألطراف، وال يف مواجهة الغري إال من اتريخ االشهار يف جمموعة البطاقات 
يت ترمي اىل انشاء أو نقل أو تصصريح أو تعديل أو انقضاء ال االتفاقاتو قارية ، وكذلك العقود االرادية الع

من هذا االمر التصصرفات اليت ختضع الزاميا لإلشهار  14وقد حددت املادة  (6)حق عيين عقاري 
 .(7)العقاري بدقة

العينية االخرى يف العقار سواء   احلقوقو ملدين أبنه " ال تنتقل امللكية من القانون ا 193وتقضي املادة 
  ابألخو جراءات اليت ين  عليها القانون ذلك بني املتعاقدين أو يف حق الغري إال إذا روعيت االكان 

القوانني اليت تدير مصصلحة الشهر العقاري " وأضاف القانون املدين أبن " االلتزام بنقل امللكية أو أي حق 
ان حمل االلتزام شيئا معينا عيين أخر من شأنه أن ينقل حبكم القانون امللكية أو احلق العيين ، إذا ك

 (.8)ابلذات ميلكه امللتزم وذلك مع االحكام املتعلقة ابلشهر العقاري"
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وعليه فإن انتقال امللكية و احلقوق العينية كأثر من آاثر العقد ال يتم إال بتسجيل هذا العقد وشهره 
عاقدة أو الغري ، وعدم اشهار ابحملافظة العقارية ، فالرمسية ال تغين عن الشهر سواء بني االطراف املت
 التصصرفات املكسبة للملكية العقارية حيول دون ترتيب اثرها العيين. 

 العقارات غري املشهرة حمل احلجز العقاري.املطلب الثاين : 

أوجب املشرع افراغ كافة التصصرفات الناقلة للملكية العقارية يف الشكل الرمسي حتت طائلة بطالن 
مبوجب القانون  1مكرر 304ة واملاد ،(9)10/91من االمر  10دة مبوجب املا، التصصرف 

، وتنصصرف هذه القاعدة للدولة عند تعاملها يف العقار، غري ان قاعدة الرمسية ال تغين عن (10)88/14
، يعد استثناء قيع احلجز على العقار غري املشهر، وامكانية تو ر حىت يرتتب األثر العيين للتصصرفالشه

 طبيعة السندات املعرتف هبا قانوان لتوقيع احلجز .يدعو اىل حتديد 

 الفرع األ ل : املقرر اإلداري 

متتلك الدولة وجمموعاهتا احمللية اكرب رصيد عقاري ، القانون خوهلا التصصرف يف احملفظة العقارية يف 
سبة التصصرف يف اطار القانون ، حيث يقصصد ابلسندات اإلدارية، الواثئق اليت حتررها اإلدارة العمومية مبنا

فيها شخصصا معنواي عاما  طر  حدأتلك العقود اليت يكون  او هي، (11)ملكيتها العقارية لفائدة الغري
فتربم االدارة عقودا يف لنقل  ،اإلداريسات العمومية ذات الطابع أو املؤس البلديةوالية و الو كالدولة 

جند الكثري من األمثلة يف التشريع اجلزائري، امالكها العقارية للغري على تنوع طبيعتها مبقررات إدارية ، و 
 ونكتفي ببعضها لالستدالل: 

 85/010العقود اإلدارية املتضمنة بيع عقار يف اطار تسوية البناءات غري الشرعية تنفيذا للمرسوم  
احملدد لشرو  تسوية وضعية الذين حيوزون أراضي عمومية أو خاصة كانت حمل عقود أو مباين غري 

يعد يف منه "  10ن ، مبوجب املادة السكو ا وشرو  إقرار حقهم يف التملك واعد املعمول هبمطابقة للق
اطار هذا املرسوم عقد امللكية حسب الشكل اإلداري  تسلم رخصة البناء أ  رخصة جتزئة األرض 

ام الذي حيدد قواعد مطابقة البناايت و إمت 08/15" ، كما القانون  للبناء مع عبارة تسوية الوضعية
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اتبعة ألمالك  رضأوية وضعية البناايت املشيدة على منه طريقة تس 93إجنازها و الذي تضمنت املادة 
 الدولة أو الوالية أو البلدية عن طريق التنازل ابلرتاضي .

العقود اإلدارية املتضمنة منح التنازل على األراضي و األمالك الوطنية املعد يف اطار املرسوم التشريعي  
املؤرخني  94/300و 94/301، واملتعلق برتقية االستثمار، واملرسومني 15/10/1993: اريخبت 93/10
وطنية الواقعة يف مناطق خاصة يف الك الاألمو تياز على األراضي ،املتعلقني مبنح ام11/10/1994يف 
 ترقية االستثمار. طارإ

األراضي اليت تربم يف ظل القانون  العقود اإلدارية املعدة من  مديرية أمالك الدولة املتعلقة ابستصصالح 
بتاريخ :  83/104املتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية واملرسوم  13/08/1983املؤرخ يف  83/18
 واالستصصالح وفقا للمرسومني يعد سببا لكسب امللكية العقارية . ،13/10/1480
اء املستثمرات الفالحية اجلماعية و الفردية العقود اإلدارية املعدة من مديرية أمالك الدولة املتعلقة إبنش 

بتاريخ  10/03، وامللغى ابلقانون 08/10/1981بتاريخ  81/19طبقا لقانون املستثمرات 
 (12)، احملدد لشرو  وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية .15/08/0010
لفائدة املستفيدين من السكنات  CNEPحتيا  املقررات اليت أصدرها الصصندوق الوطين للتوفري و اال 

 (13)مبناسبة قيامه بعمليات الرتقية العقارية ، اذ يشغلون السكنات مبوجب مقررات فقط .

 الفرع الثاين :السندات العر ية.

ة كاتب من أجل اثبات تصصرف و هي احملررات اليت يقوم إبعدادها األطراف أبنفسهم أو بواسط
من دون تدخل موظف عام أو  ن وجدو،إن قبل املتعاقدين وحدهم والشهود قيعها م، ويتم تو قانوين

ظابط عمومي خمت  وال يعترب التصصديق على توقيعات األطراف من قبيل إضفاء الرمسية على العقد بل 
 11/41من املرسوم  0و 1يثبت فقط هوية املوقع دون ممارسة الرقابة على حمتوى العقد حسب املادتني 

 (.14)املتعلق ابلتصصديق على التوقيعات 19/00/1911املؤرخ يف 
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من القانون املدين بقوله"  306ومل يتطرق املشرع اىل تعريف احملررات العرفية بل أشار اليها يف املادة 
يعترب العقد غري رمسي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي او انعدام الشكل كمحرر عريف إذا  

 كان موقعا بني األطراف" 

 من القانون املدين إال " ..... 308أما ثبوت اتريخ العقد العريف ال يكون كذلك  حسب املادة 

 من يوم تسجيله  
 من يوم ثبوت مضمونه يف عقد آخر حرره موظف عام  
 من يوم التأشري عليه على يد ضاب  عام خمتص 
 "  مضاءإللذين هلم على العقد خ    من يوم   اة أحد ا 

، وهو اتريخ فرض الرمسية كركن لنقل امللكية 01/01/1911ملقصصودة هي احملررة قبل والعقود العرفية ا
حتت طائلة بطالن التصصرف، وعليه فجواز احلجز على العقار غري املشهر اذا كان له اتريخ اثبت، ال 
يات يعترب تراجعا عن مبدأ الرمسية ألنه يرتبط ابلتطبيق احلسن لنظام الشهر العيين املرتبط كذلك بعمل

 وينحصصر احلجز على العقارات غري املشهرة يف حالتني :(  15)املسح.

 80/010تطبيقا للمرسوم  01/03/1961العقارات اليت هلا عقود عرفية اثبتة التاريخ قبل  -1
املتعلق بتأسيس السجل  05/03/1916بتاريخ  16/63املعدل  للمرسوم  13/09/1980املؤرخ يف 

 (16)منه . 88ت من مبدأ األثر اإلضايف للشهر املفروض مبوجب املادة العقاري ، اذ اعفيت العقارا

اليت اكتسبت الصصيغة  01/01/1911اىل  01/03/1961العقود العرفية الثابتة التاريخ من - 0
و الذي مت  16/63املعدل و املتمم للمرسوم  19/05/1993بتاريخ  40/100الرمسية مبوجب املرسوم 
 . 01/01/1911اىل غاية  01/03/1961مبوجبه متديد الفرتة من 

وقد جرى العمل أن أغلبية احملافظات العقارية تقوم إبشهار احملررات اليت تثبت توارخيها عن طريق 
 (18)الذي يكون الغرض منه جباية رسم لفائدة اخلزينة العمومية. (17)التسجيل 
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عقارات مبقررات إدارية دفع ابملشرع وعليه فإن تعامل الناس ابلعقود العرفية و تعامل الدولة يف آالف ال
 (.19)اىل استحداث إجراءات خاصة ابحلجز على العقارات غري املشهرة

: إجراءات احلجز على العقارات   احلقوق العينية العقارية املشهرة  العقارات غري  املبحث الثاين
 املشهرة.

نقولة للمدين أو عدم وجودها يباشر الدائن الذي بيده سند تنفيذي يف حال عدم كفاية األموال امل
إجراءات احلجز، كما ميكن للدائن املرهتن أو صاحب حق االمتياز اخلاص على العقار أو حق 

 التخصصي  على العقار مباشرة  إجراءات احلجز حىت ولو انتقلت امللكية اىل الغري. 

غري  املشهرة    احلقوق العينية العقاريةاحلجز على العقارات    مرأستصدار املطلب األ ل : ا
 رة.     املشهـ

يتطلب استصصدار أمر احلجز اتباع إجراءات خاصة تتعلق ابلطلب املقدم وشكله واجلهة القضائية 
 املختصصة وكذا والواثئق املدرجة معه و تبليغه.

 الفرع األ ل : تقدمي طلب احلجز   الواثئق امللحقة به.

من قانون اإلجراءات املدنية  311ملادة يقدم طلب احلجز يف شكل عريضة بنسختني مبفهوم ا
، وتكون معللة ، مشرية للواثئق احملتج هبا ، وإذا كانت العريضة مقدمة يف شأن خصصومة قائمة  اإلداريةو 

على العريضة مسببا وقابال للتنفيذ ، وخيتلف  مرألعروضة أمامها ، مبعىن أن يكون افيجب ذكر احملكمة امل
من  16-15-14-13بد من التقيد ابلشكليات املنصصوص عليها يف املواد حتريرها جهة ألخرى ، لكن ال

 .(20)ق إ م إ

ويودع الطلب لدى رئيس احملكمة اليت يوجد يف دائرة اختصصاصها العقار من طرف الدائن أو ممثله 
 متضمنا البياانت اآلتية :(21)القانوين )كالويل ( أو االتفاقي )كالوكيل( 
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قيقي او املختار يف دائرة اختصصاص احملكمة اليت يوجد فيها العقار او اسم ولقب الدائن وموطنه احل 
 /و احلق العيين العقاري

 اسم ولقب املدين وموطنه  
وصف العقار أو / و احلق العيين العقاري املطلوب حجزه مع بيان موقعه و أية بياانت أخرى تفيد  

 (22)يف تعينه ، طبقا ملا هو اثبت يف سند امللكية .

على وصف دقيق للعقار ومعلومات كافية عن مواصفاته ومشتمالته، أجاز القانون للدائن وللحصصول 
 (23)استصصدار امر على عريضة غري قابل للطعن لدخول احملضر القضائي للعقار واعداد احملضر

وقد أنيط احملضر القضائي مبهمة القيام مبباشرة اجراءات احلجز العقاري ، مقابل حصصوله على اتعابه 
 .(24)تقدر من طرف رئيس احملكمة ، بناء على استصصدار امر على عريضة  اليت

غري ان إعداد احملضر املتعلق بوصف العقار اذا كان ال يثري من الناحية العملية صعوبة ابلنسبة 
للعقارات املشهرة فاألمر على خالف ذلك ابلنسبة للعقارات غري املشهرة ، فغالبا ما يفتقد العقد العريف 

قرر اإلداري على الوصف و البياانت الدقيقة للعقار املعين، وابلتايل للدائن أن يلجأ  لتقين خمت  أو امل
   (25)للحصصول على البياانت ملا هلا من اثر على جتسيد احلجز و البيع ابملزاد العلين

نون إ من قا 103و يرفق طلب احلجز على العقارات و احلقوق العينية العقارية املشهرة حبسب املادة 
 م و إ ابلواثئق التالية :

 السند التنفيذي املتضمن مبلغ الدين. -1
حمضر التبليغ الرمسي ألمر احلجز، ألنه من حق املدين ان يقوم بتسديد الدين مبجرد تبليغه، فالقيد  -0

 .(26)مينع من التصصرف يف العقار
 .(27)ومي 15حمضر التكليف ابلوفاء، يتضمن مطالبة املدين بتسديد مبلغ الدين خالل  -0
حمضر عدم كفاية األموال املنقولة أو عدم وجودها ابلنسبة للدائن العادي، الن الدائن املرهتن يوقع  -9

احلجز على العقار املرهون دون اللجوء اىل احلجز على منقوالت املدين و يستوجب عليه ارفاق الطلب 
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قار ابلنسبة ألصحاب مبستخرج من عقد الرهن أو امر التخصصي  أو مستخرج حق االمتياز على الع
 التأمينات العينية.

 مستخرج سند ملكية العقار.  -1
 شهادة عقارية.  -4

ون اإلجراءات املدنية من قان 544على عقارات غري مشهرة فاملادة  أما طلب احلجز املنصصب  
  كاآليت:  101،100،103اإلدارية بينت الواثئق املرفقة مع مراعاة اإلجراءات املنصصوص عليها يف املواد و 

 نسخة من السند التنفيذي املتضمن مبلغ الدين. -1
 حمضر عدم كفاية األموال املنقولة أو عدم وجودها.  -0
 مستخرج من السند العريف أو املقرر اإلداري للعقار املراد حجزه.  -0

 يصصدرو ض، وميكن جتديده حال اجتماعها، ى الواثئق يقع حتت طائلة الرفحدإالذي تنقصصه  الطلبو 
أايم من اتريخ إيداع الطلب، واذا تعددت العقارات املطلوب  8س احملكمة خالل من طرف رئي مراأل

حجزها وكانت واقعة يف دوائر اختصصاص خمتلفة يتم الفصصل من احدى احملاكم الواقع بدائرة اختصصاصها 
 البياانت املعتادة مايلي: ىلإ، ويتضمن امر احلجز إضافة (28)احدى العقارات

اليت أصدرته ومبلغ الدين املطلوب  اجلهةو مت مبوجبه احلجز واترخيه الذي  نوع السند التنفيذي -1
 به. الوفاء
 اتريخ التبليغ الرمسي للسند التنفيذي واتريخ تكليف املدين ابلوفاء بقيمة الدين. -0
تعني العقار و/أو احلق العيين العقاري احملجوز تعيينا دقيقا والسيما موقعه وحدوده ، نوعه،  -0

رقم القطعة األرضية وامسها عند االقتضاء ، مفرزا أو مشاعا، وغريها من البياانت مشتمالته، مساحته، 
اليت تفيد يف تعيينه واذا كان العقار بناية يبني الشارع ورقمه وأجزاء العقارات،  واذا خال االمر من احدى 

  (29)البياانت يكون قابال لإلبطال

ع احلجز على اختالف السندات احملتج هبا، وكذلك املشرع وحد اإلجراءات املتعلقة بتوقي نأواملالحظ 
الواثئق املدرجة مع الطلب، دون مراعاته الختالف طبيعة السند املعتمد عليه لضرب احلجز العقاري، مما 
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اللتان  603و  600والسيما ما يتعلق ابملادتني  حكاماألاإلشكاالت مبناسبة تطبيق بعض  يثري بعض
نق  احدى  نألنسبة للعقارات غري املشهرة رغم عقارية، ومل تستثىن ابالطلب بشهادة  فاقإر تشرتطان 

 الواثئق يؤدي لرفض الطلب.

 الفرع الثاين: التبليغ الرمسي ألمر احلجز.

التبليغ الرمسي ألمر احلجز يكون بواسطة احملضر القضائي، حيث يعد ورقة من أوراق احملضرين يتم 
يعذره هبا الدائن أبنه سينفذ على عقاره ابلبيع ان مل يقم بوفاء إعالهنا اىل املدين بشخصصه و يف موطنه، 

من قانون إ م إ، كوهنا  416اىل  406وتتبع شأن التبليغ الرمسي اإلجراءات املبينة يف املواد من  ،30الدين
 (31)من النظام العام.

العينية  احلقوقو من ق إ م إ ابلنسبة للعقارات  106و 105التبليغ يف املواد  حكامأوقد نظم املشرع 
 العقارية املشهرة كااليت: 

كان العقار أو احلق العيين العقاري   ذاإو ، دينيغ الرمسي ألمر احلجز للميقوم احملضر القضائي ابلتبل 
 مثقال بتأمني عيين للغري وجب القيام بتبليغ هذا األخري كذلك ، مع اخطار إدارة الضرائب.

ين يف أجل شهر واحد من اتريخ التبليغ الرمسي، يباع العقار مل يدفع مبلغ الد ذاإينذر املدين أبنه  
 جربا.
يف مصصلحة الشهر العقاري التابع  جلأم املوايل للتبليغ الرمسي كأقصصى احلجز فورا ، أو يف اليو  مرأيودع  

الذي استحدثته  نأعلى عقاري حمجوزا من يوم القيد، هلا العقار لقيده ،  ويعد العقار أو احلق العيين ال
 ر احلجز مبصصلحة الشهر العقاري ملنع املدين من التصصرف يف العقار.مأهو اإلسراع يف إيداع  105املادة 

وهو املالك   حائز العقار املرهونىلإر احلجز مأ كان احلاجز من أصحاب التأمينات العينية يبلغ  ذاإو  
وجد،  نأأو الكفيل العيين  ب حق االنتفاعليه امللكية بعد الرهن، وقد يكون صاحإاجلديد الذي انتقلت 

 وهلؤالء اخليار بني الوفاء أو قبول إجراءات احلجز وبيع العقار ابملزاد العلين.

 .32ويعترب احلجز هنائيا والعقار بني يدي القضاء إبجراء هذا التسجيل ومن يوم حصصوله
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ما ميلكه  زعأيف الشكلية لكون العقار  فرا ألاتتسم اإلجراءات اخلاصة حبجز العقاري ابلدقة و 
االنسان فال يفر  فيه بسهولة فيمنح فسحة زمنية ليسدد ديونه ويتفادى التنفيذ على العقار ابحلجز 

 .(33)عليه

احلالة اليت يظهر فيها الدائن الذي بيده سند تنفيذي حائزا لقوة الشئ املقضي  101وقد بينت املادة 
 مرأواستصصدار مع الدائنني احلاجزين  تسجيله به بعد قيد احلجز األول، وألزم القانون احملضر القضائي

على عريضة لقيده مع بقية الدائنني، ويصصبح من اتريخ التأشري به طرفا يف اإلجراءات وال جيوز شطب 
 خمالف . مرأالتأشريات إال بصصدور  التسجيالت و

، مع 161ه املادة أما ابلنسبة للتبليغ الرمسي ألمر احلجز املتعلق ابلعقارات غري املشهرة  فقد تناولت
وجد،  نأاىل حائز العقار  وأ، إذ يبلغ للمدين وما يليها 688املنصصوص عليها يف املادة  حكاماألمراعاة 

شخصصيا أو اىل احد افراد عائلته البالغني املقيمني معه، واذا كان يقيم خارج الوطن وجب تبليغه أبمر 
مل يبلغ أمر احلجز أو  ذاإو أايم من اتريخ التبليغ،  10 احلجز يف موطنه ابخلارج ،وال يتم البيع اال ابنقضاء

هذا  بلغ ومل يتم احلجز يف أجل شهرين من اتريخ صدوره، اعترب الغيا بقوة القانون، وميكن جتديده بعد
 . جلألا

ة املطلب الثاين:  قيــد أمر احلجز املتعلق ابلعقارات  احلقوق العينية العقارية املشهرة  غيـــــــر املشهر 
  آثــــاره .

