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 :مالحظة

ال تعرب ابلرضورة البحوث واملقاالت اليت تنرش لأحصاهبا عن وهجة رأأي اجملةل أأو اجلامعة، ويتحمل أأحصاهبا  •

خالل لأحد الباحثني ابلأمانة العلمية وخيضع ذكل ا ىل النصوص القانونية  مواقفهم، وال تتحمل اجملةل  أأي ا 

 املتعلقة ابمللكية الفكرية.

عالم معنية غري وهيئة اجملةل  الاعتبار، بعني يؤخذ ال النرشررر رشوط خيالف مقال أأي أأن عىل ننبه •  اب 

 بذكل. املقال صاحب

 

 

 

 

 القانونية والس ياس ية  ادلراساتالقواعد العامة للنرش يف  جمةل املنار للبحوث و 

 :احلقوق والعلوم الس ياس ية عىل أأن حتقق الرشوط التاليةبحوث العلمية الأصيةل واملبتكرة ذات الصةل مبيدان تقبل اجملةل ال 

  أأال يزيد البحث عن عرشين صفحة وأأال يقل عن عرشة صفحات.ابللغة العربية أأو الفرنس ية أأو اال جنلزيية عىل  تقبل البحوث  •

دلكتوراه أأو املاجس تري اليت أأعدها الباحث، أأو س بق نرشه أأو قدم للنرش يف جمالت أأال يكون البحث املقدم للنرش جزءا من رساةل ا  •

 .دورايت أأخرى أأو قدم مكداخةل يف مؤمترات أأو ندواتأأو 

 لكمة. 100أأن يرفق البحث مبلخص ابللغة العربية واللغة اال جنلزيية يف حدود   •

 .بعد امللخص الأجنبيةولكامت داةل ابللغة لكامت داةل ابللغة العربية بعد امللخص ابللغة العربية  تكتب  •

   Times Newابلنس بة للنص ابللغة العربية وخبط  14جحم  Arabic Simplified خبط  Wordتقدم البحوث مكتوبة وفق برانمج   •

Roman  12ابلنس بة للنص ابللغة الأجنبية، وتكتب الهوامش حبجم  12جحم. 

 وتدون يف أ خر املقال.قال ا ىل هنايته يكون ترقمي الهوامش متسلسال من بداية امل  •

 تبته العلمية واملؤسسة التابع لها، ابال ضافة ا ىل بريده اال لكرتوين.عىل الباحث أأن يذكر مضن الصفحة الأوىل من املقال امسه ولقبه ور  •

  revue.almanar@gmail.comتمت مجيع املراسالت عىل الربيد اال لكرتوين للمجةل:   •
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 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

 03-10االمتياز املمنوح للمنتجني الفالحيني يف إطار القانون رقم التنازل عن حق 
 لعشاش حممد الدكتور : 

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

 : العربيةللغة امللخص اب

الفالحية التابعة لألمالك حيدد كيفيات استغالل األراضي  03-10أعطى املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقم 
اخلاصة للدولة صاحب حق االمتياز، حق التنازل عن حقه يف االمتياز، شرط أن تتوفر الشروط القانونية املطلوبة يف 

 املستفيد اجلديد، منها ما يتعلق بشخصه ومنها ما يتعلق حبق االمتياز يف ذاته.

مستثمر الفالحي، وعن األمالك السطحية ما عدا  عقاري ممنوح للق االمتياز كحق عيينويكون التنازل عن ح
األرض اليت هي ملك للدولة، وذلك مبوجب عقد رمسي يسجل ويشهر يف احلفظ العقاري النتقال حق االمتياز إىل 

 رة أمالك الدولة. املستفيد اجلديد، على أن يتم إثبات كل تغيري حلق االمتياز مبوجب عقد إداري حترره إدا

 مقدمة

أوت  15مؤرخ يف  03-10ع اجلزائري للمنتجني الفالحيني مبوجب أحكام القانون رقم أعطى املشر 
، حق التنازل (1)حيدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة 2010

ظل تطبيق أحكام ى حبق االنتفاع الدائم سابقا يف عن االمتياز املمنوح هلم يف إطار هذا القانون، أو ما يسم
،  مبقابل مايل أو جماان إذا تعلق األمر أبحد ذوي حقوق املستفيد للمدة (2)امللغى 19-87القانون رقم 

 .(3)املتبقية من االمتياز يف حالة العجز أو بلوغ سن التعاقد

ه للمستثمرين الفالحيني، مت تكريس وعليه فإن حق التنازل عن االمتياز هو حق من احلقوق املمنوحة
سواء  19-87، وإمنا كذلك مبوجب القانون القدمي  رقم 03-10ليس فقط مبوجب القانون احلايل رقم 

كانت املستثمرة الفالحية مجاعية أو فردية، وهو حق عيين عقاري ممنوح على الشيوع وحبصص متساوية، 
 .(5)يث، فضال على حق التور (4)ة للتنازلما عدا األرض اليت هي ملك للدولة فهي غري قابل
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وعليه فإن حق االمتياز هبذه اخلصوصية هو أقرب ما يكون إىل حق امللكية يف ذاته منه إىل جمرد حق 
، بعد أن كان (6)( سنة قابلة للتجديد 40انتفاع ولو كان طويل املدى، حيث مينح ملدة أقصاها أربعون)

بذلك خيتلف متاما عن حق ، وهو (7)دائما غري حمدد املدة  حقا 19-87يف ظل القانون السابق رقم 
 .(8)االنتفاع طبقا ألحكام القانون املدين كقاعدة عامة

إال أن قابلية حق االمتياز للتنازل من طرف املستثمر صاحب حق االمتياز يف إطار القانون رقم   
د أو شرط، وإمنا يتم ذلك وفق على غرار القانون السابق، ال يعين ممارسة هذا احلق دون قي 10-03
ط وإجراءات قانونية حمددة بغية احلفاظ على األراضي الفالحية التابعة للدولة وخدمتها بصفة شخصية شرو 

ومباشرة، مع حق ممارسة الشفعة من طرف ابقي أعضاء املستثمرة الفالحية اليت ينتمي إليها املستثمر 
از حمل التنازل، وعليه يراضي الفالحية الكتساب حق االمت، أو من طرف الديوان الوطين لأل(9)املتنازل

 ميكن أن نطرح اإلشكالية اآلتية:

فيم تتمثل شروط وإجراءات التنازل عن حق االمتياز املمنوح للمستثمرين الفالحيني يف إطار 
 ؟.03-10القانون رقم 

حث األول: شروط التنازل ولإلجابة عن هذه اإلشكالية، نقسم هذا البحث إىل مبحثني، نتناول يف املب
، وأما املبحث الثاين: فنخصصه إلجراءات التنازل، وممارسة 03-10متياز يف إطار القانون رقم عن حق اال

 حق الشفعة.

 : 03-10شروط التنازل عن حق االمتياز املمنوح يف إطار القانون رقم :  املبحث األول

 -واء كانت املستثمرة الفالحية مجاعية أو فرديةس -رغم أن املشرع اجلزائري أعطى املستثمر الفالحي 
، إال أنه مل جيعل 03-10التنازل عن حق االمتياز املمنوح له يف إطار تطبيق أحكام القانون رقم حق 

كيفيات قانونية سلطة التصرف يف هذا الحق مطلقة دون قيد أو شرط، وإمنا يكون ذلك وفق شروط و 
العينية ل ملخالفته القانون، منها ما يتعلق مبحتوى احلقوق مضبوطة حتت طائلة بطالن عقد التناز 

 العقارية)املطلب األول(، ومنها ما يتعلق ابملشرتي )املتنازل له( )املطلب الثاين(.
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 املطلب األول: الشروط املتعلقة مبحتوى احلقوق العينية العقارية حمل التنازل

رية املمنوحة للمستثمر الفالحي  من طرف حمتوى احلقوق العينية العقا 03-10حدد القانون رقم 
منه، وهي حق استغالل األراضي الفالحية التابعة ألمالك  4كة الرقبة، وذلك مبوجب املادة الدولة مال

 الدولة اخلاصة )الفرع األول(، وكذا األمالك السطحية )الفرع الثاين(.

 : التنازل عن حق استغالل األراضي الفالحيةالفرع األول

حبق استغالل األراضي  03-10الفالحي يف إطار قانون املستثمرات الفالحية رقم  ملستثمريتمتع ا
الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، وذلك مبوجب عقد امتياز إداري متنحه الدولة ابسم كل مستثمر 

لة تطبيقا ، وهو منط استغالل األراضي الفالحية التابعة للدو (10)فالحي على الشيوع وحبصص متساوية
أين كان مينح حق استغالل األراضي الفالحية التابعة  19 -87، خالفا للقانون السابق رقم (11)للقانون

، يتضمن الوعاء (12)للدولة مبوجب عقد إداري يكرس حق انتفاع دائم على الشيوع وحبصص متساوية 
، أو بقرار من الوايل رغم (13)األمالك السطحية مبا فيها احملالت ذات االستعمال السكينالعقاري، وقوام 

 .(14)أنه ال ينقل حق االنتفاع للمستفيدين كحق عيين عقاري، وإمنا يعترب مبثابة رخصة استغالل فقط

 الفرع الثاين: التنازل عن األمالك السطحية 

اس لحقة ابملستثمرة الفالحية السيما منها املباين واألغر ويقصد هبا املنشآت والبناايت والتجهيزات امل 
، ومبا فيها املمتلكات (15)03-10لقانون رقم من ا 2فقرة  4ومنشآت الري، وهو ما نصت عليه املادة 

احملققة من قبل أعضاء اجلماعة يف املستثمرة الفالحية اجلماعية أو املستثمر صاحب حق االمتياز يف 
حد ذوي حقوق املستفيد حيث يكون التنازل مبقابل مايل، وميكن أن يكون جماان ألاملستثمرة الفردية، 

 .(16)الة العجز و/ أو بلوغ سن التقاعدللمدة املتبقية من االمتياز يف ح

وعليه فإن التنازل عن حق االمتياز كحق عيين عقاري ممنوح على الشيوع وحبصص متساوية من طرف 
الحية التابعة هذه احلقوق، وهي احلق يف استغالل أراضي املستثمرة الف املستثمر الفالحي ينصب على جممل
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لحقة ابملستثمرة الفالحية سواء كانت مباين أو منشآت أو أغراس ألمالك الدولة اخلاصة، وكل املمتلكات امل
 أو غريها.

ل وابلتايل ال ميكن للمستثمر الفالحي أن يتنازل عن حق دون آخر، كأن يتنازل عن حق استغال 
ة ابملستثمرة الفالحية اجلماعية اليت كان عضوا فيها، األراضي الفالحية، وحيتفظ حبقه يف املمتلكات امللحق

املباين وغريها ولو كانت معدة للسكن، مما يصح معه القول أن التنازل عن حق االمتياز طبقا ألحكام ك
كلية سواء أبعضاء اجلماعة اليت كان املتنازل قانون املستثمرات الفالحية يؤدي إىل انقطاع العالقة التعاقدية  

تقل كل احلقوق وااللتزامات امللقاة على ها، أو عالقته ابلدولة ابعتبارها مالكة الرقبة، حيث تنأحد أعضائ
 . (17)عاتقه إىل املتنازل له اجلديد

القانون  منه، فقد نص 35و 34السيما املادتني  19-87إال أنه خالفا ألحكام القانون القدمي رقم 
حق االمتياز بناء على دفرت الشروط املنصوص عليه  على أن يثبت كل تغيري لصاحب 03-10احلايل رقم 

منه، لدى الديوان الوطين لألراضي الفالحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة األمالك الوطنية  4ادة يف امل
ن األحوال أن يستفيد املتنازل له من ، كما ال ميكن أبي حال م(18)ويشهر يف احملافظة العقارية املختصة

مستوى  مستثمرات سواء كان ذلك على مستوى مستثمرة فالحية واحدة، أو على عدة حقوق امتياز، 
 .(19)فالحية متعددة، ألن تعدد حقوق االمتياز غري مسموح به قانوان عرب جمموع الرتاب الوطين

 املشرتيالشروط الواجب توافرها يف :  املطلب الثاين

العقارية واألمالك السطحية، يف حالة ما فضال على وجوب أن يتم التنازل عن حمتوى احلقوق العينية 
المتياز التنازل عن حقه يف االمتياز املمنوح له طبقا للقانون، جيب أيضا أن يتم التنازل إذا أراد صاحب ا

ختص و تتعلق ابملستفيد من التنازل )الفرع  ملن تتوفر فيه الشروط املطلوبة الستفادة هبذا احلق، وهي شروط
 تعلق مبحل التنازل )الفرع الثاين(.األول(، وشروط أخرى ت
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 الفرع األول: شروط خاصة ابملتنازل له عن حق االمتياز

، حيث يشرتط القانون رقم (20)وهي شروط ختص املستفيد اجلديد)املشرتي اجلديد( من حق االمتياز 
للدولة، سواء  املستفيد من حق االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الفالحية التابعةعلى هذا  10-03

ق التنازل، أن يكون شخصا طبيعيا من جنسية كان مستفيدا أصليا ألول مرة من الدولة مباشرة، أو عن طري
أن يكون مؤهال جزائرية )أوال(، وأال يكون قد سلك سلوكا غري مشرف أثنا الثورة التحريرية )اثنيا(، و 

 الكتساب حق االمتياز)اثلثا(.

 :من جنسية جزائريةأن يكون شخصا طبيعيا  أوال:

على كل مستفيد من حق امتياز يف إطار أحكام هذا القانون أن يكون  03-10اشرتط القانون رقم  
شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية، دون حتديد ما إذا كانت هذه اجلنسية أصلية أم مكتسبة، وهو ما 

به الدولة عقد الذي متنح مبوججاء فيها:" االمتياز هو ال 03-10من القانون رقم  4نصت عليه املادة 
 شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية....".

 :أال يكون قد سلك سلوكا غري مشرف أثناء ثورة التحرير الوطين اثنيا:

ابإلضافة إىل شرط اجلنسية وأن يكون املستفيد شخصا طبيعيا،  03-10اشرتط أيضا القانون رقم 
لتحريرية، ألن من خان وطنه ودينه شرف أثناء الثورة اشرط أال يكون املتنازل له قد سلك سلوكا غري م

، وقد نصت (21)وشعبه ال يؤمتن على أراضي اجملموعة الوطنية املنوط هبا حتقيق املصاحل العامة للمجتمع
 جاء فيها: 03-10من القانون رقم  19على هذا الشرط املادة 

لألمالك أراض فالحية اتبعة " ال ميكن أاي كان، وأبي صفة كانت اكتساب حقوق امتياز على  
 اخلاصة للدولة إذا تبني أنه سلك سلوكا غري مشرف أثناء ثورة التحرير الوطين". 

على هذا الشرط الذي يتناىف وحق االستفادة من  19-87ويف املقابل فقد نص القانون القدمي رقم  
 منه جاء نصها: 10حق االنتفاع الدائم سابقا، السيما مبوجب املادة 



 2018العدد السادس سبتمرب                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 1   

 

6 

 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

عليها يف هذا القانون ألشخاص طبيعيني ذوي اجلنسية اجلزائرية الذين مل تكن حلقوق املنصوص نح ا" مت
 هلم مواقف غري مشرفة طوال حرب التحرير الوطين".

 :أن يكون املستفيد مؤهال الكتساب حق االمتياز اثلثا:

كون املستفيد ، أن ي326-10مرسومه التنفيذي رقم و  03-10طبقا ألحكام القانون رقم يشرتط  
االمتياز على األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، ممن تتوفر فيهم املؤهالت العلمية  من حق

 .(22)والتقنية، ويقّدمون مشاريع لتعزيز املستثمرة الفالحية وعصرنتها

، حيث 03-10امللغى كان أوضح من القانون احلايل رقم  19-87وجتدر اإلشارة إىل أن القانون رقم 
لى منح حق االنتفاع الدائم ابلدرجة األوىل للعمال الدائمني وغريهم من مستخدمي أتطري كان ينص ع

املستثمرات الفالحية القائمة عند اتريخ إصدار هذا القانون، وألشخاص ميارسون مهنة مهندسني وتقنيني 
 . (24)للمجاهدين وذوي احلقوقة ، مع إعطاء األولوي(23)فالحيني، وعمال مرمسني وكذا الفالحني الشباب

  :الفرع الثاين: شروط تتعلق مبحل التنازل ) حبق االمتياز(

لالستفادة من حق االمتياز على شرطني آخرين، فضال على الشروط  03-10نص القانون رقم  
م اكتساب أكثر من حق امتياز عرب كامل الرتاب دالسابقة املتعلقة بشخص املستفيد، ومها شرط ع

 أوال(، وشرط أن يتم استغالل األراضي الفالحية بصفة شخصية ومباشرة )اثنيا(.)الوطين

 :عدم األحقية يف اكتساب أكثر من حق امتياز أوال:

عدم أحقية أاّي كان يف اكتساب أكثر من حق امتياز واحد يف مستثمرة  03-10يشرتط القانون رقم  
، وهو نفس الشرط الذي كان مكّرسا مبوجب طينفالحية فردية كانت أو مجاعية عرب كامل الرتاب الو 

، وعليه ال جيوز  للمشرتي اجلديد)املتنازل له( أن يكتسب أكثر من حق (25)19-87القانون السابق رقم 
امتياز واحد على كامل الرتاب الوطين، ومبدأ االستفادة من حق امتياز واحد فقط خيص كل من املستفيد 

من غري املنطقي أن مينع املستفيدون من االمتياز من اكتساب أكثر من ه األصلي واملتنازل له اجلديد،ألن



 2018العدد السادس سبتمرب                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 1   

 

7 

 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

حق امتياز عرب كافة الرتاب الوطين، ويرخص مبنح أكثر من حق لفائدة مستفيد جديد عن طريق الشراء 
 من جهة أخرى، وإال اعترب هذا تضارب بني أحكام نفس القانون.

حد لعدة حقوق امتياز هبدف تكوين مستثمرة إال أنه استثناء ميكن أن يسمح ابكتساب شخص وا
، وهذا مع مراعاة (27)، وبعد ترخيص من الديوان الوطين لألراضي الفالحية(26)ية من قطعة واحدة فالح

 .(28)املساحات القصوى احملددة عن طريق التنظيم

راجه يف الشرط الذي يقيد املرتشح للشراء، فإنه جيب إدوعليه فإنه من أجل التأكد من احرتام هذا 
، فضال على تصريح شريف ممضى من طرف (29)ئلة رفض هذا اإليداععقد التنازل احملرر أمام موثق حتت طا

 املشرتي يصرح فيه عدم انتمائه ألية مستثمرة فالحية فردية كانت أو مجاعية.

ام ميكن إلدارة أمالك الدولة رفع دعوى قضائية أمويف حال التصريح الكاذب أو غري الصحيح، فإنه 
ومعاقبة املشرتي على التصريح الكاذب طبقا ألحكام قانون القضاء املختص إلبطال عقد التنازل من جهة 

 العقوابت من جهة أخرى. 

سابقا كان ينص على شرط موافقة  19-87كما جتدر اإلشارة يف هذه احلالة إىل أن القانون رقم 
، على (30)جلديد حلق االنتفاع الدائم )املتنازل له(ء املستثمرة الفالحية اجلماعية على املشرتي اابقي أعضا

والذي مل ينص على هذه الشرط، وإمنا أعطى هلؤالء حق ممارسة  03-10خالف القانون احلايل رقم 
 .  (32)، بعد أن كانت مقصورة على الدولة متارسها احتكارا ويف كل األحوال(31)الشفعة

واص عيين عقاري، وهو عبارة عن بيع يتم ما بني اخلال أنه مادام التنازل هو تصرف قانوين على حق إ
ينتمون ألحكام قواعد القانون اخلاص، فإن العقود اليت تربم بينهم تعد يف شكلها الرمسي لدى املوثق طبقا 

حتجاج هبا يف مواجهة الغري ، وختضع للتسجيل والشهر العقاري النتقال امللكية، ولال(33)ألحكام القانون
، وبعد حترير وتسجيل وشهر العقد ميكن (34)التنظيمات املعمول هبا يف هذا اجملالطبقا للتشريعات و 

للمستثمر اجلديد إيداعه لدى مصاحل أمالك الدولة إلعداد عقد امتياز جديد ابمسه تطبيقا ألحكام املادة 
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اجلديد بعد ذلك من احلصول على بطاقة مستثمر  ، حيث يتمكن املستثمر03-10من القانون رقم  18
 عقد الشراء املوثق واملشهر ابحملافظة العقارية املختصة. من خمتلف الغرف الفالحية املختصة مبجرد تقدمي

 :االستغالل الشخصي واملباشر ألراضي املستثمرة الفالحية اثنيا:

، وأحكام  دفرت 326-10، وأحكام املرسوم التنفيذي رقم 03-10يشرتط طبقا ألحكام القانون رقم 
ق هبذا األخري على املستثمر الفالحي صاحب حق االمتياز، االستغالل الشخصي واملباشر الشروط املرف

، وعليه التعهد (35)قهفالحية اليت ينتمي إليها، كأحد أهم االلتزامات امللقاة على عاتألراضي املستثمرة ال
افظة على الطابع بعدم أتجري األراضي من الباطن مبا يتناىف ومبدأ االستغالل الشخصي واملباشر، واحمل

ا مهما كانت طبيعتها الفالحي لألراضي الفالحية، وهذا نظرا للوظيفة االجتماعية واالقتصادية املنوطة هب
 .(36)القانونية

 :عن حق االمتياز، وحق ممارسة الشفعة إجراءات التنازل:  املبحث الثاين

وأحكام  03-10كام القانون رقم يتم التنازل عن حق االمتياز املمنوح للمنتجني الفالحيني طبقا ألح
مراحل وإجراءات قانونية حمضة يتعني على املستثمر املعين احرتامها ، وفق 326-10املرسوم التنفيذي رقم 

ألول(، وهذا مع حق ابقي أعضاء املستثمرة الفالحية املعنية، أو حتت طائلة بطالن العملية )املطلب ا
 رسة الشفعة الكتساب حق االمتياز حمل التنازل  )املطلب الثاين(.الديوان الوطين لألراضي الفالحية يف مما

 :إجراءات التنازل عن حق االمتياز :  املطلب األول

، فإنه يشرتط على املستثمر صاحب حق االمتياز حمل التنازل 03-10تطبيقا ألحكام القانون رقم 
هبا يف هذا اجملال، وهي وجوب أن يتم  أن يراعي يف عملية التنازل ما تقتضيه القوانني واألنظمة املعمول

وان الوطين لألراضي التنازل مبوجب عقد توثيقي لدى املوثق)الفرع األول(، وأن يتم إعالم بذلك الدي
 الفالحية)الفرع الثاين(.  
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 الفرع األول: حترير عقد التنازل يف الشكل الرمسي

الواردة على حق االمتياز املمنوح للمستثمر نظرا ألن التنازل املعين هو تصرف من التصرفات القانونية 
قابل للتنازل، يتم ما ، وهو حق عيين عقاري 03-10حق االمتياز مبوجب القانون رقم الفالحي صاحب 

بني أشخاص طبيعيني خيضعون ألحكام قواعد القانون اخلاص، فإنه جيب حترير عقد التنازل عن حق 
، وحىت يكون (37)وحتت طائلة بطالن التصرف بطالان مطلقااالمتياز يف الشكل الرمسي تطبيقا للقانون 

 .(38)لكية إىل املتنازل إليهقابال للتسجيل والشهر ابحملافظة العقارية املختصة النتقال امل

لذا يتعني على املستثمر صاحب حق االمتياز الراغب يف التنازل إتباع اإلجراءات القانونية يف حترير 
الفالحي تطبيقا للقانون، كما يتعني على املوثق حمرر العقد أن يتأكد من  عقد التنازل عن حق االمتياز

نازل ومدى توفره على الشروط القانونية املطلوبة، كما جيب عليه هوية املقتين اجلديد حلق االمتياز حمل الت
 حتديد مبلغ التنازل املتفق عليه بني الطرفني.

 ان الوطين لألراضي الفالحيةالفرع الثاين: إعالم املستثمر املتنازل الديو 

الذي حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز  326-10يشرتط طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم  
الستغالل األراضي الفالحية التابعة للدولة على الراغب يف التنازل عن حقه يف االمتياز املمنوح له ابمسه 

بكل تفاصيل  (ONTA)لألراضي الفالحية  على هذه األراضي الفالحية، أن يعلم الديوان الوطين
حق االمتياز مبوجب عقد الصفقة املربمة السيما توضيح مبلغ التنازل، وكذا هوية املرتشح اجلديد لشراء 

، وهذا من أجل ممارسة حق الشفعة سواء من طرف ابقي (39)رمسي خيضع إلجراءات التسجيل واإلشهار
طرف الديوان الوطين لألراضي الفالحية طبقا للتشريع املعمول  أعضاء املستثمرة الفالحية اآلخرين، أو من

 جاء فيها: 326-10املرسوم التنفيذي رقم من  17عليه املادة به يف هذا اجملال، وهو ما نصت 

" جيب على كل مستثمر صاحب حق امتياز يرغب يف التنازل عن حقه يف االمتياز إعالم الديوان 
 ني عليه توضيح مبلغ التنازل وكذا هوية املرتشح القتناء حق االمتياز. الوطين لألراضي الفالحية، ويتع

 ارسة حق الشفعة طبقا للتشريع املعمول به".ميكن الديوان الوطين لألراضي الفالحية مم
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وعليه يتضح من أحكام هذه املادة أن صاحب حق االمتياز الراغب يف التنازل عن حقه ملزم قانوان 
لألراضي الفالحية، بكل التفاصيل املتعلقة بعملية التنازل عن حق االمتياز، كمبلغ  إبعالم الديوان الوطين

رتي اجلديد أو املرتشح لشراء حق االمتياز، والتعريف الدقيق هبويته للتأكد فيما التنازل املتفق عليه مع املش
، (40)الكتساب حق االمتيازإذا كان هذا املرتشح اجلديد للشراء ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية املطلوبة 

 كما لو كان مستفيدا أصليا.

ساسية املتعلقة بعملية التنازل السيما هوية لذا جيب يف هذه احلالة على املوثق أن يعطي املعلومات األ  
 األطراف املعنية، والتعيني الدقيق للحقوق العينية العقارية املعنية ابلتنازل، والثمن املتفق عليه.

 19-87احلالة أيضا إىل أنه يف ظل تطبيق أحكام القانون القدمي رقم شارة يف هذه كما جتدر اإل   
ه تدوين التنازل عن حق االنتفاع الدائم، إعالم مدير أمالك الدولة للوالية كان جيب على املوثق امللتمس من

من هذا  24دة لتمكينه من طلب ممارسة إن اقتضى األمر حق الشفعة لفائدة الدولة، تطبيقا ألحكام املا
 القانون.

وعلى مدير أمالك الدولة يف هذه احلالة بعد استشارة املديرين الوالئيني املكلفني ابلفالحة والتعمري، 
( يوما من اتريخ استالم املعلومة من املوثق، ويف 30إعالم املوثق ابلقرار املتخذ من الشفعة يف أجل ثالثني)

 . (41)الذي أفاده به مدير أمالك الدولة يف عقد التنازل اجلواب حالة عدم ممارسة حق الشفعة يدرج املوثق

ويتعني على املوثق كذلك قبل حترير العقد املتضمن التنازل عن حق االنتفاع الدائم املمنوح يف إطار 
، التأكد من أن املستثمر املتنازل قد سدد كامل املستحقات عند اتريخ التنازل، 19-87القانون رقم 
تبة عليه واملستحقة للخزينة العمومية، حيث يشرتط عليه تقدمي وصل اإلاتوة السنوية املرت  السيما مبالغ

يثبت براءة الذمة يسّلم إليه من طرف مصاحل أمالك الدولة، يتضمن تصريح أبن املعين قد سدد كامل 
مجاعية أو فردية  اإلاتوة املستحقة، سواء تعلق األمر ابلتنازل عن حق االنتفاع الدائم يف مستثمرة فالحية

 ائلة رفض حترير عقد البيع أو التنازل.حتت ط
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وأما يف حالة إبرام املوثق عقد التنازل دون مراعاة هذا الشرط، فإنه يرفض تنفيذ إجراء الشهر العقاري 
ابحملافظة العقارية املختصة النتقال امللكية للمتصرف له اجلديد طبقا للتشريعات والتنظيمات املعمول هبا 

 .(42)هذا اجملال يف

ندما يتعلق األمر ابلتنازل عن حقوق عينية عقارية اتبعة ملستثمرة فالحية فردية أو مجاعية تقع يف وأما ع
منطقة ممسوحة، فإنه جيب يف هذه احلالة تقدمي مستخرج األراضي وال يسلم الدفرت العقاري للمتنازل له 

ة املختص إقليميا ابعتباره ممثل يسلم ملدير أمالك الدوللكونه جمّرد منتفع مبوجب عقد انتفاع إداري، وإمنا 
 الدولة مالكة الرقبة.  

على خالف القانون   03-10كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أنه تطبيقا ألحكام القانون احلايل رقم   
جيب أن يثبت كل تغيري لصاحب حق امتياز، بناء على دفرت الشروط املنصوص  19-87السابق رقم 

ن، لدى الديوان الوطين لألراضي الفالحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة من هذا القانو  4املادة عليه يف 
 .(43)األمالك الوطنية، ويشهر ابحملافظة العقارية

 ممارسة حق الشفعة:   املطلب الثاين

ء من تعترب الشفعة وسيلة من وسائل اكتساب امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية األخرى سوا
، أو أشخاص القانون اخلاص ويف هذه احلالة األخرية مىت بيعت الرقبة، (44)القانون العامطرف أشخاص 

، لذلك فهي قيد من القيود الواردة على سلطة (45)أو حق االنتفاع، أو حصة الشريك حسب احلالة
ر القانون الفالحي يف إطا التصرف يف األمالك العقارية، لذا فإن التنازل عن حق االمتياز املمنوح للمستثمر

ابعتباره حق عيين عقاري ممنوح على أراضي الدولة، فإن من حق هذه األخرية ممارسة  03-10رقم 
الشفعة، وعليه فإن الشفعة يف هذه احلالة مكرسة لباقي أعضاء املستثمرة الفالحية اليت ينتمي إليها 

دولة ابعتبارها مالكة الرقبة)الفرع الحية لفائدة الاملتنازل)الفرع األول(، أو للديوان الوطين لألراضي الف
 الثاين(. 
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 الفرع األول: ممارسة حق الشفعة من طرف ابقي أعضاء املستثمرة الفالحية  

لباقي أعضاء املستثمرة الفالحية اليت ينتمي  03-10من القانون رقم  15ميكن تطبيقا ألحكام املادة 
حق الشفعة الكتساب حق االمتياز حمل التنازل على  المتياز، ممارسةإليها املستثمر املتنازل عن حقه يف ا

الشيوع وحبصص متساوية، بعد إخطارهم  كتابيا من طرف الديوان الوطين لألراضي الفالحية بوصل 
، ويف هذه احلالة جيب التمييز (46)( يوما من اتريخ اإلخطار30استالم، على أن يتم الرد يف أجل ثالثني)

 : بني عدة حاالت

 لرد ابإلجيابأوال: حالة ا

عندما يبدي ابقي أعضاء املستثمرة الفالحية رغبتهم يف اقتناء حق االمتياز املعروض للبيع عن طريق 
الشفعة يف األجل القانوين، فإنه يتعني على الديوان الوطين لألراضي الفالحية إعالم املستثمر صاحب 

 .(47)للتنازلليات اإلجرائية االمتياز حمل املتنازل بغرض املباشرة يف الشك

 :اثنيا: يف حالة الرد ابلسلب، أو غياب الرد يف األجل القانوين

أما يف حالة رد ابقي أعضاء املستثمرة الفالحية ابلسلب على إخطار الديوان الوطين لألراضي الفالحية 
خطار(، ميكن يف هذه ملمارسة حقهم يف الشفعة، أو عند غياب الرد يف األجل القانوين)شهر من اتريخ اإل

بذلك كتابيا املستثمر صاحب  احلالة للديوان الوطين لألراضي الفالحية ممارسة حق الشفعة، على أن يعلم
 . (48)االمتياز حمل التنازل

وأما يف حالة ما إذا مل خيرت كل من الديوان الوطين لألراصي الفالحية، وال ابقي أعضاء املستثمرة  
عة، يرّخص الديوان الوطين لألراضي الفالحية يف هذه احلالة للمستثمر صاحب اجلماعية ممارسة حق الشف

وافقة الوايل مواصلة التنازل عن حقه يف االمتياز طبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف حق االمتياز بعد م
 .(49)قيةاملذكور أعاله ويف هذه احلالة ال يبقى االمتياز إال ملدة حق االمتياز املتب 03-10القانون رقم 
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امللغى  19-87وجتدر اإلشارة يف هذه احلالة إىل أن ممارسة حق الشفعة طبقا ألحكام القانون رقم 
، موكول للدولة ويف مجيع احلاالت، حيث ميكن ممارسة حق الشفعة 03-10مبوجب القانون احلايل رقم 

اد من تكوين فالحي، أو املمنوح للدولة يف هذا اجملال ضد كل حائز سواء تعلق األمر بعامل شاب استف
الفالحي، وهذا ما يفهم  عامل ضمن مستثمرة فالحية مجاعية، أو كل شخص آخر له صفة عامل ابلقطاع

امللغى اليت تنص على أنه: "ميكن للدولة يف مجيع  19-87من القانون رقم  2فقرة  24من أحكام املادة 
 احلاالت أن متارس حق الشفعة".

 : لألراضي الفالحيةفعة من طرف الديوان الوطينالفرع الثاين: ممارسة الش

من املرسوم التنفيذي  2فقرة  17، وأحكام املادة 03-10من القانون رقم  15تطبيقا ألحكام املادة  
، فإنه ميكن للديوان الوطين لألراضي الفالحية ممارسة حق الشفعة ابسم وحلساب الدولة 326-10رقم 

تابيا من طرف املستثمر صاحب حق االمتياز الراغب يف التنازل عن عند االقتضاء، وهذا بعد إعالمه ك
 حقه يف االمتياز.

الديوان الوطين لألراضي الفالحية هو اهليئة العمومية املخولة قانوان ملمارسة حق الشفعة وعليه فإن 
تثمرة الفالحية لفائدة الدولة، يف حالة املستثمرة الفالحية الفردية، أو بعد رفض أو ختلي ابقي أعضاء املس

، ويف كل األحوال ال (50)شفعةاجلماعية اآلخرين اليت ينتمي إليها املستثمر املتنازل عن ممارسة حقهم يف ال
ميكن للديوان الوطين لألراضي الفالحية، أو ابقي أعضاء املستثمرة الفالحية اآلخرين ممارسة حق الشفعة 

، ويف حالة العجز أو بلوغ املستثمر (51)رثة بقوة القانونحيث ينتقل احلق يف االمتياز للو  ،يف حالة الوفاة
، ما مل يتم التنازل عن حق االمتياز (52)ينتقل احلق ألحد ذوي حقوقهصاحب االمتياز سن التقاعد حيث 

 للغري يف كلتا احلالتني. 

على  املعدل واملتمم سالف الذكر، قد أكد 25-90وجتدر اإلشارة إىل أن قانون التوجيه العقاري رقم 
كلفة ابلتنظيم العقاري، حق الدولة يف ممارسة الشفعة، متارسها بواسطة اهليئات العمومية املخّولة لذلك وامل

، وحتل الدولة زايدة على ذلك حمل املستفيدين (53)19-87من القانون رقم  24وهذا تطبيقا ألحكام املادة 
 امللغى. 19-87من هذا القانون رقم  25ادة الذين أسقطت حقوقهم يف االنتفاع الدائم تطبيقا ألحكام امل
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ه القوانني املذكورة ليست إلزامية وإمنا هي اختيارية، إال أن املالحظ هو أن الشفعة طبقا ألحكام هذ
 24وهذا هو اإلشكال مما جيعلها جمّرد إجراء نظري غري قابل للتطبيق، وهو ما يستشف من أحكام املادة 

امللغى، جاء نصها:" وميكن للدولة يف مجيع احلاالت أن متارس حق  19-87من القانون رقم  2فقرة 
جاء نصها: " يف حالة التنازل عن حق االمتياز،  03-10من القانون رقم  15 الشفعة"، وأحكام املادة

ميكن املستثمرين اآلخرين أصحاب امتياز نفس املستثمرة الفالحية، أو عند االقتضاء الديوان الوطين 
 حية، ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع املعمول به".  لألراضي الفال

جاء فيها: " ميكن الديوان  326-10من املرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  17وكذلك من أحكام املادة 
 الوطين لألراضي الفالحية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع املعمول به".

ة يف ممارسة الشفعة القتناء حق االمتياز حمل كما جتدر اإلشارة أيضا يف هذه احلالة إىل أن األولوي  
تكون لباقي أعضاء  326-10ومرسومه التنفيذي رقم ، 03-10طبقا ألحكام القانون رقم التنازل 

، وهو ما أكده أيضا قانون التوجيه العقاري (54)املستثمرة الفالحية اجلماعية اليت ينتمي إليها املستثمر املتنازل
 تعلق مبمارسة حق الشفعة الكتساب األراضي الفالحية غري املستثمرة يفالسيما فيما ي 25-90رقم 

، حيث أتيت اهليئة العمومية املؤهلة ملمارسة الشفعة تبعا للرتتيب احملدد يف املادة (55) مفهوم هذا القانون
ز من القانون املدين سالفة الذكر، على أن ميتد حق ممارسة الشفعة إىل اجملاورين يف حالة اجنا 795

ون التوجيه العقاري من قان 55املعامالت العقارية اليت تنصب على األراضي الفالحية تطبيقا ألحكام املادة 
 .(56)القانون  25-90رقم 

 خامتة

خنلص يف هناية هذا البحث إىل القول أبن املشرع اجلزائري قد أعطى املستثمر الفالحي صاحب حق 
إال أن هذا التصرف القانوين خيضع جلملة من الشروط واإلجراءات  االمتياز حق التنازل عن حقه يف االمتياز،

السيما منها تلك املتعلقة ابلشخص املستفيد من التنازل، والذي جيب أن تتوفر فيه الشروط القانونية، 
 القانونية املطلوبة شأنه يف ذلك شأن املكتسب األصلي حلق االمتياز.
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ءات املتبعة أمام ءات التنازل وكيفيات ذلك، وما هي اإلجراإال أن املشرع مل يوضح بدقة أشكال وإجرا
التنازل، وكيف يتم إعالم الديوان الوطين لألراضي الفالحية من طرف املستثمر الفالحي املوثق حمرر عقد 

صاحب حق االمتياز، وما هي املدة القانونية من حترير العقد التوثيقي، وما إىل ذلك من اإلشكاالت اليت 
 ة إىل توضيح.هي يف حاج

تجني الفالحيني، والديوان الوطين كما أن املشرع فضال عن ذلك، فإنه رغم أنه كرس حق الشفعة للمن
(، إال أنه مل جيعلها ملزمة على األطراف املعنية السيما من طرف الديوان ONTAلألراضي الفالحية )

 الوطين لألراضي الفالحية ميارسها ابسم وحلساب الدولة.

السيما فيما يتعلق إبلزامية ممارسة حق  03-10دة النظر يف القانون رقم يستحسن إعاوعليه فإن 
الشفعة حفاظا على األراضي الفالحية التابعة للدولة، وتكريس مبدأ موافقة ابقي أعضاء املستثمرة الفالحية 

-87ق رقم انون السابال يف القاليت ينتمي إليها املستثمر املتنازل عن حقه يف االمتياز، كما كان عليه احل
 لتنمية وتفعيل الروح اجلماعة بني أعضاء املستثمرة الفالحية الواحدة.  19

 اهلوامش:

حيدد شروط وكيفيات استغالل األراصي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة،  2010أوت  15مؤرخ يف  03-10قانون رقم  -1
 .2010أوت  18، الصادر يف 46ج ر عدد 

 ط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالكيتضمن ضب 1987ديسمرب  08مؤرخ يف  19-87من القانون رقم  6انظر  -2
-10من القانون  34ملغى مبوجب املادة  1987ديسمرب  09، الصادر يف 50الوطنية وحتديد حقوق املنتجني وواجباهتم، ج ر عدد 

 ، املرجع السابق.03
 ، املرجع السابق03-10من القانون رقم  14و  13انظر املادتني  -3
 ، املرجع السابق19-87من القانون رقم  7انظر املادة  -4
 .19-87من القانون رقم  8، تقابلها املادتني 03-10من القانون رقم  13ادة انظر امل -5
" االمتياز هو العقد الذي متنح مبوجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية على أنه:  03-10من القانون رقم  4تنص املادة  -6

حية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة وكذا املستثمر صاحب االمتياز" حق استغالل األراضي الفالجزائرية يدعى يف صلب النص" 
( سنة قابلة للتجديد مقابل 40األمالك السطحية املتصلة هبا، بناء على دفرت شروط حيدد عن طريق التنظيم، ملدة أقصاها أربعون)

 ها مبوجب قانون املالية.دفع إاتوة سنوية، تضبط كيفيات حتديدها وحتصيلها وختصيص
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ن ب" األمالك السطحية" جمموع األمالك امللحقة ابملستثمرة الفالحية والسيما منها املباين واألغراس يقصد يف مفهوم هذا القانو 
 ومنشآت الري".

ن حق االنتفاع الدائم " متنح الدولة املنتجني الفالحيني املعنيني هبذا القانو  على أنه : 19-87من القانون رقم  6تنص املادة  -7
 منها املستثمرة". على جممل األراضي اليت تتألف

 مينح حق االنتفاع الدائم مقابل دفع إاتوة من طرف املستفيدين حيدد وعاؤها وكيفيات حتصيلها وختصيصها يف قوانني املالية".
 30، الصادر يف 78ملدين، ج ر عدد يتضمن القانون ا 1975سبتمرب  26مؤرخ يف  58-75من األمر رقم  852انظر املادة -8

 ومتمم. معدل 1975سبتمرب 
، الصادر 15ينظم إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية، ج ر عدد  1996فرباير  24مؤرخ يف  87-96مرسوم تنفيذي رقم  -9

 ، معدل ومتمم.1996فرباير  28يف 
 انظر يف ذلك: -10
 ، املرجع السابق03-10من القانون رقم   2فقرة  6و  4املادتني  -
، حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األراضي الفالحية التابعة 326-10املرسوم التنفيذي رقم من  2فقرة  12و 2واملادتني  -

 .2010ديسمرب  29، الصادر يف 79لألمالك اخلاصة للدولة، ج ر عدد 
" يشكل االمتياز منط استغالل  تضمن التوجيه الفالحي جاء نصها:ي 16-08من القانون رقم  17وهذا تطبيقا ألحكام املادة  -11

 األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة"
 .حتدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة مبوجب نص تشريعي خاص"

 .2008أوت  10يف  ، الصادر46يه الفالحي، ج ر عدد يتضمن التوج 2008أوت  03مؤرخ يف  16-08القانون رقم انظر 
 امللغى، املرجع السابق. 19-87من القانون رقم  12و 6انظر املادتني  -12
وهو خيضع لإلمضاء من طرف املستثمر الفالحي صاحب  326-10من دفرت الشروط املرفق ابملرسوم التنفيذي رقم  6انظر املادة  -13

 طين لألراضي الفالحية.حق االمتياز، ومن الديوان الو 
، 2001الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، الطبعة الثانية، اجلزائر  -اجلزء األول -زروقي، التقنيات العقارية، العقار الفالحيليلى  -14

 .101ص 
 ، املرجع السابق.19-87من القانون رقم  7تقابلها املادة  -15
 ، املرجع السابق.30-10من القانون رقم  14و  13انظر املادتني  -16
واليت تنص على أنه: " يرتتب عن التنازل عن احلصة نقل مجيع احلقوق املتصلة هبا مبا يف  19-87من القانون رقم  31دة انظر املا -17

 ذلك تلك املتعلقة ابحملالت السكنية، وكل شرط خمالف هلذا يعد غري وارد".
 لسابق.، املرجع ا03-10من القانون رقم  18انظر املادة  -18
 ، املرجع نفسه.03-10قانون رقم من ال 16انظر املادة  -19
حول شروط االستفادة من حق االنتفاع الدائم سابقا)حق االمتياز حاليا( راجع، بن رقية بن يوسف، شرح قانون املستثمرات  -20

 وما بعدها. 145، ص 2001الفالحية، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر 
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بات السلوك غري املشرف أثناء الثورة التحريرية من طرف اللجنة املنعقدة لدى وزير اجملاهدين دون غريها، برأي يبلغ إىل يقع إث -21

، جملة جملس 10/06/2002مؤرخ يف  2982املديرايت الوالئية للمجاهدين، وهو ما أكده القضاء، انظر جملس الدولة، قرار رقم 
 .186، ص 2002، اجلزائر 2الدولة، عدد 

 ، املرجع السابق.326-10من املرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  17انظر املادة  -22
وتثبت صفة الفالح لدى املوثق الذي يقوم بتحرير عقد التنازل عن طريق تقدمي شهادة تسّلم من قبل صندوق الضمان االجتماعي  -23

ا بتكوين فالحي ميكنهم أن يثبتوا ذلك عن طريق شهادة تقدم هلم اليت يكون املعين منخرطا فيها، وأما ابلنسبة للشباب اللذين استفادو 
، تتعلق 15/07/2002مؤرخة يف 07فالحة( رقم  -مالية -نة، انظر يف ذلك التعليمة الوزارية املشرتكة) داخليةمن طرف املؤسسة املكو 

 . 19-87رقم ابلتنازل عن احلقوق العينية العقارية املمنوحة للمنتجني الفالحيني مبوجب القانون 

 .19-87من القانون رقم  24و 10انظر املادتني  -24
 ، املرجع السابق.19-87من القانون رقم  2فقرة  9تقابلها املادة  03-10من القانون رقم  19و 1رة فق 16انظر املادتني -25
طعة واحدة كل مستثمرة فالحية ابملستثمرة الفالحية من ق - 03-10من القانون رقم  3فقرة  16طبقا ألحكام املادة  -يقصد  -26

ى بقطع اتبعة ملستثمرات فالحية أخرى، وال يقصد هبا تلك القطع الفالحية تكون خمتلف قطعها متالصقة وغري مفرقة إحداها عن األخر 
امتياز، أو أثناء املتناثرة واليت ال ميكن منحها لشخص واحد حتت طائلة خمالفة القانون، سواء أثناء حتويل حق االنتفاع الدائم إىل حق 

عة العمومية )نزع ملكية حق االمتياز املمنوح على األراضي الفالحية حتويل حق االمتياز إىل تنازل، إال أنه يف حالة نزع امللكية للمنف
إىل تقسيم التابعة للدولة/ حق االنتفاع الدائم سابقا، ابعتباره حق عيين عقاري قابل للنزع( السيما الجناز شبكات الطرقات قد يؤدي 

ة ومتجانسة إىل قسمني، فإن هذا ال حيول دون منحها أراضي املستثمرة الفالحية اليت كانت يف األصل تشكل قطعة أرض فالحية واحد
لشخص واحد ألن التقسيم مت بفعل اإلدارة لقطعة كانت تشكل وحدة واحدة شرط توضيح ذلك يف عقد االمتياز الذي حترره مصاحل 

 أمالك الدولة.
التابعة لألمالك اخلاصة للدولة،  ، تتضمن منح االمتياز على األراضي الفالحية05/2014/ 05مؤرخة يف  4858مذكرة رقم  ظران 

 صادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية.
 انظر يف ذلك: -27
 ، املرجع السابق.03-10من القانون رقم  16املادة  -
أوت  15مؤرخ يف  03-10من القانون رقم  16" تطبيقا للمادة  جاء فيها: 326-10من املرسوم التنفيذي رقم  23املادة  -

كن أن يفضي اكتساب شخص لعدة حقوق امتياز إال لتشكيل مستثمرة فالحية من قطعة واحدة ال تفوق مساحتها ال مي 2010
 ". 1997ديسمرب  20مؤرخ يف  490-97( أضعاف املستثمرة الفالحية املرجعية كما حيددها املرسوم التنفيذي رقم 10عشرة)

، الصادر 84حيدد شروط جتزئة األراضي الفالحية، ج ر عدد  9719ديسمرب  20مؤرخ يف  490-97انظر مرسوم تنفيذي رقم  -28
 .1997ديسمرب  21يف 
إلجراءات  ، أين كان ينص على أن يتم حترير عقد التنازل أمام املوثق خيضع19-87هذا يف ظل أحكام القانون القدمي رقم  -29

فالحية اجلماعية، مما يرتتب عليه تغيري هويتهم، حيث تعد ابطلة التسجيل واإلشهار، سواء تعلق األمر ابلتغيري األويل ألعضاء املستثمرة ال
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مرة إذا مل يثبتها عقد رمسي يسجل ويشهر، أو تعلق األمر بكل صفقة يرتتب عليها تغيري مشتمالت احلقوق العينية العقارية يف املستث
راءات التسجيل واإلشهار، انظر يف ذلك املادتني رقم الفالحية اجلماعية أو اتساعها، حيث تعد ابطلة إذا مل يثبتها عقد رمسي خيضع إلج

 . 19-87من القانون رقم  34و  33
ز بناء على دفرت منه، أين أصبح يثبت كل تغيري لصاحب حق االمتيا 18السيما املادة  03-10وهذا خالفا ألحكام القانون رقم 
الفالحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة األمالك الوطنية ويشهر  منه، لدى الديوان الوطين لألراضي 4الشروط املنصوص عليه يف املادة 

 يف احملافظة العقارية املختصة.
 على أنه: 19-87من القانون رقم  25تنص املادة  -30

 والعامل يف املستثمرة الفالحية اجلماعية أن ينال قبول األعضاء اآلخرين." يشرتط يف كل مستثمر جديد ما عدا الدولة 
 ي يف مجيع احلاالت حمل البائع يف حقوقه وواجباته".حيل املشرت 

 ، املرجع السابق.326-10وما بعدها من املرسوم التنفيذي رقم  17، واملادة 03-10من القانون رقم  15انظر املادة -31
 ، املرجع السابق.19-87من القانون رقم  2 فقرة 24انظر املادة -32
 15، الصادر يف 78يتضمن تنظيم التوثيق، ج ر عدد  1970ديسمرب  15مؤرخ يف  91-70من األمر رقم  12انظر املادة -33

 من القانون املدين، املرجع السابق. 1مكرر 324ملغى، واملادة  1970ديسمرب 
 يتضمن إعداد 1975نوفمرب  12مؤرخ يف  74-75وما بعدها من األمر رقم  16ادة من القانون املدين، وامل 793انظر املادة -34

 .1975نوفمرب  18، الصادر يف 92مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري، ج ر عدد 
 ، املرجع السابق.326-10من دفرت الشروط املرفق ابملرسوم التنفيذي رقم  3انظر املادة  -35
 ، املرجع السابق. 25-90عدها من القانون رقم وما ب 48انظر املادة  -36
 انظر يف ذلك: -37
 ، املرجع السابق.91-70من األمر رقم  12املادة  -
 من القانون املدين، املرجع السابق. 1مكرر 324واملادة  -

 انظر يف ذلك: -38
 ، املرجع السابق. 74-75وما بعدها من األمر رقم  16املادة  -
 ون املدين، املرجع السابق. من القان 793واملادة  -

، جملة االجتهاد القضائي، عدد خاص، اجلزء الثالث، قسم 14/01/2010مؤرخ يف  57315ع(، قرار رقم -احملكمة العليا)غ -39
 .125، ص2010الواثئق، اجلزائر 

 ،   03-10من القانون رقم  17و 5و  4انظر املواد  -40
 ، املرجع السابق.05/05/2002مؤرخة يف 07فالحة( رقم  -مالية – وزارية املشرتكة)داخليةانظر التعليمة ال -41
 وهذا الشرط يدمج يف العقد التوثيقي الذي يتضمن التنازل عن حق االمتياز)حق االنتفاع الدائم سابقا(. -42
 ، املرجع السابق.03-10من القانون رقم  18انظر املادة  -43
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، الصادر 52يتضمن قانون األمالك الوطنية، ج ر عدد  1990يف أول ديسمرب مؤرخ  30-90من القانون رقم  16انظر املادة  -44
 معدل ومتمم. 1990ديسمرب  02يف 
 من القانون املدين، املرجع السابق. 795انظر املادة  -45
 ، املرجع السابق.326-10من املرسوم التنفيذي رقم  18انظر املادة  -46
 ، املرجع السابق 326-10من املرسوم التنفيذي رقم 19انظر املادة  -47
 ، املرجع نفسه 326-10من املرسوم التنفيذي رقم  20انظر املادة  -48
 ، املرجع نفسه326-10من املرسوم التنفيذي رقم  22انظر املادة  -49
 ، املرجع السابق326-10من املرسوم التنفيذي رقم  20انظر املادة  -50
 . 03-10من القانون رقم  25و 13انظر املادتني  -51
 . 03-10من القانون رقم  14انظر املادة  -52
 ، املرجع السابق.25-90من القانون رقم  62انظر املادة  -53
 ، املرجع السابق.326-10من املرسوم التنفيذي رقم  21و 20و 17، واملواد 03-10من القانون رقم  15انظر املادة  -54
 ملرجع السابق.، ا25-90وما بعدها من القانون رقم  48ملادة انظر ا -55
 ، املرجع نفسه.25-90من القانون رقم  57انظر املادة  -56
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 املواد الصيدالنية اجلرائم املاسة أبمن وسالمة

 بشري حممد أمنيالدكتور: 
 أستاذ حماضر "أ" بكلية احلقوق والعلوم السياسية 

 جامعة جاليل ليابس سيدي بلعباس

 امللخص:
 خالل من وذلك الصيدالنية، املواد وتداول تسويق عملية إطار يف للمستهلك قانونية محاية اجلزائري املشرع وفر
 عن املنجرة املخاطر أن إبعتبار الغش، وقمع املستهلك حبماية املتعلق 09/03 رقم والقانون اجلزائري الصحة قانون
 تكشف يوم كل يف ومازالت كانت مقلدة أو مغشوشة أو بةمعي كوهنا عن النظر بغض الصيدالنية املواد تداول عملية

 .اجلنيسة الصيدالنية واملواد وراثيا املهندسة الصيدالنية املواد فجر بروز مع السيما جديد، وجه عن
أن  إال الصيدالنية، املنتوجات تداول عملية وتنظم تؤطر قانونية بيئة خللق الدؤوب اجلزائري املشرع سعي ورغم لكن،

 معه يتطلب مما الصيدالنية، املواد تداول عملية تنظيم هبا املنوط القانونية املنظومة تشوب نقائص وجود ينفي ال هذا
 إىل اإلنتاج مرحلة من بدءا الصيدالنية املواد تسويق لقواعد خمالف متدخل كل ضد اجلنائية املسائلة أحكام يف التشدد

 .للبيع الوضع مرحلة إىل الوصول غاية

 .اجلرائم الصيدالنية، املواد التداول، املستهلك، :املفتاحية الكلمات

abstract: 

Algerian legislator has provided legal protection for the consumer in the context 

of the process of marketing of pharmaceuticals and through the health law and 

consumption Algerian law no 09/03 of consumer protection, considering that the 

risks involved in pharmaceuticals , regardless of whether they are defective or 

adulterated and was stilled very day reveals a new face , especially prong dawn 

pharmaceuticals genetically engineered and generic pharmaceuticals. 

Despite the quest Algerian legislator hard to create a legal environment that affect 

and regulate the marketing of pharmaceutical products process but this does not 

negate the existence of some short comings that mar the legal system , which 

requires him to militancy in the provisions of the criminal accountability against 

each intervention in contrary to the rules of marketing of pharmaceuticals from 

production stage until access to stage the situation of the sale. 
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key words: consumer , pharmaceutical , marketing, legal protection. 

 مقدمة

 املواد من للعديد الصناعية اإلعدادات تفجرت أين الصدد هذا يف نوعية قفزة العشرون القرن شهد قد
 دوائية مواد الخرتاع العلمي البحث وجهة حتولت هنا ومن األمراض، خمتلف عالج هلا املناط العالجية

 حىت أو وتسوق وتوزع جتنت األدوية صارت أين وخطرية، معقدة جعلها مما سالفتها من فعالية أكثر
 .عادية غري ظروف يف تستعمل

 املسؤولة مادامت الصيدالنية املواد تسويق شأهنا من إجراءات بسط يف الدولة دور يظهر بدأ هنا ومن
 .املواد هذه وتسويق صنع تراخيص منح عن

 عملية عند وذلك بعدية الرتخيص، وأخرى طلبات دراسة خالل من السابقة ابلرقابة تقوم فالدولة
 .املستهلك وسالمة أمن على خطري صيدالين منتوج كل إتالف أو سحب إمكانية مع التسويق،

 أهنا إال أمراض، عدة عالج هبا يناط صيدالنية مواد من الصناعي التقدم قدمه ما كل رغم أنه غري
 واملغشوشة يبةعامل املواد الصيدالنية صارت فقد ذاهتا، حد يف األمراض خماطر تفوق قد أخرى خماطر أفرزت
 طاهلا كما الصدد، هذا يف املطلوبة القانونية املقاييس عن وبعيدا عادية غري بصورة تداوهلا ويتم تسوق
 .صوره بكل التقليد

الصيدالنية،  رغم سعي املشرع اجلزائري املتواصل خللق بيئة قانونية تؤطر وتنظم عملية تداول املنتوجات
الصيدالنية،  القانونية املنوط هبا تنظيم عملية تداول املوادتشوب املنظومة إال أن هذا ال ينفي وجود نقائص 

الصيدالنية  مما يتطلب معه التشدد يف أحكام املسائلة اجلنائية ضد كل متدخل خمالف لقواعد تسويق املواد
 .بدءا من مرحلة اإلنتاج إىل غاية الوصول إىل مرحلة الوضع للبيع
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 ين والطيبالصيدال اللمجا يف احملور األول: احلماية

 ابه املعمول مطابقتها للمقاييس مدى تراقب أجهزة وأنشأ نصوص، عدة يف ذلك اجلزائري املشرع نظم
 :كما يلي

 اللمجا هذا يف والتفتيش ابلرقابة عالقة له من كل الصيدالنية املواد من املستهلك صحة محاية تشمل
 وأثناء قبل وذلك متعددة وإجراءات مبراحلمير  السوق يف الدواء وضع فعملية، بذل املكلفة واألجهزة
 .منه املرجوة النتائج يؤدي وأن القانونية، املواصفات الدواء يف يتوافر ألن ضماان وهذا، السوق يف وضعها

 فيه االستثمار أخضعت إذ عليه، مباشرة غري مراقبة تفرض بقيت -القطاع هذا ألمهية نظرا -الدولة إن
 ابه يوجد اليت الوالية وايل للتوزيع وابلنسبة لإلنتاج، ابلنسبة الصحة وزير من مسبقة رخصة منح لنظام
 واليت،  لذلك املؤهلة األجهزة ملراقبة ختضع الصيدالنية املنتجات توزيع أو/و إنتاج ومؤسسات هذا .املوزع
 :يف تتمثل

 14 يف املؤرخ140-93قميذي ر التنف  املرسوم نظمه: الصيدالنية املنتوجات ملراقبة الوطين املخرب1-
 .(1)وعمله وتنظيمه الصيدالنية املنتوجات ملراقبة وطين خمرب إنشاء املتضمن  1993يونيو

 القانون من 171،170،169املواد  يف حمدد هو كما الصيدالنية املنتوجات نوعية املخرب هذا يراقب
 4 املادة نص حسب ويتوىل ها.وترقيت الصحة حبماية يتعلق 1985 فرباير 16 يف املؤرخ 05-85رقم
 منه( 3 املادة العامة)حسب مهمته إطار يف أعاله، املذكور املرسوم من

 والتقنيات املناهج يعد للتسجيل، املعروضة الصيدالنية للمنتوجات والتقنية العلمية امللفات بدراسة
 بنكا الوطين مسك الصعيد ىلع املرجعية واملنتوجات املعيارية املواد ميسك الوطين، الصعيد على املرجعية

 ويضبطه املنتوجات الصيدالنية نوعية ومراقبة العينات أخذ وطرق ابملقاييس تتعلق اليت التقنية للمعطيات

                                                 
 املنتوجات لرقابة موحد جهاز إنشاء بضرورة ينادي من هناك 8.، ص 41العدد ، 1993يونيو  20بتاريخ الرمسية اجلريدة - 1

 .الصيدالنية
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 التقين ابلبحث يهتم ونوعيتها، وفعاليتها املسوقة الصيدالنية املنتوجات يف الضرر انعدام يراقب ابستمرار،
 .مبهمته عالقة هلا ةاسدر  كل ينجز دفه،به املرتبط والعلمي

 مراقبة مناهج يف تطبيقية تداريب بتنظيم السيما التكوين، جمال يف خدمات لتقدمي املخرب يؤهل كما  
 منه( 5/2ا )املادة تهوتقنيا الصيدالنية املنتوجات

 للقانون واملتمم املعدل ، 1988 مايو 03 يف املؤرخ 15-88رقم  القانون نظمها :الصيدلة مفتشية -2
 املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها املعدل واملتمم. 05-85 رقم

 ذهبه ويقوم مابه املتعلق والتنظيم التشريع وتطبيق الصيدلة ممارسة احرتام على السهر يف مهمتها تكمن
 وفقا املهين ابلسر التزامهم مع الوطين الرتاب عرب وذلك الصحة، وزير سلطة حتت مفتشون صيادلة املهمة

 املواد ومستودعات اتهوملحقا الصيدليات مراقبة يف مهامهم وتتمثل القانون يف عليها وصاملنص للشروط
 املفتشية قيام إن .التنظيم حمتواه حيدد جتارية أو صناعية مؤسسة لكل للتفتيش ملف فتح الصيدالنية،

 .واملغشوشة املزيفة األدوية استعمال املستهلك جينب ابه املنوط بدورها

املؤرخ  192-98رقم التنفيذي املرسوم نظمه :الطيب والعتاد األدوية خبصوص لليقظة الوطين املركز3-
 األدوية استهالك يسببها اليت فيها املرغوب غري التفاعالت مراقبة يف يتمثل عمله ،19981يونيو  3يف 

 على ابلصحة املكلف الوزير األدوية استناد خبصوص اليقظة حول حتقيقات تنظيم السوق، يف املعروضة
 .فيها املرغوب غري ابلتأثريات املتعلقة املؤكدة املعلومات أو احلوادث بكل الفور

 الذي  1994 فرباير 9 يف مؤرخ 47-94التنفيذي رقم  املرسوم نظمه :لألدوية الوطين الديوان -4
 .(2)الديوان هذا إنشاء يتضمن

                                                 
يونيو  3اث مركز وطين لليقظة خبصوص األدوية و العتاد الطيب وتنظيمه وتسريه املؤرخ يف املتعلق إحد 98/192املرسوم التنفيذي  - 1

 .39اجلريدة الرمسية العدد  1998
 .9اجلريدة الرمسية العدد 1994فرباير 9املتعلق إبنشاء الديوان الوطين لألدوية املؤرخ يف  94/47املرسوم التنفيذي - 2
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 حمددة يف هي كما الصيدالنية اتاملنتوج استرياد يف واملتمثلة مهامه، على منه 4 املادة نصت وقد
 واحلاجات املتوفر املخزون تقومي يتوىل الصفة ذهبهوا، سابق املذكور واملتمم املعدل05-85رقم القانون

 الالزمة األعمال مجيع يف املبادرة املعنيني، واملتعاملني واهلياكل املؤسسات مع دوراي الوطين املستوى على
 هيئات طريق عن املكتسبة املنتوجات جودة مراقبة من التحقق االسترياد، لجما يف برانجمه لتجسيد وإجنازها

 على املستوردة للمنتوجات ومتوازن عقالين لتوزيع الالزمة التدابري مجيع اختاذ قانوان، املعتمدة الرقابة
 .(1)ابلتوزيع املكلفني املعتمدين املتعاملني على االقتضاء وعند االقتصادية، العمومية املؤسسات

 عليها يصادق الصيدلية للمواد مدونة إبعداد الوطنية املدونة جلنة قامت املستهلك، صحة على وحفاظا
 يستعملوا أو يصفوا أن اخلاص القطاع أو العام القطاع يف سواء لألطباء جيوز وال ابلصحة، املكلف الوزير
 .املدونة تشملها اليت تلك غري صيدلية مواد

 خبرق التشريعات املنظمة ملهنة الصيدلة املرتبطة املخالفاتاحملور الثاين: 

 البعض نسي العام الرأي كان إذا ومآسي كوارث الصيدالنية املواد تداول عملية عن إجنر طاملا ال
 بودرة مأساة بينها من جند واليت األذهان يف راسخا يزال ال اآلخر فإن البعض منها،

MARCHANGE 8وإصابة  آخرين 167وتسمم فرنسا، يف طفل 36حبياة  أودت اليت 
 على مواد حتتوي طبية عقاقري صنع ذلك الرتكيبة، ومن يف خطرية مواد إضافة جراء من دائم بعجز منهم

 تناول جراء بريطانيني من ثالثة وفاة إىل ابإلضافة ،(2)الصيدالين للمنتوج خمضرة مواد إضافة أو خطرية

                                                 
، ص 2009ة يف محاية املستهلك، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر يوسف بن خدة كلية احلقوق، عجايب عماد، دور أجهزة الرقاب - 1

40. 
 .200، ص 2006بريوت،  احلقوقية، اجلليب منشورات ، ( مقارنة دراسة ) املستهلك محاية إبراهيم، موسى املنعم عبد - 2
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 جراء من"األنيميا الدم بفقر الدواء هذا مستهلكي من العديد وإصابة لألعصاب املهدئ أليفال عقار
 ....(1)الدم يف احلمراء الكرايت وتدمر خترب خطرية مواد إضافة

 الصيدالنية للمواد ابلتجزئة التوزيع تتوىل فإنه (2)13 -08القانون من 188 املادة بنص وعمال
 هو الصيديل يكون أن ورةر ض مع الصيديل، مسؤولية حتت توضع صيدليات البشري الطب يف املستعملة

 .اخلاصة األمر ابلصيدليات يتعلق عندما للصيدلة التجاري للمحل الوحيد واملسري الوحيد املالك

 البشري الطب يف املستعملة الصيدالنية املواد توزيع يف للصيدليات الرئيسي النشاط يتمثل أن وجيب
 .األسنان ومعجون البشرة تنظيف سوائل نذكر ذلك ومن الصيدالنية، شبه املواد توزيع إمكانية مع

 منعدم ابئع عون الصيدلية تسيري يتوىل أن البديهيات من صار أين عمليا جاري هو ملا خالفا وذلك
 الشعر صبغات عن زايدة الصيدالنيات، يف والعطور التجميل منتجات عرض مع ، امليدا هذا يف املؤهالت
 .مكوانهتا أو هامصدر  جيهل اليت التنحيف أو التسمني وخلطات

 هذا اقتصر ولو حىت الصيدلية لتشريع خرق كل عن جنائيا الصيديل يسأل فانه األساس هذا وعلى
 :التايل الشكل على وذلك القانون اشرتطها تراخيص أو ملواصفات اخلرق

 :والرتاخيص للمواصفات واألدوية السامة املواد مطابقة إلزامية خرق -أ

 جمال يف القانون يفرضها اليت واإلجراءات لألحكام اجلاين خرق مبجرد ددالص هذا يف اإلجرامية تظهر
 ال اليت املنتجات بعض فهناك خطرا تشكل اليت املواد أو السامة واملواد الصيدالنية املنتجات وتوزيع إنتاج

                                                 
 مداخلة للمخاطر، بداية أو اإلقتصادية للمعضلة حال حمليا، يعهاتصن املمكن الصيدالنية املواد إسرتاد عملية منع نوال، جمدوب - 1

 املنعقد ، تلمسان بلقايد جامعة أبو بكر املقارن، القانون خمرب ؟، مسار أي األزمة ظل يف التشريعية التعديالت حول دراسي بيوم
 . 2016فرباير 16بتاريخ

 حبماية املتعلق 16/02/1985املؤرخ يف  05-85 رقم للقانون ممواملت املعدل 2008يوليو 20يف املؤرخ 13-08رقم القانون - 2
 .44وترقيتها، اجلريدة الرمسية العدد  الصحة
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 تنجم قد اليت األخطار أو لسميتها نظرا وذلك رخصة على احلصول بعد إال تصنيعها أو إنتاجها ميكن
 .وسحبها الرتاخيص تسليم طرق ذلك يف مبا إليها املشار املنتوجات قائمة التنظيم طريق عن وحتدد عنها،

 خطرا تشكل اليت أو السامة املواد إلنتاج املسبقة ابلرخص املتعلق(1) 97/254رقم املرسوم صدر وقد
 النوع هذا إلنتاج ةبقمس رخصة استصدار ضرورة على منه 05املادة  نصت أين واستريادها خاص نوع من
 التحاليل ونتائج املنتوج وتركيبة كالسجل التجاري الضرورية الواثئق على حيتوي مبلف مصحواب املواد من

 استشارة بعد التجارة وزير طرف من الرخصة وتسلم اختاذها، الواجب والتدابري املتخذة احلمائية وتدابري
 والذي اجلاين أيتيه سليب أو اجيايب سلوك بتوافر االعتداء من النوع هذا يقوم وابلتايل العلمي التوجيه جملس
 :التالية الصور إحدى أيخذ

 املواد من أكثر أو مادة على حتتوي صيدالنية ملنتجات تسويق كل وعموما توزيع أو استرياد أو صنع -
 .االستعمال من احملظورة الكيماوية

 عملية قبل البشري الطب يف املستعملة الطبية لزماتاملست وكذا الصيدالنية املواد خضوع إلزامية خرق -
 الصيدالنية. للمواد الوطنية الوكالة طرف من للمصادقة التسويق

 .مسبقة رخصة على احلصول إلزامية وخرق ابالسترياد اخلاصة األحكام خمالفة -

 االسترياد عملية على املشرف ليس أنه حبجة اجلنائية املسؤولية درء للمتدخل ميكن ال أنه اإلشارة مع
 .الرتكيبة على أو

 متخصصني طرف من الصيدالنية املنتجات تسليم يتم أ الرخصة، إىل إضافة القانو يتطلب كما
 السالمة ضرورة توافر مع هبا، املعرتف األجنبية الشهادات حاملي حىت أو والبيطريني واألطباء كالصيادلة

 .اجلنائية املساءلة طائلة حتت وذلك املهن، من النوع هذا ملمارسة والبدنية العقلية

                                                 
 .46اجلريدة الرمسية العدد  09/07/1997الؤرخ يف  254-97رقم  التنفيذي املرسوم - 1
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 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

 وكذا للمواد الغذائية، ابلنسبة الشأن هو كما اإلنتاج عملية عند النظافة شروط مراعاة جيب كما
 (1) .قانوان املتطلبة واملقاييس للشروط املواد تلك مطابقة

 وكذا الصيدالنية ابملواد اخلاص والتعليب التوضيب شروط مراعاة التزاما املتدخل عاتق على يقع كما
 .مغشوشة أو مقلدة وغري مطابقة صيدالنية منتجات تسويق

 :ومعيبة مطابقة غري صيدالنية منتجات تسويق - ب

 قانوان مقرر هو ملا مطابقتها لعدم املواد هذه خماطر من يعاين الصيدالنية املواد مستهلك ومازال كان
 من ومقلدة ومغشوشة معيبة كوهنا رغم مذهلة بصورة للتداول وعرضها تسويقها ذلك يف مبا (1جهة) من

 (.2) أخرى جهة

 :مطابقة غري صيدالنية منتجات تسويق -1

 األوجاع من وختفف العلل أن تشفي من وبدال املنشود، هدفها عن الصيدالنية املواد تنحرف ما كثريا
 املنجرة اءاتاالعتد صور ومن مستهلكها بصحة تضر وتفاعالت مسوم إىل تتحول األسقام، من وتقي
 على نذكر الصيدالنية املواد تسويق عملية يف ابملطابقة االلتزام خرق عن

 :التالية الصور املثال سبيل

 صيدالنية بيع منتجات خالل من وذلك الطبية الوصفة حمرر صفة من التأكد دون ألدوية الصيديل تقدمي -
 صحة ذلك وراء مادام دقيقة، بصورة لوصفةاب املدونة البياانت مراجعة عدم أو عنها البحث دون لطالبها

 .وأمنه املستهلك

 املريض. إسعاف بضرورة األمر تعلق مىت وصفة دون صيدالنية ملواد الصيديل بيع إمكانية مع

                                                 
 .74، ص 2009ية، احلقوق احلليب منشورات املستهلك، محاية قانون أحكام موجز عمرو، أبو أمحد مصطفى - 1
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 أنواع وتنوع تعدد األدوية صناعة تطور عن نتج إذ املريض، وحالة يتفق ال لدواء الصيديل تسليم -
 العامة والصحة املستهلك وسالمة امن على سلبا عاد مما جنيسة، ةويأد ووجود الصيدالنية املنتجات

 .عموما

 اآلخر وبعضها لألطفال بعضها استعماالت عدة الواحد للدواء يكون عندما الصورة هذه وتتجلى
 حىت تسبب أو لوفاة تؤدي قد معه الذي للحد وكميتها اجلرعات عدد يف اخلطأ ذلك يف مبا للكبار،
 .ةاملستدمي العاهة

 حديث طفل أن يف وقائعها تتلخص واقعة يف الصيادلة أحد BLOIS حمكمة أدانت الصدد هذا ويف
 أخصائي أحد على عرض أين الوزن يف طبيعي غري نقص من يعاين كان يوما عمره يتعدى ابلوالدة العهد

 الروماتيزمية تااللتهااب من الكبار بعالج اخلاص "األندوسيد" دواء له وصف الذي األخري هذا األطفال،
 .(1)ابألطفال اخلاص "األندوسيل "دواء من بدال