قيد احلجز ابحملافظة العقارية املختصصة اقليميا هو البداية الفعلية لوضع العقار حتت يد القضاء و امر 
، كيفية قيد  136اىل  108، وبينت املواد من 34احلجز ال يرتتب عليه اعتبار العقار حمجوزا مامل يقيد هبا

، 169و  168 ملوادوا العينية العقارية املشهرة ، احلقوقو  ملرتتبة عليه ابلنسبة للعقاراتا اثراآلاحلجز و  مرأ
 ذاته ابلنسبة للعقارات غري املشهرة. مرألأوضحت ا
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 الفرع األ ل:  قيـــــــد أمر احلجز العقاري.

جز العقاري ألزم القانون احملافظ العقاري الواقع يف دائرة اختصصاصه العقار حمل احلجز، أن يقيد احل
خ االيداع من اتري ،القضائية املقدم اليه من احملضر العينية العقارية املشهر  احلقوقو ات املتعلق ابلعقار 

، وإال تعرض للعقوابت  ايمأه مثانية و اىل الدائن احلاجز خالل اجل اقصصاأوتسليمه شهادة عقارية 
 (.35)التأديبية املنصصوص عليها يف التشريع الساري املفعول

الدائنني  مساءأحمل احلجز أو احلق العيين وبيان املثقلة للعقار  قوقاحلو متضمنة بياان لكل القيود 
 وموطن كل واحد منهم. 

كر حجز سبق قيده مع ذ  مرأب ورود كل وينوه هبامشه برتتي يداعاإلويلزم كذلك بذكر اتريخ وساعة 
لية القيد وما يف عم ولويةاأل، لتحديد مرصدرت األأالقضائية اليت  اجلهةو سم ولقب وموطن كل الدائنني إ

 يرتتب عليها من آاثر ابلنسبة ألطراف التنفيذ أو الغري.

احلجز على العقارات غري املشهرة فال يقيد يف احملافظة العقارية، بل استحدث القانون مصصلحة  مرأأما 
، 36خاصة أبمانة الضبط لقيده مع الدائنني احلاجزين الذين هلم سندات تنفيذية يف مواجهة احملجوز عليه

أبنه " يفتتح أبمانة ضبط احملكمة اليت يوجد يف دائرة اختصصاصها العقار،  168ذلك مبوجب املادة و 
سجل خاص لقيد احلجوز العقارية وقيد الدائنني احلاجزين والدائنني الذين هلم سندات تنفيذية يف 

 .مواجهة املدين احملجوز عليــه" 

 العقاري. الفرع الثاين: اآلاثر املرتتبة عن قيد أمر احلجز

رتب املشرع على قيد أمر احلجز العقاري آاثرا هامة ، ختتلف حبسب التصصرفات اليت ترد على العقار  
، احلجز أو بعده مرأعليه قبل قيد  أو احلق العيين العقاري حمل أمر احلجز اليت قد يقوم هبا املدين احملجوز

 169ن  املادة  عمالإمع  136اىل   130واد وقد بني املشرع آاثر قيد احلجز ابحملافظة العقارية يف امل
 وهي :  فيما خي  آاثر قيد حجز العقارات غري املشهرة
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عليه، اليت يقوم هبا املدين احملجوز  مر احلجزأوالالحقة لقيد لتصصرفات السابقة يرتتب عن اأ ال :  
 غري مشهرة ما يلي: وأتعلق االمر بعقارات مشهرة 

كان هو   ذاإو قى حارسا عليه حىت يتم البيع ، فإن املدين يب مرألل قيد امل يكن العقار مؤجرا قب إذا 
 ساكنه فيبقى ساكنا دون دفع األجرة مامل يؤمر خبالف ذلك. 

إذا كان العقار مؤجرا وقت قيد االمر ابحلجز، اعتربت األجرة املستحقة حمجوزة حتت يد املستأجر  
اذا دفع املستأجر األجرة للمدين  ماأهبا ملالك العقار ، مينع الوفاء مبجرد تبليغه الرمسي أبمر احلجز و 

 (37)احملجوز عليه صح وفاؤه ،ويسأل عنها املدين بصصفته حائزا هلا.

تبقى عقود االجيار اليت هلا اتريخ اثبت وكان قد ابرمها املدين احملجوز عليه قبل قيد امر احلجز ،انفذة  
يدة ، اال اذا اثبت الدائن أو الراسي عليه املزاد ولو بعد يف حق احلائزين و الدائنني الذين هلم حقوق مق

 البيع ، وقوع غش من املدين احملجوز عليه أو املستأجر يف االجيار و ميكن فسخ االجيار.

جوز عليه بعد قيد امر وعقود االجيار اليت ابرمها املدين احمل ،اثبتاالجيار اليت ليس هلا اتريخ عقود  
ه ان يطلب استصصدار امر على غري انه جيوز للمحجوز علي ،احلائز حق الدائن تكون انفذة يف ال ،احلجز
العينية العقارية إذا كان ذلك يزيد من إيرادات  احلقوق أو ويرخ  له فيها إجيار العقارات ، عريضة

 (38)العقار وال يضر مبصصاحل أطراف احلجز دون االخالل ابألحكام املتعلقة بعقود االجيار الواجبة الشهر.

احلق العيين العقاري مثاره وايراداته من اتريخ قيد امر احلجز ابحملافظة العقارية ،و  و/أوتلحق ابلعقار  
للمدين احملجوز عليه ان يبيع مثار العقار امللحق به مىت كان ذلك من اعمال اإلدارة احلسنة ويودع الثمن 

يطلب من رئيس احملكمة الرتخي  له كما جيوز للمدين احملجوز عليه كذلك أن   ،ةاحملكم أبمانة ضبط
عن طريق وبيعها ابملزاد العلين أو بيعها  الفواكهو احملاصيل الزراعية وجين الثمار أبمر على عريضة حبصصاد 
 .  ( 39)مثنها أبمانة ضبط احملكمة ويودع ،وسيط أو أبية طريقة أخرى

ي يتسبب يف اختالس أو اتالف  يعاقب املدين احملجوز عليه، أو حائز العقار أو الكفيل العيين الذ 
 واملسؤولية املدنية. (40)احملاصيل أو الثمار أو الفواكه وترتتب عليه املسؤولية اجلزائية
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احلقوق العقارية  و/أو: ويرتتب عن التصصرفات اليت يقوم هبا املدين احملجوز عليه ابلنسبة للعقارات اثنيا
 املشهرة آاثر أخرى:

ين العقاري مثقال بتأمني عيين وانتقلت ملكيته بعقد رمسي مشهر اىل الغري كان العقار أو احلق العي  ذاإ 
قبل قيد امر احلجز وجب انذار الغري احلائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين أو ختليته العقار وإال بيع العقار 

 البياانت املعتادة ما يلي: ىلإ ابإلضافةجربا عليه، على ان يشتمل هذا االنذار 
 التالية له.  اإلجراءاتو نفيذي بيان السند الت 
  .بيان امر احلجز واتريخ القيد 
 التبليغ ، واال بيع  انذار احلائز وتكليفه ابلوفاء مببلغ الدين خالل اجل شهر واحد من اتريخ

واختالس هذه األخرية املنصصوص  احملاصيلوالثمار و ام املتعلقة ابإلجيار وتطبق مجيع االحك ،جرباالعقار 
 من قانون ا م ا عند انذار احلائز وتكليفه ابلوفاء. 133-130-131اد عليها يف املو 

العيين ، بعد قيد أمر احلجز ابحملافظة  ال للكفيلو احملجوز عليه وال حلائز العقار ال جيوز للمدين  
عليه يرتب أتمينات عينية  نإ وال ،عقاري احملجوزالعقارية أن ينقل ملكية العقار و/أو احلق العيين ال

، غري انه جيوز لبائع العقار احملجوز ومقرض مثنه و الشريك املقاسم أن يقيد لون تصصرفه قابال لإلبطا،ويك
 املادتني حكامأليها يف القانون املدين والسيما املنصصوص ع األوضاعو االمتياز على العقار يف اآلجال حق 
   41منه . 1001و 999

أو الكفيل العيين إبيداع مبلغ كاف أبمانة الضبط  اذا قام املدين احملجوز عليه أو حائز العقار ماأ
  (42)لتغطية اصل الدين و املصصاريف تصصبح التصصرفات القانونية الواردة على العقار انفذة.

من قانون إ م إ ابلنسبة للحجز على العقارات غري  113و  110:  كما تناول املشرع يف املادة اثلثا 
احلقيقي للعقار بسند ملكية معرتف به قانوان، كيفية ايداع طلب  املشهرة وحتسبا إلمكانية بروز املالك

 االستعجايل واجراءاته .  مام القضاءأطلب استحقاق العقار كله أو بعضه بطالن إجراءات احلجز مع 
من قانون إ م إ العقار غري املشهر الذي يتم بيعه ابملزاد العلين  114املشرع مبوجب املادة  عفىأكما  

ثر املسبق للشهر، أي يشهر حكم رسو املزاد دون ذكر ألصل امللكية، حىت ميكن اشهار من مبدأ األ
 احلكم املعين.
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 خامتــــــــــــــــــة. 

إن إصالح االحكام املتعلقة ابحلجز العقاري من املواضيع اليت اوالها املشرع القسط األكرب من 
لى حق امللكية املكرس دستوراي، و على هذا االهتمام و العناية، وذلك ملا يرتتب عليها من خماطر ع

األساس مت ادخال احكام جديدة على احلجز العقاري مل تكن موجودة يف ظل قانون اإلجراءات املدنية، 
واليت تشمل العقارات و احلقوق العينية العقارية املشهرة و العقارات غري املشهرة ، معتمدا قدر اإلمكان 

صصوص قانونية لسد ما كان يكتنف احكام احلجز ضافة نإو ضيحها ، بسيط إجراءات احلجز وتو على ت
به التشريعات احلديثة  خذتأما و يه العمل امام اجلهات القضائية من نق  و متاشيا مع ما استقر عل

 املقارنة.و 
بضماانت ختدم املدين  حاطتهإو اري احلجز العق حكامأوهذا يعكس مدى احلرص على تبسيط 

 . 08/09القانون  صدارإذلك من خالل حىت الغري  الدائن و و 
م الواردة فيه حكااألاليت تثار مبناسبة تطبيق بعض  ذلك ال ينفي وجود بعض اإلشكاالت نأغري 

اللتان ختصصان اإلجراءات والواثئق املرفقة بطلب احلجز  603و  600والسيما ما يتعلق بـتطبيق املادتني 
ري املشهرة رغم  ين  املشرع على استثنائها ابلنسبة للعقارات غواليت من بينها الشهادة العقارية ، واليت مل

 الواثئق رفض الطلب،  حدىإانه رتب على نق  
كان يعكس رغبة   نإجز على العقارات غري املشهرة  و ستحداث اإلجراءات املتعلقة ابحلن اأكما 

مؤسسات مالية، إال أن  وأادا اه الدائنني سواء كانوا افر املشرع  يف توسيع نطاق الضمان العام للمدين جت
صعوبة  الصصعوابت اليت تواجه احملضر القضائي يف إدارة إجراءات هذا النوع من احلجوز كثرية ، وال سيما

الواقع وصعوبة احلصصول على وصف دقيق للعقار،  رضأاملقرر اإلداري يف  وأاحلصصول على السند العريف 
 ملكية معرتف به قانوان ومباشرته دعوى االستحقاق. وإمكانية ظهور املالك احلقيقي الذي بيده سند
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 اهلوامش 

                                                 

و املالية، جامعة اجلزائر، بداوي عبد العزيز، احلجز العقاري يف القانون اجلزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، فرع اإلدارة 
 .13،ص0338-0335السنة اجلامعية 

 0330عبد احلميد الشواريب، االحكام العامة يف التنفيذ اجلربي، الفقه والقضاء والصصيغ القانونية، اإلسكندرية، منشأة املعارف 2
 .119ص

اقل للملكية على ضوء قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و بوقندورة سليمان، البيوع العقارية اجلربية و القضائية، إجراءاهتا وأثرها الن 3
 .40، ص0311القوانني ذات الصصلة، اجلزائر عني مليلة، دار هومة ،

العرتوس بشري، مقال الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، جملة االجتهاد القضائي للغرفة العقارية، اجلزء االول، اجلزائر، ديوان  4
 .11، ص0339ية، املطبوعات اجلامع

بتاريخ  40، املتعلق إبعداد املسح العام لألراضي و أتسيس السجل العقاري، ج ر 1451نوفمرب  10املؤرخ يف  51/59القانون  5
:18/11/1451 . 
 مرجع  نفسه .   51/59من االمر  14املادة  6
 ، مرجع نفسه. 51/59من االمر  19أنظر املادة  7
 دين. من القانون امل 141املادة  8
 .135،ج ر  1453/ 11/10املتضمن قانون التوثيق املؤرخ يف  53/41االمر  9

بتاريخ  18املتضمن القانون املدين، ج ر 58/18، يعدل ويتمم االمر30/31/1488بتاريخ: 88/19القانون  10
39/31/1488 . 

 .91، ص 0330ة و التوزيع و النشر، محدي ابشا اعمر، محاية امللكية العقارية اخلاصة، اجلزائر،  دار هومه للطباع 11
 . 40،40سليمان بوقندورة،  مرجع سابق، ص  12
حول ، 31/10/0334، احلجز على العقارات غري املشهرة، مداخلة ابمللتقى العلمي الدويل املنعقد بقسنطينة :لوصيف جناة 13

ري املشهرة يف ظل قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ص إجراءات احلجز التنفيذي على العقارات و احلقوق العينية العقارية املشهرة وغ
14. 

 .15محدي ابشا عمر، مرجع سابق، ص  14
 . 03، مرجع سابق ، ص لوصيف جناة 15
 . 03محدي ابشا عمر، مرجع سابق، ص  16
حملافظ العقاري لوالية " لالطالع على قرار صادر عن القضاء اإلداري بشأن امتناع ا 45انظر بوقندورة سليمان، مرجع سابق، ص  17

 بسكرة عن اشهار شهادة توثيقية .
 1440من قانون املالية لعام  40منع املشرع مفتشي الضرائب من تسجيل العقود العرفية املتضمنة التصصرف يف العقار ابملادة  18

 .54/40من القانون  011املعدلة للمادة 
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 0    0311ة اجلديد، ترمجة للمحاكمة العادلة اجلزائر، دار موفم للنشر،عبد السالم ديب، قانون االجراءات املدنية و االداري 19

 . 934منقحة، ص
، اجلزائر، دار اهلدى عني مليلة، 38/34عبد الرزاق بوضياف، أصول التنفيذ و احلجز التنفيذي على املنقول و العقار وفقا لقانون 20

 .88، ص0310
 . 51بوقندورة سليمان، مرجع سابق، ص 21
 ، مرجع سابق.38/34من القانون  500املادة 22
 .044عبد السالم ديب،  مرجع سابق، ص 23
 .، مرجع سابق38/34من القانون  510املادة 24
 .01لوصيف جناة، مرجع سابق ، ص 25
العلمي  عياد وهاب، إجراءات احلجز التنفيذي على العقار يف ضوء قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلزائرية، مداخلة ابمللتقى 26

بقسنطينة، حول إجراءات احلجز التنفيذي على العقارات و احلقوق العينية العقارية املشهرة  0334ديسمرب  31الدويل املنعقد يف 
 .  10وغري املشهرة يف ظل قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ص 

 ، مرجع سابق.38/34من القانون  410املادة  27
 . 045بق ، صعبد السالم ديب ، مرجع سا 28
 ، مرجع سابق.38/34من قانون القانون  509املادة  29 
 . 914، ص 1444امحد هندى و امحد خليل، قانون التنفيذ اجلربي، اإلسكندرية ، دار املطبوعات اجلامعية،  30 
 . 54سليمان بوقندورة ، مرجع سابق ، ص 31 
 .104، ص 0331ائري، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، حممد حسنني، طرق التنفيذ يف قانون اإلجراءات املدنية اجلز 32 
طاهري حسني، الوسيط يف شرح اإلجراءات املدنية، مدعما ابجتهاد احملكمة العليا ومرفقا بنماذج قضائية ،القبة اجلزائر، دار 33 

 .    110ص 0330،  1رحيانة، للنشر و التوزيع   
 .11، ص 0334-0331، املدرسة العليا للقضاء، السنة الدراسية كرابج أمال، احلجز العقاري، مذكرة خترج 34 
، املوسوم ابملسؤولية املهنية للمهنيني القانونيني، احملضر 0310أنظر املقال املنشور يف جملة احملضر القضائي، الصصادرة يف نوفمرب  35 

 ضر القضائي .القضائي، دراسة حالة للدكتور سقاش ساسي الذي تطرق فيه ابلتفصصيل ملسؤولية احمل
 . 00لوصيف جناة، مرجع سابق، ص 36 
 ، مرجع سابق.38/34من القانون  503املادة  37 
 ، مرجع نفسه.38/34من القانون  501املادة  38 
 ، مرجع نفسه.38/34من القانون  500املادة  39 
 العقوابت. املعدل لقانون 03/10/0334املؤرخ يف  34/00من قانون  049العقوبة املقررة ابملادة   40 
 .044عبد السالم ديب ، مرجع سابق ، ص 41 
 ، مرجع سابق.38/34من القانون  504املادة  42 
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STATE RESPONSIBILITY TO THE OBLIGATION OF 

HALAL CERTIFICATION IN INDONESIAN LEGAL SYSTEM  

By: 

Ikhsan Abdullah 

Jember University, Indonesia 

& 

Dyah Ochtorina Susanti 

Jember University, Indonesia 

ABSTRACT 

Indonesia is the first country to enforce the Mandatory Halal Certification 

through the Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance in order to provide 

certainty for the availability of halal products for the State’s citizens, especially 

Muslims, as stipulated in the 1945 Constitution. The change of the halal 

certification system from voluntary to mandatory is to ensure the citizens to obtain 

halal products assurance, by requiring all products to be certified halal, and 

unlawful products to be labeled as unlawful. Pursuant to the Halal Product 

Asurrance Act, halal certification is conducted by the Board of Halal Product 

Assurance Organizer (BPJPH) after obtaining a fatwa from MUI on halal product 

and passed from Halal Inspection Agency (LPH). However, BPJPH has not been 

able to perform its functions and authority, thus the certification of halal products 

is performed by LPPOM MUI. The change of the halal certification system 

provides legal consequences for business actors and industrial world to perform 

halal certification as a liability for their goods and/or services. MSMEs need to 

obtain opportunities, financial support, protection, and business development as a 

form of alignment from the Government, which regulated in a separate 

Government Regulation. BPJPH, MUI and LPH should be strengthened by the 

government in every aspect. The Government Regulation as an implementation 

regulation of the Halal Product Assurace Act shall be issued immediately, in order 

for the halal product assurance system to be properly implemented. 

Keywords: Halal Product Assurance, Halal Certification, State Responsibility 
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INTRODUCTION  

The development of Science and Technology as well as rapid social 

changes cause changes in consumer consumption patterns as well. With 

the current global trends, consumer patterns shift to the fulfillment of 

halal products, because it is believed halal products  is healthy and 

contain blessings and goodness (wholesome) as well. Now there has 

emerged a movement called Halal is My Lifestyle (Healthy and Halal 

Lifestyle Movement). 

ASEAN countries have begun to establish their halal certification 

bodies to provide halal certification services for halal products. In 

Malaysia, halal certification is mandatory for halal products, using the 

halal certification system of the Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 

(JAKIM) as a halal certification body1. In Singapore, halal certification 

is voluntary and implemented by Majlis Ugama Islam Singapura 

(MUIS)2. Asian countries such as Japan, Taiwan, and Korea have also 

begun to establish halal certification bodies to provide halal certification 

services for products. The development of halal industry also occurs in 

countries in continental Europe and America and the halal certification 

is voluntary for business actors who want their products to be halal 

certified.  

In Indonesia, normatively halal products are regulated in Law No. 33 

of 2014 on Halal Product Assurance. Since the enactment of Law No. 33 

of 2014 on Halal Product Assurance, halal certification is a must for 

every product in circulation. By law, halal certification undergoes a very 

fundamental change from voluntary to mandatory. The Halal Product 

Assurance Act embraces the mandatory principle of halal certification, 

as in Article 4 of Halal Product Assurance Act stating, "Incoming, 

outstanding, and trading products in the territory of Indonesia shall be 

halal certified."  

                                                 
1 Muhammad Tambrin, , Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal, presented at the Gathering Event with Perkosmi dated June 28, 2016. 
2https://www.eramuslim.com/berita/lindungi-umat-islam-brunei-wajibkan-pedagang-makanan-
miliki-sertifikat-halal.htm, accessed on September 15, 2017 

https://www.eramuslim.com/berita/lindungi-umat-islam-brunei-wajibkan-pedagang-makanan-miliki-sertifikat-halal.htm
https://www.eramuslim.com/berita/lindungi-umat-islam-brunei-wajibkan-pedagang-makanan-miliki-sertifikat-halal.htm
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Currently, Board of Halal Products Assurance Organizer (BPJPH) has 

been established and launched on October 17, 2017, but BPJPH has not 

been able to perform its functions, duties and authorities as mandated by 

the law. Therefore, the function, duties and authority of BPJPH, are 

temporarily done by LPPOM-MUI until BPJPH can perform its 

functions, duties, and authorities, as stated in Article 60 of Law No. 33 

of 2014 on Halal Product Assurance that, "MUI continues to perform its 

duties in the field of Halal Certification until BPJPH is established". 

The research for this dissertation will propose the system adopted by 

Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance which adheres to 

"Halal Certification Law" followed by halal labeling process (halal 

product obligation include halal logo), but not mandatory halal, which 

means that all products and services circulated in Indonesia must be 

halal. Changes in the principle of law from the voluntary  to mandatory 

of halal certification is interesting to be observed because only Indonesia 

that requires halal certification for products made and circulated in 

Indonesia.  

There are some fundamental issues since to certify the product is not 

free, the cost required is very expensive, and it requires considerable 

time, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) 

which can be a problem that is not easy and an obstacle. Therefore, this 

issue needs to be studied more deeply in a philosophical and 

comprehensive study.  

The main problem in this research is about halal certification system 

from voluntary to be mandatory halal certification. Based on the subject 

matter, the problems can be formulated as follows:  

1. What are the basic philosophical changes of the Halal Product 

Certification system from voluntary to become mandatory halal 

certification?;  

2. How is the State's responsibility in halal certification of halal 

products of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in 

Indonesia?; and  
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3. What is the ideal arrangement of halal certification in the Indonesian 

legal system?  

The aims of this research are to understand and describe the things 

that become the philosophical basis of changes in Halal Product 

Certification system; to find the form of State responsibility in halal 

certification of halal products of Micro, Small and Medium Enterprises 

(MSMEs) in Indonesia; and to find out whether the halal certification 

arrangements set under the Halal Products Assurance Act have been 

deemed appropriate (ideal) with the Indonesian legal system. 

The theories used in this research are the theories of legal protection 

(rechtsbecherming) which explains about the meaning of legal 

protection and the principle of legal protection; the theory of state 

responsibility which explains about the obligation of states to comply 

with a legal obligation, and the halal certification theory which examines 

the product based on fiqih approach (according to syar'i) and 

technological approach.   

LITERATURE REVIEW 

Al-Qur’an 

In the teachings of Islam, there are commands to consume halal food 

and ban on consuming unlawful (haram) food. The command of 

consuming halal food is contained in Al Qur'an Surat Al Baqarah: 168 

which means:  

“O mankind, eat the lawful and good things of the earth, and do not 

follow the steps of the devil; because the devil is indeed a real enemy to 

you.”1 

Muslims believe that the command of halal and haram is not only for 

Muslims, but for all humans.2 

                                                 
1 Al Qur'an, Surat Al Baqarah: 168 
2 Lukmanul Hakim, Description of Expert from the Director of the Institute for Assessment of 
Food, Drugs and Cosmetics of the Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), was presented at the 
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Allah has given guidance to humans to consume and use something 

halal (which means something that can be done, used or consumed under 

Islamic law) and thayyib (which means good, including safety, health, 

environment, justice, and natural balance). In consuming things is not 

only to eliminate hunger or meet the physical needs, but also needs to be 

considered whether they contain haram things or not. Allah SWT 

prohibits consuming, eating, and using the haram things, as described in 

the Al Qur’an Surat Al Baqarah: 173 which means: 

“Allah only forbids you carcasses, blood, pork, and animals that 

(when slaughtered) is called (name) besides Allah. But whosoever is 

compelled (eating) while he does not want it and does not exceed the 

limit, then there is no sin for him. Allah is Forgiving, Merciful.”1 

For Muslims, eating halal is a part of worship. But the halal things 

itself is not just for Muslims.2 

Legal Protection 

Legal protection according to Black's Law Dictionary, is the act of 

protecting.3 While according to Harjono, is a protection by using legal 

means or protection provided by law, aimed at the protection of certain 

interests, by making the interests that need to be protected in a legal 

right.4 Philipus M. Hadjon argues that:  

“The principle of legal protection for the people against government 

action rests on the concept of recognition and protection of human 

rights because historically in the West the birth of concepts of 

                                                                                                                                                             
Session of Case Number 5 / PUU-XV / 2017 regarding Testing of Law No. 33 of 2014 on Halal 
Product Assurance to the Constitution The Republic of Indonesia Year 1945 on July 20, 2017 
1 Al Qur’an Surat Al Baqarah: 173 
2 Lukmanul Hakim, M.Si., Description of Expert from the Director of the Institute for Assessment 
of Food, Drugs and Cosmetics of the Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), (n.3) 
3 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West, 2009). 
4 Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi 
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recognition and protection of human rights is directed to the limitations 

and laying obligations to the public and the government."1  

Legal protection for each and every Indonesian citizen is stipulated in 

the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Costitution), 

therefore every legislation should always be able to guarantee legal 

protection for all people, the aspirations of law and justice that develops 

in society. Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance is a form of 

State protection to its citizens which relates to state resposibility as well. 

State Responsibility 

The definition of state responsibility referred to the Dictionary of Law 

is "the obligation of states to make reparations arising from the failure to 

comply with a legal obligation under international law”. Whereas in 

Black's Law Dictionary there is only a narrow sense of responsibility 

that is answerability or accountability2. The state responsibility related to 

Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance is to provide state 

protection to the citizens to obtain certainty of halal product assurance 

and obtain halal products, so there has been a paradigm shift, which 

initially the halal certification was voluntary becomes mad atory 

(mandatory halal certification). 

Halal Certification Theory 

Halal Certification theory is used to check and examine a product 

based on fiqih approach (according to syar'i) and technology approach 

(in addition to the use of modern laboratory parameter), so the fiqih and 

technological approach are mutually supportive, considering the 

increasing complexity of food processing technology using science and 

technology based. The theory is applied in accordance with the 

principles of protection, justice, legal certainty, accountability and 

transparency, effectiveness and efficiency, and professionalism. 

                                                 
1 Hadjon, Philipus M. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University 
Press, Yogyakarta. 
2 Black’s Law Dictionary (9th ed. 2009) 
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Halal Labeling Concept 

Food label means any information concerning food in the form of 

drawings, writings, combinations of both or other forms included on 

food, inserted into, affixed to or constituting part of food packaging1. 

Label is different from Mark.  

A mark is a sign in the form of a picture, name, word, letters, figures, 

composition of colours, or a combination of said elements, having 

distinguishing features and used in the activities of trade in goods and 

services.2 It can be used as a sign that can differentiate the results of one 

company with another.3 

Marks are more simply functioned as identification, differentiators, 

promotional tools of a product, while the label as a source of a complete 

information for consumers because it includes the representation, 

warning, or instructions of a product. 

Information is a stimulus that consistently drives behavior between the 

sender and receiver of information. Furthermore, Vincent Gaspersz said 

that information is a data that has been processed into something useful 

for the recipient and has real or perceived value in current decisions and 

future decisions. 

Law of the Republic of Indonesia No. 33 of 2014 on Halal Product 

Assurance as an Umbrella Provision 

The Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 on Halal 

Product Assurance (Halal Product Assurance Act) promulgated on 

October 17, 2014 based on the State Gazette Number 295, provides the 

constitutional basis for all Indonesian citizens in living the life, both 

                                                 
1 Article 1 Sub-Article 3 in General Provisions of Government Regulation Number 69 of  1999 on 
Food Label and Advertisement (The same notion is also stipulated in the provisions of article 1 
number 15 of Law No. 7 of 1996 on Food) 
2 Article 1 number 1 of Law No. 15 of 2001 on Marks 
3 Rachmad  Usman.  Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di 
Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,20013),  p.  48. 
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worldly and ukhrowi1, and the state guarantees the rights of citizens to 

obtain the availability of halal products through this Act. Constitution 

such as human rights, religious and belief rights, legal protection rights 

and equal rights and position in law, as well as the right to a decent life 

including the right to consume food and to use other products can 

guarantee the quality of life and human life.2  

Muslims around the world are very concerned about halal assurance 

not only on food, beverage and other products, but also on genetically 

engineered production processes. The products and genetic engineering 

as mentioned need normative responses from the state to fulfill the 

citizen’s constitutional rights demand guaranteed by the 1945 

Constitution and the state philosophical norm, Pancasila.  

As a science and technology development, food is processed through 

various processing techniques and new methods by utilizing 

technological advances so the product is ready to be consumed by 

people around the world. Most of the world food technology products do 

not implement halal certification system.3 

Halal Product Assurance Act is expected to be the law that becomes 

the umbrella of all provisions of the law relating to the previous halal 

products, both Consumer Protection Laws, Government Regulations on 

Labels and Food Ads, Laws Animal Husbandry and Animal Health, 

Food Law (as an umbrella provision). 

Products shall means goods and/or services related to food, beverages, 

medicines, cosmetics, chemical products, biological products, genetic 

engineering products, and goods used, used or utilized by the public4, 

while Halal Product is a product that has been declared halal in 

                                                 
1 Academic Manuscript of Halal Product Assurance Act, quoted from the official website of the 
National Legal Development Board of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of 
Indonesia, http://www.bphn.go.id/news/45/Naskah-Akademis-Rancangan-Undang-undang-
Jaminan-Produk-Halal  
2 ibid 
3 ibid 
4 Article 1 number 1 of Halal Product Assurance Act 

http://www.bphn.go.id/news/45/Naskah-Akademis-Rancangan-Undang-undang-Jaminan-Produk-Halal
http://www.bphn.go.id/news/45/Naskah-Akademis-Rancangan-Undang-undang-Jaminan-Produk-Halal
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accordance with Islamic Shari'a1. Halal Product traded must go through 

a process to guarantee halal product2 so that the product gets guarantee 

of halal product proved by halal certificate3. The purpose of the 

implementation of halal guarantee on a product is as follows:4 

1. Provide comfort, safety, safety, and certainty of halal product 

availability for the community in consuming and using the product. 

2. Increase added value for business actors to produce and sell halal 

products. 

According to this act, business actors in applying for halal 

certification are entitled to obtain:5 

1. Information, education, and socialization of halal assurance system. 

2. Coaching in producing Halal Products. 

3. Services to obtain Halal Certificate quickly, efficiently, affordable, 

and non-discriminatory. 

The guarantee of halal products as an inseparable part of a series of 

processes to obtain halal certification. Companies seeking halal 

certificates and halal certificates must establish, develop and implement 

a Halal Assurance System (SJH) to complete a halal certificate that is 

required or owned.  

Legal Consequences for Business Executors on Halal 

Uncereminated Food Products 

Mandatory halal certification for products circulated and traded in the 

territory of Indonesia shall be valid for 5 (five) years from the date of 

enactment of this law6. This means, halal certificate is mandatory for 

                                                 
1 Article 1 number 2 of Halal Product Assurance Act 
2 Article 1 number 3 of Halal Product Assurance Act 
3 Article 1 number 5 of Halal Product Assurance Act 
4 Article 3 of Halal Product Assurance Act 
5 Ibid., Article 23 of Halal Product Assurance Act 
6 Article 4 of Halal Product Assurance Act  
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importers and business actors in the country. Later, there will be only 2 

(two) types of products circulating in Indonesia; Halal Products and Non 

Halal Products. Business actors producing products of material derived 

from prohibited substances1 shall be exempted from applying for a halal 

certificate2, and is obliged to include non halal information on the 

product3, i.e. the haram statement as an integral part of the product, can 

be images, signs, and/or writing4. Business actors who have obtained 

Halal certificates must include Halal Label on the product packaging, 

certain parts of the product and / or certain place on the product5.  

Business actors who do not undertake obligations for business actors 

who have obtained halal6 are subject to administrative sanctions in the 

form of written warnings, administrative penalties or halal certification 

revocation, as well as for business actors who do not undertake the 

obligation to manufacture products from materials originating from 

items threatened under Article 26 shall be subject to administrative 

sanctions in the form of verbal reprimand, written reprimand or 

administrative penalties.  

Criminal provisions for business actor who do not maintain halal 

products that have obtained halal certificate as referred to in Article 25 

letter b shall be punished with imprisonment of maximum 5 (five) year 

or a fine of not more than Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiahs)".7 

Ensurance of the confidentiality of the formula submitted by business 

actors applying for halal certification is stipulated in Article 43 of the 

Halal Product Assurance Act, that "Every person involved in the 

implementation of the JPH process shall maintain the confidentiality of 

the formula contained in the information submitted by the business 

actor". In case of violation, the perpetrator shall be imprisoned for a 

                                                 
1 Prohibited subtances as referred to in Article 18 and Article 20 of Halal Product Asssurace  
2 Article 26 Paragraph (1) of Halal Product Assurance Act 
3 Article 26 paragraph (2) of Halal Product Assurance Act 
4 Article 26 Paragraph (2), of Explanation on Halal Product Assurance Act 
5 Article 38 of Halal Product Assurance Act 
6 As set forth in Article 25 of the Halal Product Assurance Act 
7 Article 56 of Halal Product Assurance 
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maximum of 2 (two) years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000 

(two billion rupiah).1”  

RESEARCH METHOD 

This research used the Normative Juridical research method, a 

research based on the main legal material by examining the theories, 

concepts, principles of law as well as legislation related to this research. 

The jurisprudential approach was used, which is later developed in a 

theoretical result of The Theory of Law (Rechts Teorie) in the form of 

the Doctrine of Law Method. The methodologically intended results is 

the original legal conception in relation to the answer to the problem 

formulation and the fulfillment of the targets on the research objectives. 

The approach is done through the Act, Historical, Case and Comparison. 

The Source of Law Material used is Primary Legal Material. The 

materials used in a legal research activity include two types; primary 

legal materials and secondary legal materials. Primary legal material is 

based on an authority such as statutory regulations and court decisions in 

the form of official documents. 

 

RESULT AND DISCUSSION 

Basic Philosophical Changes of Halal Product Certification System 

from Voluntary to Mandatory Halal Certification 

The behavior of the world society that will only choose halal products 

become the basis of awareness of the Indonesian Nation to make 

changes through the locomotive legislation. As Roscoe Pound argues 

that “Law is a tool of social engineering is not excessive, because the 

law must be an agent of change”. So it is appropriate that Indonesia is 

one of the main countries that has a Halal Product Assurance Act, and 

the first country in the world to enforce the Halal Certification Law 

                                                 
1 Article 57 Halal Product Assurance Act 
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through the Law No. 33 of 2014 which was enacted on October 17, 2014 

through the State Gazette Number 295.  

The mandatory policy of halal certification in the framework of 

constitutional guarantee from the State to the citizens is clearly stated in 

the consideration of Halal Product Assurance Act, that to guarantee 

every religious person to worship and practice his religion, the state is 

obliged to provide protection and guarantees about halal products that 

are consumed and used by the community.  

Similarly, Article 67 paragraph (1) of the Halal Products Assurance 

Act states that Halal certified obligation for Products circulated and 

traded in the territory of Indonesia as referred to in Article 4 shall enter 

into force 5 (five) years as from the date of enactment of the Act. With 

the philosophical foundation referred to in the article, the provision or 

system of mandatory certification for halal products is absolutely 

conducted by the State in the form of prosecution through the Act. 

Changes in the halal certification system have consequences, that all 

products in circulation must be halal certified. 

Nevertheless, there are some issues in the implementation of the Halal 

Product Assurance Act. BPJPH faces a formidable challenge in carrying 

out its duties just like a new institution that takes time to organize and 

consolidate. Some things that need immediate special attention in order 

to implement the Halal Product Assurance Act. 

1. No Government Regulation and Ministerial Regulation of the 

Implementation of Halal Product Assurance Act as Asserted in the 

Halal Product Assurance Act 

The regulation of the implementation of the Halal Product Assurance 

Act shall be fixed no later than 2 (two) years since the enactment of the 

Act1. The Halal Product Assurance Act mandates the establishment of 

Government Regulation for the operational foundation or 

                                                 
1 Article 65 of Halal Product Assurance Act 
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implementation of the law. The implementing regulation of the Halal 

Product Assurace Act has not yet been published.  

The Author became part of the team that formulated the 

harmonization of the Government Regulation of Halal Product 

Assurance Act. This situation led to the ineffectiveness of the 

implementation of the Halal Product Assurance Act, thereby enacting 

the Halal Product Assurance Act into an ineffective law since its birth. 

We all know that the Halal Product Assurance Act has entered 4 years. 

However, some of the mandates in the act underscore the need for the 8 

Government Regulations and 11 Regulations for the law to be enforced, 

but the fact is to date none of them can be published. 

Given that the Government Regulation and the Regulation of the 

Ministry of Religious Affairs that underpin the operational groundwork 

for BPJPH has not yet been established, makes BPJPH become  

ineffective. This situation led to the implementation of halal product 

certification and the halal product assurance system that was still 

conducted by MUI through LPPOM MUI. This is in line with Article 50 

of the Halal Product Assurance Act on Surveillance of Halal Product 

Assurance, and Article 60 that states “MUI still perform its duties in the 

field of Halal Certification up until BPJPH is formed.” This condition 

shows a picture that the government is not serious to implement the 

Halal Product Assurance Act. 