 يف مرتني تناوهلا أن يتم أساس على عالجية لكبسوالت األطفال طبيب وصف السياق نفس يف وجند
 وبعيدا السن مراعاة دون قام بصرفها الذي للصيديل وتقدميها املساء، يف والثانية الصباح يف األوىل اليوم
 اجلزائرية احملاكم عرفتها أخرى قضية يف رضيع طفل لوفاة أدى مما العلمية األصول وكذا قةاملطاب أسس عن

 .حيثياهتا عن وحتفظت

 جرعة حتديد مع" اجلاردينال " لدواء لتسليمه نتيجة مصر يف الصيادلة أحد إدانة جند أيضا ذلك ومن
 .سل10 عن يتناوهلا اليت اجلرعة تزيد ال أن يفرتض رضيع طفل املريض كان حني يف سل10

 دواء وتسليم بل وسنه، الصحية املريض وحالة يتفق دواء تسليم على إذ الصيديل التزام يقف وال هذا
 بديل دواء صرف الصيديل على حيظر إذ للمريض، مالئم كان مىت الطبية، ابلوصفة مدون هو ملا مطابق

                                                 
 خماطر وراءه من ينتج الذي السهو هذا "، " Dأي العربية ابلغة "د "حرف من بدال "ل "حرف أي"  " Lحرف  الطبيب دو إذ - 1

 األدوية وتداول إنتاج عن املسؤولية القانونية اجمليد، عبد احلليم عبد رضا .راجع الصدد، هذا يف التفاصيل من وملزيد ...للوفاة تصل
 .بعدها وما 262ص ،2005العربية،  النهضة دار الصيدالنية، ستحضراتوامل
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 جواز عدم مع ذلك، عن املريض إعالم مع اجلنيسة ابألدوية األمر تعلق مىت إال ابلوصفة، املدون عن
 .الدواء فعالية مدى تقرير يف سلطته الصيديل ممارسة

 سنة إبريل 11بتاريخ  أجنيه حمكمة على ُعرض ما أيضاً، االلتزام هلذا الشهرية التطبيقات ومن
 .وفاة املريضة عن املعاجل والطبيب ومساعده الصيديل من كل إدانة إىل ذهبت قد واليت ،1946

  سام دواء على حتتوي للمريضة طبية وصفة حرر قد كان أن الطبيب يف الدعوى هذه وقائع تلخصتو 
(laudanum)  نقطة كلمة يكتب مل ولكن الزجاجة، يف نقطة (25) مبقدار شرجية حقنة يف يعطى 

goutte مساعد على األمر فاختلط التذكرة، من ضيقة مساحة يف منها حرفني كتب بل واضح، بشكل 
 (1)املريضة وفاة ذلك عن نتج وقد جرام، (25أساس) على املوصوف الدواء برتكيب فقام يديلالص

 التذكرة لكتابة املقررة القانونية القواعد خمالفة يف خطئه عن الطبيب مسؤولية احملكمة أسست وقد
 خطأ امأ السامة، لألدوية ابلنسبة كاملة وحبروف واضح بشكل نقطة كلمة كتابة توجب واليت ،الطبية

 تركيب وترك مبحررها، االتصال دون للقانون خمالفة طبية تذكرة تنفيذ قبوله يف احملكمة خلصته قد الصيديل
 حتت أو بنفسه، األدوية هذه مثل برتكيب يلزمه العامة الصحة قانون أن حني يف ملساعده، سام دواء

 ملهنته الفنية القواعد أن حيث تنفيذها، عند قةبد الطبية التذكرة يقرأ مل أنه إىل ابإلضافة هذا املباشر إشرافه
 أن احملكمة واعتربت فقط، دفعتني على سيستعمل دواء يف )ابجلرام( السامة الكمية هذه بوضع تسمح ال

 الطبية التذكرة تنفيذ عند الصيديل إىل يرجع أن عليه كان جيب أنه يف يتمثل الصيديل خطأ مساعد
 .(2)القانونية للقواعد املخالفة

مدون  هو ما مع مقارنة للمريض يسلمها اليت األدوية يف خلط أو غلط أي عن الصيديل ويسأل
 قيام يف وقائعها تتلخص قضية يف اخلطأ القتل عن جنائيا مسؤوال الصيديل ابعتبار حكم إذ ابلوصفة،

                                                 
 العدد الرابع عشر القضائي،جملة اإلجتهاد  اجلرائم املاسة أبمن وسالمة املستهلك يف عملية تداول املواد الصيدالنية، نوال، جمدوب -1

 .2017، فرباير 
 وما ص148 ،1993الشمس، عني احلقوق، كلية القانون، يف دكتوراه ةرسال للصيديل، املدنية املسؤولية علي، حممد وحيد حممد -2

 .بعدها
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 يف املسجل ءالدوا كان  حني يف " اهلريووين " يف املتجسدة الصيدالنية املادة املريض بتسليم الصيديل
 ." أيروترويني " يف يتجسد الوصفة

 .مغشوشة أو معيبة عالجية منتجات الصيدالنية املواد مستهلك وسالمة أمن يهز قد كما

 من وتباع مغشوشة للبيع املعروضة املنتجات تكون قد :ومعيبة مغشوشة صيدالنية منتجات تسويق -2
 املستهلك بصحة املساس املنتوجات هذه امإستخد على ويرتتب هلا، ومرخص معتمدة صيدليات طرف

  .(1)اإلطالق على فائدهتا تنعدم قد كما للخطر، وتعريضه

 التعليب عملية املناورات هذه تطال أن ميكن إذ الدواء لتقليد عديدة صورا التكنولوجيا أفرزت كما
 التجارية العالمات تقليد ىعل مقتصرا األمر يعد مل إذ األدوية، منها تصنع اليت املادة تقليد أو والتغليف

 والعلب واألغطية األغلفة وأشكال ألوان تقليد إىل ذلك تعدى بل املصنفات، أو الصناعية النماذج أو
 لو بنفس تصبح حىت املادة هذه تلوين مع الدواء منها يصنع اليت املادة ليشمل امتد كما ،والصناديق

 تقليد وحمتوايته،و الدواء مكوانت يف تقليد إىل دالنيةصيال املواد تقليد ينقسم وابلتايل األصلية، املادة
 .  ابلدواء اخلاصة التجارية العالمة

 فإن االستهالك، تشريعات وكذا املستهلك حقوق مدوانت قدسته حق هو اإلعالم يف ألن احلق ونظرا
 اإللزامية هلذه قخر  وكل الطبية، املواد مستهلك إبعالم ملزم اآلخر هو الصيدالنية املواد ومتداول منتج
 .اإلعالم إلزامية خرق جرمية يولد

 

 

 

                                                 
 .128، ص 1998املعارف،  منشأة والتأديبية، واجلنائية املدنية واملستشفيات والصيادلة األطباء مسؤولية الشواريب، احلميد عبد -1
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 :الطيب واإلشهار اإلعالم إلزامية خرق - ج

 يف متخصص متعامل أي لالستهالك،أو الصيدالنية املواد عرض عملية يف متدخل كل املشرع ألزم
 وكذا للتحقيق، ليةوالقاب ابلدقة األخري هذا يتسم أن ضرورة مع (1)الوسم طريق عن ابإلعالم الطيب اجملال

 .نشره حني والطيب العلمي البحث معطيات ألحدث املطابقة

 البشري الطب يف املستعملة الطبية واملستلزمات الصيدالنية املواد إشهار عبء الفئة هذه على يقع كما
 .  قانونية بصفة عليها واملصادق واملسجلة

 .آمثة إرادة عن النابعة املادايت من مجلة فربتوا التجاوزات من النوع هذا يف التجرمي يقوم وابلتايل

 :االعتداء مقومات :الثالث احملور

 :التالية السلوكيات إحدى إبتيان اجلرمية هذه يف االعتداء يقوم

 ضمن تندرج ال مكوانت إضافة طريق عن مغشوشة أدوية أو مواد بتصنيع الصيدالنية املواد صانع قيام -
 .الرتكيبة يف تدرج أن ضيفرت كان  مكوانت إنقاص أو الرتكيبة

 .الصالحية منتهية أو معيبة أو مطابقة غري صيدالنية مواد تسويق طريق عن االعتداء يقوم كما  -

 من اجلنائي القصد توافر إثبات مسالة يف اخلوض أن لكون نظرا فانه اجلرمية هلذه املعنوي الركن عن أما
 جنائيا، إثباته لصعوبة نظرا الصيدالنية املواد ملستهلك يةاجلنائ احلماية فعالية من ينقص اجلاين لدى عدمه
 يفرتض شخص هو الصيدالنية املواد صانع ألن مفرتضا اجلرمية هذه يف اجلنائي القصد من جيعل ذلك فإن

                                                 
 املسلمة القبلية للمشروع املوافقة حيث من سواء البيطرية، يةالطب واملواد الطبية املواد بني يذكر فرق أي هناك ليس انه اإلشارة مع -1

غشت  04املؤرخ يف  240-90رقم  التنفيذياملرسوم  من املادة عليه نصت ما وفق وهذا الوسم أو الرخص أو الفالحة وزارة من
 .33ورقابتها، اجلريدة الرمسية العدد  وبيعها البيطرية األدوية صناعة بشروط ، املتعلق1990
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 الفئة هبذه اخلاص للتنظيم خضوعه مع الصيدلة علم جمال يف ومؤهالت كفاءة ذو شخصا يكون أن فيه
 .(2)261-90 رقم التنفيذي املرسوم وكذا ،(1)260-90 رقم التنفيذي ماملرسو  تضمنه ما وهذا

 الشاغلني كون  اجلنائية املسؤولية كامل املتدخل حتميل املوضوع قضاة ألف أين عمليا، يستشف ما وهو
 علم على قرينة مثال التسجيل يعد إذ العلم، فيهم يفرتض خربة وذو حمرتفون أشخاص هم اجملال هذا يف

 بني التشابه املقلد،ألن نية سوء على جدية قرينة املادي التقليد واقعة تعد كما العالمة، ودبوج الغري
 .الصدفة حمض نتيجة اعتباره يصح ال العالمتني

 أبن وإيهامهم اخلطأ يف املستهلكني مجهور إيقاع للدواء املقلد قصد حالة يف النية سوء يكمن كما
 . املستهلكني مجهور من كثيف وإقبال بثقة تتمتع يتال احلقيقية العالمة متثل األدوية تلك

 شهدت وراثيا، املهندسة الصيدالنية املواد خبصوص اجلزائري املشرع موقف إىل السياق هذا يف ونشري
 املنتجات إستخدامات مع السيما الصيدالنية، املواد إنتاج جمال يف ملحوظا علميا تقدما األخرية السنوات

 ذات ويف األمراض، من الشفاء فرص فتزايدت الليزر، طريق عن العالج فجر وبزوع يا،وراث املهندسة الطبية
 (3)واملخاطر األضرار حدوث إحتماالت تنامت الوقت

 املواد تنظيم عن اجلزائري املشرع سكوت ظل يف أنه هو السياق هذا يف يطرح الذي السؤال أن إال
 بضرر منتوجه تسبب حالة يف وراثيا املغرية الصيدالنية املواد مسوق يسأل هل وراثيا، املعدلة الصيدالنية

 املسؤولية من إعفاؤه ميكن معيبا،أو صيدالنيا منتوجا طرح أنه إبعتبار مساءلته ميكن وهل ؟ املستهلك مس
 الراهن؟ العلمي التطور خماطر حتتمه اليت اجلرائم من النوع هذا أن إبعتبار اجلنائية

                                                 
اجلريدة الرمسية  شهادة الصيديل، على للحصول الدراسة تنظيم املتضمن 1990سبتمرب  08يف املؤرخ ،260-90التنفيذي املرسوم - 1

 .39العدد
أسنان، اجلريدة  جراح شهادة على للحصول تنظيم الدراسة املتضمن 1990سبتمرب  08، املؤرخ 261-90التنفيذي املرسوم - 2

 .39الرمسية العدد
 ابلعقم اإلصابة ينجر عنه قد مما هائلة ضوئية وكثافة طاقة من عنها ينتج ملا نظرا املخاطر من ختلو ال اليزر أشعة أن املؤكد نوم - 3

 .مسرطنة وأمراض
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 الصيدالنية املواد صانع مساءلة تتم ال أن املنطق من أنه ولو وتضادا، قامع أكثر تعد اإلشكالية إن هذه
 وليدة كوهنا املنتوج هذا إستهالك عن تنجم قد اليت ابملخاطر اإلملام عليه يصعب ألنه وراثيا، املعدلة

 .الراهنة التطورات ولصيقة

 كاف أتمني توفري مع عادال اتعويض املشرع إقرار هو املواد هذه مستهلك أضرار يقلل قد ما أقل ولعل
 إىل املواد هذه إستهالك أدى حالة يف ذويهم أو املتضررين ومعاانة أضرار لتخفيف هذا وكل الشرحية، هلذه

 .الوفاة

 واإلحتياطات التدابري إختاذ خالل من وذلك وراثيا، املهندس أو جينيا املعدل املنتوج أثر تتبع وجيب
 كان نزيها املنتوج أن رغم ألنه قصور، أو بعيوب املشوبة نتوجاتملا مضار من احلد أجل من الضرورية
 دراسة تتم أن الضروري من أنه إال املقاييس، وفق متت تصنيعه عملية أن للتسويق، ورغم وقابال وسليما

 .عنه تنجر قد اليت اإلرتدادية لألخطار نظرا املنتوج أثر وتتبع

 وعالمة األصلية الدواء (1)عالمة بني اخللط يتم معه ذيلا للحد مقلدة صيدالنية ملنتجات تسويق كل  -
 .املقلدة الدواء

 الصيدلة تشريعات خرق عن املطبقة اجلزاءات :الرابع احملور

 األحكام ذات تسري فاسدة، فإنه أو مغشوشة أدوية أو صيدالنية مادة بتسويق األمر يتعلق عندما
 وإمنا الغش، جرمية ابلضرورة تقوم ال إخالالت حمل تكون ما كثريا الصيدالنية املادة أن إال ابلغش املتعلقة
 .ذاهتا حد يف الصيدالنية املواد خبصوصية مرتبطة أخرى جرائم

 اخلاص لتنظيم املصدر جيسد الذي 05-85للقانون واملتمم املعدل 13-08رقم القانون خالل ومن
 :كالتايل الصيدالنية املواد تسويق واعدقو  أحكام خلرق املقررة اجلزاءات حتديد الصيدالنية، ميكن املادة

 :واإلشهار والعلمي الطيب اإلعالم إلزامية خلرق املقرر اجلزاء -أ

                                                 
 .حروفا مميزا، شكال املتخذة األمساء اخلصوص وجه على وتشمل غريه عن منتجا مييز ما كل ابلعالمة يقصد - 1
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 الطبية الرتقية عملية يف متدخل كل ألزم القانون السالف الذكر خالل من اجلزائري املشرع أن إبعتبار
 واملصادق البشري الطب يف املستعملة واملستلزمات الصيدالنية ابملواد اخلاص واإلشهار الطيب ابإلعالم

 الصيدالنية املواد تسويق عملية إطار يف ابإلعالم اإللتزام خرق عن املرتتب فإن اجلزاء قانوان، عليها
 :كالتايل هو الطبية واملستلزمات

 دج500.000من  والغرامة سنوات ثالث إىل سنة من احلبس يف واملتجسدة للحرية السالبة العقوبة -
 خالل من يستشف ما وهو اجلنح قبيل من تكيف اجلرمية أن هذه اإلشارة مع دج 1.000.000إىل

 .  املقررة العقوبة

 املستعملة واملستلزمات الصيدالنية ابملواد اخلاص ابإلشهار املتعلقة ملخالفة املقررة العقوبة أن حني يف
 سنوات مخس إىل سنتني من بسحلا بني تدور واليت للحرية السالبة العقوبة يف تتجلى البشري الطب يف

 دج 1.000.000إىل دج 500.000من املالية والغرامة

 املواد تصنيع ألحكام خرقا يعد وتوزيعها الصيدالنية املواد تصنيع أحكام خلرق املقرر اجلزاء -ب
 اليت والغرامة سنوات  5إىل 2 من ابحلبس جنائيا عليها معاقب جنحة الطبية واملستلزمات الصيدالنية

 . دج10.000.000 و دج5.000.000بني تدور

 500.000من وبغرامة سنتني إىل أشهر من 6احلبس يف يتجلى للحرية سالبا جزاء املشرع قرر حني يف
 الصيدالنية للمواد ابلتجزئة التوزيع ألحكام خمالف كل على جربا يوقع دج1.000.000 إىل دج

 .  البشري الطب يف املستعملة الطبية واملستلزمات

 :األدوية بتسجيل املتعلقة األحكام خرق -ج

 نشاطه به يبدأ جوهراي إجراء الصيدالنية املنتوجات تسويق عملية يف متدخل كل عاتق على يقع
 خرق على ورتب الطبية واملستلزمات الصيدالنية املواد على واملصادقة األدوية تسجيل يف يتجلى التسويقي

 واملتمم املعدل 05-85 رقم القانون من 01 مكرر 265ادةملا عليه نصت صارما جزاءا اإللتزام هذا
 :يف أساسا واملتجسد
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 .دج 5.000.000 إىل دج 1.000.000من الغرامة -

 .سنوات مخس إىل سنتني من احلبس -

 الصيدالنية املواد واسترياد بتصدير املتعلقة األحكام خرق  -د

 الصيدالنية املواد وإسترياد تصدير امحكأل خمالف كل ضد يوقع صارما جزاء اجلزائري املشرع رتب
 املتعلق األول الباب ضمن سابقا إليها املشار ومراقبتها البشري الطب يف املستعملة الطبية واملستلزمات

 .النظري ابإلطار

 :مايلي يف العقوبة وتتجلى

 .سنوات مخس إىل سنتني من احلبس يف واملتجسدة للحرية السالبة العقوبة -

 .دج 10.000.000إىل دج 5.000.000من ليةاامل الغرامة -

 اإلخالالت ضد للمستهلك فعالة محاية لتكريس سعى اجلزائري املشرع فإن سبق، ما كل من وإنطالقا
 هبا تقوم اليت التسويق عملية ينظم مل أنه عليه يعاب ما أن إال الصيدالنية، املادة تسويق بعملية املاسة

 .جهة من إلكرتونية صيدليات

 به تلحق اليت األضرار من املستهلك مصري إىل الصحة قانون مبوجب املشرع يشر مل أخرى جهة ومن
 الصارخ التشريعي الغموض ظل يف السيما وراثيا املهندسة أو وراثيا املعدلة املواد إستهالك جراء من

 .األخرية هذه خبصوص

 الطيب املندوب عادة به يقوم يالذ واإلشهار اإلعالم ألحكام تنظيمه يف تشدد قد املشرع كان وإذا
 يف وتوزيعها الكتالوكات و الورقية واحلافظات األجندات طباعة خالل من الصيدالين للمنتوج يروج الذي

 بتحذير اإللتزام " ملبدأ ابلتنظيم يوسع مل أنه املشرع على يعاب ما أن إال اخلاصة، والعيادات املستشفيات
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 وأضرارا أخطارا الصيدالنية املنتوجات تسويق عملية عن ينجر هنأ مادام" الصيدالين املنتوج مستهلك
 .الصيدالنية املادة التسويق عملية يف ابلتحذير اإللتزام تنظيم إعادة معه يتطلب مما وخيمة

 إستهالكه عملية عن يرتتب الذي (1)اجلنيس الدواء مستهلك مصري املشرع حيدد مل أخرى جهة ومن
 عن تركيبته يف خمتلف جنيس لدواء الصيديل صرف حالة يف صحته يف يضاملر  ابملستهلك متس أضرارا
 .األصلي الدواء

 :خامتة

 :كالتايل هو الدراسة هذه خالل نتائج من إليه نريد الوصول ما إن

 املواد عملية تداول يف اجلزائية احلماية إىل مضى مما وأكثر ماسة حباجة اجلزائري املستهلك أصبح -
 .الفرد بصحة متس كوهنا خاص، نوع من عنها املنجرة األضرار وأن السيما الصيدالنية،

 اجلزائية احلماية يكرس حمكم قانوين بناء مث ومن فعالة، قانونية بيئة خللق اجلزائري املشرع سعي فرغم
 من أقصاها أن املشرع جند معه الذي صارخة  للحد بنقائص مشوبة أهنا إال الصيدالنية، املواد ملستهلك

 األمر يتعلق عندما الغش وقمع املستهلك حبماية املتعلق 03-09القانون مبوجب املقررة مايةحلا نطاق
 حصر أنه املشرع على لوحظ أين السالمة شروط وكذلك، الصحية والنظافة النظافة شروط مراعاة بضرورة
 وكذلك الصيدالنية دون الغذائية املواد يف املستهلك حبماية املتعلق 03-09القانون  مبوجب املقررة احلماية

 أن يستحسن اإلستهالكية، وابلتايل املواد ابقي تطال اليت اإلنتهاكات ذات تطاهلا أنه رغم التجميل، مواد
 .عموما اإلستهالكية السلع طائفة ضمن الصيدالنية املواد تدرج

                                                 
 الشكل ونفس الفعالة، العناصر من والكمية النوعية الرتكيبة نفس لديه البشري، الطب يف يستعمل دواء كل اجلنيس ابلدواء يقصد -1

 من ملزيد احليوي، مالئمة للتوفر دراسات تثبته الذي تكافئه بسبب املرجعي، املنتوج مع ومتعاوض جديدة، بياانت دون الصيدالين
 الفرنسي القانونني بني مقارنة املعيبة دراسة منتجاته عن املنتج مسؤولية حممد، ايلبود أنظر، اجلنيس، الدواء مفهوم حول التفاصيل
 . 37.ص ، 2005اجلزائر، الفجر، دار واجلزائري،
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 من جبملة مشوب اآلخر هو الصيدالنية املواد وتسويق تداول على الرقابة عملية إن الوقت ذات ويف
 عمل فريق تكريس معه يتطلب مما ابلرقابة، املكلفني لدى واخلربة التكوين نقص أمام السيما النقائص،

 .الصيدلة جمال يف الكفاءات ذوي من

وقابالت  ممرضني من الطيب احلقل يف الناشطني من وغريهم والطبيب الصيديل يتشبع أن ضرورة مع
كان  سواء الطيب املنتوج مستهلك بصحة اإلضرار شأنه من وكسل كل عن والرتفع املهنة، أبخالقيات

 آالمه من التخفيف إىل إقتنائها وراء من املستهلك سعى صيدالنية مادة أو التمريض، أو التطبيب خدمة
 .وأسقامه

 دبلوم على احلصول ضرورة عن انهيك الصيدالنية املواد تسويق أجل من لرخص املشرع اشرتاط وأمام
 الصيادلة لقمع أين األوان أمل صيدلية، أتسيس ميكنه مبوجبه الذي اإلعتماد الصيديل مينح ىتح الصيدلة يف

 الذين الصيادلة مع للتشددأين األوان  أمل جهة ومن جهة، من هذا هلم؟ املمنوحة لإلعتمادات املؤجرين
 .صلة أبية الصيدلة ملعل ميدو وال واخلربة الكفاءة منعدمني ألشخاص الصيدالنية املواد بيع مهمة يرتكو

 يف النظر أن يعاد الضروري من صار واألوبئة، السرطانية األمراض تفشي أمام انه نقول اخلتام ويف
 حىت هذا وكل الصيدالنية، املواد مستهلك يطال الذي اإلجرام صور شىت تواكب حىت التشريعية املنظومة

 .اجلزائري املستهلك طموح ملستوى احلماية هذه ترقى

 جع:املرا
 .2005اجلزائر، الفجر، دار واجلزائري، الفرنسي القانونني بني مقارنة املعيبة دراسة منتجاته عن املنتج مسؤولية حممد، بودايل -
 .2009أجهزة الرقابة يف محاية املستهلك، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر يوسف بن خدة كلية احلقوق، عجايب عماد، دور  -
 .2005العربية،  النهضة دار الصيدالنية، واملستحضرات األدوية وتداول إنتاج عن املسؤولية القانونية يد،اجمل عبد احلليم عبد -
 .1998املعارف،  منشأة والتأديبية، واجلنائية املدنية واملستشفيات والصيادلة األطباء مسؤولية الشواريب، احلميد عبد -
 .2006بريوت،  احلقوقية، اجلليب منشورات ، ( مقارنة ةاسدر  ) املستهلك محاية إبراهيم، موسى املنعم عبد -
 للمخاطر، بداية أو اإلقتصادية للمعضلة حال حمليا، تصنيعها املمكن الصيدالنية املواد إسرتاد عملية منع نوال، جمدوب -

 تلمسان بلقايد أبو بكرعة جام املقارن، القانون خمرب ؟، مسار أي األزمة ظل يف التشريعية التعديالت حول دراسي بيوم مداخلة
 .2016فرباير 16بتاريخ املنعقد ،
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 .2009احلقوقية،  احلليب منشورات املستهلك، محاية قانون أحكام موجز عمرو، أبو أمحد مصطفى -
 الرابعالعدد  جملة اإلجتهاد القضائي، اجلرائم املاسة أبمن وسالمة املستهلك يف عملية تداول املواد الصيدالنية، نوال، جمدوب -

 .2017، فرباير  عشر
 .1993الشمس، عني ،احلقوق كلية القانون، يف دكتوراه رسالة للصيديل، املدنية املسؤولية علي، حممد وحيد حممد -
 املتعلق 16/02/1985املؤرخ يف  05-85 رقم للقانون واملتمم املعدل 2008يوليو 20يف املؤرخ 13-08رقم القانون -

 .44رمسية العدد اجلريدة الوترقيتها،  الصحة حبماية
 3املتعلق إحداث مركز وطين لليقظة خبصوص األدوية و العتاد الطيب وتنظيمه وتسريه املؤرخ يف  98/192املرسوم التنفيذي  -

 .39اجلريدة الرمسية العدد  1998يونيو 
 .9اجلريدة الرمسية العدد  1994فرباير 9املتعلق إبنشاء الديوان الوطين لألدوية املؤرخ يف  94/47املرسوم التنفيذي -
ورقابتها،  وبيعها البيطرية األدوية صناعة بشروط ، املتعلق1990غشت  04املؤرخ يف  240-90رقم  املرسوم التنفيذي -

 .33اجلريدة الرمسية العدد 
اجلريدة  ديل،شهادة الصي على للحصول الدراسة تنظيم املتضمن 1990سبتمرب  08يف املؤرخ ،260-90التنفيذي املرسوم -

 .39العددالرمسية 
 جراح شهادة على للحصول الدراسة تنظيم تنظيم املتضمن 1990سبتمرب  08، املؤرخ 261-90التنفيذي املرسوم -

 .39أسنان، اجلريدة الرمسية العدد
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 يف النظام السعودي اجلزاءات يف تنفيذ العقود اإلدارية
 أشرف حممد محامده الدكتور:

 داري املساعدأستاذ القانون اإل
 فلسطني -جامعة القدس واخلليل 

 :امللخص

 املتعاقد معها، للضغط عليه مواجهة يف اإلدارة هبا تتمتع اليت االمتيازات اإلدارية من العقود تنفيذ يف اجلزاءات تعد
 عليهابل ودون حاجة للنص  للقضاء، للجوء دون حاجة بنفسها اإلدارة تباشرها العقد، شروط احرتام على كإجباره

 ميكن لإلدارة توقيعها اليت واطراد، هذه اجلزاءاتابنتظام  سري املرافق العامة لضمان أتمني كله ذلك وأساس العقد، يف
 املالية واجلزاءات إهناؤه كاجلزاءات من أثرها وال يكون مستمر والعقد توقع فبعضها ومتنوعة، متعددة معها املتعاقد على

 .وهي اجلزاءات الفاسخة العقدية هبا الرابطة تنتهي اتزاءاجل من األخر والبعض الضاغطة،
 تعترب مراعاهتا، واليت عليها جيب قانونية، بضوابط اجلزاءات مقيدة توقيع يف لسلطتها املتعاقدة اإلدارة إعمال غري أن

 .معها للمتعاقد ضماانت مبثابة
  اجلزاءات. –ات اإلدارة العامة سلط-التنفيذ -العقود اإلدارية -القانون اإلداري  :الدالة الكلمات

ABSTRACT: 

Sanctions are considered in the pursuance of administrative contracts, as privileges 

enjoyed by the administration to address the contracted pressure to make him and 

force him to comply with the terms of the contract. These sanctions are carried out 

by the administration itself, without having to go to court, and even without the need 

for the existence of a stipulation or text in the contract, this is all based according to 

the idea of ensure the proper functioning and total utility. These sanctions that may 

be imposed by the administration on the infected are many and varied; some are 

imposed during the contract without having terminated the agreement, such as 

monetary sanctions and sanctions coercive, and certain other sanctions terminate the 

contract as rescission sanctions. 

However, the use of the Contracting Authority of its power to impose sanctions, is 

restricted by legal, it should be taken into consideration because they are 

characterized as guarantees for the contracted. 

Keywords: Administrative Law - Administrative Contracts - Enforcement - Public 

Administration Authorities – Sanctions. 
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 :املقدمة

العالقة العقدية، حيث تقوم هذه العقود حيكم العقود املدنية مبدأ هام مقتضاه ضرورة املساواة بني طريف 
على أسس من التوازن بني مصاحل األطراف املتعاقدة، ولكن هذا املبدأ ال يسري ابلنسبة للعقود االدارية 

متميز يف مواجهة املتعاقد معها، وذلك رغبة يف حيث تتمتع جهة االدارة فيما تربمه من عقود إدارية مبركز 
يف أداء اخلدمات للمنتفعني  دالل احلفاظ على سري املرافق العامة ابنتظام واطراحتقيق املصلحة العامة من خ

 هبا، ويف سبيل حتقيق تلك الغاية يتم تغليب املصلحة العامة على املصلحة الفردية اخلاصة للمتعاقد. 

تيازات واسعة متع به االدارة يتمثل مبا متلكه االدارة من سلطات وامين املتميز الذي تتوهذا املركز القانو 
بصدد تنفيذ العقود االدارية والذي ال ينفي طبيعتها التعاقدية، وإمنا يعين متيزها خبصائص ذاتية مستقلة عن 

ابملرفق العام، فالعقود االدارية العقود املدنية نظراً الستهداف العقد اإلداري حتقيق املصلحة العامة واتصاله 
 ويف مداها عن احلقوق وااللتزامات اليت ترتتب على العقود املدنية.ترتب حقوقاً وامتيازات ختتلف يف نوعها 

ومن هذا املنطلق فإن االدارة متتلك سلطات وامتيازات واسعة يف مواجهة املتعاقد معها، فهي متلك 
مان سري تنفيذه على النحو املتفق عليه، كما متلك سلطة تعديل شروط الرقابة على تنفيذ العقد اإلداري لض

مبا حيقق املصلحة العامة، ومن أهم هذه السلطات حقها وسلطتها يف توقيع اجلزاءات على املتعاقد العقد 
 معها إذا ثبت لإلدارة من خالل الرقابة خمالفة املتعاقد لشروط العقد، أو ارتكابه من األفعال ما خيل بسري

 مة مما يضر الصاحل العام.املرفق العام، مما يعد معه إخالل بسري املرفق العام بصفة مستمرة ومنتظ

وسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات تعد من أخطر السلطات اليت متلكها اإلدارة جتاه املتعاقد معها، ويرجع 
تعاقد، وهذه السلطة تستطيع اإلدارة ذلك لعدة أمور منها: أن هذه اجلزاءات هي مبثابة عقوبة توقع على امل

إىل اللجوء إىل القضاء، وأيضًا تستطيع اإلدارة توقيع هذه اجلزاءات  توقيعها إبرادهتا املنفردة ودون حاجة
حىت ولو مل يكن منصوصاً عليها يف العقد، وترجع سلطة اإلدارة يف ذلك إىل ضمان سري املرفق العام بصفة 

 صلحة العامة، كل ذلك جيعلها من أخطر سلطات االدارة جتاه املتعاقد.مستمرة ومنتظمة حتقيقاً للم
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 : مفهوم اجلزاءات اإلدارية يف العقد اإلداري وخصائصها وشروطها.املبحث األول
 : األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات اإلدارية.املبحث الثاين

 قع على املتعاقد مع جهة اإلدارة: أنواع اجلزاءات اإلدارية اليت تاملبحث الثالث

 اجلزاءات اإلدارية اليت توقعها اإلدارة على املتعاقد معهاماهية : املبحث األول

نبني يف هذا املبحث مفهوم اجلزاءات اليت توقعها جهة اإلدارة على املتعاقد معها يف مطلب أول، ويف 
يف مطلب اثلث اخلصائص اليت تتصف هبا مطلب اثن نبني األساس القانوين لفرض هذ اجلزاءات، مث نبني 

 ة وذلك على النحو التايل:اجلزاءات اإلداري

 مفهوم اجلزاءات اإلدارية اليت تفرض على املتعاقد مع جهة اإلدارة: املطلب األول

يقصد ابجلزاءات يف تنفيذ العقود اإلدارية تلك اجلزاءات اليت تفرضها جهة اإلدارة خمولة مبوجب القانون 
 .(1)اإلداريتعاقد معها يف حال إخالله بتنفيذ شروط العق على امل

ويقصد هبا أيضًا أبهنا تلك اجلزاءات اليت تسمح لإلدارة املتعاقدة وهي بصدد تنفيذ عقودها اإلدارية 
بتوقيع خمتلف اجلزاءات التعاقدية وغري التعاقدية مهما كانت طبيعتها، وذلك ملواجهة إخالل املتعاقد معها 

 .(2)من أوجه اإلخالل بعد إعذارهه التعاقدية أو قّصر يف تنفيذها على أي وجه ابلتزامات

                                                 
، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات اجلنائية واملالية يف العقود اإلداريةد. حممد حسن اجلبوري،  (1

)دراسة الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة يف فرض اجلزاءات على املتعاقد معها ، رشا جعفر اهلامشي، 43م، ص 2014سنة 
 .18م، ص 2010، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، سنة مقارنة(

عة أيب بكر بلقايد، تلمسان، ، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية حقوق جاماجلزاءات يف جمال تنفيذ العقود اإلداريةبن سديره جلول،  (2
 .16م، ص 2014/2015اجلزائر، سنة 
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وميكن تعريفها أيضاً أبهنا هي تلك اجلزاءات اليت يكون لإلدارة حق توقيعها على املتعاقد دون احلاجة 
وز لغري ، ومن املتفق عليه أن ال تكون هذه اجلزاءات عقوبة جنائية إذ ال جي(1)إىل االلتجاء إىل القضاء

 القضاء توقيع هذه العقوابت.

ا سبق أن حق اإلدارة يف مباشرة سلطتها يف توقيع اجلزاءات على املتعاقد معها يكون يف حالة يتضح مم
إخالله بتنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك هبدف ضمان سري املرافق العامة ابنتظام وإطراد، واستيعاد اإلخالل 

 ابلتنفيذ مهما كانت صورته.

القانونية للجزاءات اليت تفرضها اإلدارة على املتعاقد وقد اختلف الفقه اإلداري حول حتديد الطبيعة 
 معها إىل:

: يذهب إىل اعتبار اجلزاءات املفروضة أهنا تعويض جزايف من املتعاقد جلهة اإلدارة نتيجة الرأي األول
 .(2)التزاماته التعاقديةلألضرار اليت حلقتها من جراء إخالل املتعاقد معها يف تنفيذ 

الرأي أن كل خطأ سواًء كان نتيجة إلخالل ابلتزام تعاقدي أو نتيجة إلخالل ابلتزام فرضه فوفقًا هلذا 
القانون سبب ضرر للغري يلزم من ارتكبه ابلتعويض وفقاً ملا هو موضح يف املبادئ العامة يف القانون املدين 

 املنظمة للتعويض.

دارة على املتعاقد معها ليست تعويضاً اليت تفرضها اإل على أساس أن اجلزاءاتوهذا الرأي غري سديد 
 ذي طابع مايل فقط، بل أتخذ صوراً أخرى غري مالية كما سيتم بيانه خالل التطرق ألنواع اجلزاءات الحقاً.