2. Building Harmonious Relationships between BPJPH and MUI 

In relation to the authority granted by Halal Product Assurance Act to 

accredit the Halal Inspection Agency (LPH) and the authority to perform 

the Auditor Certification, a harmonious relationship between BPJPH and 

MUI is required.  

The authority of BPJPH in the act only regulates the issuance of halal 

certificates, while the inspection of halal products is conducted by LPH, 

as stated in Article 12 of the Halal Product Assurance Act, that "LPH as 

meant in sub-article (1) has equal opportunity in assisting BPJPH to 

conduct inspection and/or Product Halal Test". 
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The harmonious relationship between the two institutions is very 

important, because the basic essence of the Halal Product Assurance Act 

is obliged to provide convenience and certainty in accordance with the 

principles of protection, fairness, certainty, accountability and 

transparency, effectiveness, professionalism.  

Another cooperation is to formulate standardization for LPH 

certification. Harmonization of both institutions is needed to build and 

provide encouragement to business actors and the industrial world, 

because otherwise if there is disharmonization will complicate the 

business world while the mandatory obligation to certify will soon be 

due in 2019 where the law requires that all products outstanding shall be 

halal certified1. 

Up until now, there has not been any cooperation and harmonization 

relationship that set forth in the form of a commitment, but only as a law 

order which should be from the law order that is created a cooperation in 

the form of common provisions made as the basis of reference of the 

work of both institutions.  

The existence of Halal Inspection Agency (hereinafter referred to as 

LPH) shall be accredited by BPJPH and MUI. Therefore, LPH which is 

a halal examiner institution is confirmed to have been accredited by its 

existence.2 Furthermore, BPJPH does not have Halal Auditor yet up 

until this day. More than 1.057 auditors currently available are halal 

auditors who have been owned by LPPOM MUI. Halal Auditor is a 

person who has the ability to perform Halal Inspection of Products3, 

which means a person who has received accreditation by both LPPOM 

MUI and other halal auditor accreditation agencies.  

In the future, accreditation becomes the joint authority between 

BPJPH and MUI. This is where the provision of cooperation, training 

and accreditation arrangements between the two institutions should be 

                                                 
1 As stipulated in Article 4 of the Halal Product Assurance Act. 
2 As set forth in the Halal Product Assurance Act Article 12 through Article 15 on the Halal 
Inspectio Agency 
3 Article 1 point 9 of the Halal Product Assurance Act 
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established, so that with the inclusion of mandatory halal certification in 

2019, BPJPH must be prepared with the necessary auditor staff because 

with mandatory system, the need for a bigger Halal Auditor the amount. 

Taking into account the vast area of Indonesia which consists of 34 

provinces, 415 districts and 93 municipalities, as well as the increasing 

number of business actors.  

3. Establishment of Representative of the Board of Halal Products 

Assurance Organizer at the Provincial Level in Immediate Time 

Article 6 through Article 11 of Halal Product Assurance Act on Board 

of Halal Products Assurance Organizer (BPJPH) stipulates that the 

organizer of halal product guarantee shall be conducted by an agency 

called BPJPH, so on October 17, 2017 has been launched BPJPH. 

BPJPH has been established under the provisions of Article 60 of Halal 

Product Assurance Act and has been announced to the public. However, 

it will lead to a fundamental question of whether BPJPH is centralized 

(located in the capital city of Jakarta alone), which serves halal 

certification applications throughout Indonesia, or BPJPH is established 

at the provincial level to facilitate business at district and city levels. 

According to the author's opinion, BPJPH must be established at least 

at the provincial level. This is in line with the the principles of the 

implementation of Halal Product Assurance, which are protection, 

fairness, legal certainty, accountability and transparency; effectiveness 

and efficiency, and professionalism. The existence of BPJPH at the 

provincial level can make it easier for businesses at district and city level 

to apply for halal certification, considering effectiveness and efficiency, 

so that halal certification applicant won’t need to come to Jakarta to do 

certification, because it will cause high cost and takes a long time, and 

then reduce the competitiveness of business and industry. To avoid such 

problems, BPJPH needs to be established at the provincial level as soon 

as possible. 

Compared to LPPOM MUI as a halal certification agency, with the 

voluntary principle or only by certification request, LPPOM MUI has 34 

offices at the provincial level throughout Indonesia and 1,057 competent 
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auditors. LPPOM MUI is also supported by Halal Laboratory which has 

obtained ISO 17025 Certificate from National Accreditation Committee 

(KAN). This kind of representation owned by LPPOM MUI is very 

helpful for the service for producers who want to do halal certification, 

so that the accuracy and speed of inspection of the product submitted 

can be guaranteed, as well as for examination of easily expired product 

samples that can be done immediately.  

BPJPH should be able to cooperate together with LPPOM MUI both 

at central and regional levels. This is the purpose of Halal Product 

Assurance Act, where the arrangement is in line with the services that 

must be provided by the Government (BPJPH), as a consequence of the 

state’s regulations which is providing services for the community.   

State Responsibility in Halal Certification of Halal Products of 

Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia 

MSMEs have very strategic functions, both socio-economic, including 

in providing goods and services for low-to-moderate consumers, 

contributing more than a portion of economic growth; and socio-

political, especially in the absorption of manpower and efforts to 

overcome poverty due to the nature of its distribution and the close 

relationship with the culinary sector, in order to encourage the progress 

of the rural economy1. 

Mandatory halal certification for products in Indonesia shall be 

effective five years after the Halal Products Assurance Act is enacted2, 

hence, it shall enter into force in 2019. Therefore, the type of halal 

certified products must be regulated gradually.3  

Halal certification is still considered a burden for MSMEs because the 

socialization and education on halal certification for halal products is 

very minimal, also the cost is not cheap. Halal certification can be a 

                                                 
1 Candra Purnama, Socialisation and Promotion Material Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, 
dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah (LPPOM MUI Jawa Tengah) 
2 Article 67 paragraph (1) of Halal Product Assurance 
3 Article 67 paragraph (2) of Halal Product Assurance 
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capital for the business, also strengthen the value added for MSMEs. 

The cost of halal certification shall be charged to business actors 

applying for halal certificate1. This provision makes it impossible for 

MSMEs to get free halal certification. Then Paragraph (2) states that "In 

the case of a Business Actor constituting a micro and small business, the 

cost of Halal Certification may be facilitated by another party." The term 

'other party' means, such as the Government through the Income Budget 

and State Expenditure (APBN), local governments through the Regional 

Budget (APBD), companies through their CSR funds, social institutions, 

religious institutions, associations, and communities. 

Another issue occurs in extending halal certificates is the extension of 

the halal certificate that have been obtained by MSMEs for free. They 

might be not able to extend their own halal certificate, because of their 

ungrowing business. 

For MSMEs, the halal certification cost is still considered a very 

heavy cost to bear, so this surely requires the Government role to 

undertake or regulate in the specific regulations on how the state 

provides convenience, generosity and financing schemes for MSMEs to 

obtain halal certification. The financing reference for MSMEs can be 

modeled on what has been done by LPPOM MUI of East Java and 

LPPOM MUI of DKI Jakarta, which provides convenience and cost for 

MSMEs applying halal certification. 

Another option is halal certification cost is done in stages, which 

means for the product of Multi National Corporation is charged 

certification fee greater than the normal cost. For local or national 

companies classified as Multi National Corporation middle and upper 

enterprises are charged in the normal cost, while for MSMEs are 

charged cheaper than the Multi National Corporation as well as middle 

and upper enterprises. The fundings for MSMEs can be allocated from 

halal certification cost of Multi National Corporation and medium scale 

products, added with subsidy cost from the country, so if UMKM has to 

pay for halal certification application it will be much cheaper and light.  

                                                 
1 Article 44 Paragraph (1) of the Halal Products Assurance Act 
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Ideally, the state would free the cost of halal certification for MSMEs 

as a consequence of the implementation of mandatory halal certification 

system. Some countries such as South Korea and Taiwan provide full 

subsidy for businessmen who will do halal certification, especially for 

export destinations to Southeast Asian countries especially Indonesia, 

Malaysia and Brunei Darussalam. At least the South Korean government 

is subsidizing about 80,000 Won or equivalent to Rp 80,000,000, - 

(eighty million rupiahs) for the cost of halal certification per year per 

businessman. Seeing the Taiwan State whose government also provides 

subsidies to entrepreneurs who will obtain halal certificates, in 

accordance with Taiwan government regulations, namely the New 

Southbound Policy (prioritizing exports to the countries of Southeast 

Asia Region), especially for the purpose of export to Indonesia is given 

100,000 NT or equivalent Rp 44,000,000, - (forty four million) per year 

per businessman.  

The Ideal Halal Certification Concept in Indonesia's Legal System 

Halal certification was first performed by the Indonesian Council of 

Ulema through LPPOM MUI in 1988. LPPOM MUI in halal 

certification process must ensure the consistency of the halalness of a 

product which has obtained halal certificate. This condition is then 

addressed by the LPPOM MUI by issuing a Halal Assurance System 

policy. 

Halal assurance system is a system created to maintain the continuity 

of the halal production process so that the resulting product can be 

guaranteed halal according to the rules outlined by LPPOM MUI. Until 

now in accordance with the demands of technological development and 

food processing technology, MUI has been adapted to equip LPPOM 

with modern and accredited laboratories, by National Accreditation 

Institution, as well as fatwa committee consisting of jurists, fiqih and 

religions. That means the review of halal product was done through 

approach of technology and laboratory study. For companies wishing to 

register halal certification to LPPOM MUI must fulfill the halal 
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certification requirement written in HAS (Halal Assurance System) 

23000. 

Basically, the certification system by LPPOM MUI has met the ideal 

standards for halal product certification, and this is the importance of the 

state to strengthen the improvement of halal certification institution. 

In the author's view, the halal certification body is an institution that is 

born and grows and is trusted by the community with all its tools; 

institution that has done its work in the field of halal product 

certification, which has long experience and gain the trust of society and 

people, because its professional performance and trusted by its fatwa.  

Halal certification gives benefit to the producers and consumers, and 

to encourage the progress of the industry in the country. The principles 

of halal certification should be an important part that must be the basis 

for halal certification institutions such as LPPOM MUI (now) and 

BPJPH (in the future which will come). These principles are the 

principles of protection, fairness, legal certainty, accountability and 

transparency, effectiveness and efficiency, and professionalism. 

The Role of the Government in Conducting Surveillance on 

Circulation of Uncertified-Halal Products 

The synergy of surveillance by producers, consumers and the 

government will provide certainty of protection to consumers in 

ensuring the consumption of halal food products. After Halal Product 

Assurace Act is enacted, the authority to manage halal certification 

becomes the authority of the Board of Halal Products Assurance 

Organizer (BPJPH). However, the authority is still coducted by LPPOM 

MUI in registration process and renewal of halal certification. 

The government should maximize surveillance at all levels, from the 

materials used, the process of processing its products, inspect and review 

its slaughtering systems, research product locations, examine equipment, 

production space and storage, examine the distribution and presentation 
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of products, guarantees lawful business actors and reports on inspection 

and/or testing results.  

In addition to surveillance aspects, the government should also 

conduct socialization and advocacy to business actors to product 

labeling, mediation of business actors and consumers, to provide 

information about halal understanding, to socialize about Halal Product 

Assurance, to surveil the halal product in circulation and to manage halal 

certification if there are manufacturers who falsely use halal certificate 

or no longer valid.  

Discussion Process of Government Regulation (RPP) Law No. 33 of 

2014 on Halal Product Assurance 

The Government Regulation draft (RPP) on Halal Products has not 

been published. Discussion has been held, from the level of material 

design to harmonization at the ministry level. Halal Products are linked 

with various related ministries, such as Ministry of Religious Affairs, 

Ministry of Agriculture, Ministry of Health and Ministry of Industry and 

BPOM (Food and Drug Supervisory Agency), as well as the 

participation of Indonesian Council of Ulama (MUI) which is mandated 

by Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance. 

The discussion now has already entered the stage of harmonization in 

the discussion of the Director of Harmonization of the Ministry of Law 

and Legislation. Crucial points discussed are things as follows:  

1. Regarding to the interests of the Ministry of Health reliance that 

medicines and vaccines shall be given exceptions not to be included 

in the regulation of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance. 

Considering that there are various objections from the pharmaceutical 

and drug industry community by reason of industry and medicine that 

difficult to adjust to the Law No. 33 of 2014 on Halal Product 

Assurance. 

Hereinafter, as the activist of Indonesian Halal Watch, the Author 

has voiced that the Government Regulation (RPP) shall be published, 
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in which regulates the interests of the health industry and has been 

accommodated by the acceptance of Article 62 stating that, "In the 

case of any drugs and vaccines whose raw materials have not been 

sourced from halal materials and if its not be consumed could 

threaten the safety of the soul, may be circulated and traded until it is 

found halal material. 

2. In relation to the interest of MUI that has not been accommodated of 

its interests so far, on the following matters: 

a. Problems of Fatwa Halal Product Meeting 

b. Halal Auditor Training and Certification 

c. Accreditation of Halal Inspection Agency or LPH 

d. Recognition halal certification agency of other countries 

(cooperation of halal certification body with other countries).  

These interests that have not been accommodated make this RPP has 

not been signed by the President (while the demand for industry and the 

business world to certify should not be neglected, and the Government 

must ensure the availability of Halal Products).   

So while waiting for the Government Regulation draft (RPP) to 

become Government Regulation (PP), halal certification will still be 

held by MUI through LPPOM MUI. On the other hand, this situation 

creates the uncertainty for the BPJPH to perform its functions and 

authorities. 

The delay of the PP publishing could make it difficult for the Ministry 

of Religious Affairs in this matter BPJPH to implement the law. Due to 

delayed Regulatory, instruments have to wait for PP, i.e.: 

1. The provisions of the Halal Certification Tariff 

2. Regulations of the Minister of Religious Affairs 

3. Halal Certification Logo 
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4. Application System for Halal Certification 

The delay results in the ineffectiveness of the Law No. 33 of 2014 on 

Halal Product Assurance. 

Public Participation in the Implementation of Halal Product 

Assurance Act 

The public may also participate in the surveiling role in the 

implementation of Halal Product Assurance, such as socialization of 

Halal Product Assurance and surveil the halal products in circulation. 

The community is also required to be active in making complaints or 

reporting related products to BPJPH.  

Halal Product Assurance Act, under Article 53, opens the role for the 

community to conduct socialization, education and advocacy. 

Involvement of the people in the policy process and halal regulation is to 

maintain the integrity of Indonesia, as well as in the context of the rule 

of law.  

There are several non-governmental organizations concerned about 

this matter; one of them is Indonesia Halal Watch. Indonesia Halal 

Watch is present in the midst of the community as a bridge that connects 

consumers, Business Actors and the government in the implementation 

and law enforcement on Halal Product Assurance Act. Since its 

establishment, Indonesia Halal Watch has been actively advocating for 

consumers, especially Muslim consumers and assisting producers.  

CONCLUSION 

Indonesia is one of the major countries that has a Halal Product 

Assurance Act, making Indonesia the first country in the world to 

enforce the Halal Certification Law through the Law of the Republic of 

Indonesia No. 33 of 2014 which was enacted on October 17, 2014 

announced through State Gazette Number 295.  

Halal certification for MSMEs is still considered a burden because the 

socialization of halal products and education how to do halal 
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certification is very minimal and the cost is not cheap, so it shall be 

financed by the state through the state budget, and for MSMEs in the 

region, halal certification becomes the obligation of local government 

through APBD, for medium and large companies and Multi National 

Corporation through its CSR fund. The role of the Government is 

required to undertake or regulate the halal certification financing scheme 

for MSME products in specific regulations. As a consequence, the state 

must provide subsidy in halal certification financing to the business 

world, especially domestic businessmen to strengthen competitiveness. 

With the issuance of Halal Product Assurance Act, halal certification 

shall be conducted by BPJPH after obtaining a halal fatwa from MUI on 

halal product and has passed from Halal Inspection Agency. However, 

BPJPH has not been able to perform its functions and authority, so it is 

still carried out by the LPPOM MUI. The goal of ideal halal certification 

should be to ensure the principles of protection, justice, legal certainty, 

accountability and transparency, effectiveness and efficiency, and 

professionalism. 

Suggestion   

BPJPH, MUI and the LPH as an institution authorized by law to 

process halal certification must be strengthened by the government, both 

in terms of organization, resources, financing and modern laboratory 

facilities. The change of halal certification system from voluntary to 

mandatory gives consequence to BPJPH to immediately print halal 

auditor spread all over Indonesia, taking into consideration the 

requirements in accordance with the industry distribution in the country. 

Similarly, BPJPH to immediately establish a Halal Inspection Agency 

and make accreditation with MUI.  

Because the state regulates the halal certification obligations for the 

products circulating in the community, considering that the ability of 

MSMEs in Indonesia with weak capital structure, and this group has a 

very large amount, the state must provide subsidies for the financing of 

halal certification, with a financing scheme that must be regulated in its 

own regulation in the form of a Government Regulation. 
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In order for the halal product guarantee system to be properly 

implemented, the Government Regulation as the implementing 

regulation on the Halal Product Security Act shall be issued. 
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 ملخص 
متثل رقابة دستورية القوانني خالل فرتات االنتقال الدميقراطي مسالة معقدة ابلنظر ملا يتخلل هذه 

 حل األجهزة القضائية املكلفة ابحلفاظ على علوية الدستور.  املرحلة من اضطراابت قد تصصل اىل
فراغا مؤسساتيا متثل يف غياب حمكمة دستورية. سعت  0011و قد شهدت تونس منذ سنة 

احملكمة االدارية يف ظل هذا الفراغ اىل جتاوز جدية املوانع املفروضة على القاضي العادي خبصصوص رقابة 
وجود مبادئ ذات قيمة دستورية خارج الدستور متثل املرجع القانوين حلماية دستورية القوانني و اإلقرار ب

 احلقوق و احلرايت.
ABSTRACT 

Monitoring the constitutionality of laws during periods of democratic 

transition is a problematic issue due to the turbulence that could lead to 

the dissolution of the judicial bodies responsible for preserving the 

supremacy of the Constitution. 

Since 2011, Tunisia has experienced an institutional vacuum in the 

absence of a constitutional court. In the face of this shortcoming, the 

Administrative Court sought to overcome the serious obstacles to the 

control of constitutionality by the ordinary judge and the recognition of 

constitutional principles outside the Constitution, which represent the 

legal reference to the protection of rights and of freedom. 

 املفاتيح

املبادئ ‚ كتلة الدستورية‚ الدفع بعدم الدستورية‚ بة دستورية القوانني من طرف القاضي العاديرقا
 ذات القيمة الدستورية.
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Les mots clés:  

Contrôle de constitutionnalité par le juge ordinaire, l’exception 

d’inconstitutionnalité, bloc de constitutionnalité, Principes à valeur 

constitutionnelle.  

Reconnu par son aspect objectif1, le procès constitutionnel est une 

garantie contentieuse pour la stratification des normes selon une 

hiérarchie cohérente2 et la suprématie de la constitution3. Toutefois, la 

prise en compte de l’impératif de l’Etat de droit dans son aspect 

matériel4 a érigé le contentieux constitutionnel à un instrument à 

vocation subjectif pour la défense des droits et libertés5.   

Le procès constitutionnel renvoie à la fois à un « différend lié à 

l’application d’une disposition législative et un différend jugé selon les 

exigences constitutionnelles du procès équitable»6. 

L’identification du juge compétent du procès constitutionnel, en tant 

que contestation mettant en cause une disposition législative, est variable 

en fonction des modèles du contrôle de la constitutionnalité des lois. 

Suivant le modèle concentré7le juge constitutionnel, incarné par une 

juridiction spécialisée8, est le juge naturel et exclusif du procès 

                                                 
1-SANTOLINI(T), « Les parties dans le procès constitutionnel », BRYLANT, 2007, p.5. 
2-QUEROMENE(J), « L’évolution de la hiérarchie des actes juridiques dans le droit public 

français », Thèse, Caen, 1952. 
3-« Une constitution à la quelle la garantie de l’annulation des actes inconstitutionnels fait défaut, 

n’est pas pleinement obligatoire au sens technique... Une constitution dans laquelle les actes 

inconstitutionnels restent valables équivaut à peu prés à un vœu sans force obligatoire »,  

KELSEN(H), « La garantie juridictionnelle de la constitution », RDP, 1928, p.198. 
4 -« La logique actuelle de l’Etat de droit impose de cumuler les mécanismes de garantie 

formelle de la hiérarchie des normes avec une dimension matérielle qui soit respectueuse des 

droits et libertés fondamentaux », Julien Bonnet « Le juge ordinaire et le contrôle de la 

constitutionnalité des lois », Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2009, p.10. 
5 -ROBERT(J), « La protection des droits fondamentaux et le juge constitutionnel français, bilan 

et réformes », RDP, 1990, p.1255. 
6 -ROUSSEAU(D), « Le procès constitutionnel », Revue pouvoirs 2011/2, p.51. 
7-COHEN(0), « Le conseil d’Etat et le contrôle de la constitutionnalité des lois », RFDA, 2000, 

p.1183.  
8-« La cour constitutionnelle est une juridiction créée pour connaitre spécialement et 

exclusivement du contentieux constitutionnel, située hors de l’appareil juridictionnel ordinaire et 
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constitutionnel1. Le juge ordinaire2, n’a pas en principe la compétence 

de juger la constitutionnalité des lois3. En revanche, selon le modèle 

diffus4, le juge ordinaire est impliqué à la garantie juridictionnelle de la 

constitution5 par voie d’exception. Cependant, la transposition de ces 

modèles dans des systèmes constitutionnels divergents a provoqué un 

foisonnement de leurs caractéristiques6. 

La juridictionnalisation du contrôle de la constitutionnalité des lois 

devant le juge ordinaire est chargé des vertus. Contrairement au contrôle 

abstrait7 porté sur un projet loi avant son interprétation par le juge,  le 

contrôle exercé par le juge ordinaire est un contrôle concret8 qui s’opère 

                                                                                                                                                             
indépendante de celle-ci», FAVOUREU(L), « Le modèle européen de la justice 

constitutionnelle », in table ronde sur la justice constitutionnelle, CERP, 1995, p.45. 
1-SEUROT(L), « L’exception de la constitutionnalité des lois et la doctrine du conseil d’Etat », 

7eme congrès français du droit constitutionnel, NANCY, 2011, p.8.  
2 -« Le vocable juge ordinaire est une simplification de style qui permet de résumer par 

expression unique l’ensemble des juridictions judiciaires et administratives tout en les 

distinguant du juge constitutionnel lorsqu’il statue sur la constitutionnalité d’une loi », Julien 

Bonnet « Le juge ordinaire et le contrôle de la constitutionnalité des lois », Dalloz, Nouvelle 

bibliothèque de thèses, 2009. 
3 -MANS(D), « Nouveaux regards sur le contrôle de la constitutionnalité par voie d’exception », 

mélanges Michel TROPER, 2007, p.665, LESSAGE(M), « Les principes de droit public 

régissant les rapports entre le législateur et le juge », LGDJ, 1960, p.57, MOLFESSIS(N), « Le 

contrôle de la constitutionnalité », Justices, 1997, p.226. 
4 -Dans ce qu’on appelle le contrôle diffus, les tribunaux sont appelés à se prononcer sur tous les 

aspects d’un même litige, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les questions civiles, 

administratives ou constitutionnelles que soulève cette affaire : les tribunaux ont la plénitude de 

juridiction, FAVOUREU(L), « Le modèle européen de justice constitutionnelle », précité, p.41. 
5 -KELSEN(H), « La garantie juridictionnelle de la constitution », RDP, 1928, p.197-256. 
6-AMOR(A), « La justice constitutionnelle dans les pays du tiers monde », in table ronde sur la 

justice constitutionnelle, CERP, 1995, p.61. 
7 -« Le contrôle abstrait porte sur la conformité générale de la norme à la constitution, c’est un 

procès restreint quant ‘aux requérants », COHEN(G), « Le contrôle de constitutionnalité des lois 

en Allemagne », Revue pouvoirs 2011, p.153. 
8-« Dans le contrôle concret la critique est portée sur la loi expliquée et donc sur la portée 

effective que le juge par son interprétation en a donnée », ROUSSEAU (D), « Le procès 

constitutionnel », Revue Pouvoirs, 2011, p.50. 
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sur « la loi juridictionnelle, la loi vivante »1 en fonction des contraintes 

du procès. 

L’attribution du contrôle de la constitutionnalité des lois par voie 

d’exception2 au juge ordinaire assure une « justiciabilité pleine et entière 

de la constitution»3. L’appréhension de la problématique de la 

constitutionnalité des lois par le juge ordinaire tunisien n’est pas aussi 

intelligible. Confronté à une exception d’inconstitutionnalité d’une loi4, 

le juge judiciaire a exprimé une position hésitante5 soldé par le refus du 

contrôle sous l’impulsion des avatars politiques6. Pour le juge 

administratif, s’il accepte d’ériger la constitution à un référentiel7 

permettant de contrôler la constitutionnalité des actes administratifs8, il 

garde une position de refus à l’égard du contrôle de la constitutionnalité 

directe des lois9. 

Cependant, la dissolution du conseil constitutionnel10, a catalysé la 

montée en puissance du juge administratif en matière du contrôle de la 

constitutionnalité des lois. Le florilège des décisions rendu le 7 

novembre 2013 a présenté l’inauguration d’une jurisprudence consacrant 

                                                 
1- Le contrôle a posteriori sort d’une logique purement abstraite pour connaitre non plus la loi 

ordinaire mais la loi juridictionnelle, la loi vivante », ZAGREBELSKI(G), « La doctrine du droit 

vivant et le QPC », Revue du droit constitutionnel appliqué, n°1, Dalloz, 2010, p.32. 
2-« Le contrôle par voie d’exception appelé aussi contrôle d’exception ne permet au juge que 

d’écarter l’application de la loi inconstitutionnelle dans le cas d’espèce, car celle-ci demeure 

toujours en vigueur », CADART(J), institutions politiques et droit constitutionnel, Economica, 3 

édition, 1990, p.172.   
3-TUSSEAU(J), « La fin de l’exception française », Revue Pouvoirs 2011, p.6. 
4-L’exception de la constitutionnalité s’entend « à une invocation au cours d’une instance d’un 

moyen juridique afférant un problème distinct de celui, ou de ceux constituant le fond de 

l’espèce jugée, et dont l’examen et la résolution sont susceptibles d’affecter la décision 

juridictionnelle de fond », RICCI(R), « Le conseil d’Etat et la loi vers la recevabilité d’une 

exception d’inconstitutionnalité », Les Petites Affiches, octobre 1999, p.11. 
5 -MDHAFFAR(Z), « Le conseil constitutionnel tunisien », 2eme édition, 1997, p.13. 
6- BEN ACHOUR(R), « Le contrôle de la constitutionnalité des lois », RTD, 1983, p.54. 
7-MOUSSA(F), « Aspects constitutionnels de la jurisprudence administrative », l’œuvre 

jurisprudentiel du tribunal administratif, ouvrage collectif, CERP, 1990, p.143. 
8-RENOUX(T), « Le contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs », collection droit 

public, SIREY, 1992. 
9 - MOUSSA(F), « Aspects constitutionnels de la jurisprudence administrative » précité, p.144. 
10-Décret-loi n°14 du 23 mars 2011, relatif à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, 

JORT n°20 du 25  mars 2011, p.367. 
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le contrôle de la constitutionnalité des lois1. La demande principale a 

porté sur l’annulation d’une décision de la commission de dépouillement 

des candidatures pour le conseil de l’ISIE, tout en invoquant une 

exception d’inconstitutionnalité de la loi n°44 du 1 novembre 2013 sous 

motif de la violation du principe de l’égalité et les exigences du procès 

équitable. Le tribunal administratif a déclaré la recevabilité de ce moyen 

et se proclame compétent pour juger la constitutionnalité de la loi en 

l’absence d’une cour constitutionnelle. 

Ces décisions mémorables ont engendré une riposte du pouvoir 

constituant par la régression du choix de l’attribution des fonctions de la 

cour constitutionnelle à l’assemblée plénière du tribunal administratif2.  

Pis encore, la constitution du 27 janvier 2014 a instauré par ses 

dispositions transitoires une instance provisoire pour le contrôle de la 

constitutionnalité des projets3 tout en dépouillant le juge ordinaire de la 

fonction de contrôler la constitutionnalité par voie d’exception4. 

Dés lors, comment le tribunal administratif a su échafauder une 

charpente juridique qui étaye sa compétence du contrôle concret de 

constitutionnalité des lois, face à l’interdiction constitutionnelle expresse 

et tout en préservant le contrôle abstrait réservé à l’instance provisoire 

en matière des projets lois ? 

Le traitement de la problématique du contrôle de la constitutionnalité 

des lois par le tribunal administratif dans sa jurisprudence récente passe 

par l’éclaircissement des fondements de sa compétence (I) afin de 

déceler les incidences de ce contrôle(II). 

I-Les fondements de la compétence du contrôle de la 

constitutionnalité par le juge administratif : 

                                                 
1- Voir en particulier, Assemblée plénière du tribunal administratif, Fatma Guider affaire 

n°134855, 7 novembre 2013, (Inédit).   
2 -Article 146 du Brouillon de la constitution datant le 1 juin 2013. 
3-Loi organique n°14-2014 du 18 avril 2014, relative à l’Instance provisoire du contrôle de la 

constitutionnalité des projets lois, JORT n°32, du 22 avril 2014, pp. 1012-1014. 
4-Selon l’article 148 de la constitution « Aucun tribunal n’est habilité à contrôler la 

constitutionnalité des lois » 
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L’examen de la constitutionnalité d’une loi n’est pas une affaire 

courante devant le juge administratif chargé en principe de contrôler la 

légalité des actes administratifs. La détermination des fondements de la 

compétence constitue un passage préalable pour exercer ce type du 

contrôle. L’étude de ces bases d’intervention démontre que le tribunal 

administratif a clarifié la portée réelle de la notion de mission du juge 

(1) et à exploité l’absence d’une cour constitutionnelle pour exercer le 

contrôle de constitutionnalité par voie d’exception (2). 

1-La mission du juge ; fondement controversé pour le contrôle de la 

constitutionnalité des lois : 

Dans l’affaire n°134855 du 7 novembre 2013, le requérant a excipé 

l’inconstitutionnalité de la loi n°44 du 1 novembre 2013 sous motif de la 

violation du principe de l’égalité et les exigences du procès équitable. Le 

tribunal administratif a commencé l’examen du moyen par la 

confirmation de sa fonction naturelle de vérifier la bonne application de 

la loi. Une telle motivation impose de clarifier le lien d’appartenance 

entre, d’une part, le contrôle de la constitutionnalité des lois et la 

compétence de l’application de la loi et celui du contrôle de la 

constitutionnalité et la fonction juridictionnelle, d’autre part.  

 Conçu comme étant  «l’aptitude d’un tribunal à connaitre un procès, 

la mesure dans la quelle il peut exercer son pouvoir de juridiction»1, la 

règle de la compétence juridictionnelle rétrécit la fonction du juge à 

l’application de la loi. Initialement, la prérogative de l’application de la 

loi consiste « à discerner quelle est parmi les règles de droit sera 

applicable sur les circonstances concrètes du cas d’espèces ». 

 Cette conception restrictive hostile à l’implication du juge ordinaire 

dans l’œuvre du contrôle de constitutionnalité des lois2, a été retenue 

                                                 
1-MOREL(R), Traité élémentaire de procédure civile, Sirey, Paris, 1949, p.177. 
2 -« Il est de nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi », Montesquieu, De 

l’esprit de la loi, part 1, livre 6, chapitre 4, p.203. Pour le professeur LOSHAK« La suprématie 

de la loi constitue une limite du pouvoir normatif du juge dans la mesure où la loi, contrairement 

à l’acte administratif, à un caractère incontestable et s’impose au juge », LOSHAK(D), Le rôle 

politique du juge administratif, Paris, 1970, p.104.  
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dans certaines affaires par le juge judiciaire tunisien1. Dés lors, le juge 

est « décrit comme un rouage accomplissant dans ses décisions les plans 

déjà dressés par le législateur ; la fonction de juger est une fonction de 

concrétisation de la loi et non pas du contrôle »2.  

Le principe de la séparation des pouvoirs3 et son corollaire de 

spécialisation fonctionnelle infirment, a priori le contrôle juridictionnel 

de constitutionnalité des lois. L’intrusion du juge dans le contrôle des 

lois est vécue comme une ingérence dans le domaine du pouvoir 

législatif. Avec le contrôle juridictionnel des lois, « le juge devient 

pratiquement associé à l’œuvre législatif. Le contrôle a posteriori fausse 

l’équilibre du système politique en devenant législateur4».  

La nature législative de la loi5 fait également obstacle contre le 

contrôle de sa constitutionnalité sous motif d’incompétence6 du juge 

administratif. Ainsi, dés que la loi est promulguée elle s’impose sans 

restriction ni réserve, elle sera excepté de tout type de contrôle 

juridictionnel7. Le Professeur MATHIEU n’a pas hésité d’affirmer que 

« songer à la loi, c’est avoir l’esprit mystique révolutionnaire de loi, la 

loi divinisée, sacrée, œuvre de perfection»8. Tout se passe comme si la 

                                                 
1- Arrêt de cassation n°27971 du 5 mai 1988, RJL du 5 juin 1988, p.57. 
2 -COLSON(R), La fonction de juger, Paris, 2009, p.64. 
3-GICQUEL(J), « Les séparations du pouvoir », in Constitutions et pouvoirs, Montchrestien, 

2008, p.255; DEUPUSSAY(L), «Hiérarchie des normes et hiérarchie des valeurs », RDPSP, 

2007, p.424 ; EISENMAN(CH), « L’esprit des lois et la séparation des pouvoirs », mélanges DE 

MALBERG(R), édition DE DUCHEMIN, 1977, p.171.  
4-DEUEZ(A),  « Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France », in 

mélanges Hauriou, 1929, p.211. 
5-Selon Le professeur MATHIEU, la loi au sens strict désigne  «est un acte édicté par une 

autorité investie par le pouvoir constituant dans les conditions fixées par la constitution », 

MATHIEU(B), La loi, op.cit. p.2. 
6-DRAGO(G), « Le contentieux constitutionnel, contentieux d’ordre public par nature »,  

mélanges L’unité du droit, Paris, 1991, 8. 
7-Sur cette position voir ; BERTRAND(M), La loi, Droit public, Dalloz, 1996, DUGUIT(L), 

« Traité du droit constitutionnel », 3eme édition , 1927, T 2, p.443 ; DE MALBERG(R.C), « la 

loi, expression de la volonté générale », Economica, Paris, 1984 ; LECLERC(N), la place de la 

loi dans l’ordre juridique interne, PUF, Paris, 1990 ;HAURRIOU(M), Précis de droit 

administratif et de droit public, Recueil Sirey, Paris, 10eme édition, 1974. 
8-BERTARAND(M), la loi, op.cit, p.4. 
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loi est placée dans une inaccessible citadelle au delà des contestations 

juridictionnelles. 

L’exclusion du juge ordinaire de contrôle de constitutionnalité des lois 

est amplement critiquée1, elle aboutit à l’injusticiabilité de la loi et sa 

sacralisation ce qui heurte fondamentalement l’objectif de la protection 

des droits de l’Homme2 et les impératifs de l’Etat de droit3.  

Il est curieux de réclamer la suprématie de la constitution en droit 

positif sur toute autre norme applicable et demeurer, cependant, une 

norme non sanctionnée par le juge ordinaire. En réalité, la mission 

d’application de la loi n’ignore plus le contrôle de la constitutionnalité. 

L’application de la loi ne s’effectue d’une manière systématique, mais 

passe par la vérification de la conformité de la loi, au sens formel, à la 

constitution4. L’application de l’acte législatif est liée à sa validité 

constitutionnelle5. Ainsi, le contrôle de la constitutionnalité est une 

compétence implicite pour le juge ordinaire et le juge administratif en 

particulier6. 

                                                 
1-Voir particulièrement la thèse du Julien Bonnet « Le juge ordinaire et le contrôle de la 

constitutionnalité des lois », Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2009. Dans cette étude 

l’auteur analyse d’une manière critique la position de refus du juge ordinaire de contrôler la 

constitutionnalité des lois en proposant des fondements pour surmonter ce refus. 
2-LAGHMANI(S), « Justice constitutionnelle et droits fondamentaux », in la justice 

constitutionnelle, table ronde de Tunis, ATDC, CERP, 1995, pp.123-135. 
3-BELAID(S), « Justice constitutionnelle et Etat de droit», in la justice constitutionnelle, table 

ronde, ATDC, CERP, 1995, pp.99-122. 
4-EISENMAN a affirmé que « Le rôle du juge est d’appliquer la loi mais à condition que la loi 

soit régulière » EISENMAN(CH), éléments du droit constitutionnel français, Paris, Sirey, 7eme 

édition, T1, 1921, p.533. 
5-La validité « c’est la vérification de la réunion des conditions d’entrée en vigueur d’une norme 

et sa conformité à une norme supérieure », DE MALBERG (R) op.cit, p.616.    
6-VEDEL(G), « Leçon inaugurale » in table ronde sur la justice constitutionnelle, CERP, 1995, 

p3. 
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Gardien de la légalité administrative, le juge administratif, juge 

d’action1, se transforme à « un juge constitutionnel du fait »2, chaque 

fois où une exception d’inconstitutionnalité est soulevée. 

En commentant une affaire rendue par le conseil d’Etat, G.JEZE a 

érigé le contrôle de la constitutionnalité en un devoir qui implique au 

juge ordinaire de « s’abstenir d’appliquer les lois inconstitutionnelles 

afin de préserver la suprématie de la constitution »3. Dés lors, pour que 

l’application de la loi soit bonne, le juge est invité à statuer d’une 

manière préalable sur « un conflit entre deux règles du droit positif 

n’ayant pas la même valeur juridique et de faire prévaloir le texte 

supérieur sur le texte inférieur »4.  

Placé la loi au niveau hiérarchique exacte en la subordonnant à la 

constitution en écartant la première pour assurer le respect de la seconde, 

les juges appliquent véritablement la loi. Garantie de la hiérarchie des 

normes5 le contrôle juridictionnel des lois impose que la prévalence de 

l’acte législatif n’est concevable qu’à la limite du respect de la 

                                                 
1-Le juge d’action est celui d’exception est un principe justifiant la compétence du conseil d’Etat, 

juge administratif, pour le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception. 