ألن إخالل : يعترب أن اجلزاءات املفروضة تعترب عقوبة من قبل اإلدارة على املتعاقد معها الرأي الثاين
ه التعاقدية يقتضي فرض عقوبة عليه هبدف ردعه وإجباره على االلتزام بتنفيذ املتعاقد يف تنفيذ التزامات

 . (3)حبسب ما هو متفق عليه يف العقد اإلداري
                                                 

 .93، صolc.bu.edu.eg/olc/images/413.pdf، كتاب منشور على موقع،داريةالعقود اإلد. حممد الشافعي أبو راس،  (1
 .34، و رشا جعفر اهلامشي، مرجع سابق، ص 45ص مرجع سابق، د. حممد حسن اجلبوري،  (2
 .18، مرجع سابق، ص بن سديره جلول (3
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فعلى الرغم من أن اجلزاء يفرض كعقوبة على املتعاقد إال أنه يُعد ضمانة لدوام سري املرافق العامة ابنتظام 
 .(1)ود العقد اإلداريد، وذلك يهدف إىل ضمان تنفيذ شروط وبنوإطرا

هذا الرأي بتحديد طبيعة اجلزاء املفروض على املتعاقد غري سديد، فلو سلمنا بذلك أنه عقوبة يعين 
ذلك خضوعه لذات املبادئ اليت ختضع هلا اجلزاءات الرادعة سواء من حيث مشروعيتها املوضوعية أو 

 . (2)اإلجرائية

د اإلدارية إجراء يقصد منه إجبار املتعاقد على تنفيذ التزاماته يعترب أن اجلزاءات يف العقو  ثالث:ي الالرأ
التعاقدية املنصوص عليها يف العقد اإلداري، وذلك مبا يكفل ضمان سري املرافق ابنتظام وإطراد، وذلك 

 .(3)واسطتهانظراً للعالقة اليت تربط تنفيذ العقد اإلداري ابملرافق اليت ُتدار ب

ونتفق مع الرأي األخري حيث تعترب اإلدارة مسؤولة عن إدارة املرافق العامة واإلشراف عليها وضمان 
سريها ابنتظام واطراد فيكون من حقها التمتع بسلطة توقيع اجلزاءات على املتعاقد إلجباره على تنفيذ 

لسلطة إىل نصوص العقد مباشرة هذه اوال تستند االدارة يف التزاماته على أكمل وجه مبا يضمن ذلك، 
 .(4)اإلداري بل إىل سلطتها الضابطة لسري املرفق العام

 األساس القانوين لسلطة االدارة يف توقيع اجلزاءات اإلدارية: املطلب الثاين

قد ينص يف العقد أو دفاتر الشروط على حق اإلدارة يف توقيع اجلزاءات اإلدارية، وقد يرد النص على 
زاءات يف القوانني أو اللوائح، وقد ال ينص عليها، وابلتايل قد يتبادر إىل الذهن أن األساس القانوين هذه اجل

                                                 
 .38 – 36رشا جعفر اهلامشي، مرجع سابق، ص  (1
 .48د. حممد حسن اجلبوري، مرجع سابق، ص  (2
 .19بن سديره جلول، مرجع سابق، ص  (3
 .261، ص م1997دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، الكتاب الثاين، عّمان، دار امليسرة، د. خالد خليل الظاهر، القانون اإلداري،  (4
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لتعاقدية، أو التنظيمية املدرجة يف قوائم طة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات على املتعاقد تكمن يف النصوص السل
 . (1)الشروط العامة

اءات، وابلتايل فإن اإلدارة مصدراً أساسياً حلق اإلدارة يف توقيع اجلز فالعقد املربم بني اإلدارة واملتعاقد يعد 
معها، حترص دائمًا على تضمني عقودها شروطًا استثنائية تنظم سلطاهتا يف توقيع اجلزاءات على املتعاقد 

كما حترص اإلدارة على النص على هذه السلطات يف دفاتر الشروط امللحقة بعقود األشغال العامة، وخلو 
العقد من النص على جزاء معني ملخالفة التزام تعاقدي حمدد ال يعىن عدم وجود جزاء، اللهم إال إذا مل يكن 

ينص عليه يف العقد، ولقد اختلف الفقه له أمهية حقيقية، فكل التزام تعاقدي يقابله جزاء حىت ولو مل 
ءات، ويتلخص هذا اخلالف يف اإلداري بشأن حتديد األساس القانوين لسلطة االدارة يف توقيع اجلزا

 االجتاهات اآلتية: 

: يري أنصاره أن األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات يكمن يف فكرة السلطة الرأي األول
 : (2)العامة

أنصار هذا الرأي من الفقه أن األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات إبرادهتا املنفردة فريي 
يف فكرة السلطة العامة على أساس أن اجلزاءات توقعها اإلدارة على املتعاقد إذا قصر يف تنفيذ يكمن 

رية، وهي تطبيق وإعمال المتياز فهذه السلطة هي مظهر من مظاهر السلطة العامة يف العقود اإلداالتزاماته. 
 ياز التنفيذ املباشر.من أهم امتيازات السلطة العامة اليت متلكها اإلدارة قبل األفراد وهو امت

                                                 
 .73، ص م1979، رسالة دكتوراه حقوق عني مشس سنة النظام القانوين للجزاءات يف عقد األشغال العامةهارون اجلمل،  د. (1
دار النهضة العربية، رسالة دكتوراه، كلية حقوق جامعة القاهرة،  ،مظاهر السلطة العامة يف العقود االداريةد. امحد عثمان عياد،  (2

، ود. 135ص  م،١٩٧٨دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  مبادئ القانون اإلداري،ثروت بدوي، د. ، 243-242ص  م،1973
 .122ص  1962، سنة نظرية التنفيذ املباشر يف القانون اإلداريحممد كامل ليلة، 
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: يري أنصار هذا الرأي أن األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات إبرادهتا الرأي الثاين
، وذلك نظراً (1)ر وانتظام املرفق العام الذي يتصل به هذا العقداملنفردة على املتعاقد يقوم على مبدأ استمرا

 املرافق العامة ة ابملرافق العامة، فاإلدارة ابعتبارها املسؤول عن سريللصلة الوثيقة اليت تربط العقود اإلداري
إبجبار  إذن فمن حقها ومن واجبها أن تتخذ اإلجراءات اليت تكفل سري املرفق العام ابنتظام واطراد، وذلك
لضمان  املتعاقد على تنفيذ التزاماته اليت قصَّر يف تنفيذها، ومن أهم هذه اإلجراءات فرض اجلزاءات عليه

 تنفيذ االلتزام املتصل بسري املرفق العام، واستبعاد اإلخالل الذي يكون قد حلق به.

ءات اإلدارية يقوم على بناء على كل ما تقدم نرى أن األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزا
العامة الناجتة عن سري  مبدأ استمرار املرافق العامة وذلك ألن اإلدارة ال تفرض اجلزاء إال خلدمة املصلحة

 تلك املرافق ابنتظام واستمرار.

أما ابلنسبة لفكرة السلطة العامة فنرى أهنا ال تصلح أساسا لتوقيع اجلزاءات اإلدارية وذلك يرجع يف 
 لألسباب اآلتية:  وجهة نظران

يف توقيع اجلزاء فمن انحية أوىل: لو أدرك املتعاقد مع جهة اإلدارة أن األساس القانوين لسلطة اإلدارة 
ع اإلدارة خوفا من جماهبة تلك اإلداري يكمن يف مبدأ السلطة العامة النصرف املتعاقدين عن التعاقد م

 مما يؤدى إىل تعطل سري املرفق العام.  (2)السلطة

ومن انحية اثنية: فان هذه الفكرة تقف عند الوسيلة دون اهتمام ابلغاية فضال على ما هتيئة من فرص 
د اإلدارة اعتماداً على السلطة وتعسفها وشططها يف استعماهلا السيما يف الوقت احلايل الذي كثر الستبدا

                                                 
باعة والنشر، القاهرة، سنة (، دار الفكر العريب للطيف العقد اإلداري )دراسة مقارنة نظرية اجلزاءات راجع: د. عبد اجمليد فياض، (1

، دراسة مقارنة يف تنظيم ونشاط االدارة العامة، د.د.ن، سنة القانون اإلداريوما بعدها، د. طعيمه اجلرف،  64ص م، 1974
م، 1976قاهرة، سنة الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ال ،مبادئ القانون اإلداري، د. فؤاد العطار، 412و 340م، ص 1963

غرامة التأخري يف العقد اإلداري وأثرها يف تسيري ، د. نصر الدين حممد بشري، 88، د هارون اجلمل، املرجع السابق، ص598ص 
 .44م، ص2007دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة دراسة مقارنة،  املرفق العام:

 .45د. نصر الدين حممد بشري، املرجع السابق، ص (2
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ون سلطة قانونية يف ذاهتا، ، وعلى ذلك فان السلطة ال جيب أن تك(1)الدولة يف شىت النواحيفيه تدخل 
العامة، وبذلك فهي مقيدة  وإمنا وسيلة لتحقيق اخلدمات اليت تؤديها الدولة إىل األفراد عن طريق املرافق

 هبدف املرفق العام الذي يسبغ على تصرفاهتا طابع الشرعية. 

ات قبل املتعاقد أبن ما تتخذه السلطة العامة من إجراء –إذا صح  –من انحية اثلثة: فيمكننا القول 
اته، فمن مطبوع بطابع السلطة العامة وإلزامي بذ-كسحب العمل مثالً -معها بعقد من العقود اإلدارية 

ر معها، غري الصواب القول ابن السلطة العامة تعد األساس القانوين حلق اإلدارة يف جمازاة املقاول املقص
ع متعاقديها من املقاولني أو امللتزمني ال تلزمها. وذلك الن معىن هذا القول أن العقود اليت تربمها اإلدارة م
قه القانون العام أن كل مساس ابلعقد من قبل اإلدارة ما ال ميكن ألحد القول به إذ من املسلم به يف ف

ذلك توفيق بني مقتضيات الصاحل العام ومصلحة ينتج عنه ضرر غري متوقع يستتبع تعويض املتعاقد وىف 
 .(2)املتعاقد

ولعل اخلالف حول حتديد األساس القانوين لسلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات يف العقود اإلدارية يرجع 
أعم وأمشل يدور حول حتديد أساس القانون اإلداري يتعلق مبعرفة ما إذا كان هذا القانون جيب  إىل خالف

مر الذي أدى ابلفقه إىل معركة املرافق العام أو كقانون ممارسة السلطة العامة، وهو األأن يفهم كقانون 
 حىت الوقت احلاضر.  طويلة وجداًل عميقاً بني دعاة هذه الفكرة، وتلك ومازال يرتدد صداها كل حني 

 خصائص اجلزاءات يف تنفيذ العقود اإلدارية:  املطلب الثالث

قانوين اخلاص، وهو إن للجزاءات اإلدارية اليت متلك جهة اإلدارة إيقاعها على املتعاقد معها نظامها ال
 ،(3)النيالقانون اخلاص الختالف الغرض من اجلزاء يف كل من اجملالذي مييزها عن اجلزاءات الواردة يف 

ويرجع ذلك إىل أن اجلزاءات يف جمال العقود اإلدارية ال هتدف فقط إىل معاقبة املتعاقد عن أخطائه يف 
                                                 

 .65رجع السابق، ص د. عبد اجمليد فياض، امل (1
 وما بعدها. 90د. هارون اجلمل، املرجع السابق، ص  (2
جامعة -، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق سلطة اإلدارة يف إهناء العقد اإلداريحممد صالح عبد البديع السيد، أنظر يف ذلك:  (3

 .245ص مد بشري، املرجع السابق، ، ود. نصر الدين حم23م، ص 1993الزقازيق، سنة 
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وإمنا هتدف أساسًا إىل حسن تنفيذ العقد املتصل تنفيذ عقده، كما هو احلال يف عقود القانون اخلاص، 
، وتشرتك مجيع أنواع اجلزاءات يف العامة بسري املرفق العام وضمان استمراره وانتظامه حتقيقًا للمصلحة

 خصائص عامة مشرتكة ميكن إمجاهلا فيما يلي:

 لعقد.اخلاصية األوىل: سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات االدارية ولو مل ينص عليها اب

لنص لإلدارة سلطة توقيع اجلزاءات االدارية على املتعاقد املقصر يف تنفيذ التزاماته وذلك دون حاجة إىل ا
العقود اءات اإلدارية يف جمال يف العقد على توقيع هذا اجلزاء، ولعل هذه اخلاصية من اخلصائص املميزة للجز 

وذلك على خالف العقود املدنية اليت تستوجب النص على اجلزاء يف العقد، فمن املستقر عليه يف  داريةاإل
 .(1)رة جزاء حىت ولو مل ينص علية يف العقدالعقود االدارية أن لكل التزام يلتزم به املتعاقد مع اإلدا

وقعها على املتعاقد املقصر، ويف كثري من األحيان ينص العقد على خمتلف اجلزاءات اليت جيوز لإلدارة أن ت
ولكن سكوت العقد على النص على جزاءات معينة ملخالفة التزام معني ال يعين عدم وجود جزاء، إذ 

قابله جزاء، وأن من سلطة اإلدارة توقيع جزاءات مستقلة عن نصوص القاعدة أن كل التزام تعاقدي ي
 .(2)العقد

  فردة دون حاجة إىل اللجوء للقضاءتوقيع اجلزاءات إبرادهتا املناخلاصية الثانية: سلطة اإلدارة يف 

ام ابنتظام جتد اجلزاءات االدارية تربيرها يف فكرة جوهرية مؤداها أنه جيب احملافظة على دوام سري املرفق الع
ة ودون حاجة إىل واطراد، ولذلك فان اإلدارة صاحبة العمل متلك توقيع اجلزاءات يف خمتلف العقود االداري

و ما يعرف ابمتياز املبادرة أو ما يسمى ابلتنفيذ اللجوء إىل القضاء ليقضي هلا هبذا اجلزاء، وهذا االمتياز ه
لزمه لألفراد، وتنفيذها ابلقوة اجلربية ودون حاجة إىل إذن املباشر، ويقصد به حق اإلدارة يف إصدار أوامر م

                                                 
 .54هارون اجلمل، املرجع السابق، ص  (1
، 502م، ص 1991، القاهرة، سنة ، الطبعة اخلامسة، دار الفكر العريباألسس العامة للعقود اإلداريةسليمان الطماوي، أ.د.  (2
م، ص 2000ربية، سنة ، دار النهضة العوالتطبيقمبادئ وأحكام العقود اإلدارية يف جمال النظرية حممد عبد العال السناري،  د.و 

214. 
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، ومبقتضي هذه السلطة تعفى اإلدارة (1)تثناء على األصل العامسابق من القضاء، ومتثل هذه الطريقة اس
فبداًل من أن تقيم الدعوى أمام القضاء لطلب توقيع اجلزاء على املتعاقد، فإهنا تفصح  من دور املدعى،

رار من جانبها، ويكون على األفراد االلتزام واالنصياع لتلك القرارات مع إفساح اجملال هلم عما تدعي بق
 . (2)على تلك القرارات أمام القضاء إذا كان لطعنهم أساس من النظامللطعن 

دارة توقع هذا اجلزاء إبرادهتا املنفردة ودون حاجة إىل اللجوء إىل القضاء استنادًا إىل امتياز إذن فاإل
ذ املباشر فسلطة ملبادرة أو التنفيذ املباشر، ويعترب العقد اإلداري بصفة عامه جماالً خصباً لتطبيق امتياز التنفيا

 .(3) اإلدارة يف تطبيق اجلزاءات مظهرا هلذه السلطة اخلطرية

 اخلاصية الثالثة: سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاء يف الوقت الذي تراه مناسباً.

ك لتقرير اإلدارة فسلطة اإلدارة يف اختيار الوقت املناسب لتوقيع لوقت املناسب مرتو توقيع اجلزاء يف ا
لك كامل احلرية يف ، وابلتايل فاإلدارة مت(4)اجلزاءات من اخلصائص املميزة لنظام اجلزاءات يف العقود اإلدارية

وحمققاً لضمان سري املرفق  اختيار الوقت املناسب لتوقيع اجلزاء على املتعاقد، وذلك حبسب ما تراه صاحلاً 
، وذلك ألن اإلدارة هي اليت لديها الدراية الكاملة واحلريصة دائماً على حتقيق مصلحة املرفق العام (5)العام

، وابلتايل فعند حدوث اخلطأ املربر لتوقيع اجلزاء اإلداري ليس من الضروري أن تقوم اإلدارة (6)موضوع العقد

                                                 
، د. إبراهيم حممد علي، 558م، ص 1982، مطبعة جامعة عني مشس، سنة الوجيز يف القانون اإلداريسليمان الطماوي، أ.د.  (1

، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، د. حممد رفعت عبد الوهاب، 65ص  م،2001دار النهضة العربية، القاهرة، ، آاثر العقود اإلدارية
 .330ص  –م، 2002شورات احلليب احلقوقية، بريوت، سنة من
 وما بعده. 43عبد اجمليد فياض، املرجع السابق، ص د.  (2
 .36، د. عبد اجمليد فياض، املرجع السابق، ص 337د. عثمان عياد، املرجع السابق، ص  (3
 .246م، ص  2007، القاهرة، سنة الطبعة األوىل، دار الفكر العريب العقود االدارية،مود عاطف البنا، د. حم (4
العقود اإلدارية طبقًا ألحكام قانون املناقصات واملزايدات ، أمحد حممد مجعه، 71د. إبراهيم حممد علي، املرجع السابق، ص  (5

 .332م، ص 2013اإلسكندرية، سنة ، منشأة املعارف، اجلديدة
 .137م، ص 1997بدون دار نشر، ، مبادئ أساسية يف العقود اإلداريةعصمت عبد هللا الشيخ،  (6



 2018العدد السادس سبتمرب                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 3 

 

49 

 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

أ، فلإلدارة الرتيث يف إيقاع اجلزاء، فقد يفيق املتعاقد والعودة إىل الصواب من بتوقيع اجلزاء فور وقوع اخلط
 حيث النهوض ابلتزاماته.

لمصلحة العامة، وذلك إذا كان هناك من الوسائل إذن من املمكن أن يكون يف هذا الرتيث حتقيق ل
االدارية وهي محل املتعاقد األخرى ما حتمل املتعاقد على التنفيذ، وذلك متشيًا مع اهلدف من اجلزاءات 

 على السري يف تنفيذ العقد لتحقيق املصلحة العامة. 

  جلزاء بدون حاجة إلثبات وقوع ضرراخلاصية الرابعة: توقيع ا

رة السلطة يف توقيع اجلزاءات وذلك بدون حاجة من جانبها إىل إثبات أن ضرراً قد أصاهبا، متلك اإلدا
وتوقيع اجلزاء مظهرًا واضحًا من مظاهر اخلصائص الذاتية للعقود  ويعد عدم التالزم بني حدوث الضرر

الناجم عن الرتاخي  فة اليت ال هتتم بتغطية الضرراإلدارية اليت يكشف عن فلسفة اجلزاء اإلداري، تلك الفلس
تستهدف ، فاجلزاءات اإلدارية يف العقود اإلدارية ال (1)يف التنفيذ بقدر ما تتوخى أتمني سري املرافق العامة

االلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى أتمني سري املرافق العامة وضمان يف واقع األمر تقومي اعوجاج يف تنفيذ 
  .(2)للمصلحة العامةطراد حتقيقا إسريها ابنتظام و 

وابلتايل ال يشرتط لتوقيع هذا اجلزاء إثبات ضرر أصاب اإلدارة، فالضرر مفرتض مبجرد وقوع اخلطأ، أي 
ضرر مفرتض بقرينة قاطعة ال تقبل الدليل العكسي، وعليه ال يستطيع املتعاقد االحتجاج ابن اخلطأ أن ال

أ يوجب على لإلدارة سلطة توقيع اجلزاء، وابلتايل ن جانبه مل يرتب ضرراً، فمجرد وقوع اخلطاملرتكب م
 فاجلزاء مرتبط ابخلطأ ال ابلضرر، ويدور معه وجوًد وعدماً.

 

 

                                                 
 .161م، ص 1991، دار الثقافة اجلامعية، القاهرة، سنة املبادئ العامة يف تنفيذ العقود اإلداريةحممد سعيد أمني،  د. (1
 .71ع السابق، ص إبراهيم حممد علي، املرجد.  (2
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 شروط توقيع اجلزاءات يف تنفيذ العقود اإلدارية:  املطلب الرابع

 إعذار املتعاقد قبل توقيع اجلزاء:  أواًل:

ويعين أن توجه اإلدارة إىل املتعاقد تنبيهاً أو إخطاراً تشعره بتقصريه أو أخطاء مرتكبة من جانبه يف تنفيذ 
اإلعذار هبذا املعىن يتطلبه النظام يف العقد، وأن اجلزاء هو ما ينتظره إذا مل يصلح األخطاء اليت ارتكبها، و 

 .(1)بعض اجلزاءات كجزاء سحب العمل من املتعاقد

أمر الزم وجيب أن يعقبه مهله كافية لكي يصلح املتعاقد خمالفته، ويعترب اجلزاء معيباً إذا مل عذار إن اإل
 .(2)يسبقه أعذار صحيح به

ئه، وذلك قبل توقيع اجلزاء عليه، وال سيما يف إن على اإلدارة أن تنذر املتعاقد املخطئ وتذكره خبطو 
 ذي يؤدي إىل فسخ العقد. التأخري، وفرض الغرامة، وحالة التأخري الحالة 

( من نظام املنافسات واملشرتايت على أنه "جيوز للجهة احلكومية سحب العمل 53وقد نصت املادة )
اء حق اجلهة يف الرجوع على املتعاقد من املتعاقد، ومن مث فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بق
احلاالت التالية...، ب_ إذا أتخر عن ابلتعويض املستحق عما حلقها من ضرر بسبب ذلك يف أي من 

البدء يف العمل أو تباطأ يف تنفيذه أو أخل أبي شرط من شروط العقد ومل يصلح أوضاعه خالل مخسة 
 .عشر يوماً من اتريخ إبالغه كتابة بتصحيح الوضع"

نصت على  ( السادسة واألربعون من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتايت46أيضاً املادة ) و
إذا أتخر أو تباطأ أو امتنع املتعاقد عن استالم موقع العمل يف عقود األشغال العامة، يتم إنذاره -أنه: "أ

يخ إخطاره ابإلنذار، تعد اجلهة حمضر خبطاب مسجل، فإذا مل يستلم املوقع خالل مخسة عشر يوماً من اتر 
يف التنفيذ خالل مخسة عشر يومًا من اتريخ  تسليم حكمي للموقع، ويبلغ به املتعاقد مع إنذاره للبدء

                                                 
مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،سحب العمل من املقاول يف عقود األشغال العامةد. سامح عبدهللا حممد،  (1

 وما بعدها. 341م، ص 2015
 .226، ص املرجع السابق، ود. هارون اجلمل، 262فؤاد العطار، املرجع السابق، ص  د. (2
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إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه املدة ومل يبدأ يف العمل، جاز سحب األعمال منه، وفقاً ألحكام املادة 
إذا أتخر املتعاقد عن استالم موقع العمل يف عقود -......، ج -)الثالثة واخلمسني( من النظام، ب 

م إنذاره بذلك فإذا مل يستلم املوقع خالل مخسة عشر يومًا من اتريخ اخلدمات ذات التنفيذ املستمر يت
 إشعاره ابإلنذار تسحب األعمال وفقاً ألحكام املادة )الثالثة واخلمسني( من النظام".

ات ليس شرطاً ضرورايً لصحة توقيع اجلزاءات، اإلعذار قبل توقيع اجلزاء يتضح من النصوص السابقة إن
وأنه إذا كان لإلعذار ضرورة لتوقيع اجلزاءات يف العالقات املدنية، فاإلعذار ال أيخذ نفس األمهية يف 

ار على املصلحة الفردية يف إطالعالقات اليت حتكمها قواعد القانون العام وذلك لتغليب املصلحة العامة 
ايل فإن مسألة اإلعذار وما إذا كان شرطا ضروراي أو جوازايً هو أمر مرتوك جلهة اإلدارة العقود اإلدارية، وابلت

لتقديره، وابلتايل نرى أن اإلعذار مسألة جوازيه ميكن لإلدارة أن توجهه إذا شاءت وعلى النحو الذي 
 ن القانون يفرض ذلك.حيقق املصلحة العامة إال إذا كا

لنص السابق أن مسألة اإلعذار ال يعترب شرطًا ضرورايً قبل توقيع اجلزاءات على املتعاقد، من ا ويتضح
بل يعترب يرتك توجيهه لتقدير جهة اإلدارة، وابلتايل يكون اإلعذار مسألة جوازيه ميكن لإلدارة أن توجهه 

 ان القانون يفرض ذلك.املصلحة العامة، إال إذا كللمتعاقد معها إذا شاءت وعلى النحو الذي حيقق 

ال يلزم أن يسبقه حمضر إثبات حالة،  نهأن يتم اإلعذار يف شكل حمدد، كما أكذلك ال يشرتط النص 
أو أن يتم بورقة رمسية من أوراق احملضرين، وإمنا يكفي أن يتم اإلعذار مبجرد إبالغ يقوم به مندوب اإلدارة 

دارة املباشرة إذا مل ميتثل وحتذيره بوضع العقد حتت اإلت املنسوبة إىل املتعاقد، يتضمن إيضاح للمخالفا
قبل حلول موعد هناية تنفيذ  –لإلعذار يف املدة احملددة، وابلتايل فإذا كانت اإلدارة قد أعلنت املتعاقد 

ه يعد كافياً العتبار برغبتها يف أن يتم التنفيذ وتسليم األشغال مبجرد حلول األجل احملدد، فإن –األشغال 
 .  (1)جل وذلك دون حاجة إلجراءات جديدةعاقد معذراً مبجرد حلول األاملت

 

                                                 
 .206د. هارون اجلمل، املرجع السابق، ص (1
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 : مراعاة قواعد املشروعيةاثنياً 

جيب أن أيخذ اجلزاء اإلداري يف العقود اإلدارية صورة القرار اإلداري، أبن يصدر القرار مطابقاً 
 مراعاة الشكل واإلجراءات للمشروعية يف كافة جوانبه، فيلزم صدوره من اجلهة املختصة إبصدارة، وأيضاً 

 ق املصلحة العامة. اليت تنص عليها األنظمة، ومراعياً فيه السبب، والغاية، وأن يهدف إىل حتقي

 أنواع اجلزاءات اإلدارية اليت تقع على املتعاقد مع جهة اإلدارة:  املبحث الثالث

ة فلها أن توقع عليه جزاءات متنوعة من املسلم به انه إذا أخل املتعاقد مع اإلدارة ابلتزاماته التعاقدي
اقد إىل ثالث طوائف، أما األوىل فهي ميكن تقسيم اجلزاءات اليت متلك اإلدارة توقيعها على املتعمنها، و 

اجلزاءات املالية، والثانية هي اجلزاءات الضاغطة، والثالثة هي اجلزاءات الفاسخة وسنتناول كل طائفة على 
 استقالل على النحو التايل:

 اجلزاءات املالية:  املطلب األول

فال يدخل ضمن اجلزاءات  تشمل هذه اجلزاءات غرامة التأخري، ومصادرة التأمني، أما عن التعويض
املالية اليت تتميز هبا العقود اإلدارية، إذ أهنا جمرد تطبيق للقواعد العامة يف القانون اخلاص، أما ما نعنيه 

اإلدارية هي اجلزاءات اليت متلك اإلدارة توقيعها إبرادهتا املنفردة، واليت تقوم  ابجلزاءات املالية يف إطار العقود
إىل ثبوت حدوث الضرر فالضرر مفرتض مبجرد وقوع اخلطأ، أما التعويض فيقوم  على اخلطأ دون حاجة

 . على عناصره الثالثة اخلطأ والضرر ورابطة السببية وتطبق بشأنه القواعد العامة يف القانون اخلاص

 الفرع األول: غرامة التأخري:
على املتعاقد الذي خيل بتنفيذ  فالغرامة هي عبارة عن مبلغ مايل منصوص عليه يف العقد، توقعه اإلدارة

، وهذه الغرامة شأهنا (1)التزاماته التعاقدية مما ميكن اعتبارها مبثابة تعويضات جزافية منصوص عليها مقدماً 
                                                 

سلطة املتعامل العمومي يف توقيع اجلزاءات على  حال،ر  القادر عبد ، ود.25د. نصر الدين حممد بشري، املرجع السابق، ص  (1
، دراسة مقارنة، حبث لنيل درجة املاجستري يف اإلدارة واملالية، جامعة مولود معمري، معهد العلوم القانون اجلزائرياملتعاقد معه يف 

 .138، ص م1989/1990وزو للعام  –القانونية واإلدارية، تيزي 
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التزاماته التعاقدية بغض قيعها على املتعاقد الذي يرتاخى أو يتأخر يف تنفيذ شأن اجلزاءات اإلدارية يتم تو 
ويف هذه احلالة قرينة  ،(1) أن الضرر مفرتض مبجرد أتخره يف تنفيذ التزاماتهالنظر عن حدوث ضرر، إذ 

دون اللجوء قطعية ال تقبل الدليل العكسي، واإلدارة توقع هذا اجلزاء بدون توجيه إنذار للمتعاقد، وأيضاً ب
ا على املتعاقد تتمثل يف ، والغرامة اليت ميكن توقيعه(2)إىل القضاء، فاإلدارة توقع هذا اجلزاء إبرادهتا املنفردة

، ويتم فرض غرامة التأخري حال أتخر املتعاقد يف (4)(، وغرامة اإلشراف3)غرامة التأخري، وغرامة التقصري
املتعاقد عندما يقوم ابلتنفيذ يف الوقت املتفق عليه ولكن دون  تنفيذ العقد، أما غرامة التقصري فتفرض على

غرامة اإلشراف فهي غرامة تفرض على املتعاقد نظري ما حتملته  ليها، أماالشروط واملواصفات املتفق ع
 اإلدارة نتيجة اإلشراف على املشروع حال إخالل املتعاقد ابلتزاماته.

 :أواًل: خصائص غرامة التأخري

إال أهنا يف  ،(5)لتأخري هي مبثابة تعويض جزايف يتم النص عليه يف العقد مقدماً غرامة ا إذا كانت-1
حقيقة األمر حتمل معىن العقوبة كجزاء توقعه اإلدارة على املتعاقد، وهي أقرب للعقوبة الرتباطها ابخلطأ ال 

لغرامة التأخري فتوقيعها مرهون ابلضرر، فالتعويض البد من توافر اخلطأ والضرر ورابطة السببية، أما ابلنسبة 

                                                 
اخلاص  1998لسنة  89نون : دراسة مقارنة لنظم املناقصات واملزايدات: مع دراسة للقاد اإلداريةالعقو د. حممد أنس جعفر،  (1

عقود ، ود. حممد عبد اجمليد إمساعيل، 143م، ص 1999، دار النهضة العربية، سنة ابملزيدات واملناقصات يف مصر والئحته التنفيذية
 .175، ص م2000والتوزيع، دار النهضة العربية للطبع والنشر ، األشغال الدولية

 .117حممد حمسن اجلبوري، مرجع سابق، ص  (2
هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، اجمللد 19/2/1435هـ، جلسة 1429ق( لعام /570/7حكم ديوان املظامل يف القضية رقم )( 3

 .2819و 2818هـ، ص 1435اخلامس، للعام 
هـ، 9/1427 /4( بتاريخ 58وجب املرسوم امللكي رقم )مواملشرتايت السعودي صادر مب( من نظام املنافسات 50أنظر: املادة ) (4

 ( بتاريخ136( من منوذج عقود األشغال العامة منوذج معتمد للحكومة صدر مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )40واملادة )
م هـ، جمموعة األحكا21/4/1433هـ، جلسة 1432ق( لعام /325/3هـ، وحكم ديوان املظامل يف القضية رقم )13/6/1408

 .2554و 2553هـ، ص 1435واملبادئ اإلدارية، اجمللد اخلامس، للعام 
   .254د. نصر الدين حممد بشري، مرجع سابق، ص  (5
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إىل أن الغرامة قد ال متثل تغطية حقيقية للضرر الذي  حبدوث اخلطأ بغض النظر عن الضرر، ابإلضافة
 يصيب اإلدارة، مما يعين أن الغرامة أقرب إىل العقوبة منها إىل التعويض.

ون على خمالفته، وابلتايل جيب أن يك: مما يعين أنه ال جيوز االتفاق (1)غرامة التأخري من النظام العام -2
وجوب االلتزام مبا هو منصوص عليه من مبالغ مالية، فال تستطيع االدارة منصوصاً عليه يف العقد مما يعين 

أن تزيد على قيمة الغرامة املنصوص عليها، وال ميكن للمتعاقد االحتجاج أبن املبلغ املنصوص عليه كغرامة 
 ع الضرر الذى أصاب اإلدارة من التأخري، إذ أن الضرر هنا متحقق مبجردأتخري يزيد، أو ال يتناسب م

التأخري، وذلك لتعلق موضوع العقد بتنفيذ أو تسيري املرفق العام ابنتظام واطراد، فتعد الغرامة مبثابة عقوبة 
احلكم الذي  توقع على املتعاقد ليس هلا عالقة هلا ابلضرر، وهذا ما أكدت عليه أحكام ديوان املظامل ومنها

جيوز االتفاق على خمالفته وابلتايل جيوز جلهة  جاء فيه "...وغرامة التأخري هي من النظام العام الذي ال
نه حق على الرتاخي ال على أها ولو بعد انقضاء مدة العقد إذ االدارة تطبيقها واملطالبة هبا مىت ظهر موجب

 .(2)الفور ... "

ليقضى هلا هبذا اجلزاء  ء إىل القضاءاري من جانب اإلدارة دون اللجو يتم توقيع هذا اجلزاء بقرار إد-3
داًل منها، وهذا االمتياز هو ما يعرف ابمتياز املبادرة، ويقصد به حق جهة اإلدارة يف إصدار أوامر ملزمه ب

تثناء لألفراد وتنفيذها ابلقوة اجلربية دون حاجة إىل إذن سابق من القضاء املختص، ومتثل هذه الطريقة اس
وجيب على اإلدارة أن تصدر قرارها إبيقاع اجلزاء موافقًا للمشروعية من كل جوانبه  ،(3)على األصل العام

من حيث االختصاص واحملل والغاية والسبب والشكل واإلجراءات، مما جيوز معه للمتعاقد أن يلجأ للقضاء 
القرار  اقد على إثبات عدم مشروعيةاملختص للطعن يف صحة قرار اإلدارة، على أن تقتصر منازعة املتع

                                                 
 .179، د. هارون اجلمل، املرجع السابق، ص 214د. عبد اجمليد فياض، املرجع السابق ص  (1
هـ، 3/5/1427هـ جبلسة 1427لعام  1ت//316تدقيق هـ حكم ال 1422ق لعام /8114/2حكم ديوان املظامل يف القضية رقم  (2

 .  2297هـ اجمللد اخلامس ص  1427جمموعة األحكام واملبادئ االدارية لعام 
، د. 65، د. إبراهيم حممد علي، مرجع سابق، ص 558، مرجع سابق، ص الوجيز يف القانون اإلداريأ.د. سليمان الطماوي،  (3

 .330، مرجع سابق، ص مبادئ وأحكام القانون اإلداريفعت عبد الوهاب، حممد ر 



 2018العدد السادس سبتمرب                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 3 

 

55 

 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

اإلداري، كأن ينفي وقوع التأخري وهو السبب املوجب إلصدار القرار، أو عدم اختصاص من أصدر القرار، 
 فال جيوز إقامة الطعن على عدم حدوث ضرر أو على عدم توجيه إنذار للمتعاقد قبل توقيع اجلزاء. 

لضاغطة أو اجلزاءات كاجلزاءات ا  زاءات األخرىجواز اجلمع بني غرامة التأخري وابقي اجل – 4
، فيجوز لإلدارة مثاًل أن توقع غرامة التأخري ابإلضافة لتوقيع جزاء سحب العمل من املقاول (1)الفاسخة

 وتنفيذه على حسابه إذا ما توافرت شروط كل من اجلزاءين كنوع من اجلزاءات الضاغطة.

قراءة وحتليل النصوص الواردة  دي على غرامة التأخري، ومنوقد نص نظام املنافسات واملشرتايت السعو 
ابلنظام والالئحة التنفيذية جند أن املنظم قد فرق يف احتساب الغرامة بني عقود التوريد وابقي العقود 

( من نظام املنافسات واملشرتايت على انه "إذا أتخر املتعاقد يف تنفيذ العقد 48االدارية، فقد نصت املادة )
( ابملائة من قيمة عقود التوريد، وال تتجاوز عشرة 6مة أتخري ال تتجاوز )وعد احملدد تفرض عليه غراعن امل

 ".يف املائة من قيمة العقود األخرى

( من نظام املنافسات واملشرتايت على أنه "إذا قصر املتعاقد يف عقود الصيانة 49ونصت املادة )
ه غرامة ال تتجاوز عشرة يف املائة من تنفيذ التزاماته، تفرض عليوالتشغيل والعقود ذات التنفيذ املستمر يف 

 قيمة العقد، مع حسم قيمة األعمال اليت مل تنفذ ".

( نظام املنافسات واملشرتايت على أن "يتحمل املتعاقد تكاليف اإلشراف على تنفيذ 50ونصت املادة )
 املشروع، خالل مدة خضوعه لغرامة التأخري".