LATOURNERIE(J), Conclusion de l’arrêt Arrighi, RDP, 1937, p.15. 
2-COHEN(0), « Le conseil d’Etat et le contrôle de la constitutionnalité des lois », RFDA, 2000, 

p.1183.   
3-JEZE(G), « Affaire Tramway de Bucarest », Recueil, 1912, Sirey, p.139. 
4-BATALLIER(F), « Le conseil d’Etat, juge constitutionnel », Paris, LGDJ, 1966,  p.10. Le 

professeur COHEN a soutenu la même idée, en ajoutant que « Aucun tribunal ne peut appliquer 

une loi qui contient une violation flagrante de la constitution par motif que se trouve en présence 

de deux textes contradictoires, il doit faire prévaloir la norme supérieure c’est à dire la 

constitution », COHEN(O), Le conseil d’Etat et le contrôle de la constitutionnalité des lois, 

RFDA, 2000, p.1181. 
5-Pour certains auteurs « le contrôle de la constitutionnalité des lois est la conséquence de la 

hiérarchie des normes et la suprématie de la constitution » WABER(A), « Le contrôle 

juridictionnel de la constitutionnalité des lois », AIJC, 1986, p.40. Sur le sujet de la hiérarchie 

des normes voir en particulier ; BECHILLON(D), Hiérarchie des normes et hiérarchie des 

fonctions normatives de l’Etat, Paris, Economica, 1997 ; OST(F), Du pyramide au réseau, 

Bruxelles, 2002. 
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constitution. C’est le principe de la constitutionnalité1 qui articule les 

rapports entre la constitution et la loi.  

Le contrôle de la constitutionnalité par le juge ordinaire ne présente 

pas un empiétement du pouvoir juridictionnel sur le pouvoir législatif. 

La teneur réelle de la séparation des pouvoirs s’apprécie par la capacité 

du juge d’empêcher les lois inconstitutionnelles pouvant présenter des 

atteintes aux libertés.  

Dés l’affaire Marbury/c.Madison2, la séparation des pouvoirs n’est 

plus une adversité infranchissable contre l’instauration d’un contrôle 

juridictionnel des lois. En revanche, en cas de l’inaction du juge face à 

une loi inconstitutionnelle, il y a une sorte d’allégeance du pouvoir 

juridictionnel face au pouvoir législatif.  

La répartition des compétences entre les pouvoirs ne doit s’interpréter 

à la faculté ostentatoire d’édicté des actes incontrôlables aboutissant à 

l’abus du pouvoir. L’essence du principe de séparation des pouvoir c’est 

le contrôle réciproque3.  

Par la reconnaissance de sa compétence du contrôle de la 

constitutionnalité des lois, le tribunal administratif est érigé en un 

véritable contrepoids face à une instance représentative qui se réclame 

                                                 
1- Le principe de la constitutionnalité  « signifie que seule une loi constitutionnelle peut déroger 

à une loi constitutionnelle », FAVOUREU(L), in mélanges Charles EISENMAN, CUJAS, 1975, 

p.21. 
2-« C’est par excellence le domaine et le devoir judiciaire de dire ce qu’est le droit. Ceux qui 

appliquent la règle à des cas particuliers doivent par nécessité expliquer et interpréter deux lois 

en conflit, le juge doit décider laquelle des deux s’applique. Dans ces conditions, si une loi est en 

opposition avec la constitution, si la loi et la constitution s’appliquent toutes les deux à un cas 

particulier ; de telle sorte que le juge doit décider de l’affaire conformément à la constitution et 

écarter la loi ; le juge doit décider laquelle de ces deux règles en conflit gouverne l’affaire. C’est 

là l’essence du devoir judiciaire. Si le pouvoir législatif impose l’application d’une loi 

inconstitutionnelle sur le pouvoir juridictionnel, il empiète la séparation des pouvoirs », 

ZOLLER(E), Les grands arrêts de la cour suprême des Etats-Unis, Paris, PUF, 2000, p.103.  
3-JAN(P), « Les séparations du pouvoir », mélanges jean GICQUEL, MONTCHRESTIEN, 

2008, p.255 
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souveraine en matière législative1 surtout en l’absence d’une cour 

constitutionnelle.  

2-L’absence d’une cour constitutionnelle, fondement concevable 

pour le contrôle de la constitutionnalité des lois : 

Le tribunal administratif a justifié son intervention pour le contrôle de 

la constitutionnalité des lois par l’impératif de pallier le vide 

institutionnel dû à la dissolution du conseil constitutionnel. Ce 

fondement a été retenu pour contrôler la loi n°44 du 1 novembre 20132 

et la validation législative3 introduite par la même loi.  

Avant d’analyser le bien fondé de la position du tribunal administratif, 

il est préalable de vérifier est ce que l’absence d’une cour 

constitutionnelle signifie l’exclusion de toute forme de contrôle de 

constitutionnalité des lois?  

La cour constitutionnelle désigne « une juridiction créée pour statuer 

spécialement sur le contentieux constitutionnel, située hors l’appareil 

juridictionnel et indépendante de celle-ci »4. Le tribunal administratif a 

retenu cette définition en insistant sur les prérogatives juridictionnelles 

de la cour constitutionnelle, ce qui exclue les instances ayant une 

compétence consultative en matière de la constitutionnalité des lois.  

Assurer le respect de la constitution est inévitable surtout que la 

révolution en Tunisie a crée une situation paradoxale ; entre 

l’amplification du processus de l’édiction des règles juridiques de nature 

                                                 
1-BEN ACHOUR (Y), « La transition démocratique », datant le 26 Octobre 2012, Blog Ben 

ACHOUR, p.15. 
2 - « Il incombe au juge ordinaire, en l’absence d’une juridiction constitutionnelle à compétence 

décisionnelle, la vérification de la conformité de la loi aux normes supérieurs », TA, décision 7 

novembre 2013. 
3- « En l’absence d’un système juridictionnel qui garantit le contrôle de la constitutionnalité des 

lois, cette mission revienne au juge administratif par voie d’exception », TA décision 7 

novembre 2013. 
4-FAVOUREU(L), « Le modèle européen de la justice constitutionnelle », in table ronde sur la 

justice constitutionnelle », CERP, 1995, p.41. 
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différente1 et la vacance d’une autorité chargée du contrôle de la 

constitutionnalité des lois. Actuellement, il est légitime de s’interroger 

sur la validité des actes édictés, sans référence constitutionnelle, vis-à-

vis la nouvelle constitution.  

S’abstenir de contrôler la constitutionnalité des lois suite à la 

dissolution du conseil constitutionnel peut aboutir à l’émergence d’une 

présomption irréfragable2 de la constitutionnalité des lois édictées après 

la révolution. L’intangibilité de la loi3, sous prétexte de l’absence d’une 

juridiction constitutionnelle spécialisée, place les droits et les libertés 

dans une situation précaire. Ainsi, l’intervention du juge administratif 

est justifiée par la conservation d’un minimum de cohérence dans 

l’ordonnancement juridique transitionnel.  

Il est vraisemblable, qu’en l’absence d’une juridiction 

constitutionnelle, les tribunaux ordinaires sont appelés à se prononcer 

sur les divers aspects d’un même litige sans qu’il y ait lieu de distinguer 

entre les questions civiles, administratives ou constitutionnelles. C’est le 

modèle diffus4 de contrôle de constitutionnalité des lois qui confère aux 

tribunaux la plénitude de juridiction. 

La constitution du 27 janvier 2014 a traité la problématique du 

contrôle de constitutionnalité d’une manière ambivalente. En attendant 

la mise en place différée de la cour constitutionnelle5, la constitution a 

chargé une instance provisoire pour le contrôle de la constitutionnalité 

des projets lois par voie d’action, tout en excluant le juge ordinaire du 

domaine de contrôle par voie d’exception. 

                                                 
1-AJROUD(J), « Le décret-loi pendant la période transitionnelle », la revue arabe des sciences 

politiques, 2012, p.42. 
2 -FAVOUREU(L), « Le conseil constitutionnel, état des lieux », Pouvoirs, n°105, 2003, p.121. 
3-« Le principe de l’intangibilité de la loi signifie qu’une fois promulguée la loi deviendrait 

intangible, incontestable, irréprochable insusceptible d’aucun mode de contrôle », 

EISENMAN(CH), « L’esprit des lois et la séparation des pouvoirs », précité, p.172. 
4 -FAVOUREU(L), « Le modèle européen de justice constitutionnelle », article précité, p.41. 
5-Selon l’aliéna 5 des dispositions transitoires, la mise en place de la cour constitutionnelle est 

différée dans un délai d’une année à partir de la date de déroulement des élections ».  
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L’attribution du contentieux constitutionnel à l’instance provisoire 

exclurait-elle irrémédiablement la compétence du juge ordinaire et 

rendait la loi promulguée à l’abri de tout recours juridictionnel ?  

L’interdiction adressée au juge ordinaire de contrôler la 

constitutionnalité des lois, à travers les dispositions transitoires, peut 

receler une tentative de la mise en place, même temporaire, d’un 

système d’incontestabilité des lois promulguées.  

Les dispositions transitoires ont dépouillées le juge ordinaire, 

composante du pouvoir juridictionnel, de la compétence de contrôler la 

constitutionnalité des lois au profit d’une instance provisoire  à 

composition hybride qui amalgame des juges avec d’autres 

personnalités1, ce qui démarque de la structure classique des juridictions 

et se rapproche au modèle du contrôle de la constitutionnalité par un 

organe politique2.  

Moyennant la loi du 18 Avril 2014, le législateur vise à instaurer un 

bloc de compétence au profit de l’instance provisoire dans le contentieux 

constitutionnel par voie d’action. La situation s’aggrave par l’exclusion 

du juge ordinaire par une disposition générale qui englobe 

vraisemblablement les diverses formes du contrôle de la 

constitutionnalité des lois. Par l’admission de l’exclusivité3 de la 

compétence de l’instance provisoire, les lois édictées par l’assemblée 

nationale constituante acquièrent, probablement, «une immunité 

juridictionnelle »4.   

                                                 
1 -Selon l’article 4 de la loi de l’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois ; 

« L’instance est composée du premier président de la cour de cassation, le premier président du 

tribunal administratif et le premier président de la cour des comptes, 3 membres nommés 

successivement par le président de l’assemblée nationale constituante, le président de la 

république et le chef du gouvernement ».  
2 -HAURIOU(M), « Précis de droit constitutionnel », 1929, 2ed, Sirey, 1965, p.223. 
3-La règle de l’exclusivité signifie que «  l’ensemble du contentieux constitutionnel serait 

entièrement dévolu à une juridiction spécialement crée pour assurer cette fonction » 

BONNET(J), « Le juge ordinaire et le contrôle de la constitutionnalité des lois », Dalloz, 2009. 
4 -MARTENET(V), La géométrie de l’égalité, L.G.D.J, 2003, p.4. 
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L’exclusion du juge ordinaire du contrôle de la constitutionnalité des 

lois se heurte aux principes de l’Etat de droit. L’Etat de droit est présent 

dans la nouvelle constitution par sa dimension matérielle protectrice des 

droits de l’homme1. C’est l’article 49 de la constitution qui charge toutes 

les instances juridictionnelles de protéger les droits et les libertés2, et 

prévoit en même temps un principe de non régression3 qui interdit 

qu’une révision fait atteinte à l’acquis constitutionnel des droits et 

libertés. 

Naturellement, les dispositions transitoires sont des « normes 

destinées à permettre un transfert en douceur d’un ordre juridique ancien 

vers un ordre juridique nouveau »4. Ces dispositions sont, par définition, 

temporaires et justifiées par des nécessités pratiques de la continuité de 

l’Etat et le fonctionnement du système juridique5. Or, l’exclusion du 

juge ordinaire du contrôle de la constitutionnalité des lois ne concerne 

pas la transition, « c’est une disposition générale de fond »6 qui intéresse 

à la fois un droit fondamental et la compétence de toutes les juridictions. 

Les dispositions constitutionnelles transitoires ne devraient concernées 

ni la mise en œuvre des droits et libertés, ni l’office du juge dans la 

protection de ces prérogatives constitutionnellement garantis7.  

Pour sa dimension formelle, l’Etat de droit est affirmé dans la 

nouvelle constitution à travers, le préambule8, l’article 1021, l’article 

                                                 
1 - CHEVALIER (J-J), L’Etat de droit, 3eme édition, Montchrestien, 1999, p.71. 
2- Selon L’article 49 « Les instances juridictionnelles se chargent de la protection des droits de 

l’homme et les libertés contre toute violation, Aucun révision peut porter atteinte aux droits 

garantis par la constitution».   
3--VIDALNAQUET(Y), Les garanties et les exigences constitutionnelles, LGDJ, 2007. 
4-EVEILLARD(G), Les dispositions constitutionnelles transitoires en droit public français, 

Dalloz, 2007, p.3. 
5-PHILIPPE(X), « Le projet de la constitution à la lumières des normes constitutionnelles 

comparées » in lecture du projet de la constitution du 1er juin 2013, AIDC, 2013, p.15. 
6 -LAGMANI(S), « Les dispositions transitoires » » in lecture du projet de la constitution du 1er 

juin 2013, AIDC, 2013, p.9. 
7-PHILIPPE(X), « Le projet de la constitution à la lumières des normes constitutionnelles 

comparées, article précité, p.30. 
8 -« Instituant un régime républicain participatif, dont l’Etat s’engage de garantir la suprématie 

de la constitution et le respect des libertés et l’indépendance de la justice ».  
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1082, dispositions substantielles rattachant à la garantie de la suprématie 

de la constitution.  

La préservation de la hiérarchie des normes est tributaire à l’octroi des 

moyens appropriés pour l’action du juge. L’intervention de la 

constituante moyennant une disposition constitutionnelle transitoire pour 

dessaisir le pouvoir juridictionnel d’un élément de sa compétence 

protectrice peut traduire une position hésitante et incohérente dans 

l’appréhension des libertés. La quête d’une résolution du conflit entre 

ces normes constitutionnelles ne doit être effectuée visionnaire leur 

interprétation comme une unité cohérente3. 

Il est concevable dans cette perspective d’opter vers la thèse de la 

super-constitutionnalité en vertu du quelle, « à l’intérieur de la 

constitution il y a des rangs différents entre les clauses fondamentales et 

des clauses secondaires, avec tous les effets juridiques que la 

reconnaissance de cette hiérarchie interne produit »4. La transposition de 

cette thèse sur le présent problème est possible par l’admission de 

l’existence d’une hiérarchie au sein même de la constitution qui fait 

prévaloir les normes permanentes sur les dispositions transitoires. 

Cette stratification des normes constitutionnelles peut être fondée sur 

un critère temporaire et procédural. En effet, les dispositions transitoires 

sont des normes circonstancielles et temporaires, abrogeables après 

l’entrée en vigueur définitive de la constitution. Il s’agit des règles à 

usage unique, alors que les autres normes sont permanentes. Sur le plan 

procédural, les dispositions régissant les libertés jouissent, en vertu, de 

l’article 49 d’un privilège de non révision. Ainsi, l’introduction des 

dispositions transitoires semble incidente et mal conciliable avec 

l’économie générale de la constitution. D’ailleurs, le bilan du texte 

                                                                                                                                                             
1-« La justice est un pouvoir indépendant qui garantit la suprématie de la constitution, la 

souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés". 
2- « Chaque personne a le droit d’un procès équitable dans un délai raisonnable, les droits de 

défense et l’accès à la justice » . 
3-« Les dispositions de la constitution s’interprètent comme un tout indivisible ». 
4 -VEDEL(G), Leçon inaugurale, la constitution aujourd’hui, AIDC, 1987, p.12. 
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constitutionnel révèle une prévalence des dispositions permissives pour 

le contrôle de la constitutionnalité par le juge ordinaire. 

D’un autre coté, l’interdiction adressée au juge ordinaire étant une 

exception à sa compétence générale de la protection des libertés doit 

s’interpréter restrictivement. Selon l’article 21 de la loi relative à 

l’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets lois, 

les décisions rendues sont opposables à l’ensemble des pouvoirs publics 

y compris les autorités juridictionnelles. Dés lors, les projets des lois 

examinés par l’instance provisoire acquièrent une présomption de 

constitutionnalité et demeureraient à l’abri des contestations 

juridictionnelles. 

Les lois exonérées du contrôle, en amont, par l’instance provisoire 

ouvrent une brèche du contrôle en aval par le juge ordinaire. Cette 

hypothèse est envisageable puisque les requérants, autorités politiques, 

ont délaissé délibérément la possibilité du contrôle de la loi en tant que  

projet loi.  

Conscient du laconisme du contrôle de la constitutionnalité des projets 

lois, le juge administratif a procédé moyennant un raisonnement 

finaliste1 pour retenir sa compétence dans les autres aspects de la 

constitutionalité.  

Dans une décision récente2, le tribunal administratif a confirmé avec 

persévérance sa compétence du contrôle de la constitutionnalité des lois. 

A l’occasion d’un contentieux électoral se rattachant à la candidature 

aux élections présidentielles, le requérant a excipé une double 

inconstitutionnalité, de la loi n°16-2014 relative aux élections, 

concernant l’exigence du parrainage et de cautionnement bancaire. 

Statuant sur la recevabilité des moyens de l’inconstitutionnalité 

soulevés, le tribunal administratif a modulée sa position en fonction du 

                                                 
1 -ROUVILOUS(F), « Le raisonnement finaliste du juge administratif », RDP, 1990, p.1817. 
2-Tribunal administratif, Adel elmi c/ L’instance supérieure des élections, 10 octobre 2014 

n°30006. (Inédit). 



 8102العدد الرابع مارس                                                                             جملة املنار للبحوث  الدراسات القانونية  السياسية
12 

 

040 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

critère de l’antériorité de l’examen par l’instance provisoire du contrôle 

de la constitutionnalité des projets lois.  

Pour la condition de parrainage1, il s’agit d’une mesure pour la 

rationalisation de la candidature aux élections présidentielles. L’article 

43 de la constitution a prévu cette condition, sans pour autant préciser le 

nombre exigible dés parrains, c’est l’article 41 de la loi électorale qui 

présuppose le parrainage de chaque candidature par 10 députés de la 

chambre parlementaire, 40 présidents des collectivités locales élues ou 

10 milles électeurs propagés sur dix circonscriptions électorales.  Le 

requérant a invoqué l’inconstitutionnalité de l’article 41 puisqu’il fait 

atteinte au droit de porter candidat aux élections compte tenu au nombre 

exigible des parrains parait irréalisable. 

Le tribunal administratif a accepté d’examiner la constitutionnalité de 

la condition de parrainage tout en rappelant la présence d’un organe 

chargé du contrôle de la constitutionalité des lois et l’interdiction de 

l’article 148 de la constitution. Pour le juge administratif, dés que la 

condition de parrainage a été affranchie du contrôle de l’instance 

provisoire, elle est privé de la présomption de constitutionnalité et 

susceptible par conséquent à l’exception de constitutionnalité devant le 

juge ordinaire.  

S’agissant de la condition de cautionnement financière2, elle s’analyse 

également en tant que moyen pour encadrer la candidature aux élections 

présidentielles. Le requérant a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 

42 de la loi électorale puisqu’il a ajouté une condition nouvelle, celle de 

cautionnement, non prévue par la constitution.  

Le tribunal administratif a refusé d’examiner le moyen tiré de 

l’inconstitutionnalité de l’article 42, puisque l’instance provisoire a 

                                                 
1-« Le parrainage est une modalité nécessaire ou facultative qu’un candidat aux élections est 

appelé à remplir par la collecte des signatures émanant de personnes titulaires de qualité ou 

électeurs et ce en vue de la recevabilité de sa candidature », KHIARI(E), « La technique du 

parrainage », mémoire de DEA en droit public, 1990-1991, p.2. 
2-GICQUEL(J), « Droit constitutionnel et institutions politiques », 18eme éd, 

MONSTCHRESTIEN, 2002, p.531. 