 خري ابلنسبة لعقد التوريد وغريه من العقود:غرامة التأتم التفرقة بني من هذه النصوص ي

                                                 
 .288، و د. سامح عبدهللا حممد، مرجع سابق، ص  254د. نصر الدين حممد بشري، مرجع سابق، ص  (1
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: حتسم غرامة أتخري على املورد الذي يتأخر يف تنفيذ التزاماته بقدر واحد ابملائة من عقد التوريدأما عن 
اإلمجالية قيمة ما أتخر يف توريده عن كل أسبوع، على أال يتجاوز إمجايل الغرامة ستة يف املائة من القيمة 

 .(1)للعقد

أما عن ضوابط توقيع الغرامة يف عقود التوريد فإذا كان التعميد ابلتوريد فوراي دون حتديد مدة معينه 
تطبق غرامة التأخري بعد مضي أسبوع من اتريخ التعميد، أما إذا كانت مدة التأخري تقل عن أسبوع عندئذ 

 .(2)ال تطبق الغرامة

( من 48التأخري ابلنسبة لباقي العقود االدارية املادة ) قد تناولت بيان غرامةأما ابلنسبة لباقي العقود ف
نظام املنافسات واملشرتايت بنصها الذي جاء فيه "... وال تتجاوز عشرة يف املائة من قيمة العقود األخرى 

ه على أنه: " إذا ( من الالئحة التنفيذية للنظام املشار إلي79" مشرية إىل غرامة التأخري، كما نصت املادة)
ر االستشاري يف عقود اإلشراف يف اتمني جهاز اإلشراف، أو قصر يف تنفيذ التزاماته، حتسم عليه أتخ

 غرامات تقدر يف العقد، على أال تتجاوز إمجايل الغرامة عشرة يف املائة من القيمة اإلمجالية للعقد ".

يف عقود التصاميم خر أو قصر املتعاقد ( من الالئحة أيضًا على أنه " إذا أت80كما نصت املادة )
وإعداد الدراسات ووضع املواصفات واملخططات واألعمال الفنية وخدمات احملاسبني واحملامني واملستشارين 
القانونيني يف تنفيذ التزاماته حتسم عليه غرامة تُقدر يف العقد، على أال يتجاوز إمجايل الغرامة عشرة يف املائة 

 لية للعقد".من القيمة اإلمجا

فنظام املنافسات واملشرتايت والئحته التنفيذية فرقا بني عقود التوريد، وما عداها من عقود  وابلتايل
إدارية، يتمثل إخالل املتعاقد يف عقود التوريد يف التأخري يف توريد حمل العقد، وحدد هلذا اخلطأ غرامة ال 

خالل اباللتزامات التعاقدية تتمثل يف أما ابقي العقود فاإلتتجاوز ستة يف املائة من القيمة اإلمجالية للعقد، 

                                                 
 يذية لنظام املنافسات واملشرتايت.من الالئحة التنف 77أنظر نص املادة ( 1
( بتاريخ 362نفيذية لنظام املنافسات واملشرتايت صدرت مبوجب قرار وزير املالية رقم )( من الالئحة الت78أنظر املادة ) (2

 هـ.20/2/1428
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التأخري أو التقصري يف تنفيذ االلتزامات وحدد هلا النظام غرامة ال تتجاوز يف جمملها نسبة عشرة يف املائة 
 من القيمة اإلمجالية للعقد.

ر ت ذات التنفيذ املستمأما عن ضوابط توقيع الغرامة ابلنسبة لعقود اخلدمات االستشارية وعقود اخلدما
( من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتايت تتمثل هذه الضوابط فيما 82فطبقًا لنص املادة )

  -يلي:

 جيب أن يرد يف شروط املنافسة أو يف نصوص العقد أسلوب حسم الغرامة.  .1
 جيب أن تغطي الغرامة كافة جوانب التأخري أو التقصري. .2
 ة. ج يف تطبيق الغراماتباع طريقة التدر  .3
التناسب بني الغرامة ودرجة املخالفة سواء مت حتديد الغرامة مببلغ مقطوع أو بنسبة حمددة من قيمة  .4

 البند املقصر يف تنفيذه، أو أبي أسلوب آخر يتناسب مع طبيعة البند حمل التقصري.

( 84ا فقد أوضحته املادة )أما عن ضوابط توقيع غرامة التأخري يف عقود األشغال العامة وكيفية حساهب
شرتايت، ومضمون هذه املادة التدرج يف احتساب الغرامة فتقدر من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات وامل

بلغ اكثر املدتني مخسة عشر يوما قيمة الغرامة بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم أتخري حىت ت
( يف 15إذا كانت مدة التأخري أكثر من ثالثني يوماً، أو نسبته )أو عشرة يف املائة من مدة العقد، أما 

من مدة العقد أيهما أكرب فتكون الغرامة مبقدار نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم أتخري، املائة 
ملشار إليهما يف احلالتني السابقتني فكل أتخري زايدة على احتساب أما إذا كانت مدة التأخري أكثر من ا

راعاة أاّل تزيد غرامة التأخري يف احلالتني السابقتني يقدر بكامل متوسط التكلفة اليومية للعقد، مع م املدد
 يف جمملها عن عشرة يف املائة من القيمة اإلمجالية للعقد. 

شغال العامة خيضع املقاول جلزاء آخر ابإلضافة للغرامة يتمثل هذا وابإلضافة لغرامة التأخري يف عقود األ
ا ما أكدت عليه املادة ء يف حتمل املقاول تكاليف اإلشراف على املشروع خالل فرتة التأخري، وهذاجلزا

 ( من نظام املنافسات واملشرتايت. 50)
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لذي جاء فيه "...وحيث ثبت ومن أحكام الديوان بشأن تقصري املتعاقد يف تنفيذ التزاماته احلكم ا
 عليه موافقة للعقد املوقع معه حيث حسمت املدعى عليها تقصري املدعي ابلعمل فان إيقاع غرامة التقصري

نا عشر ألفًا ومائتان ومخسون راياًل، وهو اقل من عشرة ابملائة وابلتايل يستحق املدعي اث 12250مبلغا 
 .(1)ومة عليه ..."ما يطالب به من إعادة غرامة التأخري احملس

 اثنياً: اإلعفاء من غرامة التأخري: 

ري إذا كان التأخري انجتاً عن ظروف طارئة، أو كان التأخري لسبب خارج من غرامة التأخيعفى املتعاقد 
عن إرادة املتعاقد كتصرف االدارة مثاًل، وجيب أن يتم اإلعفاء من الغرامة نتيجة االتفاق ما بني وزارة املالية 

، ويكون اإلعفاء بعد استالم هة اإلدارية، وأن تتناسب مدة التأخري مع األسباب اليت أدت إىل التأخريواجل
 . (2)ال العامة، أو استالم األصناف املوردة يف عقود التوريداألعمال استالماً ابتدائياً يف عقود األشغ

يه ".... والثابت للدائرة أن ومن أحكام الديوان بشأن اإلعفاء من غرامة التأخري احلكم الذي جاء ف
يف مواعيدها املقررة، وهذا التأخري يدخل يف األسباب اليت  اجلهة املتعاقدة أتخرت يف صرف املستخلصات

دة املتعاقد مع احلكومة فيه، هلذا حكمت الدائرة إبلزام وزارة الرتبية والتعليم ابن تعيد للمدعية ال دخل إلرا
 .(3)."... غرامة التأخري واإلشراف ..

احلكم الذي جاء فيه ".... وحيث ومن أحكام ديوان املظامل أيضًا بشأن اإلعفاء من غرامة التأخري 
ايت احلكومية على أن املتعاقد مع احلكومة خيضع لغرامة أتخري ال تزيد أ( من نظام املشرت /9نصت املادة )

أو عقود األعمال االستشارية  ( ابملائة من قيمة عقود األشغال العامة أو عقود التشغيل والصيانة10على )
حادث  والالئحة التنفيذية ما مل يكن التأخري انجتًا عن قوة قاهرة أو وفقا للتفصيالت اليت حيددها العقد

                                                 
 23/10/1427هـ بتاريخ  1427لعام  1ت//603هـ حكم التدقيق  1426ق لعام /2974/1حكم الديوان يف القضية رقم  (1

 .2769س، ص هـ اجمللد اخلام 1427هـ جمموعة األحكام واملبادئ االدارية لعام 
 ( من الالئحة التنفيذية للنظام. 93( من نظام املنافسات واملشرتايت واملادة )51أنظر املادة ) (2
هـ  7/10/1427لسة هـ جب 1427لعام  1ت//579هـ حكم التدقيق  1425ق لعام /3250/1حكم الديوان يف القضية رقم  (3

 .2764لد اخلامس، ص هـ اجمل 1427جمموعة األحكام واملبادئ االدارية لعام 
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طارئ أو بسبب ال دخل إلرادة املتعاقد مع احلكومة فيه، والثابت للدائرة أن اجلهة املتعاقدة )وزارة الرتبية 
دخل إلرادة  املبىن يف موعده املقرر وهذا التأخري يدخل يف األسباب اليت ال والتعليم( قد أتخرت يف استالم
 . (1)املتعاقد مع احلكومة فيه ..."

 الفرع الثاين: مصادرة الضمان النهائي 

 واليت تكون كجزاء مايل يفرض التأخريية، الغرامات توقيع يف حقها جانب إىل اإلدارة املتعاقدة تتمتع
 يف أيضاً  ة، حقهاالتزاماته ابآلجال احملدد تنفيذ يف دوث أتخري من جانب املتعاقدح حالة يف يف الغالب

وذلك كله مبا يضمن سري  التعاقدية، التزاماته بتنفيذ املخل معها املتعاقد على أخرى مالية توقيع جزاءات
 املرفق العام ابنتظام، ومن بني هذه اجلزاءات حقها يف مصادرة الضمان النهائي.  

خطاء اليت يرتكبها املتعاقد معها أثناء يُعد الضمان النهائي هو مبثابة أتمني جلهة اإلدارة تتوقى به آاثر األ
 . (2)اجهة املسؤوليات الناجتة عن تقصريهن لإلدارة مالءة املتعاقد ملو تنفيذه للعقد اإلداري، ويضم

كضمان هلا لتستويف منه ما جيرب   دارةاإلمايل يضعه املتعاقد حتت تصرف  إذن فالضمان النهائي هو مبلغ
 املتعاقد. األضرار اليت حلقتها من تصرفات 

إخالل املتعاقد ومصادرة الضمان النهائي هو مبثابة شرط جزائي متفق عليه مقدمًا يف العقد حال 
ابلتزاماته التعاقدية، إال أن هذا اجلزاء خيتلف عن التعويض االتفاقي يف القانون املدين يف أن اإلدارة تستطيع 

، ابإلضافة إىل أهنا توقع (3) دار حكم من القضاءتوقيع هذا اجلزاء إبرادهتا املنفردة دون حاجة إىل استص
 م حدوث ضرر قد حلقها من إخالل املتعاقد بشروط العقد.هذا اجلزاء مبجرد ارتكاب اخلطأ، وال يلز 

                                                 
هـ  13/3/1432هـ جبلسة  1432لعام  4إس//101هـ املستأنف برقم  1429ق لعام /7925/1حكم الديوان يف القضية رقم  (1

 ". 1003هـ اجمللد الرابع ص  1432جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 
 .527د. حممد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  (2
 .144اجلبوري، مرجع سابق، ص د. حممد خلف  (3
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هذا اجلزاء يقرتب ويتشابه مع غرامة التأخري، إال أنه خيتلف عن غرامة التأخري يف أن الغرامة تكون  و
التأخري يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية، أما مصادرة التامني فتستطيع اإلدارة قاصرة على خطأ واحد فقط هو 

فغاية جزاء مصادرة الضمان إهنائي اجلزاء جراء ارتكاب املتعاقد معها أي إخالل بشروط العقد، توقيع هذا 
التأخري ينصب  ينصب على حمل العقد اإلداري يف عدم التزام املتعاقد بتنفيذه لشروط العقد، أما جزاء غرامة

تزاماته التعاقدية يف املدد املتفق على مدة التنفيذ وهو يف الغالب يواجه جمرد التأخري يف تنفيذ املتعاقد الل
  .(1)عليها

والتأمني وإن مل يكن تعويضاً إال أنه برأينا ميكن اعتباره احلد األدىن للتعويض الذي حيق لإلدارة اقتضاؤه،  
أن يدعي أبن الضرر الذي أصاب اإلدارة يقل عن مبلغ التامني، ألن مصادرة  لذلك ال يقبل من املتعاقد

مرتبط ابخلطأ، وال عالقة له ابلضرر، ابإلضافة أن الضرر مفرتض مبجرد ارتكاب املتعاقد إخالل التأمني 
لشروط ابلتزاماته التعاقدية، فالغرض من الضمان النهائي هو ضمان قيام املتعاقد بتنفيذ التزاماته طبقًا 

 العقد، ويف املواعيد احملددة ابلعقد.

ميثل احلد األقصى للتعويضات اليت جيوز لإلدارة املطالبة هبا، فحق إال أنه من جانب أخر فإن التأمني ال 
االدارة يف مصادرة التأمني ال حيرمها من املطالبة ابلتعويض عن األضرار األخرى اليت أصابتها، واليت يتجاوز 

 .(2) ار التأمنيالضرر فيها مقد

 ال يستند إىل أحكام العقد، وإمنا ورجوع االدارة على املتعاقد ابلتعويض حال عدم كفاية مبلغ التامني
يستند إىل القواعد القانونية العامة للتعويض يف القانون اخلاص واليت تقضي أبن كل خطأ ترتب عليه ضرر 

 .  (3) يلزم من ارتكبه ابلتعويض

رة التامني والتعويض، وذلك مبا ال جياوز التعويض الكايف جلرب ارة اجلمع بني مصادوابلتايل جيوز لإلد
الضرر الناتج من خطأ املتعاقد، وذلك على أساس أن التأمني ميكن اعتباره مبثابة احلد األدىن للتعويض 

                                                 
 .216م، ص ٢٠١٠، منشورات زين احلقوقية، لبنان،العقود اإلدارية )دراسة مقارنة(د. نصري منصور انبلسي، ( 1
 .168عبد القادر رحال، مرجع سابق، ص  (2
 .36، د. عبد اجمليد فياض، املرجع السابق، ص 337د. عثمان عياد، املرجع السابق، ص   (3
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ابلتعويض جبانب  نه ال ميثل احلد األقصى للتعويض، مما ميكن معه املطالبةأالذي حيق لإلدارة اقتضاؤه، إال 
 . (1)ة نتيجة خطأ املتعاقد الضرر الذي أصاب االدار مصادرة التامني لتكملة املبلغ الذي جيرب

إال أنه للمطالبة ابلتعويض جبانب مصادرة التامني جيب على االدارة أن تثبت أن خطأ ارتكبه املتعاقد، 
الضرر يتجاوز يف مقداره التأمني، مما يعين وأن تثبت أن هذا اخلطأ نتج عنه ضرراً أصاب االدارة، وأن هذا 

 . (2)أن التأمني ال يكفي جلرب هذا الضرر

ولقد نص نظام املنافسات واملشرتايت على إيداع مبلغ من املال مبثابة أتمني لإلدارة وهو ما نصت عليه 
ة يف املائة من قيمة ( على أنه "جيب على من تتم الرتسية عليه أن يقدم ضماانً هنائياً بنسبة مخس33املادة )

 العقد خالل عشرة أايم من اتريخ الرتسية ... ".

 شروط مصادرة الضمان النهائي:  -

يف حال توافر حالة من احلاالت اليت جتيز مصادرة الضمان جيب عرض األمر على جلنة فحص العروض 
إىل صاحب الصالحية يف أو اللجنة املختصة ابلشراء حبسب األحوال، لدراسة احلالة وتقدمي توصية مسببة 

 ة على املصادرة، ومدة سراين الضمان.الرتسية، مع األخذ يف االعتبار اآلاثر املرتتب

يكون طلب املصادرة مقتصراً على الضمان اخلاص ابلعملية اليت أخل املتعاقد فيها ابلتزاماته، وال ميتد 
حدة أو عدة جهات، كما ال جيوز إىل مصادرة الضماانت اخلاصة ابلعمليات األخرى، سواء لدى جهة وا

 ب اليت قدم الضمان ألجلها.مصادرة الضمان ألسباب أخرى غري األسبا

عند مصادرة الضمان االبتدائي يف املنافسات اجملزأة تقتصر املصادرة على جزء من قيمة الضمان، منسوبة  -
 إىل قيمة األعمال اليت متت ترسيتها على املتعاقد. 

                                                 
، تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاءًا ، و د. عبد العزيز عبداملنعم خليفة144ص  ،حسن اجلبوري، مرجع سابق حممدد.  (1

 .103م، ص 2010، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة وحتكيماً 
 .218د. نصري منصور انبلسي، مرجع سابق، ص  (2
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بشكل  ن، عليها أن تطلب من البنك ُمصدر الضمان مصادرتهكومية مصادرة الضماإذا قررت اجلهة احل -
 صريح حبيث تستخدم عبارة )مصادرة الضمان(.

هذا  ىلإالبنك استجابة البنك على الفور  ويرتتب على توجيه طلب مصادرة الضمان النهائي إىل
 . (1)الطلب

 اجلزاءات اإلدارية الضاغطة:  املطلب الثاين

ت اليت تلجأ اليها االدارة هبدف إرغام أو إجبار املتعاقد على االلتزام بتنفيذ التزاماته اجلزاءاهي تلك 
 . (2)التعاقدية فهي مبثابة وسائل إكراه أو إجبار لعودة املتعاقد لتنفيذ التزاماته التعاقدية

ا إال مع قيام توقيعه ال ميكنوابلتايل فهي جزاءات مؤقتة ال تنتهي معها الرابطة التعاقدية، وابلتايل 
قّصر مبثابة الوكيل عن املتعاقد املقصر  دارة أواإل، وتكون جهة (3)الرابطة التعاقدية

ُ
من حل حمل املتعاقد امل

يعمل حلسابه، وابلتايل على من يقوم ابلتنفيذ حمل املتعاقد املقصر االلتزام ببذل العناية اليت يبذهلا يف تنفيذ 
 .(4)أعماله اخلاصة

ال تستهدف يف واقع األمر تقومي اعوجاج يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى زاءات وهذه اجل
، فاهلدف من هذه اجلزاءات هو إرغام املتعاقد املقصر يف تنفيذ التزاماته على (5)أتمني سري املرافق العامة

، ولعل (6)حالل غريه حملهقصر، أو إبالتعاقد املالوفاء بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وذلك حبلول اإلدارة حمل 

                                                 
 ( من نظام املنافسات واملشرتايت.54املادة ) (1
 .288حممد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص  د. (2
 املرجع السابق  172صـ  هارون اجلمل - )3
 .255د. سامح عبدهللا حممد، مرجع سابق، ص  (4
 .324د. أمحد حممود مجعه، مرجع سابق، ص  (5
، و د. حممد أنس جعفر، 228، و د. حممد عبد العال السناري، املرجع السابق، ص 169د. هارون اجلمل، مرجع سابق، ص  (6

 .145مرجع سابق، ص 
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احملافظة على استمرار سري املرافق العامة وحتقيق املصلحة املتوخاة من تنفيذ العقد هو ما هتدف إليه اجلزاءات 
 بصفة عامة، واجلزاءات الضاغطة بصفة خاصة.

تعاقد األصلي ءات إن املا من اجلزاومن أهم امليزات اليت تتميز هبا اجلزاءات الضاغطة وتنفرد هبا عما سواه
 . (1)يظل مسئوالً أمام جهة اإلدارة، فتنفيذ األعمال تتم كلها حلسابه وعلى مسؤوليته

 شروط توقيع اجلزاءات الضاغطة:  الفرع األول

 يشرتط لتوقيع اجلزاءات الضاغطة شرطني مها: 

  الشرط األول: ارتكاب املتعاقد خطأ من األخطاء اجلسيمة

بارة عن إخالل املتعاقد ابلتزام جوهري ورد النص عليه ابلعقد او يف طيع القول أبنه عاخلطأ اجلسيم نست
 .(2)نص نظامي أو خطأ يضر بسري املرفق العام

ذلك ألن كل إخالل من جانب املقاول ال يقتصر على أن يكون إخالاًل ابلتزام تعاقدي فحسب، و 
جانب املقاول اللتزاماته التعاقدية  د، فكل خمالفة منالذي يتصل ابلعق وإمنا فيه أيضاً مساس ابملرفق العام

 .(3)متثل خطأ تعاقداي من جانبه إىل جانب أهنا متثل يف الوقت ذاته أيضاً خطًأ ضد املرفق العام

وملا كان جزاء سحب العمل يرتب نتائج ابهظة يف مواجهة املقاول، فإنه من غري املعقول أن تقوم اإلدارة 
 . (4)رد خطأ بسيط من جانب املقاولبتوقيع هذا اجلزاء جمل

                                                 
، أ.د. جابر جاد نصار. 99، و د. إبراهيم حممد علي، مرجع سابق، ص 229حممد عبد العال السناري، املرجع السابق، ص  د. (1

 .244م، ص1998، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة الوجيز يف العقود اإلدارية
التزامات ، د. عبسي عبد القادر احلسن، 318، د. هارون اجلمل، املرجع السابق، ص 328ق، ص د. هارون اجلمل، املرجع الساب (2

 .133م، ص 1997، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة سنة وحقوق املتعاقدين يف تنفيذ عقد األشغال العامة
 .199د. حممد صالح عبد البديع، مرجع سابق، ص (3
  133رجع السابق ص د. عبسي عبد القادر احلسن، نفس امل (4
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واإلدارة وحدها هي اليت تقدر مدى جسامة اخلطأ وكفايته لتوقيع اجلزاء الضاغط، ويقوم القاضي بعد 
لب املتعاقد برقابة تقدير اإلدارة ملدى جسامة اخلطأ وكفايته لتوقيع اجلزاء الضاغط، وذلك ذلك بناءً على ط

 القانون، أما احلاالت اليت نص عليها القانون وجعلها أخطاء جتيز يف احلاالت غري املنصوص عليها يف
 .  (1) أي حالة منهاقرار اإلدارة هبذا اجلزاء يفتوقيع اجلزاء، فال حيق للقاضي بسط رقابة املالءمة على 

 الشرط الثاين: شرط اإلعذار. 

ة القانونية، وبذلك فهو ليس وسيلة اإلعذار هو إثبات حلالة أتخري املتعاقد يف تنفيذ التزاماته من الناحي
ديدة، وإمنا هو إجراء متهيدي جيب أن يسبق تطبيق اجلزاءات القانونية إلظهار إرادة إحداث حالة قانونية ج

 .  واالتفاقية

فاإلعذار يهدف أساسًا إىل وضع املتعاقد املرتبط مع اإلدارة بعقد من العقود االدارية يف مركز قانوين 
 تأخر أو املمتنع عن تنفيذ االلتزامات إن مل يوف هبا خالل املدة احملددة.   معني، هو وضع امل

 صور اجلزاءات الضاغطة:  الفرع الثاين

ختتلف صور اجلزاءات الضاغطة ابختالف العقود االدارية فتأخذ صورة وضع املرفق حتت احلراسة يف 
األشغال العامة، وصورة الشراء على  عقد االلتزام )االمتياز(، وصورة سحب العمل من املقاول يف عقد

 حساب املورد يف عقد التوريد وذلك على التفصيل التايل: 

 حلراسة يف عقد التزام املرفق العام: أواًل: وضع املرفق حتت ا

تلجأ االدارة إىل هذا اجلزاء إذا ما ارتكب املتعاقد خطأ جسيم كأن يكون هناك تقصري من امللتزم يف 
م أو إذا كان هناك ما يهدد املشروع ابلتوقف حىت ولو مل يكن ذلك التهديد يرجع إىل تسيري املرفق العا

                                                 
 .219، د. عبد اجمليد فياض، املرجع السابق، ص 525، املرجع السابق، ص األسس العامة للعقود اإلداريةد. سليمان الطماوي،  (1
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م مؤقتا عن إدارة املشروع، مع رة هلذا اجلزاء من خالل رفع يد امللتز خطأ من جانب امللتزم، فتلجأ االدا
 استمرار الرابطة التعاقدية. 

املرفق وتتوىل هي إدارة املرفق ولكن هذا ال مينع يف هذا اجلزاء تقوم االدارة بكف يد امللتزم عن إدارة  و
إلجراء ارة من إسناد مهمة إدارة املرفق إىل حارس مؤقت ختتاره االدارة مبعرفتها، واإلدارة إمنا تلجأ هلذا ااالد

هبدف احملافظة على استمرار سري املرفق العام بصفة مستمرة ومنتظمة ابعتبار االدارة هي املنوط هبا احملافظة 
 لى تسيري املرافق العامة وحتقيق املصلحة العامة.ع

إجراء تفرضه طبيعة املرفق  نهأمل يكن منصوصا عليه يف العقد إذ لإلدارة ممارسة هذا اجلزاء حىت ولو و 
 م الذي جيب استمراره يف أداء خدماته للجمهور بدون توقف. العا

مور اليت تستقل االدارة بتقديرها، مع خضوع وحتديد املدة اليت يظل فيها املرفق حتت احلراسة هو من األ
 القضاء هبذا الشأن.  االدارة لرقابة

واعتبار هذا اجلزاء من اجلزاءات املؤقتة يعين أن الرابطة التعاقدية ما زالت مستمرة، يعين أن االستغالل 
المتياز وجيب أن م وال تتحمل االدارة أية نفقات زائدة بل يلتزم هبا صاحب ااملؤقت يتم على نفقة امللتز 

تتقاضاها االدارة فإهنا تكون من حقها وكذلك كافة إيراداته، وتعترب يؤديها لإلدارة، أما رسوم االنتفاع اليت 
 األموال املتحصلة من األموال العامة ويرتتب عليها عدم جواز حجزها.

ر حكم بعدم مشروعية قرار تهاء املدة احملددة يف قرار االدارة بفرض احلراسة أو بصدو وتنتهي احلراسة ابن
  فرض احلراسة أو إبسقاط االلتزام.

 اثنياً: سحب العمل من املقاول: 

من املقرر يف عقود القانون اخلاص إذا مل يِف أحد املتعاقدين ابلتزاماته التعاقدية جاز للطرف األخر يف 
أن اإلدارة هلا احلق يف االمتناع عن عن تنفيذ التزاماته املقابلة، وبناء عليه نستطيع أن نقول العقد االمتناع 

ما اخل املقاول املتعاقد معها يف تنفيذ املقاولة، إال أن هذا القول ال يستقيم مع طبيعة  تنفيذ التزاماهتا إذا
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ماهتا فإن ذلك يعرض سري املرفق العام العقود اإلدارية، فإذا امتنعت اإلدارة هي األخرى عن تنفيذ التزا
مان استمرار تنفيذ تقرر لإلدارة السلطة يف توقيع اجلزاءات الضاغطة، وذلك لض للخطر، وابلتايل فقد

العقود اإلدارية، حيث إن الغاية من تقرير هذه اجلزاءات تكمن يف ضمان تنفيذ العقد وإرغام املقاول على 
 . (1)ذلك التنفيذ

إال جزاء مبقتضاه حتل من املقاول أو وضع املقاولة حتت اإلدارة املباشرة، ما هو وإن سحب العمل 
يف تنفيذ التزاماته أو تعهد ابلعمل إىل مقاول أخر، وذلك لكفالة تنفيذ اإلدارة بنفسها حمل املقاول املقصر 

 . (2)وانتظامه ذلك حرصاً على دوام سري املرفق على مسؤولية املقاول املقصر و األشغال على حسابه، و

املقاول اللتزاماته عارضاً  الة اليت ترى فيها أن عدم تنفيذ املتعاقدإن هذا اجلزاء ال توقعه اإلدارة إال يف احل
تكتفي فقط حبرمان املقاول من فوائد  ومؤقتاً، فال يكون لإلدارة أية مصلحة يف إهدار كل قيمة للعقد، و

شخص آخر حمل املقاول، أو تقوم هي بتنفيذ العقد مستخدمه هذا العقد بصفة مؤقتة، فتعمل على إحالل 
 .(3)حتت مسئوليته ذلك على حساب املقاول املقصر و معداته، و هذا التنفيذ أدوات املقاول و يف

 حاالت سحب العمل: -

( من نظام املنافسات واملشرتايت بعض حاالت سحب العمل بنصها: 53لقد حددت املادة )     
على حسابه مع بقاء  احلكومية سحب العمل من املتعاقد، ومن مث فسخ العقد أو التنفيذ"جيوز للجهة 

املستحق عما حلقها من ضرر بسبب ذلك يف أي من احلاالت  حق اجلهة يف الرجوع على املتعاقد ابلتعويض
 التالية:

                                                 
مظاهر سلطة رايض الزهريي، ، 672م، ص 1991دار الثقافة العربية، سنة  مبادئ القانون اإلداري،عبد اجمليد سليمان، د.  (1

 .338م، ص 1975جامعة بغداد، سنة  -كلية القانون والسياسة   -، رسالة ماجستري  تنفيذ مقاوالت األشغال العامةاإلدارة يف
، د. إبراهيم حممد علي، مرجع سابق 171، د. هارون اجلمل، املرجع السابق، ص 213عبد اجمليد فياض، مرجع سابق، صد.  (2

 .338الزهريي، مرجع سابق، ص ، رايض106ص
 .172ارون اجلمل، مرجع سابق، ص هد. ( 3
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 رشوة أحد موظفي إذا ثبت أن املتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غريه بطريق مباشر أو غري مباشر يف-أ 
 ى العقد عن طريق الرشوة.اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا النظام أو حصل عل

إذا أتخر عن البدء يف العمل أو تباطأ يف تنفيذه أو أخل أبي شرط من شروط العقد ومل يصلح -ب 
 أوضاعه خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ إبالغه كتابة بتصحيح الوضع.

 ة.و تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من اجلهة احلكوميإذا تنازل عن العقد أ-ج 

إذا أفلس، أو طلب إشهار إفالسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه حتت احلراسة، أو كان شركة -د 
 وجرى حلها أو تصفيتها.

كومية االستمرار إذا تويف املتعاقد وكانت مؤهالته الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد، وجيوز للجهة احل-هـ 
 لفنية أو املالية الكافية لدى الورثة".يف التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضماانت ا

يالحظ أن النص على حاالت معينة لسحب العمل من املقاول يف النظام أو كراسات الشروط العامة، 
ال يقيد حق اإلدارة يف تطبيق هذا اجلزاء يف احلاالت املذكورة فقط، وإمنا لإلدارة أن تلجأ إىل سحب العمل 

ق الصاحل العام، وذلك بطبيعة املقاول مادام هذا اإلجراء ضروري لتحقي من املقاول يف كل حالة خيطئ فيها
 .(1)احلال حتت رقابة قاضي العقد

ومن اجلدير ابلذكر أن ذكر حاالت معينة يف نصوص العقد أو كراسات الشروط، مع ختويل اإلدارة 
ى رقابة القضاء اإلداري، حق سحب العمل من املقاول إذا تواجد يف حالة منها، له فائدة أساسية تتعلق مبد

نصوص عليها ليس للقاضي أن يتدخل للحكم على مدى مالءمة السحب للخطأ، ما ففي احلاالت امل
دام أن ذلك اخلطأ من بني األخطاء اليت اعتربها املنظم أو املتعاقدين من األخطاء اجلسيمة اليت جتيز سحب 

                                                 
، د. عبسي عبد القادر احلسن، املرجع السابق 535، املرجع السابق، ص األسس العامة للعقود اإلداريةأ.د. سليمان الطماوي،  (1
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ذه ة أن تسحب العمل، ولكن يكون للقضاء يف هالعمل، أما يف احلاالت غري املنصوص عليها فإن لإلدار 
 .   (1)احلاالت احلكم على مدى مالءمة السحب لألخطاء املنسوبة إىل املقاول

إذن يف احلالة األوىل ال يبحث القاضي مدى مالءمة اجلزاء للخطأ، أما يف احلالة الثانية فيبحث مدى 
 مالءمة اجلزاء للخطأ.

إليه ابعتباره مصدرًا اللتزامات ال ينظر حد أهم العقود اإلدارية ينبغي أوعقد األشغال العامة ابعتباره أ
، وابلتايل (2)تعاقدية فحسب، وإمنا يلعب دوراً هامًا يف تسيري املرافق العامة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

لتزام، أو فكل إخالل من جانب املقاول يؤدي إىل اإلضرار بسري املرفق العام سواء بتخلفه عن تنفيذ اال
 .   (3)ه يؤدي إىل توقيع أشد اجلزاءات عليهعدم تنفيذه يعترب خطأ من جانب

خنلص إىل أن إخالل مقاول األشغال العامة ابلتزاماته أو ختلفه عن الوفاء هبا واليت حتدث يف الواقع 
رفق لعام سواء عديدة، وهي بصفة إمجالية كل أتخري أو عدم تنفيذ اللتزام عقدي من شأنه األضرار بسري امل

االستجابة لنصوص العقد، أو لألوامر املصلحية مبا قد يؤثر على سري املرفق العام أكان راجعًا إىل عدم 
 ابنتظام واطراد.

 شروط سحب العمل:  -

سواء كانت من األخطاء الواردة يف  اليت توجب توقيع اجلزاء ارتكاب املقاول خطًأ من األخطاء-1
 خطاء اجلسيمة. ذية، أو أي خطأ تعتربه االدارة من األالنظام أو الالئحة التنفي

كما ورد ابلنظام جيب إعذار املقاول قبل توقيع اجلزاء، وذلك إلعالم املقاول أبنه وقع يف   اإلعذار – 2
خطأ مع بيان األخطاء اليت وقع فيها، فلعل أن يلتزم املقاول ويقوم إبصالح ما وقع فيه من أخطاء، فاهلدف 

                                                 
املرجع  ، د. هارون اجلمل،219فياض، املرجع السابق، ص ، د. عبد اجمليد 535أ.د. سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص  (1

 .199السابق، ص 
 . 424أ.د. سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص  (2
 .332د. هارون اجلمل، املرجع السابق، ص  (3
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بصفة مستمرة ومنتظمة، فقد يؤيت اإلعذار هذه الثمرة إذا  و احملافظة على استمرار املرفق العاممن اجلزاء ه
 ما التزم املقاول وانصاع ملا وجهته إليه االدارة من إعذار فيقوم إبصالح ما ارتكب من أخطاء.

سحب  ( من نظام املنافسات واملشرتايت على أنه "جيوز للجهة احلكومية53لقد نصت املادة ) و
 من احلاالت التالية... العمل من املتعاقد، .... يف أي 

إذا أتخر عن البدء يف العمل أو تباطأ يف تنفيذه أو أخل أبي شرط من شروط العقد ومل يصلح -ب 
 .أوضاعه خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ إبالغه كتابة بتصحيح الوضع"

إذا أتخر أو -ام املنافسات واملشرتايت على أنه: "أ( من الالئحة التنفيذية لنظ46وأيضاً نصت املادة )
تباطأ أو امتنع املتعاقد عن استالم موقع العمل يف عقود األشغال العامة، يتم إنذاره خبطاب مسجل، فإذا 
مل يستلم املوقع خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ إخطاره ابإلنذار، تعد اجلهة حمضر تسليم حكمي للموقع، 

ل مخسة عشر يوماً من اتريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت ره للبدء يف التنفيذ خالعاقد مع إنذايبلغ به املت و
هذه املدة ومل يبدأ يف العمل، جاز سحب األعمال منه، وفقًا ألحكام املادة )الثالثة واخلمسني( من 

يذ املستمر يتم إذا أتخر املتعاقد عن استالم موقع العمل يف عقود اخلدمات ذات التنف-... ج-النظام.ب
يستلم املوقع خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ إشعاره ابإلنذار تسحب األعمال وفقاً إنذاره بذلك فإذا مل 

 ألحكام املادة )الثالثة واخلمسني( من النظام".

احملل  من حيث االختصاص وجيب أن يصدر القرار اإلداري ابلسحب مشروعًا يف مجيع أركانه  -3
ابلتايل جيوز للقاضي احلكم بعدم  إجراءات و شكال وواللوائح من أ ام مبا أوردته األنظمةوالغاية وااللتز 

 مشروعيته وإلغائه إذا شابه عيب من هذه العيوب. 

 كيفية تنفيذ األعمال املسحوبة: -

 تنفذ األعمال املسحوبة على حساب املتعاقد إبحدى الطرق التالية:
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فس األسعار املتعاقد عليها، يلي املتعاقد األول لتنفيذ األعمال بناالتفاق مع صاحب العرض الثاين الذي -أ
ويف حالة عدم موافقته يتم التفاوض مع أصحاب العروض األخرى ابلرتتيب وهكذا، فإن مل يتم التوصل 

للتنفيذ مبا ال يتجاوز األسعار  إىل األسعار املتعاقد عليها، يتم التفاوض مع مجيع املتقدمني ابلرتتيب،
 دة. السائ

إذا مل تتمكن اجلهة من تنفيذ األعمال ابالتفاق مع صاحب العرض الثاين أو عن طريق التفاوض مع -ب
أصحاب العروض التالية؛ يتم تنفيذها ابلشراء املباشر، إذا كانت قيمتها يف حدود تلك الصالحية، ومبا ال 

 يتجاوز األسعار السائدة.

ريق التفاوض مع التفاق مع صاحب العرض الثاين أو عن طذا مل تتمكن اجلهة من تنفيذ األعمال ابإ-ج 
أصحاب العروض التالية أو عن طريق التنفيذ املباشر؛ تطرح األعمال املسحوبة يف املنافسة العامة وفقاً 

 ألحكام النظام وهذه الالئحة. 

على حساب  ت املستثناة من املنافسة العامة، تنفذإذا كانت األعمال املسحوبة من عقود املشرتاي-د
 دد لشرائها مبوجب املادة )السابعة واألربعني( من النظام.املتعاقد، وفقاً لألسلوب احمل

إذا مل تتجاوز قيمة األعمال املسحوبة مئة ألف رايل، جاز للجهة احلكومية أتمينها ابلطريقة اليت تراها -هـ
 ار السائدة.مناسبة، مبا ال يتجاوز األسع

مع  حيرر حمضر ابالشرتاك-أ املنافسات على أنه"الئحة التنفيذية لنظام ( من ال101نصت املادة ) و
املتعاقد املسحوبة منه األعمال أو ممثلة، تثبت فيه حالة املشروع عند السحب، وما يوجد ابملوقع من أدوات 

رد ومواد ومعدات، وإن مل حيضر املتعاقد أو ممثله بعد إخطاره بذلك، فليس لـه حق االعرتاض على ما و 
 ابحملضر.

جودة يف املوقع، وللمتعاقد املسحوبة منه األعمال للجهة املتعاقدة احلق يف حجز املواد واملعدات املو -ب
 بعد تسوية حسابه وسداد املبالغ املرتتبة عليه اسرتداد املعدات واآلالت العائدة له.
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ألعمال املسحوبة، بعد إثبات للجهة املتعاقدة احلق ابستخدام املواد واملعدات الستكمال تنفيذ ا-ج  
ة )أ( من هذه املادة، على أن يتم تقدير قيمة املواد، واألجرة املماثلة حالتها، وفقًا ملا أشري إليه يف الفقر 

"، واليت يستفاد منها تنفيذ األعمال املسحوبة مبعرفة اجلهة الستخدام املعدات، وفقًا لألسعار السائدة
 اإلدارية. 

 نتائج سحب العمل.  -

املقاولة طبقا للشروط واملواصفات ذا قامت اجلهة اإلدارية بسحب العمل من املقاول ونفذت إيف حالة ما 
اليت مت التعاقد على أساسها ونتج عن هذا التنفيذ زايدة يف التكاليف فان هذه الزايدة يتحملها املقاول 

اجلزاءات الضاغطة اليت ال تنتهي املسحوبة منه األعمال، ويرجع ذلك إىل طبيعة هذا اجلزاء حيث انه من 
( من الالئحة 102زال ساراي بني طرفيه وهذا ما أكدت علية املادة ) معها الرابطة التعاقدية فالعقد ما

يتحمل املتعاقد املسحوبة منه األعمال يف  التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتايت حيث نصت على أنه: "
 ات الناجتة عن التنفيذ".حالة تنفيذها على حسابه، كافة الفروق

احلساب وفرة يف األسعار فان املقاول املسحوب منه األعمال يستحق أيضا إذا نتج عن التنفيذ على و 
هذه الوفرة يف األسعار عمال بقاعدة الغنم ابلغرم، ابإلضافة إىل ما سبق وان ذكرانه أبن العقد ما زال سارايً 

 صلي.بني طرفيه فالتنفيذ يتم حلساب املقاول األ

ذي جاء فيه "...أما اذا سحبت اجلهة اإلدارية ومن تطبيقات ديوان املظامل يف هذا الشأن احلكم ال
صاحبة العمل ما تبقى من أعمال العقد ونفذته على حساب املقاول األول بقيمة أقل مما بقي له من قيمة 

ى من قيمة عقده بعد تنفيذ فان الدائرة ترى أنه يستحق ما تبق-كما هو احلال يف هذه الدعوى  –عقده 
ل صل هللا عليه وسلم )إمنا اخلراج ابلضمان(، وحيث نصت القاعدة األعمال على حسابه لقول الرسو 

صل هللا عليه وسلم )ال يغلق الرهن من صاحبه –الشرعية على أن)الغنم ابلغرم(، وهي مستمدة من قوله 
الغرم والربح له  خلراج والغنم كما أن عليه الضمان والذي رهنه له غنمه وعليه غرمه(، فاملتعاقد األول له ا

سارة عليه، وألن عقده ما زال ساري املفعول ابلنسبة له وسوف يتحمل هو خماطر وتبعات التنفيذ على واخل
حسابه، ومن ذلك الزايدة يف قيمة التنفيذ على حسابه لو زادت تلك القيمة، كما أنه يف حال التساوي 
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، وقد استقر قضاء عقده وقيمة ما نفذ  على حسابه يصبح ال له وال عليه ... بني ما تبقى من قيمة
الديوان على احلكم أبحقية املقاول األول ابلوفر الناتج عن تنفيذ العقد على حسابه، مما تنتهي معه الدائرة 

 .(1)إىل أحقية املدعية مببلغ الوفر املتبقي عن تنفيذ املشروع حمل الدعوى على حساهبا"

 : الشراء على حساب املورد:ثاً اثل

هذا اجلزاء من اجلزاءات الضاغطة يتعلق بعقد التوريد، والذي دائمًا ما يكون موضوعه قيام املتعاقد 
بتوريد مهمات أو أصناف حتتاج اليها اإلدارة، ومن مث فإن أي أتخري أو إخالل أبي من بنود عقد التوريد 

إلدارة احلق يف الشراء على حساب التأثري على سريه، مما يكون ل قد يؤدي إىل عرقلة سري املرفق العام، أو
 . (2)املورد املقصر، وذلك سواء نص على هذا اجلزاء يف العقد أو مل ينص عليه

 : شروط ممارسة سلطة الشراء

ارتكاب املتعهد خلطأ جسيم، ويعترب من األخطاء اجلسيمة تقاعس املورد عن التسليم أو التأخري املتعمد -1
لبعض األخطاء وابلتايل  مثلهأبقتها للمتفق عليه ابلعقد، وهذه املوردة وعدم مطايه وكذلك رداءة األصناف ف

يرتك لإلدارة السلطة يف حتديد األخطاء اجلسيمة تبعا لظروف كل عقد على حده مع خضوعها يف ذلك 
 لرقابة القضاء.

ء فعسى أن اإلعذار قبل توقيع اجلزااإلعذار، وبشأنه اختلف الفقه فريى جانب من الفقه ضرورة -2
يبادر املورد إىل تاليف األخطاء املرتكبة منه ومن مث حتقيق دوام سري املرفق وحتقيق املصلحة العامة، يف 
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 وما بعدها. 2237هـ، اجمللد اخلامس، ص  1429األحكام واملبادئ اإلدارية لعام هـ، جمموعة  9/8/1429هـ جبلسة  1429لعام 
 185رقم  6س 17/3/1957، حكم حمكمة القضاء اإلداري املصرية يف 230حممد عبد العال السناري، املرجع السابق، ص د.  (2

على املتعاقد فان العملية تتم حلسابه  والذي قضى أبنه يف حالة توقيع إجراءات الضغط 1/2/1964وحكمها الصادر يف  272ص 
 وعلى مسئوليته.



 2018العدد السادس سبتمرب                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 3 

 

73 

 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

ت االدارة أن صاحل أحني يرى جانب أخر أنه ال ضرورة لإلعذار أو إعطاء مهلة إضافية للمورد إذا ر 
 املرفق يقتضي ذلك.

ورد ابخلطأ املرتكب من جانبه، فقد يبادر إىل التنفيذ وتاليف الم املرورة اإلعذار إلعومن جانبنا نرى ض
األخطاء املرتكبة من جانبه، فيكون أوفق وأفضل حلسن سري املرفق العام، وهو اهلدف الرئيس من توقيع 

احملافظة على سري اجلزاءات، فلجوء االدارة لتوقيع اجلزاء ليس لتقومي اعوجاج املتعاقد بقدر ما يهدف إىل 
 العام ابنتظام وإطراد مما حيقق املصلحة العامة كما سبق بيانه. املرفق

جيب أن يصدر القرار اإلداري ابلشراء مشروعًا يف مجيع أركانه من حيث االختصاص واحملل والغاية -3
كم بعدم مشروعيته وااللتزام مبا أوردته األنظمة واللوائح من أشكال وإجراءات، وابلتايل جيوز للقاضي احل

 ه إذا شابه عيب من هذه العيوب. وإلغائ

 اجلزاءات اإلدارية الفاسخة:  الفرع الثالث

تستهدف هذه الطائفة من اجلزاءات إهناء الرابطة التعاقدية، وابلتايل فهي تعد من أخطر أنواع اجلزاءات، 
أ جسيم، وهذا اخلطأ الذي يربر الفسخ ويُلزم لتوقيع هذا اجلزاء أن يكون املتعاقد مع اإلدارة قد ارتكب خط

ء اليت تربر توقيع اجلزاءات الضاغطة، اجلزائي لعقد األشغال العامة جيب أن يكون أكثر جسامة من األخطا
ويرجع ذلك إيل أن جزاء الفسخ يرتتب عليه أاثر أشد جسامة يف مداها وأاثرها، وذلك ملا ينتج عن الفسخ 

،  وبناءً على هذا اخلطأ تلجأ اإلدارة إىل توقيع (1)للمقاول من تنفيذ عقده  اجلزائي للعقد من استبعاد هنائي
إهناء العقد قبل موعده ال حيول دون مالحقة املتعاقد جزائيًا أو  وأند قبل موعده، جلزاء إلهناء العقهذا ا

 . (2)مطالبته ابلتعويض عما يتسبب فيه من أضرار تلحق اإلدارة املتعاقدة

ث جاء فيه " أن فسخ العقد متوافق مع التطبيق السليم للفقرة يوان املظامل حيويوضح ذلك حكم د
إخالله أبي من التزاماته  يت نصت على أنه )يف حال أتخر الطرف الثاين يف التنفيذ والثالثة للبند الثامن ال

                                                 
 .200د. حممد صالح عبد البديع، املرجع السابق، ص  (1
 .157د. سامح عبدهللا حممد، مرجع سابق، ص  (2
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األمر الذي ترى معه  األخرى يف العقد فإنه حيق للسعودية " املدعي عليها" إبرادهتا املنفردة إهناء العقد...،
عه تقصري املدعي عليها الدائرة أن ما قامت به املدعى عليها موافق لصحيح العقد ... األمر الذي ينتفي م

يف ظل إنذارها للمدعية أكثر من مرة على ضوء اخلطاابت السالف ذكرها، وعدم قيامها ابلوفاء ابلتزامها، 
د سلطة تقديرية هلا ابعتبارها قوامة على سري املرافق وابلتايل فإن حق املدعى عليها جبواز فسخ العق

 .  (1)العامة..."

لتوقيع اجلزاء الفاسخ للعقود اإلدارية نفس شروط اجلزاءات الضاغطة وهذا ما وضحته ملادة  يشرتط و
  ( من نظام املنافسات واملشرتايت املشار اليها سابقاً.53)

 خامتة

يف ذلك إما من نصوص ت على املتعاقد معها، فتستمد سلطتها متلك جهة اإلدارة سلطة توقيع اجلزاءا
طبيعة العقد اإلداري وما مينحه من سلطات لإلدارة قائمة على أساس املصلحة العقد اإلداري، أو من 

 العامة املتمثلة ابحلفاظ على سري املرفق العام ابنتظام واطراد. 

اإلدارة توقيع اجلزاء على املتعاقد معها دون  فتتمتع هذه اجلزاءات بنظام قانوين خاص، حيـث تستطيع
وان كان قرارها يف هناية األمر خاضع لرقابة القضاء للتأكد من  للحصول على حكم من القضاء، حـاجة

قيامه على سبب يربره وخلوه من االحنراف ابلسلطة، ابإلضافة إىل حق اإلدارة يف اختيار الوقت الذي توقع 
 ه حمققا لضمان سري املرفق العام.فيه اجلزاء يف ضوء ما ترا

وهي اجلزاءات املالية وتشمل غرامات  ملتعاقد ثالثة أنواع:واجلزاءات اليت ميكن أن توقعها اإلدارة على ا
التأخري ومصادرة التأمني، واجلزاءات الضاغطة واليت تشمل وضع املشروع حتت احلراسة يف عقد التزام املرافق 

املتعاقد يف عقد األشغال العامة، والشراء على حساب املورد يف عقد التوريد، العامة، والتنفيذ على حساب 
 رياً اجلزاءات الفاسخة وتتضمن فسخ العقود اإلدارية بصورة عامة. وأخ

                                                 
هـ(، جلسة 1427ق لعام  /2 /2938هـ، يف القضية رقم )1427لعام  1ت/  /524حكم الديوان، هيئة التدقيق رقم  (1

 هـ، المجلد الخامس.1427لعام ـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية له16/8/1427
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إن إصابة اإلدارة بضرر نتيجة إلخالل املتعاقد معها ابلتزامه التعاقدي، ال يعترب شرطاً ملشروعية اجلزاء، 
 غري قابل إلثبات العكس أن املرفق الذي ينفذ العقد اإلداري حلسابه قد أصابه ضررحيث يفرتض افرتاضاً 

  إثر إخالل املتعاقد ابلتزامه التعاقدي. 

إن سلطة االدارة يف فرض اجلزاءات اإلدارية على املتعاقد معها ليست مطلقة وإمنا مقيدة دائماً ابلغاية 
فضاًل عن خضوعها لرقابة القضاء املختص فيجب على من استخدامها أال وهي حتقيق املصلحة العامة، 

عندما متارس السلطة املذكورة، وأن تتأكد من خلو قراراهتا اإلدارية املتعلقة  االدارة أن تتوخى احلذر دائماً 
 بفرض اجلزاءات اإلدارية من أوجه عدم املشروعية اليت تشكل خطأ تعاقدايً يوجب مسؤوليتها التعاقدية. 

 املراجع:

 م.2001دار النهضة العربية، القاهرة، اهيم حممد علي، آاثر العقود اإلدارية، إبر د.  -
د. امحد عثمان عّياد، مظاهر السلطة العامة يف العقود االدارية، دار النهضة العربية، رسالة دكتوراه، كلية حقوق  -

 م.1973جامعة القاهرة، 
واملزايدات اجلديدة، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ن املناقصاتألحكام قانو د. أمحد حممد مجعه، العقود اإلدارية طبقاً  -

 م.2013سنة 
بن سديره جلول، اجلزاءات يف جمال تنفيذ العقود اإلدارية، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية حقوق جامعة أيب بكر  -

 م.2014/2015بلقايد، تلمسان، اجلزائر، سنة 
 م.١٩٧٨العربية، القاهرة، سنة  لنهضةدار اداري، د. ثروت بدوي، مبادئ القانون اإل -
 م.1998د. جابر جاد نصار، الوجيز يف العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -
 م.1997د. خالد خليل الظاهر، القانون اإلداري، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، الكتاب الثاين، عّمان، دار امليسرة،  -
سلطة اإلدارة يف فرض اجلزاءات على املتعاقد معها )دراسة مقارنة(،  لقضائية على، الرقابة ارشا جعفر اهلامشي -

 م.2010منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، سنة 
كلية القانون والسياسة   -رايض الزهريي، مظاهر سلطة اإلدارة يف تنفيذ مقاوالت األشغال العامة، رسالة ماجستري  -

 م.1975جامعة بغداد، سنة  -
حممد، سحب العمل من املقاول يف عقود األشغال العامة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، عبدهللا د. سامح  -

 م.2015القاهرة، 
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 م.1991أ.د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، الطبعة اخلامسة، دار الفكر العريب، القاهرة، سنة  -
 م.1982نة عني مشس، س مطبعة جامعةالوجيز يف القانون اإلداري،  -
 م. 1963أ.د. طعيمه اجلرف، القانون اإلداري، دراسة مقارنة يف تنظيم ونشاط االدارة العامة، د.د.ن، سنة  -
د. عبد العزيز عبداملنعم خليفة، تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاءًا وحتكيماً، دار الفكر اجلامعي،  -

 م.2010اإلسكندرية، سنة 
سلطة املتعامل العمومي يف توقيع اجلزاءات على املتعاقد معه يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة،  رحال، القادر عبد -

وزو –حبث لنيل درجة املاجستري يف اإلدارة واملالية، جامعة مولود معمري، معهد العلوم القانونية واإلدارية، تيزي 
 .م1989/1990للعام 

 م.1991دار الثقافة العربية، سنة  ون اإلداري،مبادئ القاند. عبد اجمليد سليمان،  -
يف العقد اإلداري )دراسة مقارنة(، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، القاهرة،  نظرية الجزاءات د. عبد اجمليد فياض، -

 م.1974سنة 
، حقوق القاهرة العامة، رسالة دكتوراهعبسي عبد القادر احلسن، التزامات وحقوق املتعاقدين يف تنفيذ عقد األشغال  -

 م.1997سنة 
 م.1997بدون دار نشر، د. عصمت عبد هللا الشيخ، مبادئ أساسية يف العقود اإلدارية،  -
 م.1976الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  د. فؤاد العطار، مبادئ القانون اإلداري، -
 موقع،ارية، كتاب منشور على د. حممد الشافعي أبو راس، العقود اإلد -

olc.bu.edu.eg/olc/images/413.pd. 
لسنة  89العقود اإلدارية: دراسة مقارنة لنظم املناقصات واملزايدات: مع دراسة للقانون د. حممد أنس جعفر،  -

 م.1999، دار النهضة العربية، سنة اخلاص ابملزيدات واملناقصات يف مصر والئحته التنفيذية 1998
ات اجلنائية واملالية يف العقود اإلدارية، دار اجلامعة اجلديدة، دارة يف توقيع اجلزاءحسن اجلبوري، سلطة اإل د. حممد -

 م.2014اإلسكندرية، سنة 
 م.2002أ.د. حممد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، سنة  -
 م.1991عية، القاهرة، سنة د اإلدارية، دار الثقافة اجلاماملبادئ العامة يف تنفيذ العقو أ.د. حممد سعيد أمني،  -
-د. حممد صالح عبد البديع السيد، سلطة اإلدارة يف إهناء العقد اإلداري، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق  -

 م.1993جامعة الزقازيق، سنة 
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سنة التطبيق، دار النهضة العربية، ود اإلدارية يف جمال النظرية و د. حممد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العق -
 م.2000

 .م2000دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، د. حممد عبد اجمليد إمساعيل، عقود األشغال الدولية،  -
 .1962أ.د. حممد كامل ليلة، نظرية التنفيذ املباشر يف القانون اإلداري، سنة  -
 م. 2007القاهرة، سنة عة األوىل، دار الفكر العريب، البنا، العقود االدارية، الطب أ.د. حممود عاطف -
دار الفكر د. نصر الدين حممد بشري، غرامة التأخري يف العقد اإلداري وأثرها يف تسيري املرفق العام: دراسة مقارنة،  -

 م.2007اجلامعي، اإلسكندرية، سنة 
 م.٢٠١٠احلقوقية، لبنان، ة )دراسة مقارنة(، منشورات زيند. نصري منصور انبلسي، العقود اإلداري -
 .م1979د. هارون اجلمل، النظام القانوين للجزاءات يف عقد األشغال العامة، رسالة دكتوراه حقوق عني مشس سنة  -

 األنظمة واللوائح:

 هـ.9/1427 /4( بتاريخ 58نظام املنافسات واملشرتايت السعودي صادر مبوجب املرسوم امللكي رقم )م -
 هـ.20/2/1428( بتاريخ 362صدرت مبوجب قرار وزير املالية رقم ) م املنافسات واملشرتايتالالئحة التنفيذية لنظا -
( 136منوذج عقود األشغال العامة منوذج معتمد جلميع اجلهات احلكومية صدر مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ) -

 هـ.13/6/1408بتاريخ 
 مل السعودي:اإلدارية الصادرة عن ديوان املظا جمموعات األحكام واملبادئ -
 هـ. 1427جمموعة األحكام واملبادئ االدارية، اجمللد اخلامس، لعام  -
 هـ. 1429جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، اجمللد اخلامس لعام  -
 هـ. 1432جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، اجمللد الرابع، لعام  -
 هـ.1435اإلدارية، اجمللد اخلامس، للعام جمموعة األحكام واملبادئ  -
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 املتضمن 09/03صور تنفيذ إلزامية الضمان يف ضوء القانون 
  قانون محاية املستهلك وقمع الغش

               

 

 
 
 

 
 
 ملخص

وحيرص على تنفيذ هذه  ،املستهلك أصبح مينحه حقوقامع اجتاه املشرع اجلزائري حنو تكريس محاية خاصة حلماية 
املتمثلة يف  ساسية اليت جعلت املستهلك يدخل يف العملية االستهالكية واحلقوق بشكل يتناسب مع املصلحة األ

 .احلصول على منتوج يليب رغباته املشروعة أو رغبات األفراد الذين يكفلهم

املتعلق حبماية  09/03تبىن املشرع ابلنسبة لتحديد أشكال تنفيذ إلزامية الضمان ضمن أحكام القانون  قد و 
بدأ التنفيذ العيين الذي جيرب املتدخل يف حالة ظهور عيب يف املنتوج على تنفيذ الضمان يف املستهلك وقمع الغش، م

ا الشكالن اللذان خيدمان مصلحة املستهلك األساسية واملتمثلة نتوج أو استبداله ابعتبارمهالشكلني املتمثلني يف إصالح امل
 .يف احلصول على منتوج سليم خال من كل عيب

ستحيل إعماله خاصة يف حال استحالة الرد واإلصالح، فقد نص املشرع على تنفيذ العيين قد يلكن ونظرا ألن ال 
ك من رد املنتوج مع التزامه برد مثنه.شكل أخرى لتنفيذ إلزامية الضمان  وذلك عن طريق متكني املستهل  

 نتوج ، رد املنتوج.، إصالح املنتوج ، استبدال امل التنفيذ العيين ،عيب يف املنتوج الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Algerian legislator’s tendency to devote special protection to the consumer it have 

to granted rights and implemented these rights in manner consistent with the basic 

interest in order to make them enter into the consumption process and obtaining the 

products which satisfy him That is what we observe in the law 03/09 which 

guarantees consumer protection and suppression fraud. In addition; the interfered in 
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the case of production’s defect either by fix or change it so that consumer can get 

good production, unoccupied any defects. 

In some cases; the implementation might be impossible, especially, the 

impossibility of reply and reform, the law stipulate another form of the 

implementation by enabling the consumer to return the product with a commitment 

to pay back the fees.    

The key words : Product defects - the implementation - fix the product - 

change the – product-  return the product. 

 مقدمة:

ق إىل بيع منتجات خمتلفة من سلع وخدمات يف سبيل حتقي يف العملية اإلستهالكية (1)يسعى املتدخل
على إقتناء هذه (2)، وابملقابل يقدم املستهلكالربح الذي يرجوه من خالل ممارسته لنشاطه التجاري

املنتوجات على اختالفها هبدف تلبية حاجياته الشخصية أو حاجيات أفــراد عائلته أو األفراد الذين يعوهلم 
 ويكفلهم.

اجياته، فإن هذا االقتناء ليس يف مجيع هدف املستهلك من وراء إقتناء املنتوجات هو تلبية ح إذا كان
كل األحــوال كفيال بتحقيق هذه الغاية، خاصة إذا تصادف إقتناء املنتوج بظهور عيب فيه أو احلاالت ويف  

مال أو ينقص من خلل نتيجة سوء تصنيعه، حبيث يؤدي هذا العيب إىل جعل املنتوج غري صاحل لالستع
ة املستهلك أو يلبيها ال من هذا العيب، ما جيعله غري قادٍر على تلبية حاجقيمته وفعاليته مقارنة ابملنتوج اخل

 بشكل انقص.

ونظرا الهتمام املشرع حبماية املستهلك خاصة بعد سياسة االنفتاح االقتصادي اليت عرفتها اجلزائري بعد 
نون ، فقد ألزم املشرع يف القاة قوانني هتدف إىل محايتهصدرت عدمن حيث  1989صدور دستور 

يقية املتعلقة ابلضمان كل متدخل يقدم ويعرض منتوجا لالستهالك مث يظهر أن واملراسيم التطب 09/03
هذا املنتوج معيب أن يضمن هذا العيب، ومل يكتفي املشرع ابلنص على الزام املتدخل  بتنفيذ التزامه 

نتوج يف أشكال وصور ختدم وجود عيب يف املنتوج بل فرض أن يلتزم بضمان عيب امليف حالة  (3)ابلضمان
 ماملستهلك يقبل على إقتناء املنتوج وعليه فإن اإلشكال الذي يطرح هنا املصلحة واهلدف الذي جعل ا
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 املنتوجهي الصور واألشكال اليت فرض املشرع على املتدخل من خالهلا أتدية التزامه بضمان عيب 
 ع الغش؟.املتضمن قانون محاية املستهلك وقم 09/03يف ظل القانون 

املبحث من أجل معاجلة هذه اإلشكالية نتبع خطة دراسة املتكونة من مبحثني، حيث مت ختصيص  و
 املبحث الثاينلألصل واملبدأ العام يف تنفيذ الزامية الضمان واملتمثل يف التنفيذ العيين، بينما خصص  األول

 ثل يف هذه احلالة يف الرد.لشكل تنفيذ إلزامية الضمان يف حالة تعذر التنفيذ العيين واملتم

 املبحث األول: األصل تنفيذ املتدخل لاللتزام ابلضمان تنفيذا عينيا 

عيب املنتوج خاصة هو التنفيذ العيين، ومتاشيا مع  األصل يف تنفيذ االلتزام بصفة عامة وااللتزام بضمان
لزامية ضمان عيب املنتوج يف دأ فقد نص املشرع اجلزائري على ضرورة أن يقوم املتدخل بتنفيذ إهذا املب

" يلي اليت جاء فيها ما من قانون محاية املستهلك وقمع الغش 13شكل عيين وهو ما نصت عليه املادة 
ه أو إرجـاع جيب على كل متدخل خالل فتـرة الضمان احملددة يف حالة ظـهور عيب  ابملنتوج استبدال

 مثنه أو تصليح املنتوج أو تعديل اخلدمة على نفقته"

املنطق القائل إبعطاء األولوية إلصالح املنتوج وإعادة  13/327لقد أكد املشـرع من خالل املرسوم 
حيث نصت املادة  منه ، فإن تعذر اإلصالح يستبدل املنتوج 12مطابقة اخلدمة من خالل نص املادة 

 إما  ... 03-09من القانون  13أن يتم تنفيذ وجوب الضمان طبقا للمادة يلي" جيب  على ما

 إصالح السلعة وإعادة مطابقة اخلدمة  -

 ابستبداهلا -

 برد مثنها". -

" تنفذ إلزامية الضمان أبحد الوجوه الثالثة األتية:ـ  90/266من املرسوم  5كما نصت املادة 
 إصالح املنتوج، استبداله، رد مثنه"
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ية املستهلك من قانون محا 13دة قد جتاوز اإلختالف بني نص املا 13/327رسوم ويالحظ أن امل
من حيث  13امللغى، حيث أن الصياغة اليت جاء هبا نص املادة  266 /90من املرسوم  5املادة و 

من  5توحي حبق املستهلك يف اخليار بني األوجه املذكورة، بينما رتبة املادة  أو"إستعماله حلرف العطف "
و غيـر قابل للخيار، وهو ما يتماشى األوجه املتعلقة بتنفيذ إلزامية الضمان ترتيب يبد 90/266املرسوم 

ملبدأ الذي ، فهذا ا(4)ق م اليت تفرض على املتعاقدين تنفيذ العقد حبسن نية 107مع ما ذهبت إلية املادة 
حيكم العقود يفرض على املتعاقدين التعاون من أجل تنفيذ العقد تنفيذا عينيا، ويرتتب على هذا املنطق أنه 

وج تعطى األولوية إلصالح املنتوج، ويف حالة تعذر ذلك يلزم املتدخل حينها يف حالة وجود عيب يف املنت
 ابستبداله.

 جيب أن يلتزم هبا املتدخل عند تنفيذ التزامه بضمان عيب يتأكد مما سبق أن أوجه التنفيذ العيين اليت
)مطلب بداله أو  إست )مطلب أول(،املنتوج، تتمثل يف إصالح املنتوج عن طريق إزالة ما حلقه من عيب 

  اثٍن(.

 املطلب األول:  إصـالح املنتوج

 )فرع أول(،ء مقرتن بشروط إذا كان املـشرع قد نص على التزام املتدخل إبصالح املنتوج، فـإن هذا اجلزا
كما يبدو أن مسألة إصالح املنتوج تطرح إشكاال يتمثل يف حتديد املسؤول عن إصالح املنتوج أي هل 

( كماال بد من )فرع اثنٍ من قبل املتدخل أم أنه ميكن للمستهلك القيام بذلك؟  يكون إصـالح املنتوج 
 )فرع اثلث(.   وج حتديد من يتحمل املصاريف  اليت يرتبها إصالح املنت

 شـروط إصـالح املنتوج  الفرع األول:

حلقيقة إنه وإن أول جـزاء أو التزام يقع على عاتق املتدخل هو إصالح املنتوج إذا كان ذلك ممكنا، ويف ا
 رفض اإلستبدال إذا كان اإلصـالح كان هذا االلـتزام يقع على املتدخل فإنه مينحه امتيازا يتمثل يف حقه يف

غيـر أن اإلصـالح ال ميكن أن  ،(5)الطبيعيةيفي ابلغرض إلزالة العيب وقادرا على إعادة املنتوج إىل حالته 
 يتم إال بتوافر شروط تتمثل يف:
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ن يكون إصـالح املنتوج ممكننا فنيا وتقنيا، إذا أن هناك من العيوب ما يكون غري قابل بد أال  -1     
لإلصـالح نظـرا لطبيعتها اخلاصة مثلما هو عليه احلال ابلنسبة للفساد الذي يلحق ابملواد الغذائية، أو 

اإلصـالح فـإنه ال يلتزم عذر إن تابلنظـر إىل التقنية اليت يتميز هبا العيب ما جيعله صعب اإلصـالح، هلذا ف
 املتدخل به.

أن ال تكون نفقة إصـالح املنتوج وإزالة العيب ابهظة بشكل جيعل هذه النفقة تتجاوز القيمة  -2    
 احلقيقية املنتوج.

يشرتط أيضا أن يكون اهلدف األساسي من اإلصالح إعادة املنتوج إىل طبيعته احلقيقية، أي جعل   -3   
 اء ما صنع من أجلـه.ألد احلااملنتوج ص

يهدف اإلصالح إىل إزالة العيب، وجعل املنتوج صاحلا لإلستعمال، غيـر أن هذا اإلصـالح جيب   -4    
 أال ينقص من قيمة املنتوج، أو من اإلنتقاع به حسب الغرض الذي صنع من أجلـه.

أن يكون يف هذه الصورة،  جيب ضمانإذا توفرت الشروط املتعلقة إبصالح املنتوج، فإن تنفيذ الزامية ال
 لكن من هو املســؤول عن إصالح املنتوج؟.

 الفرع الثاين: املسؤول عن إصـالح املنتوج

يفرتض يف املتدخل أن يبادر إىل إصـالح املنتوج املعيب بـإزالة عيبه، فور إستالم الطلب أو الشكوى 
ة القانونية اليت حيددها له القانون للقيام املدالل اليت يتقدم هبا املستهلك عند ظهور عيب يف املنتوج أو خ

، ومل كانت مسألة إمتناع املتدخل عن تنفيذ التزامه بـإصالح املنتوج أمـرا واردا فقد مكن املشرع )أوال(بذلك 
 .)اثنيا(املستهلك من أن يتوىل عملية اإلصـالح بنفسه 
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 إصـالح املنتوج من قـبل املتدخل -أوال

تزام يكون على عـاتق املديـن به، وطبقا هلذا فـإن املتدخل هو من يلتـزم إبصـالح االلفيذ األصـل أن تن
املنتوج املعيب على إعتبـار أنه املدين األصلي بتسليم منتوج مضمون وخال من العيـوب، وهوما ميكن 

 . (6)من قانون محاية املستهلك وقمع الغش 13إستخالصه من نص املادة 

ق إىل اإلشـارة  للمبدأ املتضمن التزام املتدخل بـإصالح أعاله مل يكن السبا13يبدو أن نص املادة 
على  عاتق  90/266من املـرسوم  6املنتوج، حيث سبق للمشـرع تقرير مثل هذا االلتزام يف نص املادة 

ده املادة هو املبدأ الذي تـؤك. و (7)احملرتف الذي يقع عليه اإللتزام بـإصالح املنتوج ويكون ذلك على نفقته
احملدد لكيفية وضع ضمان السلع واخلدمات حيز التنفيذ، واليت تنص على  13/327رسوم من امل 13

"، فيفهم من خالل هذه " إذا مل يقم املتدخل بـإصالح العيب يف اآلجال املتعارف عليها مهنيا...مايلي
 .(8)تق املتدخلالنص أن مسؤولية إصالح املنتوج تقع إبتداء على عا

االلتزام بـإصالح املنتوج يقع على عاتق املتدخل، فإننا نتساءل عن احلالة اليت ميتنع فيها  كان  إذا 
املتدخل عن إصالح املنتوج يف اآلجال احملددة أو املتعارف عليها، فهل ميكن للمستهلك يف هذه احلالة 

 املبادرة إىل إصالح املنتوج بنفسه؟.

 ك.نتوج من قبل املستهلإصالح امل-  اثنيا

قد يرفض املتدخل القيام بـإصالح املنتوج، أو يتماطل يف ذلك مما يتسبب معه ابحلاق أضرار ابملستهلك، 
لذلك فقد مكن املشرع هذا األخري من اللجوء إىل حمرتف )متدخل( أخـر من أجل إصالح العيب املوجود 

 . (9)يف املنتوج وهذا كي ال حيـرم املستهلك من استعماله

لك يف اللجوء إىل متدخل آخر من أجل إصالح عيب املنتوج على نفقة ضي حبق املستهاحلكم الذي يق
اليت نصت  13/327من املـرسوم  13املتدخل املقصر يف تنفيذ التزامه ميكن إستخالصه من نص املادة 
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 ، حسب طبيعة السلعة،" إذا مل يقم املتدخل إبصالح العيب يف األجال املتعرف عليها مهنياعلى مايلي 
القيام هبذا اإلصـالح، إن أمكن ذلك، عن طريق مهين مؤهل من اختياره وعلى  فإنه ميكن للمستهلك
 حساب هذا األخـري".

 18/4جند أن املادة  90/266وهو نفس احلكم الذي كان منصوص عليه ضمن أحكام املرسوم  
ى، أن اع ابملنتوج املقتنـية متكينه من اإلنتق" وميكن للمستهلك، يف أثناء ذلك بغنصت على مايلــي  

 أيمـر حمرتفا مؤهال إبصالح املنتوج املعيب، إذا كان ذلك ممكنا، وعلـى نفقة احملرتف املخل ابلتزاماته".

إن املبدأ املتعلق أبحقية املستهلك يف إصالح املنتوج املعيب على نفقة املتدخل، ليس غريبا على من  
مدينه عن تنفيذ التزامه وتعلق األمـر اباللتزام  يف حال ما إذا امتنعواليت متكن الدائن  نصوص القانون املدين

. (10)بعمل، اللجوء إىل القاضي من أجـل احلصول على ترخيص ميكنه من تنفيذ االلتزام على نفقة الدائن
إذا كانت قواعد القانون املدين تفرض على الدائن احلصول عل ترخيص من القاضي للقيام بتنفيذ التزام 

ين على نفقته، فإن هذا احلكم غري معمول به يف القواعد املتعلقة حبماية املستهلك وهذا ما مينح املد
 .(11)مزية أفضلاملستهلك 

هو امللزم األصلي به، أو من طرف املستهلك يف حالة قد يتم إصالح املنتوج املعيب من قبل املتدخل و 
 ن من يتحمل مصاريف هذا اإلصالح يف احلالتني؟.تقاعس املتدخل على تنفيذ التزامه بـإصالح املنتوج، لك

 الفرع الثالث: مصاريف إصالح املنتوج

نفيذ " يستفيد املستهلك من تمن قانون محاية  املستهلك وقمع الغش على أنه 13تنص املادة 
 13/327وهو ما ذهبت إليه أيضا املادة من املرسوم الضمان املنصوص عليه أعاله دون أعبـاء إضافية"، 

" إذا مل يقم املتدخل إبصالح العيب يف اآلجال املتعارف عليها مايلي 13يث جاء يف نص املادة ح
 ى حساب املتدخل".مهنيا، حسب طبيعة السلعة، فإنه ميكن للمستهلك القيام هبذا اإلصالح... وعل

تبة على وكذلك إذا مت اإلصالح من قبل املستهلك فإن نفقة اإلصالح وكل ما يتعلق ابملصاريف املرت 
 .(12)هذا اإلصالح من تسليم ونقل وإرجاع وتركيب تكون على نفقة املتدخل
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فمن خالل مجلة النصوص السابقة نستشف أن املتدخل هو من يتحمل مصاريف اإلصالح، ويكون 
ذلك يف مجيع احلاالت أي سواءا قام إبصالح املنتوج، أو يف احلالة اليت يتم فيها اإلصالح من قبل متدخل 

  املنتوج. لابستبدااإلصالح يكون املتدخل ملزما  استحالفإذا ، حمرتف ومتخصص يف هذا اجملالآخـر 

 املطلب الثاين: استبدال املنتوج

املنتوج، فـإذا كان العيب أو اخللل  جسيما  استبدالالوجه الثاين الذي  يتم بواسطته تنفيذ الضمان هو 
كامل حبيث يصعب معه اإلصـالح، ففي هذه احلالة إىل حد جيعلـه يؤثر على صالحية املنتوج بشكل  

"ويف حالة العطب  12/2. وهو ما نصت عليه املادة (13)املنتوج استبدالأوجب املشـرع على املتدخل 
 املتكرر جيب أن يستبدل املنتوج...".