 8102العدد الرابع مارس                                                                             جملة املنار للبحوث  الدراسات القانونية  السياسية
12 

 

041 

 س ابملديةجملة د لية د رية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية  السياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق  العلوم السياسية جامعة حيي  ار 

précédemment jugé la constitutionnalité de la condition de 

cautionnement1. La décision de l’instance a conféré à la dite condition 

une présomption de constitutionnalité qui fait écran contre la possibilité 

de réexamen par le juge ordinaire.  

La position de refus de statuer sur une exception de constitutionnalité 

déjà résolue par l’instance provisoire en phase de projet loi semble fidèle 

à l’autorité de la chose jugée et permet d’éviter la contrariété des 

jugements sur une même affaire2.  

Ainsi, La compétence du tribunal administratif en l’absence d’une 

cour constitutionnelle a été édictée par l’impératif de la continuité du 

contrôle de constitutionnalité même dans les périodes de crise 

institutionnelle. La cohabitation de cette compétence avec celle de 

l’instance provisoire est imposée par la carence du contrôle préalable des 

projets lois.  

La cristallisation de la compétence du tribunal administratif en matière 

du contrôle de la constitutionnalité des lois est une question 

d’interprétation et d’articulation des textes de répartition de la 

compétence. Juge de sa compétence, le tribunal administratif a su 

façonner son office pour statuer sur les exceptions de la 

constitutionnalité des lois, tout en déduisant les effets de cette mission. 

II-Les implications contrastées du contrôle de constitutionnalité par 

le tribunal administratif : 

Le tribunal administratif a tiré les conséquences juridiques de 

l’établissement de sa compétence en matière de vérification de la 

constitutionnalité des lois par voie d’exception. Les incidences du 

contrôle juridictionnel des lois se manifestent à travers l’extension des 

normes de référence du contrôle (1) et l’effet relatif sur la loi (2). 

                                                 
1 -Instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, décision n°4 du 14 

mai 2014, (inédit). 
2 -FOYER(J), « De l’autorité de chose jugée, essai de définition », Paris, 1954, p.5. 
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1-L’extension des normes de référence pour le contrôle de la 

constitutionnalité des lois : 

Après la détermination de son titre de compétence, le tribunal 

administratif a confronté le problème de l’identification des normes de 

référence pour le contrôle de la constitutionnalité des lois en l’absence 

d’une constitution. Autrement dit, que faire pour protéger les droits et 

libertés bafoués par une loi pendant une période de vacance de règles 

constitutionnelles ?  

Dans l’affaire du 7 novembre 2013, le requérant a avancé le moyen de 

l’inconstitutionnalité de l’article 23 de la loi n°44 puisqu’il est pris en 

violation du principe de l’égalité, le droit du recours dans un délai 

raisonnable et le procès équitable qui sont des principes fondamentaux et 

des normes de référence pour le contrôle de la constitutionnalité.   

Lors de l’appréhension de ce moyen d’inconstitutionnalité, le tribunal 

a commencé par l’extension du référentiel du contrôle de la 

constitutionnalité des lois pour englober la constitution, les principes 

fondamentaux à valeur constitutionnelle et les traités internationaux en 

vigueur.  

Le tribunal administratif semble exploiter l’évolution de la notion de  

norme de référence. Dans une conception classique, les normes de 

référence sont de nature exclusivement constitutionnelle, l’appréciation 

du rapport de la constitutionnalité s’effectue strictement entre la 

constitution et la loi. En traitant cette question le doyen Favoureu a 

considéré que « les normes de référence désignent l’ensemble des règles 

à valeur constitutionnelle contenus dans le bloc de constitutionnalité »1.  

Néanmoins, la notion de la norme de référence a subi un élargissement 

pour absorber des normes de nature juridique hétéroclite.  En effet, les 

normes de référence du contrôle de la constitutionnalité « ne peuvent se 

                                                 
1-FAVOUREU(L), « Normes de référence », in le conseil constitutionnel et les partis politiques, 

Paris, Economica, 1985, p.69. 
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réduire à la seule constitution, le bloc de constitutionnalité ne porte 

uniquement des textes qui ont pleine valeur constitutionnelle »1. 

 L’hétérogénéité de ces normes permet au juge de pallier l’absence 

d’une constitution référentielle principale pour le contrôle de la 

constitutionnalité.   

Le tribunal administratif a inclut les traités internationaux en vigueur 

dans les repères du contrôle de la constitutionnalité des lois. Cette 

inclusion confirme le principe de la supériorité des traités, en cas d’un 

conflit entre une convention internationale et une loi, le juge doit 

prévaloir la norme conventionnelle2. 

Si dans le cadre du contrôle de la conventionalité la norme de 

référence visé est la convention internationale3, le contrôle de la 

constitutionnalité s’exerce principalement en l’occurrence à la 

constitution. Cependant, l’incorporation des traités au sein du bloc de la 

constitutionnalité s’achève par un chevauchement entre le contrôle de la 

conventionalité4 et le contrôle de la constitutionnalité. L’adjonction des 

exigences prescrites par les traités au bloc de la constitutionnalité fournit 

une liste des droits supérieurs équivalente à celle de la constitution.  

L’apport du droit international en faveur du contrôle de la 

constitutionnalité est éminent surtout que l’organisation provisoire des 

pouvoirs n’a pas prévu des dispositions qui intéressent les droits et 

libertés. 

Le tribunal administratif a ajouté les principes généraux ayant une 

valeur constitutionnelle aux normes de référence pour le contrôle de la 

                                                 
1-GENEVOIS(B), « Normes de référence du contrôle de la constitutionnalité et le respect de la 

hiérarchie des normes », in Etat de Droit, mélanges Guy BRAIBANT, Dalloz, 1996, p.321. 
2 -GAIA(P), « Le contrôle de la conventionalité », RFDC, 2008/5, p.67.  
3-TA, Affaire n° 3634, du 21 mai 1996, La ligue tunisienne des droits de l’Homme/Ministre de 

l’intérieur.   
4 -« Dans le contrôle de la conventionalité et le contrôle de la constitutionnalité, il s’agit bien de 

juger la loi de statuer objectivement sur la conformité à la règle supérieure », BRUCE(E), « De 

quelques incidences du contrôle de la conventionalité des lois par le juge ordinaire », RFDA, 

1998, p.225. 
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constitutionnalité des lois. Il s’agit d’une catégorie juridique qui 

s’identifie à « une œuvre constructive de la jurisprudence inhérente de la 

constitution et l’esprit générale de la législation ; des principes 

applicables même en l’absence d’un texte »1. Attribuer le qualificatif 

« constitutionnel » aux principes généraux du droit risque de foisonner 

l’unité de cette catégorie et établir une hiérarchie artificielle entre ces 

principes.   

Invoquer les principes à valeur constitutionnelle au sein du bloc de la 

constitutionnalité, permet le juge de combler les lacunes de la législation 

constitutionnelle et même remédier l’absence d’une constitution. 

L’origine prétorien confère à ces principes une flexibilité et une capacité 

d’enrichissement continuel pour l’adaptation avec les exigences de la 

protection des droits et libertés. 

Moyennant ces principes le juge ordinaire est associé dans la 

formation des normes de référence pour le contrôle de la 

constitutionnalité des lois. La tâche du juge « ne consiste seulement à 

comparer entre deux textes l’un est inférieur et l’autre est supérieur mais 

à établir d’abord le terme supérieur pour effectuer la comparaison »2.  

La survivance des principes à valeur constitutionnelle dans la période 

de transition, affirme que l’héritage constitutionnel tunisien ne se réduit 

seul à la constitution. La constitution de 18613, le pacte fondamental de 

18574, le décret beylical de 18465 sont autant des textes phares qui 

peuvent constituer des sources pour l’inspiration des principes 

fondamentaux. 

                                                 
1-LAFFARIERE(E), Traité de la juridiction administrative, 2eme édition, 1896, T1, p.5. 
2-FAVOUREU(L), « Le principe de la constitutionnalité », article précité, p.36. 
3 -BACCOUCHE(N), « L’institutionnalisation du pouvoir en Tunisie », Etudes à la mémoire 

Doyen Abdelfattah Amor, publications de l’école doctorale de la faculté de droit de Sfax, 2014, 

p.7. 
4-BEN HSSAN(I), « Le pacte fondamental », Etudes à la mémoire Doyen Abdelfattah Amor, 

publications de l’école doctorale de la faculté de droit de Sfax, 2014, p.29. 
5-ABDEDDAYEM(N), « L’abolition de l’esclavage en Tunisie », Etudes à la mémoire Doyen 

Abdelfattah Amor, publications de l’école doctorale de la faculté de droit de Sfax, 2014, p.19. 
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Même la constitution de 1959, abrogée explicitement par 

l’organisation provisoire des pouvoirs, a présenté un fondement pour la 

protection des libertés. Dans une décision saillante, le juge judiciaire a 

admet l’imprescriptibilité des normes de la constitution de 1959 qui 

concernent les droits et les libertés1. Cette décision judiciaire a inspiré le 

juge administratif en admettant que les droits et libertés sont 

insusceptibles par nature à l’abrogation2.  

Une telle tendance jurisprudentielle peut soulever des interrogations 

réelles sur la valeur des droits et libertés en l’absence d’une constitution 

s’agit-il d’une valeur supra-constitutionnelle ? Si les droits et libertés 

peuvent persister d’une manière autonome, la fonction de la constitution 

serait elle limité à la déclaration de l’existence de ces droits ? 

Ainsi, l’ingéniosité des normes de référence assure pour le juge 

administratif un fond insondable pour l’inspiration des procédés de 

protection des droits et libertés. Plaidoyer pour la formation d’un bloc de 

la constitutionnalité par le tribunal administratif assure l’attraction des 

textes protecteurs des libertés dans un montage juridique à composition 

hétéroclite et riche. Toutefois, l’extension des normes de référence n’été 

pas accompagné par le renforcement de l’impact du contrôle de la 

constitutionnalité des lois. 

2-Le rétrécissement de l’incidence du contrôle de la constitutionnalité 

par voie d’exception :  

Le contrôle de la constitutionnalité par voie d’exception implique 

uniquement une mise à l’écart de la loi dans le litige au cours duquel 

l’exception a été soulevée. La décision rendue en la matière est liée par 

l’autorité relative de la chose jugée, elle ne s’applique que dans le cadre 

                                                 
1-Considérant que le passeport est indispensable pour la liberté de circulation garantie par 

l’article 10 de la constitution du 1er juin 1959 qui demeure en vigueur en ce qui concerne ces 

dispositions régissant des droits et libertés insusceptibles par nature de l’abrogation » Cour 

d’appel de Tunis, ordonnance de référée du 5 février 2013.  
2 -TA, décision d’appel, 15 juillet 2013, non publié. 
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de l’unité des parties, de la cause et des faits d’espèces1. La déclaration 

d’inconstitutionnalité d’une loi par le juge ordinaire n’a pas ni un effet 

erga omnes ni « une opposabilité à aucun pouvoir public »2.  

Le refus de l’application du juge ordinaire d’une loi 

inconstitutionnelle ne constitue plus un envahissement dans la 

compétence du pouvoir législatif, la loi demeure en vigueur et produit 

ses pleins effets. Dans cette perspective, Maurice Hauriou a considéré 

« qu’un jugement qui refuse d’appliquer une loi à une hypothèse 

déterminée n’empêche point cette loi de devenir exécutoire ; il n’a point 

la prétention d’arrêter le parlement dans son droit de légiférer, ni le chef 

de l’Etat dans la promulgation, il ne s’occupe de cette loi qu’après la 

promulgation, il ne l’annule même pas, il ne déclare même pas la loi 

inapplicable en toute les hypothèses »3. 

Le contrôle de constitutionnalité par voie d’action est principalement 

un recours objectif son but ultime est la préservation de la cohérence de 

la hiérarchie des normes ; il s’agit d’un procès « fait contre un acte »4. 

En revanche, l’effet recherché à travers le contrôle de la 

constitutionnalité par voie d’exception n’est pas l’élimination d’une loi 

inconstitutionnelle de l’ordonnancement juridique, mais d’écarter les 

incidences de cette loi sur des droits et libertés abusés en l’espèce. 

Le contrôle en amont porte sur un texte législatif avant son entrée en 

vigueur. A défaut des parties et d’une procédure contradictoire, la cour 

constitutionnelle exerce un « contrôle abstrait »5, qui appréhende la 

constitutionnalité de la loi d’une manière isolée, visionnaire ses impacts 

réels sur les libertés et abstraction faite de l’influence de la conjoncture 

politique. La décision rendue suite à une action d’inconstitutionnalité est 

                                                 
1-BERNAUD(V), « Le contrôle de la constitutionnalité une nouvelle fois en question », RFDC, 

2008/5, p.169. 
2-BEN ACHOUR(R), « Le problème du contrôle de la constitutionnalité des lois par le juge 

ordinaire en Tunisie », RTD 1983, p.66. 
3 -HAURIOU(M), Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, p.266.  
4-DELPEREE(F), « La compétence du juge constitutionnel », in « La justice constitutionnelle », 

Table Ronde de Tunis, 1995, p.75. 
5 -ROUSSEAU(D), « Le procès constitutionnel», Revue Pouvoirs, n°137, 2011, p.50. 
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dotée de « l’autorité absolue de la chose jugée »1, elle s’impose à toutes 

les autorités publiques. 

Portée contre une loi en vigueur, le contrôle par voie d’exception  de 

la loi sera corrélativement lié aux faits du procès encours, le juge de 

fond sera le mieux placé pour analyser le moyen tiré de 

l’inconstitutionnalité. 

La nouvelle constitution a accordé, en vertu de son article 120, la 

technique de la question préjudicielle au profit de la cour 

constitutionnelle. Identifié en tant « qu’une exception soulevée dans le 

cadre d’un litige qui ne peut être résolue par le juge de fond»2, la 

question préjudicielle ne s’opère qu’en présence d’une juridiction dotée 

d’une compétence exclusive3.  

En matière constitutionnelle, la question préjudicielle est qualifiée par 

question prioritaire « puisque ce moyen doit être examiné avant tout 

autre moyen »4. Elle s’identifie à l’hypothèse d’une loi renvoyée par une 

juridiction ordinaire suite à l’introduction d’une exception 

d’inconstitutionnalité soulevée par une partie du litige5. Cette technique 

a été transposée de l’article 61 de la constitution française qui réserve au 

profit du conseil d’Etat et la cour de cassation la faculté de saisir le 

conseil constitutionnel pour statuer sur une question prioritaire excipée 

par l’une des parties du litige.6  

                                                 
1-Selon l’article 124 de la constitution « La décision de la cour constitutionnelle doit être motivée 

et s’impose à l’égard de toutes les autorités publique ».  
2-PRIVENCIA(E), « L’application de la question préjudicielle par ses acteurs », Revue pouvoirs, 

2011, n°137, p.175. 
3-La compétence exclusive c’est l’hypothèse d’une juridiction qui dispose seule la compétence à 

l’exclusion de toutes autres pour statuer sur une question litigieuse », Perrot(R), Les institutions 

judiciaires, Montchrestien, Paris, 1998, p.434. 
4 -ROUSSEAU(D), « La question prioritaire de constitutionnalité », LGDJ, 2012, p.3. 
5-Selon l’article 120 de la constitution : « La cour constitutionnelle est compétente exclusivement 

de contrôler la constitutionnalité des lois suite à un renvoi des tribunaux  par la demande des 

parties ». 
6 -Selon l’article 61-1 de la constitution française «  Lorsque à l’occasion d’une instance en cours 

devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et 

libertés que la constitution garantit, le conseil d’Etat peut être saisi de cette question sur renvoie 

du conseil d’Etat ou de la cour de cassation qui prononce dans un bref délai ». 
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Il est révélateur que, l’article 120 de la constitution tunisienne ait 

reconnu aux parties d’un litige de fond la possibilité de déclencher la 

question prioritaire, pourtant la prérogative du renvoi de la requête 

demeure la compétence du juge de fond.   

La technique préjudicielle articule un double mouvement, une action 

de sursis de statuer sur l’affaire par le juge initial dû à la résurgence de 

la question et une reprise du procès suite à la résolution de l’exception 

d’inconstitutionnalité par le juge constitutionnel. Il s’agit d’une véritable 

coopération entre le juge ordinaire, juge de fond, et le juge 

constitutionnel, juge de la question.  

Néanmoins, la pratique des questions prioritaires peut être est un 

facteur de cloisonnement du procès et se heurte avec l’exigence de la 

bonne administration de la justice. 

Ainsi, il est vraisemblable que les concepteurs de la nouvelle 

constitution ont opté vers le modèle du contrôle de la constitutionnalité 

concentré aux mains d’une cour constitutionnelle. Ce choix est au 

service de la sécurité juridique puisqu’il assure l’unité de l’interprétation 

des textes législatifs et l’égalité devant la loi. Mais, ce système n’est pas 

proche du justiciable lésé. 

Cependant, La synchronisation du contentieux constitutionnel tout 

introduisant la technique de la question prioritaire n’aboutit finalement 

qu’a l’écartèlement du procès entre le juge de fond et le juge du renvoi. 

Finalement, n’est-il plus judicieux de maintenir la compétence de statuer 

sur les exceptions de constitutionnalité devant le juge ordinaire, juge de 

fond ? 
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Abstract: 

  The purpose of this study is to identify relationships between international legal 

system and domestic constitutions. In fact, the constitutionality review of treaties 

aims primarily at respecting the hierarchy of legal texts in one country, therefore, 

this research addresses the issue of the relationship between treaties and the 

domestic legal order of Algeria. It is also important to mention that international 

treaties which are ratified according to the national constitution become part of the 

national legal order and incorporated immediately. The research clarifies the 

different aspects of constitutionality review over treaties in Algeria with a focus on 

Articles “149,150,190” from the constitutional amendment of 2016. Since the 

research is an approach to comparative law it is also necessary to hint at some 

internal legal systems like France and the USA. This paper attempts to examine the 

way in which Article 46 of Vienna Convention on the law of treaties 1969 is 

influencing national law of Algeria. 

Keywords: (constitutionality review – treaty – convention – constitution – 

organic law – ordinary law – peremptory norms – pacta sunt servanda) 

 لخصم: 

هاته الدراسة إىل حتديد العالقة بني النظام القانوين الدويل والدساتري احمللية بصصفة عامة، لكن ما يتم الرتكيز  هتدف
عليه هو الرقابة على دستورية املعاهدات اليت وضعت أساسا من أجل احرتام التسلسل اهلرمي للنصصوص القانونية يف 

مسألة العالقة القائمة بني املعاهدات الدولية والنظام القانوين يف اجلزائر، من  بلد ما، لذلك يتناول هذا املقال حتديدا
خالل ذلك نشري إىل أن املعاهدات الدولية اليت يتم التصصديق عليها وفقا للدستور تصصبح جزءا من النظام القانوين 

املعاهدات يف اجلزائر مع الرتكيز  الوطين وتدمج يف هذا النظام. نوضح أيضا اجلوانب املختلفة لرقابة الدستورية على
. ومبا أن هذا البحث مييل إىل دراسة القانون 0314" من التعديل الدستوري لعام 143،113،194على املواد "

املقارن فانه من الضرورة مبكان اإلشارة إىل بعض النظم القانونية الداخلية مثل فرنسا والوالايت املتحدة األمريكية. 
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وأتثريها  1444من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  94رقة دراسة مدى اندماج ن  املادة حناول يف هذه الو 
 على تدرج القوانني يف اجلزائر كنموذج.