" جيب على احملتـرف أن يلي  واليت نصت على ما 90/266من املرسـوم  7وهو ما كانت تنص عليه 
جزئيا أو كليا على الرغـم  للالستعمالغ عيبه درجة خطـرية جتعله غيـر قابل م ابستبـدال املنتوج إذا بيقو 

 ". من إصالحه

، كما البد ) الفرع األول(املنتوج مقرتن بشـروط استبداليستخلص من النصوص أعاله، أن اللجوء إىل 
 (.الثاين )الفرعيف أجل مطابق لألعـراف املهنية االستبدالأن يتم هذا 

 الفرع األول: شـروط االستبدال

 ممكنا)اثنيا(. االستبدال)أوال(، وأن يكون  االستبدال استحالةيف عدم  (14)املنتوج استبدالتتمثل شـروط 

نكون بصدد هذه احلالة عندما يتعذر إصـالح املنتوج بسبب درجة  عدم استحالة استبدال املنتوج: -أوال
والغرض الذي  ،وجود فيه، حبيث جيعله غيـر صاحل لتحقيق املنفعة املرجوة منهاجلسامة اليت بلغها العيب امل

أعـد من أجلـه، ما جيعل املنتوج غيـر صاحل لإلستعمال جزئيا كحالة  عدم صالحية جهاز التعقيم للقضاء 
ء حساسا على مجيع امليكروابت الواجب القضاء عليها يف املواد، أو كليا كاحلالة اليت ميس فيها العيب جز 

 .(15)من املنتوج بشكل يستحيل معه اإلصـالح



 2018العدد السادس سبتمرب                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 4 

 

86 

 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

املنتوج إال إذا كان  استبدالال ميكن اللجـوء إىل االلتـزام املتمثل يف :املنتوج ممكنا استبدالكون أن ي -اثنيا
ذلك ممكنا، ويتحقق هذا الشـرط إذ كنا بصدد منتوج من األشياء املثلية ففي هذه احلالة يكون املستهلك 

، وهذا هو املبدأ الذي نصت عليه املادة (16)لى قبول منتوج آخـر من نفس النوع وخال من العيوبجمربا ع
التزامه تنفيذا عينيا كون أن حمل العقد وقع على شيء ، فـإذا مت ذلك يكون احملتـرف قد نفذ (17)ق م 164

يدة فـإنه يف ا يف املنتوجات اجلداملنتوج أمـرا يسري  استبدالحمدد بصفاته، وإذ كان تنفيذ االلتزام املتمثل يف 
 .(18)األشياء القدمية صعب التصور إن مل نقل أنـه مستحيل يف بعض األحيـان

النوع،  الختالفاملنتوج، إذا كنا بصدد منتوج قيم وذلك  استبداليف  يتعذر أيضا إعمـال اجلزاء املتمثل
ليس له نظيـر يف الواقع من حيث املميزات رغم التشابه املوجود بني األشيـاء القيمة ذلك أن الشيء القيم 

 يز هبا ابلنسبة لغيـره.اليت ختصه أو الصفات اليت يتم

، وجب على االستبدالالتصليح، وإمكانية  استحالةاملنتوج، من  ابستبدالإذا توفر الشرطان املتعلقان 
 املنتوج يف أجل معقول. استبدالاملتدخل 

 املنتوج  لالستبداالفرع الثاين : األجل احملدد 

ة يف حالة تعذر اجلديد يلزم املتدخل بتنفيذ إلزامية الضمان إبستبدال السلع 13/327يبدو أن املرسوم 
جندها  90/266من املـرسوم  8، خبالف نص املادة (19)من اتريخ التصريح ابلعيب 30اإلصالح يف أجل 
حيث يفهم  يطابق األعـراف املهنية"" يتم إستبدال املنتوج أو إصـالحه جماان وفـي أجـل تنص على مايلي
أن يقوم إبستبدال املنتوج خالله مرتوك أن مسألة حتديد األجل الذي جيب على املتدخل  8من نص املادة 

 لألعراف املهنية املعمول هبا يف هذا اجملال.

ا من حتديد املدة اليت جيب على املتدخل خالهل 13/327يه املشرع يف املرسوم ليالحظ أن ما ذهب إ
سواء من حيث ما يقدمه هذا التحديد من خدمة  وذلك  ،أتن ينفذ التزامه ابلضمان هو عني الصواب

للمستهلك الذي يصبح على علما ابملدة احملددة لتنفيذ الزامية الضمان فيفاد بذلك مماطلة املتدخل حتت 
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املدة لألعراف املهنية من  ذريعة املدة احملددة ابألعراف املهنية من جهة، ومن جهة اخرى فإن ترك حتديد
 متغرية من مكان إىل مكان ومن سوق إىل آخر.     شأنه أن جيعل هذه املدة

 املبحث الثاين: رد املتدخل لثمـن املنتوج املعيب 

إذا تبني إستحالة اإلصـالح واإلستبـدال، نظرا لطبيعة العيب املوجود يف املنتوج وجب على املتدخل يف 
من املرسوم  13/327ملرسوم من ا 12، وهذا ما نصت عليه نصت أيضا املادة (20)نههذه احلالة أن يرد مث

 ." ... يف حالة العطب املتكرر جيب أن يستبـدل املنتوج موضوع الضمان أو يرد مثنه"اجلديد أبنه 

" امللغى واليت جاء فيها مايلي  266 /90من املرسوم  9وهو نفس احلكم الذي نصت عليه املادة  
اجلزاء  ه جيب عليـه أن يرد مثنه دون أتخري..."احملتـرف إصالح املنتوج أو استبداله، فإن ـذر علـىإذا تع

املتعلق برد مثن املنتوج، ليس وليد القواعد املتعلقة ابلضمان اخلاص ابلسلع واخلدمات، فقد سبق وأن قررت 
 لإللتزامات امللزمة جلانبني وهذا ما نصوص القانون املدين مثل هذا اجلزاء يف حالة إستحالة التنفيذ العيين

أنه " يف العقود امللزمة للجانبني، إذا مل يـوف أحـد املتعاقدين ق م واليت نصت على  119/1ة ذكرته املاد
ابلتزامه جـاز للمتعاقد اآلخـر بعد إعذاره املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسحه، مع التعويض يف 

 ".كاحلالتني إذا اقتضى احلال ذل

م أنه يثبت للدائن احلق يف طلب الفسخ  إذا ق  119/1ذهب بعض الفقه يف تفسريهم لنص املادة 
مل ينفذ املدين التزامه كلية أو يف جزء منه، ومن صور التنفيذ اجلزئي احلالة اليت يكون فيها التنفيذ معيبا يف 

لذي مل ينفذه املدين يربر طلب الفسخ جزء منه، ويكون للقاضي سلطة تقديرية يف تقدير ما إذا كان اجلزء ا
، وحىت  حيق للدائن طلب الفسخ يف هذه احلالة البد أن نكون بصدد عقد ملزم (21)من قبل الدائن

 .(22)جلانبني

 وذلك كمايلي: 3و 2يف الفقرتني  9وابلنسبة لشكل الرد فقد بينته املادة 

ن فيها املنتوج غري قابل لإلستعمال اجلزئي يـرد احملرتف )املتدخل( جزء من الثمن، يف احلالة اليت يكو 
 كما يـرد احملرتف.(23))مطلب أول( اإلحتفاظ به وهذا ما يطلق عليه الرد اجلزئي للثمن ويفضل املستهلك



 2018العدد السادس سبتمرب                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 4 

 

88 

 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

ويـرد املستهلك ابملقابل  ،كل كليوج غيـر قابل لإلستعمال بش)املتدخل( الثمن كامال، وذلك إذا كان املنت
 .(24))مطلب اثٍن(ه احلالة نكون أمام ما يسمى ابلرد الكلي للثمناملنتوج املعيب ، ويف هذ

 املنتوج املطلب األول: الـرد اجلزئي لثمن

لكل عقد غـاية أساسية ورئيسية وهي الوصول إىل تنفيذه يف هناية املطاف، إذ أنه من غيـر املعقول أن 
هتمامه ومراعاته للغاية املقصودة من يتعاقد األشخاص من أجـل التعاقد فقط، هلذا فإن املشـرع ومن ابب إ

الرغم من وجود عيب يف املبيع وراء التعاقد، فقد أوجد قواعد هتدف إىل احلفاظ على العقد قائما على 
وليس كله مىت كان ذلك   ،)املنتوج(، ومن بني هذه القواعد أن جعل الفسخ ينصب على جزء من العقد

، ولعل هذا ما (25)تنفيذ العقد حىت ولو مت ذلك بشكل جزئيممكنا، وهذا ما حيقق الغاية اهلادفة إىل 
املتعلق بضمان املنتوجات  90/266ملرسـوم التنفيذي من ا 9جيسده موقف املشـرع اجلزائري يف نص املادة 

واخلدمات، والذي جاء فيه مايلي"... يرد جزء من الثمن، إذا كان املنتوج غيـر قابل لإلستعمال جـزئيا 
وإن نص على حاالت  13/327فإن املرسوم  9اإلحتفاظ به..."، وخبالف نص املادة  وفضل املستهلك

 روط وحاالت الرد وهو ما يعرب قصور يف املرسوم اجلديد.إمكانية الرد فإنه مل حيدد ش

ميكن للمحرتف )املتدخل(، أن يرد جـزء من الثمن، بشرط أن يكون هذا اجلزء متناسب مع اجلزء 
أحلقه العيب ابملنتوج، وعادة ما يتم حتديد التناسب بني الثمن املسرتد والقيمة  املعيب و النقص الذي

 .(26)اللجوء إىل اخلربةالناقصة من املنتوج، عن طريق 

رد اجلـزئي للثمن البد من توافر شـروط، إذ جيب أن يكون املنتوج املعيب حىت يثبت حق املستهلك يف ال
تها دون ضرر أو مساس ابلغرض الذي وجد من أجله املنتوج، شيئا أو أشياء متعددة، حبيث ميكن جتزئ

أن يكون بعضها أصليا والبعض األخـر من  واألشياء املتعددة ميكن أن تكون كلها أصلية، كما ميكن
 .(27)امللحقات
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إذا تناول املبيع عدة أشياء خمتلفة منفصلة مستقلة بعضها عن البعض حبيث ميكن االنتفاع بكل منها 
اآلخر وكان العيب يف بعض منها أو يف أحدها دون الباقي، كان للمشرتي )املستهلك( رد مستقال عن 

 .(28)ابلسليم املعيب منها فقط وحيتفظ

 :(29)ويالحظ أيضا أن العقد قد يتناول أشياء بعضها أصلي واألخـر تبعي فهنا نكون بصدد حالتني

رعي ففي مثل هذه احلالة ال يتمتع املشرتي إذا كان العيب يف  املبيع األصلي دون الف احلالة األوىل :
فقط ، ذلك أن الرد هنا ال ابلرد اجلزئي إمنا يكون له  الرد الكلي أو إستبقاء املبيع كله مع التعويض له 

 يقتصر على األصل إمنا ميتد إىل الفرع أي إىل كل أجزاء املبيع .

 صل ففي هذه احلالة ال يلتزم برد كل املبيع،إذا كان العيب يف الفرع وامللحقات دون األ احلالة الثانية:
ي على الفرع دون اأًلصل مادام وال جيرب البائع على أخذ كل املبيع إمنا يقتصر الرد على اجلزء املعيب فقط أ

 هذا ال يلحق ضررا ابملتعاقدين.

 املطلب الثاين: الرد الكلي لثمن املنتوج

املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات املغى  90/266من املرسوم التنفيذي  9/3إذ كان نص املادة 
زامه ابملقابل برد املنتوج د كان ينص صراحة على حاالت الرد الكلي  الثمن الكلي من قبل املستهلك والتق

" يرد الثمن الكامل، إذا كان املنتـوج غري قابل لإلستعمال كلية، حيث نصت املادة على مايلي مايلي
ملستهلك املنتوج املعيب"، إلن املرسوم التزم الصمت خبصوص هذه املسألة ويف هذه احلالة، يرد له ا
 كانية الرد.وأكتفى ابلنص على أم

نه للمستهلك احلق يف إسرتداد كامل مثن املنتوج، ويقع على عاتقه ابملقابل إرجاع لكن ميكن القول أ
سيما حبيث يستحيل معه املنتوج للمتدخل، وهذا يف حالة ما إذا كان العيب الذي أصاب املنتوج ج

 . (30)اإلستعمال كلية
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ستهلك  بسب الرد مل يعاجل ابلتفصيل االلتزامات اليت تقع على املتدخل وامل 13/327إذا املرسوم 
الكلي لثمن املنتوج ، فإن هذا ما يدفعنا إىل الرجوع لقواعد القانون املدين اليت حددت التزامات املشرتي ـ 

 والتزامات البائع املتدخل )الفرع الثاين(. ،الفرع األول(املستهلك يف هذه احلالةـ )

                                         الفرع األول: التزامات املشرتي )املستهلك(                   

ق م احلق يف رد املبيع  381ق م اليت حتيلنا إليها املادة  376منح املشرع اجلزائري املشرتي يف املادة 
ق م، وما يؤخذ على هذه املادة أهنا  376ئع ويف مقابل هذا يقع على عاتقه التزام نصت عليه املادة  للبا

لتزامات املشرتي، وما يلتزم برده للبائع كما فعلت بعض التشريعات املقارنة، ة غري موضحة الأتت غامض
ر مما حيتمل،  فيلتزم املشرتى واليت ابملقارنة معها ميكن حتديد التزامات املشرتى دون أن حتمل النص أكث

 )املستهلك( أن يرد للبائع ما يلي: 

  رد املبيع )املنتوج( املعيب ذاته. -أوال

شرتي أن يرد للبائع املبيع املعيب كما إستلمه دون تغيري أو تبديل يف حالته مع توابعه اليت البد على امل
قت ابملبيع بعد البيع واندجمت به فصارت جزءا كانت موجودة معه وتسلمها املشرتي، وكذا التوابع اليت أحل

 منه .

 لكن قد يتعذر على املشرتى رد املبيع للبائع كما تسلمه منه ، ويتحقق ذلك يف احلاالت التالية : 

 * إذا كان سبب التغيري يف الشيء مرده إىل العيب ذاته فيعاد املبيع ابحلالة اليت هو عليها .  

ي سببا يف تغيري ه احلالة قد يكون املشرت ال عالقة للعيب فيه، يف هذ * حالة تغيري املبيع بسبب  
املبيع فيتعذر عليه رد املبيع للبائع حبالته األوىل ، كأن يكون رتب عليه حقوقا عينية للغري، فإذا كان التغيري 

ير هذه احلقوق بعد علم املشرتي ابلعيب فيعترب متنازال ضمنيا عن حقه يف الرد، وتثار الصعوبة إذا كان تقر 
قط أم أنه يشرتط التطهري من هذه احلقوق حىت يكون له احلق يف قد مت قبل علمه،  فهل حقه يف الرد يس

 الرد؟.
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إن هذه املسألة أاثرت جدال كبريا ورغم هذا اخلالف فإنه ينبغي مراعاة أن املشرتي قد ينتفع من املبيع 
ن وقد تصعب إزالة اآلاثر اليت ترتتب على اإلستفادة م خالل الفرتة اليت متر بني العقد واكتشاف العيب ،

 املبيع خالل تلك الفرتة أبثر رجعي .

مما يؤدي إىل القول أبن الرد هنا ال يزيل بقوة القانون ما ترتب من آاثر، ومنها ما تقرر من حقوق   
ابحلقوق اليت  قررها  للغري على املبيع خالل تلك الفرتة ، ومؤدى ذلك أن املبيع يعود إىل البائع حممال

ع ختليص املبيع مما تقرر عليه من حقوق قبل الرد ال يكون له طلب الرد الكلي املشرتي للغري، فإذا مل يستطي
للعيب، بل يكون له فقط حق املطالبة ابلتعويض عما حلقه من ضرر بسبب نقص قيمة املبيع أو منفعته 

  .يء قد أستهلك نتيجة استعمالهبسبب العيب، ويعفى املشرتي من الرد إذا كان الش

  رد الثمار -اثنيا

لى املشرتي إذا اختار طريقة الرد الكلي أن يرد للبائع إىل جانب الشيء املبيع كل ما أفاده منه أي ع
من املبيع، وبوجه عام يلتزم برد الثمار من اتريخ رد املبيع ابلرتاضي  أو من اتريخ احلكم ابلرد، أي أن الثمار 

الثمار السابقة على هذا التاريخ، واملتمثلة يف ق البائع من اتريخ رد املبيع ، كما يلتزم أيضا برد تكون من ح
الثمار اليت جناها قبل الرد ويدخل فيها مجيع ما أنتجه املبيع من مثار أو ما حصل عليه املشرتي من مزااي 

 عن طريق استعماله للشيء .

  (الفرع الثاين:  التزامات البائع)املتدخل

ق م، وهذه املادة حتدد 375تقع على عاتق البائع التزامات حددها ونظمها املشرع طبقا لنص املادة 
التزامات البائع بصفة عامة غري مفرقة بني البائع حسن النية والبائع سيء النية. وهو أمـرا غري مقبول إذا 

عامة، أما يف قواعد محاية املستهلك ال جيب مراعاة سوء النية وحسنها يف تنفيذا ألزامية الضمان يف القواعد
 فإن سوء نية املتدخل يعد قرينة قاطعة وذلك راجع لعدم التوازن يف العالقة التعاقدية يف عقود اإلستهالك. 
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: يف حالة العيب اجلسيم واختيار املشرتي رد املبيع على أساس دعوى  التزامات البائع حسن النية -أوال
منه يكون على البائع يف هذه احلالة ويف مقابل هذا االلتزام أن يرد للمشرتي ها الرد ورد الثمار اليت جنا

 ق.م ما يلي :  375طبقا لنص املادة 

: إختلف الفقهاء حول قيمة املبيع اليت يلتزم البائع بردها للمشرتي ، هل هي رد قيمة املنتوج ) املبيع( -أ
 ؟.ت البيع وق قيمته غري معيب وقت ظهور العيب أم قيمته غري معيب

الكلي  ق م، حيث أهنا ألزمت البائع يف حالة اإلستحقاق 375ميكن استنتاج احلل من خالل املادة 
أن يرد للمشرتي قيمة املبيع وقت اإلستحقاق، ومبا أن املشرع ذهب إىل تطبيق هذه األحكام على ضمان 

يب، وهنا ال نكون بصدد فسخ العالعيب اخلفي فإن البائع يلزم برد قيمة املبيع غري معيب وقت ظهور 
العقد وإمنا بصدد تنفيذه، ألننا نكون بصدد فسخ لو أن البائع اسرتد املبيع ورد مثنه الذي دفعه للمشرتي، 

املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات، حيث نص  90/266وهو ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف املرسوم 
منه وذلك إذ تعذر على احملرتف  05زامية الضمان يف املادة إل على رد مثن املنتوج كوجه من أوجه تنفيذ

أنه يرد الثمن الكامل إذا كان املنتوج غري قابل لالستعمال  09إصالح املنتوج أو استبداله، كما نصت املادة 
كلية، ويف هذه احلالة يرد له املستهلك املنتوج املعيب، وللمستهلك أن يطلب التعويض عن كل األضرار 

من نفس املرسوم، ويدخل ضمن ذلك وبصفة  06واجلسمانية اليت تسبب فيها العيب طبقا للمادة  ديةاملا
اجلديد ما يشري  13/327، بينما ال جند ضمن أحكام املرسوم (31)خاصة ضرر عدم اإلستفادة من املنتوج

 إىل هذه األحكام.

ام البائع برد املصاريف النافعة اليت ق م يف فقرهتا الثالثة على التز  375املادة  نصترد املصاريف: -ب 
ن يطلبها من صاحب املبيع ، وكذا املصاريف الكمالية إذا كان البائع سيء النية ، لكن يؤخذ على ميكن أ

ى املبيع لصيانته وحفظه هذه املادة أهنا مل تلزم البائع برد املصاريف الضرورية اليت يكون املشرتي قد أنفقها عل
 ف النافعة والكمالية ؟.هذه املصاريف ويلزم البائع فقط برد املصاري ، فهل يتحمل املشرتي

إن هذه املادة خاصة بضمان االستحقاق، حيث املستحق هو الذي يلزم برد املصاريف الضرورية وليس 
عيوب اخلفية ويف مثل هذه املادة ال يوجد البائع، ومبا أن املشرع قرر تطبيق أحكام هذه املادة على ضمان ال
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على البائع ألنه هو الذي يسرتد الشيء املبيع املعيب، حق يعود عليه املشرتي  فإن هذا األخري يعود مست
وإذا كان املشرع قد ألزمه برد مصاريف النافعة والكمالية فمن ابب أوىل ويف مثل هذه احلالة أن يكون ملزما 

، من وقت بني يديهة اليت يوجد فيها اليت أنفقها املشرتي على املبيع خالل الفرت  برد املصاريف الضرورية
تسلمه إىل حني رده، وإىل جانب املصروفات الضرورية اليت يرجع هبا املشرتي على البائع له أن يرجع أيضا 

ى حساب الغري وبنص القانون ابملصروفات النافعة اليت يكون قد أنفقها على املبيع، وإال كان قد أثري عل
نية أو سيء النية عكس عود هبا املشرتي على البائع سواء كان حسن الوهو املشرتي، وهذه املصروفات ي

  .(32)املصروفات الكمالية

قد يضطر املشرتي لرفع دعوى الضمان ضد البائع، ذلك يف حالة ثبوت حق الضمان للمشرتي على 
شرتي قانونية،  فمصروفات هذه الدعوى يعود هبا املأساس وجود عيب يف املبيع وتوافرت كل الشروط ال

 ق م.  375على البائع طبقا ملا ورد يف نص املادة 

ق م أعطت للمشرتي احلق يف الرجوع على البائع  375: إن آخر فقرة أوردهتا املادة  التعويضات -ج
يف حالة ضمان  ابلتعويض عما حلقه من اخلسارة وما فاته من كسب بسبب اإلستحقاق ، وهو ما يطبق

على البائع بصفة مطلقة  ه الفقرة عناصر التعويض  فيكون رجوع املشرتيالعيب اخلفي، لكن مل حتدد هات
ق م، ميكن القول أن هذا التعويض حيتوى على  375فإذا حاولنا تنفيذ هذا احلكم الذي أتت به املادة 

ين منه فيشمل التعويضات اليت يلتزم هبا عنصرين، العنصر األول يشمل مصروفات العقود، أما العنصر الثا
 يع.ئع بسبب األضرار الناجتة عن عيوب الشيء املبالبا

، اخلفي التزامات البائع سيئ النية: مل حتدد أحكام الضمان العيب  التزامات البائع سيء النية -اثنيا
نص عام ، لكن طبقا للقواعد وبذلك فإنه يلتزم طبقا هلذه األحكام مبا يلتزم به البائع احلسن النية ألن ال

 عن الضرر غري املتوقع .دة عما التزم به البائع حسن النية ابلتعويض العامة يلتزم زاي

فإن علمه ابلعيب ال يكفي كمعيار لتحديد  ،ابلنسبة لتحديد سوء نية البائع يف ظل التشريع اجلزائريو  
فعلى املشرتي حىت يتحصل على التعويض عن الضرر غري املتوقع أن يثبت أن البائع كان يعلم  سوء نيته ،

 ق م. 383/2و 379عيب وأنه أخفاه عن غش منه وتدليس املادتني ابل
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حسن النية مفرتض إىل  فمثل هذه الصفة هي اليت تثبت سوء نية البائع يف القانون املدين اجلزائري، و
العكس، وعبء إثبات سوء النية يقع على عاتق املشرتي الذي جيب عليه عند املطالبة أن يقوم الدليل على 

وإثبات ذلك يكون  ،يقيم الدليل على علم البائع ابلعيب وأن يثبت أنه أخفاه عن غش منه ابلتعويض أن
 بكافة طرق اإلثبات لتعلقه بواقعه مادية.

املتدخل مفرتض وذلك إنطالقا من كون  املتدخل  أما يف جمال محاية املستهلك فيمكن القول أن سوء نية
قرينة مفادها أنه إفرتض سوء نية البائع احملرتف يف حمرتف، وقد سبق للقضاء خاصة يف فرنسا أن وضع 

للتفوق الذي ميتاز به احملرتف، فسوء نية املتدخل مردها عدم مواجهة املشرتي العادي )املستهلك( نظرا 
ما  ذهب إليه قانون محاية املستهلك الذي مل مييز بني املتدخل سيء النية وهذا ، (33)الكفاءة التقنية

 وحسنها.

 اخلامتة

طار محاية املستهلك تدخل املشرع من أجل فرض التزام خاص ابلضمان على عاتق املتدخل الذي إ يف
على تنفيذ مل يكتفي املشرع يف هذا الصدد ابلنص  يعرض أو يقدم منتوجا مث يتنني بعد ذلك أنه معيب، و

الضمان، حيث الصور اليت جيب من خالهلا تنفيذ إلزامية  الزامية الضمان، بل حدد أيضا األشكال و
املتمثلة يف حصوله على منتوج سليم يليب  ع راع مصلحة املستهلك األوىل ويالحظ يف هذا الصدد أن املشر 

ذلك  العيين لضمان عيب املنتوج، وحاجياته، وتبعا لذلك فقد حرص املشرع على الزام املتدخل ابلتنفيذ 
، من أجل متكني املستهلك من احلصول استبداله يف الشكلني أو الصورتني املتمثلتني يف إصــالح املنتوج و

 على منتوج سليم حيقق رغباته املشروعة.

احلصول إن التنفيذ العيين لضمان عيب املنتوج، وإن كان يبدو األفضل يف حتقيق رغبة املستهلك يف 
عامالت على منتوج سليم من جهة، ومن جهة أخــرى ابلنسبة للدور الذي حيققه يف احلفاظ على استقرار امل
ري قابل بني املتدخلني واملستهلكني، إال أنه قد يستحيل إعماله يف بعض احلاالت، كأن يكون املنتوج غ

ستهلك إىل إلزام املتدخل برد مثن لإلصالح أو االستبدال، لذلك فقد ذهب املشرع يف قانون محاية امل
 املنتوج، مقابل التزام املستهلك برد املنتوج املعيب.
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ن املشرع حىت وإن نص على احلل املتمثل يف الرد يف حالة استحالة التنفيذ حظته أيضا أما ميكن مال
حيث نص على  العيين لضمان عيب املنتوج، إال أنه دائما يهدف إىل استقرار املعامالت ابلدرجة األوىل،

شبه نظرية إمكانية الرد اجلزئي لثمن املنتوج، وبذلك يكون قد أقر ما يسمى ابلفسح اجلزئي، والذي ي
د اجلزئي فإن انتقاص العقد يف حالة بطالنه وهذا ما من شأن إبقاء العقد يف جزء منه، ويف حالة تعذر الر 

تمثال يف الرد الكلي لثمن املنتوج من قبل الشكل الوحيد لتنفيذ إلزامية الضمان يف هذه احلالة يبقى م
 املتدخل. 

 اهلوامش و املراجع

اجلريد الرمسية عدد  2009مارس  8املتضمن قانون محاية املستهلك وقع الغش، الصادر يف  09/03من القانون  3/8عرفت املادة  -1
 ".ستهالكطبيعي أو معنوي يتدخل يف عملية عرض املنتوجات لالكل شخص ، املتدخل أبنه: " 13

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين مبقابل أو جماان، سلعة املذكور أعاله املستهلك أبنه "  09/03من القانون  3/2عرفت املادة  - 2
 ".أو حيوان متكفل به أو خدمة موجهة لإلستعمال  النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخــر

" الضمان : التزام كل متدخل خالل فرتة زمنية معينة يف حالة أعاله الضمان أبنه   09/03قانون من ال 3/20عرفت املادة -3 
 ".ظهور عيب ابملنتوج، ابستبدال هذا األخري أو إرجاع مثنه أو تصليح الساعة أو تعديل اخلدمة على نفقته

 تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحبسن نية" " جيباملتضمن القانون املدين على مايلي 75/58مر من األ 107نصت املادة  - 4
علي بوحلية بن بومخيس، القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى ، عني مليلة ـ  - 5

 .46. ص 2000اجلزائر ـ ، 
خالل فرتة الضمان يف حالة ظهور عيب  ابملنتوج " جيب على كل متدخل على أنه  09/03القانون  13/2تنص املادة  - 6

 استبداله أو إرجاع مثنه أو تصليح املنتوج أو تعديل اخلدمة على نفقته"
الذي يصيب : جيب على احملرتف يف مجيع احلاالت، أن يصلح الضرر على مايلي 90/266من املرسوم  6نصت املادة  - 7

 " .أعاله 3مفهوم املادة األشخاص واألمالك بسبب العيب وفق ما يقتضيه 
قد أشارت إىل شكل جديد لتنفيذ إلزامية الضمان، مل يكن معروفا يف النصوص  13/327جتدر اإلشارة بـأن نصوص املرسوم  - 8

 السابقة وهو التزام املتدخل إبعادة مطابقة اخلدمة.
 .261،ص 2009ملسؤولية املدنية للمنتج، دار هومه، اجلزائر، سي يوسف زاهية، ا - 9

 املتضمن القانون املدين. املرجع السابق. 75/58من األمـر  170أنظـر املادة  - 10
11) HASNAOUI Abdallah, LA GARANTIE DES DEFAUTS DES PRODUITS VENDUS AU 

CONSOMMATEUR , MEMOIRE SOUTENU POUR L  OBTENTION DU DIPLOM DE 

MAGISTER ,  FACULTE DE DROIT ET DE SIENCES Administratives de BEN AKNOUN, 

2000- 2001 ,p5. 
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، حيدد شروط وكيفيات وضع الضمان املتعلق ابلسلع واخلدمات حيز التنفيذ،  13/327من املرسوم التنفيذي رقم  14أنظر املادة  - 12

 18ـ16، ص49ج، ع  ، ج ر02/10/2013املؤرخ يف 
 . 86، ص 2009بعة أوىل، دار اخللدونية للنشـر والتوزيع، القبة ـ اجلزائرـ سعداوي سليم، محاية املستهلكـ اجلزائر منوذجاـ، ط - 13
املاجستري، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة  شهادة حليمي ربيعة ، ضمان االنتاج واخلدمات، رسالة مقدمة لنيل - 14

 .87، ص2001-2000ر،اجلزائ
 .79-78املرجع نفسه، ص  - 15
 . 79املرجع نفسه، ص  - 16 

على تنفيذ التزامه تنفيذا  181و180على مايلي" جيرب املدين بعد إعذاره طبقا للمادة   75/58من األمـر  164نصت املادة  - 17
 عينيا مىت كان ذلك ممكنا"

 .211، ص 1983قارنة(، الطبعة الثالثة، دار إقــرء، بريوت ـ لبنان، أسعد دايب، ضمان عيوب املبيع اخلفية) دراسة م - 18
 ، مرجع سابق.13/327من املرسوم  15أنظر املادة   - 19
 .47علي بوحلية بن بومخيس، املـرجع السابق، ص  - 20
 .81حليمي ربيعة، املـرجع السابق، ص  - 21
 .20، ص2010علي فياليل، االلتزامات  النظرية العامة للعقد ، موفم للنشر، اجلزائر،  - 22
 ، املـرجع السابق.90/266من املرسوم  9/2أنطر نص املادة  - 23
و  حيدد شروطه أملوإن أشار إىل إمكانية الرد، فإنه  13/327، وجتدر اإلشارة إىل أن املرسوم 90/266من املرسوم  9/2املادة  - 24

 حاالت الرد وهو ما يعترب قصورا يف أحكام املرسوم اجلديد.
 .201أسعد دايب ، املرجع السابق،  ص  - 25
 .204املرجع نفسه، ص  - 26
 . 83حليمي ربيعة، املـرجع السابق، ص  - 27
امعة اجلزائر، جوان الضمان القانوين للعيب اخلفي و ختلف الصفة يف عقد البيع، معهد العلوم القانونية، ج خواص جويدة،  - 28

  .137ص ، 1986
 . 83حليمي ربيعة، املـرجع السابق، ص  - 29
 .84املرجع نفسه،  ص  - 30
 املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات، املرجع السابق.  90/266من املرسوم  9و 5دتني وهو ما نصت علية املا - 31
 .122ـ  120خـواص جويدة، املــرجع السابق، ص ص  - 32
 .306دايب أسعد ، املرجع السابق، ص - 33
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 ت املسئولية اجملتمعية ذوي اإلعاقة كإحدى أولواي احلماية القانونية لألشخاص
 "دراسة حتليلية تطبيقية" يف القانون القطري

 د/ هارون أوروان                                     د/ طارق مجعه السيد راشد   
 أستاذ حماضر قسم "أ"                                    أستاذ القانون املدين املساعد  
 جامعة حيي فارس ابملدية –كلية احلقوق والعلوم السياسية                    جامعة قطر –كلية القانون    

 

 ملخص: 
الشك أن القانون يتالقى مع املسئولية اجملتمعية؛ ألن القانون عبارة عن قواعد تنظم سلوك األفراد 

ئص قواعده أهنا قواعد سلوك اجتماعي خل اجملتمع ومصحوبة جبزاء توقعه السلطة العامة، ومن أهم خصادا
فهما يتالقيان ويتعاضدان ألجل حتقيق التنمية املستدامة يف اجملتمع  ،جمتمع وال ميكن تطبيقها إال يف

ويف هذه النقطة يتناغم القانون مع املسئولية اجملتمعية  ،مع القوانني املطبقة واالتفاقيات الدولية والتماشي
ل تطرقنا إىل بيان اإلطار القانوين الذي تبناه املشرع القطري ألجل محاية وسيبدو ذلك واضًحا من خال

 اإلعاقة  حقوق ذوي
لألشخاص ذوي اإلعاقة بدًءا  يةية القانونحرصت التشريعات القطرية على تعزيز وكفالة احلما حيث

بيان حقوقهم والنص من الدستور القطري ومرورًا ابلقوانني اليت أولت اهتماما كبريًا هلذه الفئة من خالل 
 على دور ومسئولية الدولة جتاههم. 

 مقدمة:
لقد تبنت دولة قطر العديد من التدابري اليت تســــــــــــــعى من خالهلا إىل كفالة وتعزيز احلماية االجتماعية 

وهتدف تلك التدابري إىل كفالة حتقيق الدمج االجتماعي الكامل هلم ، والقانونية لألشــخاص ذوي اإلعاقة 
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ومن مث عملت على إنفاذ تلك احلماية هلم من خالل عدة أطر بعضــــــــــــــها قانوين والبعض  ،(1) يف اجملتمع
 اآلخر مؤسسي اجتماعي . 