القواعد -القانون العادي -القانون العضوي -الدستور -اتفاقية -معاهدة -)رقابة الدستورية  الكلمات املفتاحية:
 ين(العقد شريعة املتعاقد –اآلمرة 

 Introduction:  

Constitutional review is closely associated in the popular mind with 

what has been characterized as the most important idea of the twentieth 

century. In fact, the need of constitutionality review can vary according 

to the need of the political system in any country to achieve a balance of 

powers. The power of courts to strike down incompatible legislation is 

an innovation of the American constitutional order that has become a 

norm of democratic constitution writing1. 1In the United States, the 

executive, legislative and judiciary are formally equal, and judicial 

review is a checks, and balances tool. Judicial review is decentralized 

and concrete, because any judge of any court can declare a law 

unconstitutional. In Europe, the creation of constitutional adjudication 

bodies independent of the judiciary was well warranted. The example of 

France was very clear in adopting a political body like the constitutional 

council to guarantee a complete separation of powers , whereas, the idea 

of the federal constitutional tribunal as guarantor of the constitution is 

more supported in the political system of Germany. Latin America has 

“mixed systems”, whereby judicial review and constitutional 

adjudication are combined. That is different from the European modal 

with its independent constitutional tribunals, and from the American 

system, which is conducted by the entire judiciary.2 

In Algeria, “Le conseil constitutionnel” is created for the first time in 

the constitution of 1989 to guarantee and ensure the observance of 

hierarchy of legal norms and rule of law3. The constitutionality review 

of national provisions is not so much complicated because the structure 

of the internal legal system is clear. The supreme law in Algeria is the 

constitution then the organic laws, next, the ordinary laws, after that, 
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comes the executive regulations. The constitutional council prevents any 

violation against this order4. The great challenge for this council is the 

review of external law according to the supremacy of the constitution. 

Article 186/1 of Algeria’s constitution provides for the constitutionality 

review of treaties like any internal law by declaring: 

    “In addition to the prerogatives explicitly bestowed upon it by other 

provisions of the constitution, the constitutional council pronouns on the 

constitutionality of treaties, laws and regulations’5.  

This article clarifies the basic role of the constitutional council in 

terms of constitutionality review. However, there is still Article 190 

which is more precise in declaring: 

“When the constitutional council considers that a treaty, an agreement 

or a convention is not constitutional, its ratification cannot take place’’.  

The objective of this essay is therefore; to shed some light on the 

relationship between international treaties and the issue of constitutional 

control. It is also necessary to tackle the council’s limited role on the 

constitutionality review of international agreements. The constitutional 

council sees this lacuna as an obstacle to strengthening the rule of law in 

Algeria6. 

Therefore, it is necessary to address the issue of constitutionality 

review over international treaties and conventions according to the 

following division: 

1)  - The Limited role of the constitutional council in reviewing the 

constitutionality of treaties and conventions. 

A - The composition of the Constitutional Council and its impact 

on the constitutionality review. 

       B - The powers of the Constitutional Council and its impact on the 

constitutionality review. 
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2)  - The relationship between international treaties and the 

domestic legal   system. 

A - The relationship between international treaties and the 

Algerian ordinary legislation. 

B - The relationship between international treaties and Algeria’s 

constitution. 

 1- The Limited role of the constitutional council in reviewing the 

constitutionality of treaties and conventions: 

The president of the Republic has the authority to sign international 

treaties and to ratify them. This role seems very ordinary since he 

represents the executive power7. However, the nature of some treaties in 

affecting national laws can make a challenge to the legislative power. 

These kinds of treaties are mentioned exceptionally in the constitution 

and their ratification comes only after the parliament’s approval. Article 

149 states:  

“Armistice agreement, peace, alliance and union treaties, treaties 

related to state borders as well as treaties involving expenses not 

provided for in the state budget are ratified by the president of the 

Republic following an explicit approval by each of the chambers of the 

parliament” 

The role of the constitutional council appears here in reviewing the 

constitutionality of these treaties to guarantee a balance of powers and 

the supremacy of the constitution. However, it is not clear to determine 

this role because the constitution drafters were very cautious in dealing 

with this subject. The question that raises here is about the application of 

which Article at this set of treaties. It is a matter of priority between 

Article 190 which adopts a pre-ratification review only, and Article 186 

which gives a full role to the constitutional council in determining the 

constitutionality of treaties either before or after their ratification.  
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International agreements concerning the fields of armistice 

agreements, peace, alliance and union treaties, treaties related to state 

borders as well as treaties involving expenses not provided for in the 

state budget should be ratified by the Algerian parliament. In other 

words, any treaty pertaining to these areas cannot be legally binding 

without first going through a parliamentary ratification procedure. That 

is, the Algerian parliament is vested with the power to provide the 

instrument of ratification in the aforementioned fields. This result leaves 

a question unanswered: who has the right to determine that a particular 

treaty is considered within the treaties provided in Article 149. In this 

case, the president of the Republic has the right to say that a particular 

treaty falls outside the concerned areas or not. Algeria’s constitution 

vested the parliament also with the power to prohibit the president from 

ratifying a treaty falling inside the concerned areas, unless the 

parliament itself gives authorization. This power is by referring only to 

the constitutional council to declare that the ratification of a particular 

treaty falling inside the fields mentioned previously is unconstitutional. 

Article 187/1 states: 

 “The constitutional council is called upon by the president of the 

republic, the president of the national people’s assembly, the president 

of the council of nation or by the prime minister”.  

A - The composition of the Constitutional Council and its impact on 

the constitutionality review 

The adoption of the principle of separation of powers and the 

disclosure of the need to balance them under the constitutional 

amendment of 2016 had a profound impact on constitutional control in 

Algeria. 

Although the constitutional history of Algeria has been linked in its 

entirety to the constitutional control, 8 this latter is surrounded by many 

of the limitations that have made the Constitutional Council a mere 

institution of the executive authority, revolves around it and approves its 

views according to its wishes.9 
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The limited performance of the Constitutional Council is due to a 

variety of internal and external reasons. The internal reasons are the 

nature of its unbalanced composition according to the 1996 constitution, 

and as a result of its lack of competence in the legal field due to the 

absence of the text that requires this efficiency. The external reasons are 

limited to the Constitutional Council's notification bodies and the 

absence of a text on the extent of the authoritative views and decisions 

of the Constitutional Council, in addition to the method of appointing its 

members and the manner of appointing the president.10 

The constitutional founder took most of these shortcomings in the 

work of the Constitutional Council in the constitutional amendment 

2016, by including several paragraphs that address the problem of 

limited performance of the Constitutional Council. 

Following the establishment of the balance of powers, the 

constitutional amendment of 2016 reflects the balance through the 

amendment of the Constitutional Council to 12 members representing 

each third of the three powers (4 members of the legislature, 4 members 

of the executive branch and 4 members of the judiciary). 

The constitutional founder also added conditions in the appointed or 

elected constitutional council members to reach the age of 40 years on 

the day of their appointment or election, in addition to having at least 15 

years of professional experience in higher education in the legal 

sciences, in the judiciary or in the profession of a lawyer at the Supreme 

Court, the Council of State or a senior post in the State.11 

In the area of notification, as a result of its previous limitations, the 

amendment of the Constitution of 2016 with new entities can direct this 

action after it was limited to three figures counted in the purview of the 

executive authority. The constitutional amendment 2016 stipulates that 

the first minister, 50 deputies, or thirty members of the National 

Assembly have the right to notify the Constitutional Council of the 

unconstitutionality of any law, treaty or regulation.12 This is considered 

a consecration of some balance in the framework of granting the 
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legislative power the right to notify the Constitutional Council actually 

and not just a text as it was before. 

For the first time, the constitutional founder came up with the power 

to push for unconstitutionality, where they can claim a violation of the 

legislative provision on which the conflict will depend on the rights and 

freedoms guaranteed by the Constitution.13 This is within the framework 

of extending the power of informing the Constitutional Council to the 

judiciary as another embodiment of some balance between the three 

authorities. It should also be noted that the Constitution of 2016 

explicitly states that all opinions and decisions of the Constitutional 

Council are binding and that they are final in the face of all public 

authorities and administrative and judicial authorities.14 

As a  conclusion, the Constitutional Constitution, in its latest 

amendment in 2016, calls for the independence of the Constitutional 

Council administratively and financially,15 to make it aware of all the 

pressures and loyalties that may affect its work, which should be 

evaluated in the same context as to the extent to which it is sufficient to 

achieve actual independence. 

B - The powers of the Constitutional Council and its impact on the 

constitutionality review 

In order to maintain harmony between all the legal rules, from the top 

of the legal pyramid to the lowest rule of law. For the sake also of 

respecting the basic law of the state which is the Constitution as a body 

to determine the rights and freedoms of citizens, as well as determining 

the state entity and its system and bodies. Conserving the way of 

independence and cooperation among these bodies within the framework 

of the principle of separation of powers, Algeria has adopted the 

Constitutional Council. 

The Algerian Constitutional Council plays a key role in the legal 

system in Algeria, which is considered a guarantor of respect for the 

Constitution. The Constitution founder of Algeria granted wide powers 

to the constitutional council in the field of control over the 
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constitutionality of laws and its effective role in dealing with legal texts 

that are contrary to the constitution, whether the latter is issued by the 

legislative authority or the executive authority or an international treaty. 

However, In order to ensure the exercise of all powers and to preserve 

its independence, the various authorities represented in the State 

institutions must be involved in the process of appointing or electing its 

members. 

The Constitutional Council works to ensure respect for the 

Constitution. Considering that the Algerian constitution is a rigid 

constitution inspired by the constitutions of the European democratic 

states, the constitutional founder has defined the powers of the Algerian 

Constitutional Council exclusively, as does his French counterpart. In 

addition to its inherent competence of constitutional oversight of 

international treaties, organic laws, ordinary laws, regulations, orders 

and internal regulations of the two chambers of Parliament, We find that 

the Constitutional Council also has the task of the Electoral Judge where 

he supervises the process of referendums and the election of the 

President of the Republic and the various representative councils. 

The Constitutional Council also carries out advisory functions, 

through which it aims to achieve the normal functioning of the 

constitutional institutions. Among these tasks we are consulted in the 

declaration of the exceptional situation, the state of emergency, the siege 

and the war.16 

 2- The relationship between international treaties and the  

domestic legal system: 

According to the Vienna convention on the law of treaties, the pacta 

sunt servanda principle is binding over all of its signatories17. Article 27 

flatly states that states cannot invoke domestic legal actions to invalidate 

an international obligation as stipulated in a treaty18. An exception to 

Article 27 of the Vienna convention does appear in Article 46, which 

allows states to invoke national rules that invalidate the instrument of 

ratification of an international treaty, but only if the rule concerned is of 

crucial importance to the domestic legal order19. 
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According to rules of international law, however, neither a 

constitutional mandate nor the enactment of a statute provides an excuse 

for a treaty violation. Some scholars declared that the fundamental and 

basic rules are those contained in the constitutional provisions20. The 

example can be clear here when the prime minster or any other 

representative of the state exceeds the jurisdiction granted to him in the 

constitution, in this case, revoking the treaty can be claimed unless the 

state concerned subsequently accepts it with a declaration pronounced 

by its competent authority. 

However, dualists emphasize that the state is obliged to respect the 

execution of a treaty regardless of all the obstacles by its domestic law, 

whenever the commitment was issued in conformity with the rules of 

international law21. Under the same view, some scholars stated that the 

treaty can be invalidate if the second state knows about the domestic 

legal obstacles of the other state, or there is an apparent violation against 

its domestic provisions. 

This gives us the impression that the treaty was not in good faith, 

therefore, the responsibility to apply international obligations does not 

exist. This solution preserves the stability of transactions between 

countries on the one hand, and protects the states which are dealing in a 

good faith on the other hand.22 

Article 149 of Algeria’s constitution responds to these conditions 

when stipulates that some treaties require the explicit approval of the 

legislature. It is supposed that the states, contracting with Algeria, know 

about the domestic procedures established by the constitution. For a long 

time, some legal systems Like in France, avoided to engage in this kind 

of control because of some legal and political complications. Modern 

practice in all democratic countries is moving towards the expansion of 

the constitutional control because it guarantees the legality principle of 

legal acts.23As a result, the modern constitution drafters face two main 

questions: whether international law must be incorporated into domestic 

law or not?    If they must be incorporated, how to rank it within the 

domestic legal order? 24  
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A - The relationship between international treaties and the Algerian 

ordinary legislation: 

The hierarchical order made by the constitution in terms of ranking 

the ratified international treaties within the domestic legal system can 

help us in the issue of the constitutionality review. In the outset, the task 

of the constitutional council is clear in determining the constitutionality 

of treaties, laws and regulations. However, the supremacy of treaties 

over laws leads us to argue that any breach against an international 

treaty is a violation against the constitution itself. Article 150 of the 

constitution states:  

 “Treaties ratified by the president of the Republic in accordance 

with the conditions provided for by the constitution are superior to the 

law”.  

The council’s task is to prevent the enactment of a law which 

conflicts with a ratified international treaty. It should be noted that the 

French constitutional council refused to address the issue of reviewing 

the conformity of domestic legislation with international treaties. In 20 

December 1974 the French constitutional council was called upon to 

review the constitutionality of a law that belongs to voluntary abortion. 

This law violated the provisions of international law, however the 

council considered itself incompetent in reviewing the relationship 

between international treaties and domestic law. Later it abandoned this 

position25. 

In assuring that laws inconsistent with treaties are avoided, the 

Algerian constitutional council reviewed the conformity of Article 86 of 

the Election law dated in 07/08/1989. The council abolished the 

Algerian nationality condition for the candidate’s spouse in the 

legislative elections. Such discriminatory conditions would constitute a 

breach of “International covenant on civil and political Rights 1966” and 

“African Charter on Human and Peoples Rights 1981”. These 

discriminatory conditions were considered unconstitutional because they 

were incompatible with aforementioned treaties and consequently ruled 

out.26 
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B - The relationship between international treaties and Algeria’s 

constitution:  

The constitutional council guarantees the cooperation of powers in a 

good manner, therefore, its natural task is to prevent a conflict between 

international law and the constitution. This prevention can be achieved 

either by subjecting international treaties to the constitution thus 

ratification can never take place, or subjecting the constitution to 

peremptory norms of international law and in this case a constitutional 

amendment is obligatory. 

 Subjecting international treaties to the constitutionality  

review: 

In theory, Article 186 of the constitution permits the constitutional 

council to pronounce on the constitutionality of treaties, either through 

an opinion if these are not enforced or, otherwise, through a decision. 

Practically, in the case of pre-ratification of unconstitutional treaty the 

council can declare simply with an opinion that this treaty is 

unconstitutional. But the problem raises when an unconstitutional treaty 

is ratified, either because there was no calling upon the constitutional 

council to review this treaty, or in case of ratified treaties before the 

creation of the council. In fact, the constitutional council does not 

review the constitutionality of provisions spontaneously but it depends 

on a notice as stated in Article 187 of the constitution27. These limits on 

the council’s role do not prevent it from requesting an explanatory 

memorandum from the President of the Republic about an obscure 

treaty. 

Algeria joined International Human Rights Covenant in 1998 

although the fact that some provisions of that covenant relating to civil 

and political rights can be considered unconstitutional. Article 18 of the 

covenant states; 

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and 

religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion 

or belief of his choice, and freedom, either individually or in community 
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with others and in public or private, to manifest his religion or belief in 

worship, observance, practice and teaching”. 

Adopting any religion except Islam seems constitutional because 

Article 2 of the constitution does not exclude any other religious 

thought28.  However, what seems unconstitutional is the freedom to 

change the religion from Islam into other religion in which considered as 

an apostasy in Islam. 

 The supremacy of peremptory norms on the constitution: 

Most constitutions seek to regulate the relationship between 

institutions of the state, in a basic sense the relationship between the 

executive, legislature and the judiciary, but also the relationship of 

institutions within those branches. Provisions of the constitution are 

bridges that connect the state institutions together. Therefore, these 

provisions are in constant evolution through practice and amendment. 

This is the ideal method to guarantee legitimacy and to facilitate the rule 

of law, this is known in US constitutional practice as the due process of 

law29. The issue that raises here is the relationship between the 

constitution and treaties in terms of whichever supreme to the other. The 

word “law” in Article 150 does not benefit us in anything because this 

expression has a technical sense as described in the constitution text in 

French “la loi”. Thus the expression can never include the constitution 

as a domestic law and therefore inferior to international treaties. 

Consents here solves many of the priority issues in the field of 

international or national law. However, this solution based on consent 

cannot help in answering the question of priority in terms of peremptory 

norms of international law.30 The emergence of legal rules for the 

protection of basic human rights, the fight against war crimes and 

genocide, and the principle of self-determination are all considered 

obligatory and can never be waived. As a result of the regulation of 

States by international law, the consent of “national sovereignty” has 

undergone an evolution and today States are regulated by both their own 

national rules together with the continually developing laws of the 

international community31. These laws develop are created not by an 
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international legislator or sovereign, but very generally through the 

consensus of States which have recognized that certain “values” amount 

to valid legal norms which must be respected as between States. In this 

regard, it is possible to talk of the “validity” of international laws. 

Algeria’s accession to the body of the United Nations32 is committed 

to respecting the principles of the charter of this organization and the 

application of UN Security Council resolutions.33 Jus cogens is therefore 

interpreted as being a necessary law which all States are obliged to 

observe. It included a theory that there existed universally binding 

principles of law which could not be changed by anyone.  

Article 53 of Vienna Convention is recognized as setting out the 

current internationally accepted definition of jus cogens. It provides: 

“A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a 

peremptory norm of general international law. For the purpose of the 

present convention, a peremptory norm of general international law is a 

norm accepted and recognized by the international community of States 

as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which 

can be modified only by a subsequent norm of general international law 

having the same charter”. 

Since 1969, it is clear that the international community as a whole 

has continued to accept the existence of these norms from which no 

derogation is permissible through agreement or unilaterally. As a result, 

it is possible to state that the definition agreed upon in Vienna 

Convention is probably more than simply valid for the purpose of the 

convention and is rather valid as a definition of the concept for the 

general purpose of international law.34 

 Conclusion: 

To sum up, so far in this essay we have been considering the 

constitutionality review of international treaties and conventions in 

Algeria. Precisely, the essay addresses the issue of the relationship 

between treaties and the Algerian domestic legal order. While it 
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approaches the issue mainly from a constitutional law perspective, it 

also addresses international law. The increasing intensity of the present 

relationship between international and domestic law should be the 

subject of a serious discussion about the best way in which each 

domestic legal system could face the problems posed by the 

incorporation of international norms into national law. It is clear that 

international law is no longer limited to the regulation of diplomatic 

relations between states. International rules today aim at the regulation 

of matters which before belonged exclusively to the domestic 

jurisdiction of states, matters that cover a range of questions, from the 

way in which a state deals with its own population to the right of 

forming political parties and associations. The application of 

international law by national courts can lead sometimes into a violation 

of the basic domestic law which is the constitution. For this reason, the 

matter of constitutional review becomes increasingly necessary before 

incorporating any international law in the domestic legal system. 

 Algeria being a part of the international community is also concerned 

with conventions and treaties in a way that does not conflict with its 

internal law. 
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