وال عجب يف ذلك فقد أكدت  دولة قطر على أن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يعترب 
ية حقوق اإلنســــان ومحا من ضــــمن أولوايت الدولة وســــياســــتها االصــــالحية واليت ميثل فيها موضــــوع تعزيز

 .2030خياراً اسرتاتيجياً، كما مت التأكيد على ذلك يف رؤية قطر الوطنية 

ولن يكون هناك من ســــــبيل لتحقيق هذه الرؤية الوطنية لدولة قطر إال من خالل تعاظم دور املســــــئولية 
 نوين.والقامحاية األشخاص ذوي اإلعاقة على املستويني االجتماعي  اجملتمعية يف كفالة وتعزيز

 مشكلة البحث واهلدف منه 
إن اهلدف الرئيس للمســــــــئولية اجملتمعية هو املســــــــامهة يف التنمية املســــــــتدامة للقضــــــــاء على الفقر وتوفري 

. فهي عبارة عن شـــراكة بني مؤســـســـات القطاع اخلاص ومؤســـســـات (2)الصـــحة للجميع والعدالة اجملتمعية 
، البيئيةاجلوانب التعليمية والصحية واالجتماعية واالقتصادية و ة يف اجملتمع املختلفة لتحقيق التنمية املستدام
 - ISO 26000طبًقا للمواصــــفة العاملية للمســــئولية اجملتمعية  –ومن مث يعترب موضــــوع حقوق اإلنســــان 

 . (3)من ضمن املوضوعات السبعة الرئيسة للمسئولية اجملتمعية 

                                                 
املكتب اجلامعي احلديث  –خلاصة االجتاهات احلديثة والتطبيقات امليدانية يف رعاية ذوي االحتياجات ا –د. نصيف فهمي  -1

 . 169 -155ص  -2011
  responsibility of the""املسئولية اجملتمعية ويف هذا الصدد قضت حمكمة القضاء اإلداري املصري أبنه " تغدو -2

community  اليت  "املسئولية االجتماعية" لرجال األعمال والشركات منتجي السلع ومقدمي اخلدمات للمستهلك تعميقا ملفهوم
صار قائمًا على املوازنة احلكيمة يف حبيث  ""املسئولية االجتماعية تطور مفهوم بعد أن مل تعد تعين جمرد عمل اخلري وتقدمي اإلحسان

بتعظيم العائد االجيايب وتقليص التأثري السليب لنشاط الشركات  ,راف املتأثرة أبنشطة الشركات واملستفيدين منهامراعاة مصاحل مجيع األط
منا كذلك للمستهلكني واملستوردين وابلتايل حتقيق احرتام احلقوق واملصاحل األساسية ليس فقط للمالكني واملشتغلني، وإ علي مصاحلهم

اتريخ  - قضائية 62 لسنة - 46717 الطعن رقم - دائرة املنازعات االقتصادية -قضاء إدارينافسني ".  واملوردين واملتعاقدين وامل
 2009-5-16 اجللسة

ا " املواصفة العاملية للمسئولية اجملتمعية التقبيس العاملية إبعداد أول مواصفة عاملية يف املسئولية اجملتمعية عنواهنلقد قامت منظمة  -3
26000 ISO  من هذه املواصفة دليل املوضوعات الرئيسة للمسئولية اجملتمعية وهي سبع موضوعات ) احلوكمة  6وقد حدد البند رقم
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ي اإلعاقة يعترب من أهم موضـــــــــــوعات حقوق وملا كان موضـــــــــــوع رعاية وتعزيز حقوق األشـــــــــــخاص ذو 
 ، فإنه ابلتايل يعترب من ضمن أولوايت املسئولية اجملتمعية. اإلنسان

احلايل بعد صـــــــدور التقرير اخلاص ابملالحظات  ويكتســـــــب دور املســـــــئولية اجملتمعية أمهية كبرية يف وقتنا
تفاقية املتحدة فيما يتعلق اب ألممعن ا 2015أكتوبر  2يف  اخلتامية بشــــــــأن التقرير األوىل لقطر الصــــــــادر

منه دولة قطر فيما يتعلق بعدم كفالة  23حيث انتقد التقرير يف املادة  ،حقوق األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقة
ع ذوي اإلعاقة، وتفويض املساعد القضائي الذي تعينه احملكمة يف إبرام مجياالستقاللية التامة لألشخاص 
دي ذلك إىل اإلخالل مببدأ املســــاواة بينهم وبني غريهم من أفراد مث يؤ ومن  ،تصــــرفاهتم القانونية نيابة عنهم

 اجملتمع.

هذا التقرير وجمافاته للواقع الذي نعايشـــــــه يف دولة قطر،  اوإميااًن منا مبدى اخللط الذي وقع فيه واضـــــــعو 
املســــاواة  فقد وجهت وجهي حنو اختيار عنوان هذه الورقة البحثية ألبرز مدى كفالة دولة قطر حتقيق مبدأ

واًن ضـــــــد أي التامة بني األشـــــــخاص ذوي اإلعاقة وبني غريهم من ابقي أفراد اجملتمع ، وكذلك محايتهم قان
على الدور الذي لعبته املســـئولية اجملتمعية لتعزيز وكفالة حقوق  وأســـلط الضـــوء ،التمييزشـــكل من أشـــكال 

 ذوي اإلعاقة.

قة على الدور املضـــيء للمســـئولية اجملتمعية الذي ومن مث حري بنا أن نســـلط الضـــوء يف طيات هذه الور 
إلعاقة واحلفاظ على يفرض على املشـــرع القطري تنفيذ االتفاقيات الدولية بشـــأن محاية األشـــخاص ذوي ا

 حقوقهم عند إصدار التشريعات الوطنية.

 تحدث يف هذه الورقة البحثية عن حمورين مهمني مها : نلذا س
 محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ين لتعزيز واملبحث األول : اإلطار القانو 

 عاقة املبحث الثاين : اإلطار املؤسسي اجملتمعي لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإل
                                                 

قضااي املستهلك ومشاركة  رسات العمال والبيئة واملمارسات التشغيلية االدلة مع األفراد واملنظمات واملؤسسية و حقوق اإلنسان ومما
جملة املال واالقتصاد  – ISO 26000املسئولية اجملتمعية واملنظمة الدولية للمواصفات  –وتنمية اجملتمع ( د. اببكر ابراهيم الصديق 

 . 1ص  – 2011نوفمرب  – 67العدد  –اليت يصدرها بنك فيصل اإلسالمي السوداين 
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 اإلطار القانوين لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: املبحث األول

أنشطتها يف اجملتمع وذلك من خالل يقصد ابملسئولية اجملتمعية مسئولية املنشأة جتاه أتثريات قرارهتا و 
اجملتمع واألخذ يف  رخاء و ة يف التنمية املستدامة متضمنة صحةسلوك شفاف وأخالقي من شأنه املسامه

 .(4) املعنية وكذلك التماشي مع القوانني املطبقة ومعايري السلوك الدولية طرافاألاالعتبار توقعات 

ظم سلوك األفراد داخل تمعية؛ ألن القانون عبارة عن قواعد تنالشك أن القانون يتالقى مع املسئولية اجمل
أهم خصائص قواعده أهنا قواعد سلوك اجتماعي وال  اجملتمع ومصحوبة جبزاء توقعه السلطة العامة، ومن

فهما يتالقيان ويتعاضدان ألجل حتقيق التنمية املستدامة يف اجملتمع  ،(5)ميكن تطبيقها إال يف جمتمع 
ويف هذه النقطة يتناغم القانون مع املسئولية اجملتمعية  ،نني املطبقة واالتفاقيات الدوليةع القواوالتماشي م

وسيبدو ذلك واضًحا من خالل تطرقنا إىل بيان اإلطار القانوين الذي تبناه املشرع القطري ألجل محاية 
 حقوق ذوي اإلعاقة 

                                                 

ت  والشــركات قد أســاءت فهم  وتطبيق املســئولية اجملتمعية ، واقتصــر دورها  على تفعيل ال شــك أن  هناك العديد  من املؤســســا - 4
البيئية واالقتصادية  املبادرات ألجل  حتقيق أهداف تسويقية وإعالمية، وغاب عنها أن أحد أهم نتائج تطبيق املسؤولية اجملتمعية أببعادها

ألهداف التسويقية واإلعالمية.  وبناء على ذلك فإن هذه املؤسسات مطالبة اآلن واالجتماعية، هو السمعة اإلجيابية للمؤسسة وحتقيق ا
عاية وأكثر من أي وقت مضـــــى بتحمل املســـــؤولية اجملتمعية، وأن ال تقصـــــر نشـــــاطاهتا يف هذا اجملال على جمرد تقدمي بعض التربعات، ور 

التســــويق، دون وضــــع اخلطط، ودراســــة احلاجات، وصــــواًل لتحقيق  وتنظيم املؤمترات وتقدمي املبادرات، يف إطار العالقة العامة، أو قســــم
مفهوم العطاء الذكي الذي يضـــــــمن فاعلية املبادرات يف ســـــــد احلاجات بعد القيام إبجراء الدراســـــــات املعنية ووضـــــــع آليات قياس ملدى 

ل ابلعمل من مفهوم تقدمي اخلدمة فإن "البعد األخالقي اجملتمعي يف إدارة املؤســــــــــــــســــــــــــــات، أيخذ على عاتقه االنتقاالنجاح. ومن مث 
ســـة، التطوعية، إىل تطبيق أوســـع يقوم على تبين مفهوم املســـؤولية اجملتمعية، اليت ترتكز على التأمل الدائم يف حمطات املرور املنجزة ابملؤســـ

علية للمجتمع (، والقدرة خدمة املقدمة ) االنتقال من مفهوم الرتف املؤســـــســـــي إىل مفهوم ســـــد احلاجة الفوالتأكد من حاجة اجملتمع لل
على تشـــخيص مصـــادر قوة املؤســـســـة، إلدامتها ودراســـة ســـلبياهتا، لتالشـــيها هبدف القبول والتحســـني املســـتمر، وتبين ســـياســـة التغيري، 

ين للمستهدفات املتوخاة، وقد شكلت  هذه العوامل حافزاً لدى املؤسسات حنو تب والتجدد الدائم، ورسم السيناريوهات األكثر مالئمة
دار كنوز املعرفة للنشــر والتوزيع   -املســئولية اجملتمعية من أاللف إىل الياء  –مفهوم املســؤولية اجملتمعية" . راجع للمزيد : صــاحل احلموي 

 وما بعدها . 2ص  – 2015األردن 
 13ص  -2013نهضة العربية القاهرة دار ال –املدخل لدراسة القانون القطري  –: د. حسن حسني الرباوي  انظر يف هذا املعىن - 5
. 
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القانون لألشخاص ذوي اإلعاقة بدًءا من  فقد حرصت التشريعات القطرية على تعزيز وكفالة احلماية
لدستور القطري ومرورًا ابلقوانني اليت أولت اهتماما كبريًا هلذه الفئة من خالل بيان حقوقهم والنص على ا

 دور ومسئولية الدولة جتاههم. 

 أواًل : احلماية الدستورية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

تمع اص ابملقومات األساسية للمجتمع على أن اجملأكد الدستور القطري يف الباب الثاين منه واخل
القطري يقوم على دعامات العدل واإلحسان واحلرية واملساواة ومكارم األخالق، وألقى على عاتق الدولة 
صيانة هذه الدعامات وكفالة األمن واالستقرار، وتكافؤ الفرص بني املواطنني، والتضامن واإلخاء بينهم. 

ن واألخالق وحب الوطن، وحدد واجب سرة ابعتبارها أساس اجملتمع، قوامها الديوأبرز الدستور دور األ
وقايته من  أوجب صيانته من أسباب الفساد ومحايته من االستغالل و الدولة حنوها، كما اهتم ابلنشء و

 شر اإلمهال البدين والعقلي والروحي وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاته. 

وم اجملتمع القطري على دعامات " يق أنه ىالدائم عل من الدستور القطري 18ومن مث نصت املادة 
منه على أنه " تعمل  20وكذلك نصت املادة  ،مكارم األخالق "العدل، واإلحسان، واحلرية، واملساواة، و 

من  22الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن واإلخاء بني املواطنني كافة ". وتنص املادة 
الدستور كذلك على أنه  " ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وحتميه من االستغالل، وتقيه 

روحي، وتوفر له الظروف املناسبة لتنمية ملكاته يف شىت اجملاالت، على هدى شر اإلمهال البدين والعقلي وال
 من الرتبية السليمة ".

ترسيخ مفاهيم العدل  ا مجيعها هتدف إىل تعزيز ويتضح من خالل املفهوم العام هلذه النصوص أهن
قة. ولذا حرصت منها اإلعا واملساواة بني املواطنني ومنع أي شكل من أشكال التمييز على أي أساس و

دولة قطر على أن يكون موضوع حقوق اإلنسان يف صلب اإلصالح الدستوري والسياسي واالقتصادي 
تقوية البنية التحتية حلقوق اإلنسان يف  الهتمام يف تطوير وواالجتماعي والثقايف، حيث انعكس هذا ا

هاه عندما أكد الدستور على مستوايهتا التشريعية واملؤسسية. وقد بلغ احلرص على حقوق اإلنسان منت
( على 146عدم التضييق على هذه احلقوق أو االنتقاص منها، حبجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت املادة )
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يل األحكام اخلاصة ابحلقوق واحلرايت العامة إال يف احلدود اليت يكون الغرض منها منح أنه "ال جيوز تعد
 املزيد من الضماانت لصاحل املواطن". 

 ا : احلماية التشريعة لألشخاص ذوي اإلعاقةاثنيً 

صة ذلك لتنفيذ القوانني اخلا اجلهود احلكومية واألهلية يف الدولة متواصلة للنهوض بذوي اإلعاقة, و إن
, واليت هتدف إىل حتويل قطر 2030على أرض الواقع, وذلك حتقيقا لرؤية قطر  بذوي اإلعاقة وتطبيقها

قدمة قادرة على حتقيق التنمية املستدامة، وعلى أتمني استمرار العيش إىل دولة مت 2030حبلول العام 
ة البشرية، والتنمية االجتماعية، الكرمي لشعبها جيالً بعد جيل وتقوم رؤية قطر على أربع ركائز وهي: التنمي

 والتنمية االقتصادية، والتنمية البيئية. 

واليت مت إطالقها يف مارس  2011لتنمية الوطنية ومن أجل ترمجة رؤية قطر الوطنية مت وضع اسرتاتيجية ا
، وتعترب 2010( واليت مت اطالقها يف ديسمرب 2016-2011واالسرتاتيجية العامة لألسرة ) 2011

االسرتاتيجية خطة وطنية يف إطار اخلطة التنموية العامة للدولة واليت هتدف إىل متكني ومحاية ورعاية هذه 
 قضااي االعاقة يف احملاور املختلفة هلذه االسرتاتيجيات. األسرة وأفرادها. وقد مت دمج

 بعض وإنفاذا هلذه االسرتاتيجة فقد صدرت يف دولة قطر جمموعة من التشريعات اليت تناولت يف
 نصوصها أحكاًما تتعلق برعاية ذوي اإلعاقة وأسرهم، واليت منها ما يلي : 

 1995لسنة  38قانون الضمان االجتماعي رقم  -1

ا القانون تعريف الشخص املعاق يف نص املادة األوىل منه أبنه " كل شخص مل يتجاوز تضمن هذ
 .نه معاق وليس له دخل كاف للعيش "الثمانية عشر عاماً، وثبت بتقرير من اجلهة الطبية املختصة أ

ويتضح من هذا النص أن املشرع مل يتنب تعريًفا حمدًدا للشخص املعاق، وترك األمر للجهة الطبية املختصة 
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وضع ضابطني لوصف الشخص أبنه معاق مها أال يكون سنه قد جتاوز الثامنة عشر وليس له دخل  و
 . (6) كاف للعيش

يقصر مفهوم املعاق على من أصيب بعجز املعاق: األول مفهوم ضيق  وفقهًيا يوجد مفهومان للشخص
غري قادر على التكيف مع اجملتمع على النحو طبيعي، حبيث يدخل  معني يف أحد أعضاء جسمه، مما جيعله

صعوابت  كاإلعاقة العقلية أو السمعية أو البصرية أو اجلسمية و   يف نطاق هذا املعىن أنواع اإلعاقة املختلفة
أداء دوره الطبيعي يف واسع يطلق معىن املعاق على  أية حالة تعوق الفرد عن . والثاين مفهوم (7)تعليم ال

قد تبىن هذا املفهوم الواسع ملصطلح املعاق اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اجملتمع، و 
ن يشمل كل من يعانون م" نه أب األشخاص ذوي اإلعاقة" منها مصطلح األوىلعندما عرفت يف املادة 

مع خمتلف احلواجز من  عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد متنعهم لدى التعامل
املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين". وتبىن كذلك املشرع اإلمارايت هذا 

االحتياجات  قانون رعاية ذوي اإلعاقة وعاق يف املادة األوىل من املفهوم الواسع عند تعريفه  الشخص امل
أبن ذوي اإلعاقة هو " كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على املشاركة يف  2013لسنة  38اخلاصة رقم 

قصور يف أدائه الوظيفي"  إىلبعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية أدى  إصابتهنتيجة  ابآلخرينحياة اجملتمع أسوة 
)8(. 

تصاب إبعاقة معينة جتعلها غري قادرة على  " هم فئة من أفراد اجملتمع املعاقنيانفلة القول إذن أن 
اليت تعرب عن  املعاقني بدال من لفظة" االحتياجات اخلاصة ذوي" اجملتمع، وأصبح يطلق عليهم التكيف مع

                                                 
وميكن تعريف الشخص املعاق من منظور علم االجتماع أبنه ذلك الشخص الذي يتدىن مستوى أدائه عن أقرانه يف جمال من جماالت  -6

دو اإلعاقة متح –ن إال من خالل تغري الظروف احمليطة به . راجع : عبد احلي حممو صاحل األأداء مبا جيعله غري قادر على متابعة اآلخري
 . 56ص  – 1999دار املعرفة اجلامعية القاهرة  –من منظور اخلدمة االجتماعية 

اجمللة العربية للدراسات األمنية حممد السيد عرفة، احلماية القانونية حلقوق املعاقني يف الدول العربية، دراسة حتليلية مقارنة،  /د -7
 .316، ص36، العدد 18والتدريب، اجمللد

العربية ، املرجع السابق  الدول يف املعاقني حلقوق القانونية احلماية عرفة، السيد حممد/ للمزيد عن مفهوم الشخص املعاق : دراجع  - 8
 . 316ص -
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ويعزف عن  اجملتمع، جتعله ينعزل عن نفسية سلبية على الفرد ابإلعاقة، وماهلا من آاثر وانعكاسات  الوصم
 .(9)اآلخرين" االندماج مع

من هذا القانون حصول الشخص املعاق على معاش  3وقد كفل املشرع القطري مبوجب نص املادة 
 من الدولة. 

املختصة أبن تتخذ مجيع التدابري اليت من شأهنا  الوزراةعلى  17وأوجب املشرع مبوجب نص املادة 
وهنا أييت دور املسئولية اجملتمعية يف مساندة ومساعدة  ،قة مبا يكفل اندماجهم يف اجملتمعاأتهيل ذوي اإلع

اعتمادهم على أنفسهم وتعميق اإلجيابية يف نفوسهم  الدولة يف أتهيلهم وتشجعيهم على حتدي اإلعاقة و
 تفاعلهم مع اجملتمع بشكل كبري.  ا مؤهلني خلدمة وطنهم ولنجعل منهم أفرادً 

 ابختاذمنه كذلك على أنه " تقوم الوزارة ابلتعاون مع اجلهات املختصة،  17املادة ا نصت ويف هذ
التدابري الالزمة لتأهيل املنتفعني بنظام الضمان االجتماعي وفقاً ألحكام هذا القانون، هبدف متكينهم من 

 ومن هذه التدابري ما يلي:  ،نفسهم يف كسب معيشتهمعتماد على أاال

 دريب املهين.د مبراكز التإحلاق األفرا -1
 تنظيم الدورات التدريبية هلم. -2
 تشجيع األفراد على مواصلة التعليم.  -3
 املساعدة يف إقامة مشروعات إنتاجية صغرية هلم.  -4

ن عذر مقبول، جاز للوزارة وقف فإن رفض أحد املستحقني، أو أحد أفراد أسرته، التأهيل املتقدم دو 
 . “صرف املعاش املستحق 

املشرع القطري مل يفرد قانوانً خاصاً حبماية املعاق يف حاالت اخلطر أو الكوارث إال  غم من أنوعلى الر 
احلماية للمعاق يف حالة الكوارث  بشأن الضمان االجتماعي قد وفر 1995( لسنة 38أن القانون رقم )

                                                 
محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان" جملة الفقه و القانون. -موايسي بو عالم - 9

 . 175ص  – 2014) 17(.2014)
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( من 19ادة )دت املقد أور  ( منه، و3واخلطر عندما اعترب املعاق من ضمن الفئات املستهدفة يف املادة )
ذات القانون على أن تقوم وزارة الشؤون االجتماعية، يف حالة حدوث كارثة بتدبري اإلغاثة العاجلة، وتقدمي 

واألفراد املنكوبني ويصدر الوزير قراراً ابلقواعد والضوابط املتعلقة ابملساعدات املعونة النقدية والعينية لألسر 
كوارث اليت يتخلف عنها وفاة أو إصاابت جسيمة أو خسائر لألفراد أو اليت تقدمها الوزارة يف حاالت ال

 املمتلكات.

 بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة  2004لسنة  2القانون رقم  -2

كورة القوانني القطرية اليت عنيت بشكل كبري بتنظيم حقوق ذوي االحتياجات يعترب هذا القانون هو اب
هوم ذوي االحتياجات اخلاصة ومفهوم التأهيل والرعاية اخلاصة حيث يتعرض هذا القانون لتحديد مف

 وقد عرف املشرع يف املادة األوىل ،احلقوق اليت جيب أن يتمتعوا هبا اخلدمات اليت جيب تقدميها هلم وكذلك
من هذا القانون الشخص ذو االحتياجات اخلاصة أبنه " كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم 

اجلسمية أو النفسية أو العقلية إىل املدى الذي حيد من إمكانيته للتعلم أو  يف أي من حواسه أو قدراته
 .(10)التأهيل أو العمل "

أما أن تكون كلية أو جزئية, وأضاف إىل ذلك إما أن  ،القانون اإلعاقة إيل عده مستوايتوقد صنف 
دائمة, أو مبا يعرف  كما اشرتط يف اإلعاقة أن تكون  ،حسية أو جسمية أو نفسيه أو عقليهتكون إعاقة 

أي أن اإلعاقة  أو القصور يف القيام ابألعمال الطبيعية لفرتة حمدودة أو قصرية ال يؤدي  ،يلطو ابألجل ال
تتعلق ابلقصور وبني أن اإلعاقة ال  ،ال على العالقة بينه وبني جمتمعهلى املصاب و إىل آاثر مستمرة ع
كما بني أن   ،على نظام اجملتمعر ماعية واالقتصادية اليت تؤثبل ابآلاثر النفسية واالجت ،الفسيولوجي املؤقت

القيام أبي عمل اإلعاقة الدائمة ينتج عنها " عدم قدرة الشخص على التعليم أو التأهيل أو العمل أو 
 طبيعي". 

                                                 
أما املشرع اإلمارايت فقد ميز يف املادة األوىل منه  بني الشخص املعاق والشخص ذو االحتياجات اخلاصة يف قانون رعاية ذوي  -10

 . 2013لسنة  38حتياجات اخلاصة رقم اإلعاقة واال
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كما نص القانون على توفري بيئة فيزايئيه مناسبة لذوي اإلعاقة وذلك من خالل هتيئة البيئة حبيث 
كما نص على توفري وأتمني املرافق اخلاصة بذوي اإلعاقة, من   ،بلالوصول إىل اخلدمة أبيسر السميكنهم 

 ة هلم دون التعرض أليه أخطار.مساكن ذات مواصفات معينة وأماكن عامة لتسهيل احلرك

بشأن األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة  2004( لسنة 2وقد جاءت نصوص القانون رقم )
( منه على أنه )يتمتع ذوو االحتياجات  2اواة وعدم التمييز، حيث نصت املادة )متضمنة ملبدأ املس

(، فقد جاء النص مطلقاً وعاماً، ا يتمتعون به من حقوق مبوجب التشريعات األخرىاخلاصة، إضافة إىل م
و أي أن مجيع األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة من ذكور وإانث، دون متييز بني الفتيان أو الفتيات أ

 بني الرجال أو النساء من املعاقني، هلم احلق يف التمتع ابحلقوق دون التمييز بينهم بسبب اجلنس.

 ( 129حىت  127القانون املدين يف املواد من ) -3

من  129 -127إن حديثنا عن احلماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف ضوء نصوص املواد 
بعد صدور التقرير اخلاص ابملالحظات اخلتامية بشأن التقرير األوىل القانون املدين حيظى أبمهية كبرية خاصة 

األشخاص ذوي اإلعاقة. عن األمم املتحدة فيما يتعلق ابتفاقية حقوق 2015أكتوبر 2يف  لقطر الصادر
منه دولة قطر فيما يتعلق بعدم كفالة االستقاللية التامة لألشخاص ذوي  23حيث انتقد التقرير يف املادة 

ة، وتفويض املساعد القضائي الذي تعينه احملكمة يف إبرام مجيع تصرفاهتم القانونية نيابة عنهم. ومن اإلعاق
 بينهم وبني غريهم من أفراد اجملتمع. املساواةمث يؤدي ذلك إىل اإلخالل مببدأ 

موانع  من القانون املدين تتعلق مبوضوع 129حىت  127ورًدا على هذا التقرير نود القول أبن املواد من 
ومن مث أجاز  ،زدوجة أو العجز اجلسماين الشديداملانع الطبيعي املتمثل يف العاهة املواليت منها  ،األهلية
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مدين للمحكمة أن تعني للشخص املعاق مساعًدا قضائًيا ملعاونته يف  127املشرع مبوجب نص املادة 
 .(11)التصرفات اليت ترى احملكمة أن مصلحته تقتضي املساعدة فيها 

ومن مث نرى أن التقرير قد خلط بني موانع األهلية وعوارض األهلية وفهم واضعوه من تقرير نظام 
لية ومن مث ينوب عنه يف إبرام تصرفاته القانونية الشخص املساعدة القضائية أن الشخص املعاق انقص األه

 القيم عليه.

أمور تصيب  هيفالعوارض  ،لألهليةا بني املوانع والعوارض وهذا الفهم ليس صحيًحا ألن هناك فارقً 
. بينما املوانع (12)الشخص البالغ الرشيد من شأهنا أن تعدم األهلية أو تنقصها على حسب طبيعة العارض 

هي عبارة عن ظروف طبيعية أو مادية أو قانونية تطرأ للشخص بعد بلوغ سن الرشد فتمنعه من إبرام 
ل أهليته. فالفارق بينهما يف أن املانع ال شأن له ابلتمييز التصرفات القانونية بنفسه على الرغم من كما

ملعاق وبني فهمه وإدراكه لظروف التعاقد أو والعقل وإمنا العاهة املزدوجة هي اليت حتول بني الشخص ا
يف حني أن العوارض تصيب الشخص يف عقله ومتييزه فتعدم أهليته متاًما أبن يكون  ،(13) التعبري عن إرادته

 .(14)أو معتوًها أو تنقص من أهليته مىت كان سفيًها أو ذو غفلة جمنواًن 

مدين من أنه تكون قابلة لإلبطال  128ررته املادة لعل من النقاط البارزة للرد على التقرير أَيًضا ما ق
ولكن تكون صحيحة إذا أذنت  ،رًدا بعد قيد قرار املساعدة عليهالتصرفات اليت يربمها ذو العاهتني منف

وهذا يعين أن املشرع قد كفل االستقاللية التامة  ،النفراد هبا أي بدون مساعد قضائيمة له اباحملك
                                                 

بظروف التعاقد، أو  إذا كان ابلشـخص عجز جسـماين شـديد من شـأنه أن يصـعب عليه اإلملام»مدين على أنه  127تنص املادة  -11
قضــائياً،  التعبري عن إرادته، وعلى األخص إذا كان أصــماً أبكماً أو أعمى أصــماً أو أعمى أبكماً، جاز للمحكمة أن تعني له مســاعداً 

 يعاونه يف التصرفات اليت ترى أن مصلحته تقتضي املساعدة فيها ".
؛ د. حممود  176ص – 2001منشأة املعارف االسكندرية  –رية احلق نظ –املدخل إىل القانون  -انظر : د. نبيل إبراهيم سعد - 12

؛  273 – 2002دار النهضة العربية  –ة االسالمية دراسة مقارنة يف القانون القطري والشريع –أصول القانون  –عبد الرمحن حممد 
 . 244 ص – 2006القاهرة دار النهضة العربية  –النظرية العامة للحق  –د. عبد اهلادي العوضي 

العاهة هي مانع طبيعي يرتتب على وجودها عدم استطاعة الشخص مباشرة التصرفات القانونية  بنفسه ..راجع : د. مصطفى  - 13
 . 569 – 2002منشورات احلليب احلقوقية  –احلق  –القاعدة القانونية  –النظرية العامة للحق  –نبيل سعد اجلمال و د. 

 . 110ص  – 1980 –مكتبة عني مشس  –مدخل القانون ونظرية احلق وااللتزام  –عبدهللا  راجع يف هذا املعىن : أنور - 14
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لألشخاص ذوي اإلعاقة يف إبرام تصرفاهتم القانونية وبدون مساعد قضائي مىت كانت حالتهم الصحية 
رام التصرف قائًما حيث إن املساعد القضائي ال يعترب انئًبا قضائًيا ينفرد وحده إبب ،(15)تسمح هلم بذلك 
 .(16) لقانونيةوإمنا هو معاون للمعاق يشرتك معه يف إبرام التصرفات ا فيه مقام األصيل ،

وأخريًا أجاز املشرع انفراد املساعد القضائي إببرام التصرف القانوين إذا أذنت احملكمة له بذلك، عندما 
 .(17)يكون هناك خطر يهدد مصاحل ذو العاهتني ابخلطر

  ن خالل االنضمام لالتفاقيات الدولية اليت حتمي حقوق ذوي اإلعاقةاحلماية ماثلثًا : 

قواعد معاملتهم، أن و ألوضــــاع ذوي االحتياجات اخلاصــــة،  البني من التطور التارخييلقد قضــــي أبن " 
أجل  كثريا من الواثئق الدولية قد منحتهم الرعاية اليت يقتضـــيها إمناء قدراهتم، وأن جهودا تبذل إبطراء من
ديدة تشــــــخيص عوارضــــــهم يف مهدها، وقبل اســــــتفحال خطرها، قم تقييمها للحد من آاثرها، وأن آراء ع

من خالل محالهتـا اإلعالميـة بوجـه خـاص  -تـدعو الـدول علي تبـاين اجتـاهـاهتـا، ألن تنقـل إيل جمتمعـاهتـا 
awareness raising   هم من احلقوق ما يبصرها أبن ذوي االحتياجات اخلاصة مواطنون ينبغي منح
بول ابلتدابري اليت تفرضـــها، ، لتمهد بذلك للقهم الذاتية اليت ال ميلكون دفعهاما يكون الزما ملواجهة ظروف

م 9/12/1975وتعينهم علي مواجهة مســـئولياهتم، وكان من بني تلك املواثيق ذلك اإلعالن الصـــادر يف 
ذوي االحتيــــاجــــات اخلــــاصــــــــــــــــــة يف شــــــــــــــــــأن حقوق  3447عن اجلمعيــــة العــــامــــة لألمم املتحــــدة برقم 

declaration on the rights of disabled persons   الدول ســـــــــــواء من ، متوخيا أن تعمل
خالل التدابري الفردية ، أو عن طريق تضـــــــــــــــافر جهودها من أجل إرســـــــــــــــاء مقاييس أكثر حزما للنهوض 

                                                 
ال التصرف الذي تقررت املساعدة القضائية يف شأنه، مىت صدر من الشخص يكون قابالً لإلبط» مدين على أنه  128تنص املادة  - 15

 «.كمة قد أذنت له ابالنفراد يف إبرامهبعد قيد قرار مساعدته، بغري معاونة املساعد. وذلك ما مل تكن احمل
 . 197-196ص – 1979 -1ط –دار الفكر العريب  –النظرية  العامة حلق  –د. حممد شكري سرور  - 16

ذا تعذر على الشخص بسبب حالته اجلسمية أو املرضية أن يربم التصرف ولو مبعاونة املساعد، »مدين على أنه  129تنص املادة  -17
شخص عن ذلك، جاز للمحكمة أن أتذن للمساعد القضائي يف أن يربمه ابالنفراد نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم أو إذا امتنع ال

 «.إبرامه أن يهدد مصاحله ابخلطر
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ق تقدمهم من أبوضــــــــاع ذوي االحتياجات اخلاصــــــــة، وتوكيد ضــــــــرورة اســــــــتخدامهم بصــــــــورة كاملة، وحتقي
رة تطوير ملكاهتم الناحيتني االجتماعية واالقتصـــــــــــــادية، آخذة يف اعتبارها احتياجاهتم اخلاصـــــــــــــة، وضـــــــــــــرو 

إلعدادهم حلياة أفضــل، حلفزهم علي االندماج يف جمتمعاهتم من خالل إســهامهم يف أكثر مناحي النشــاط 
اء منها، وال متييز يف نطاقها يكون تنوعا، ويؤكد هذا اإلعالن أن احلقوق املنصــــــــوص عليها فيه، ال اســــــــتثن

أو اآلراء علي اختالفها، أو بناء علي أي مركز مرده إيل العنصــــــــــــــر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين 
 .(18)آخر يتعلق ابملعوق أو أبسرته."

 يف إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية حلقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق ذوي اإلعاقة بصفة خاصةو 
 .(20) 2008عام  اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي إىل ، فقد صادقت دولة قطر وانضمت (19)

حيث نصت املادة األوىل من هذه االتفاقية على أن الغرض منها هو " تعزيز ومحاية وكفالة مجيع 
ت األشخاص ذوي اإلعاقة متتًعا كاماًل على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلراي

لعامة اليت تتعهد ونصت كذلك على جمموعة من االلتزامات ا ،زيز احرتام كرامتهم املتأصلة "عاألساسية وت
 هبا الدول األعضاء يف املادة الرابعة منها.

                                                 
 .28/5/2016جلسة  -ق  61لسنة  8617الدعوي رقم  -احملكمة اإلدارية العليا   - 18

 -  5ط –انون حقوق اإلنسان ) مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ( ق –راجع حول حقوق اإلنسان : حممد بشري الشافعي  - 19
 . 252ص  – 2009اإلسكندرية منشأة املعارف 

 ديسمرب  13يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدهتما اللذان االختياري، وبرتوكوهلا اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية - 20
 تعرتف ال وهي .اإلنسان حقوق ملعاهدات تكملة واالتفاقية اإلنسان، حلقوق الدولية لصكوكا جمموعة إىل إضافة أحدث مها ، 2006

 ينبغي جماالت االتفاقية وتعني .اإلنسان حبقوق املساواة قدم على متتعهم وضمان اإلعاقة ذوي لألشخاص جديدة إنسان حقوق أبي
 .روتيين بشكل تنتهك كانت احلقوق هذه ألن فيها حقوقهم ممارسة من اإلعاقة ذوو األشخاص يتمكن لكي فيها تعديالت إدخال

 االتفاقية، أحكام مبوجب ملزمة فالدول .متماسك عمل إلطار أساسا توفر وهي اجلميع، على تطبيقها ينبغي عاملية معايري ووضعت
 مجيع وبشأن االتفاقية يذلتنف وسياسات تشريعات وتنفذ تضع عندما متثلهم، منظمات بواسطة اإلعاقة ذوي األشخاص مع ابلتشاور
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حياة يف تؤثر اليت األخرى العامة السياسة املسائل

 شاملة معاهدة أول وهي دولة، 119 من أكثر االتفاقية على وصدقت ، 2008 عام النفاذ حيز املتحدة األمم اتفاقية دخلت
 إقليمي . تكامل ملنظمات توقيعها ابب حيفت اتفاقية وأول والعشرين احلادي القرن يف اإلنسان حلقوق
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 اليت اختذهتا دولة قطر لرعاية حقوق ذوي اإلعاقة  اإلجراءات التدابري و -

وجاء يف الدوليــة حلقــوق األشخــاص ذوي اإلعـاقــة  دولة قطر تقريرها األويل حول تنفيذ االتفاقية أعدت
 مت اختاذها هي : اليت اإلجراءاتالتقرير العديد من 

أصدر املصرف املركزي تعليمات إىل كافة البنوك واملصارف العاملة ابلدولة يف شهر مايو من عام   -1
اص هبا يف األماكن ت )كاونرتات( خاصة بذوي اإلعاقة مع وضع شعار خلتهيئة منافذ خدما 2010

 دولة، وتوفري مواقف خاصة لسياراهتم وهتيئة املداخل اخلاصة هبم.املخصصة لذلك يف كل بنوك ال
( من قانون اإلجراءات اجلنائية ضـــــمانة أخرى هامة ألصـــــحاب اإلعاقة العقلية فيما 6كفلت املادة ) -2

ه مع مصــلحة من ميثله، أو مل يكن له ابة العامة مقام اجملين عليه إذا تعارضــت مصــلحتتضــمنته من قيام الني
 من ميثله.

بشأن الفصل يف املنازعات اإلدارية حق  2007( لسنة 7( من القانون رقم )3وكذلك كفلت املادة )
 اللجوء إىل القضاء لألفراد يف املنازعات اإلدارية دون متييز.

عية حبكم االختصاصات  واألشخاص ذوي اإلعاقة بوزارة الشؤون االجتماكما تباشر إدارة املسنني
التدابري التنفيذية الرامية إىل تطوير  2009( لسنة 40( من القرار األمريي رقم )14املناطة هبا يف املادة )

ات وتنفيذ الربامج واخلدمات الالزمة لرعاية وأتهيل األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني ابلتنسيق مع اجله
لتحقيقات، وما ذا الدور االجتماعي، شهوداً كانوا أم حمالني لاملعنية ابلتحقيق، لضمان إمكانية قيامهم هب

 يتلوها من إجراءات قانونية أخرى.

( من قانون اإلجراءات اجلنائية على عضو النيابة 72وقد أوجب املشرع القطري فيما أورده بنص املادة )
 على أداء مهمته ابلصدق الشهود بواسطة مرتجم بعد أن حيلف األخري مييناً العامة مساع أقوال اخلصوم أو 

ان اخلصوم أو الشهود جيهلون اللغة العربية، ومن مث يلتزم عضو النيابة العامة يف حالة واألمانة، وذلك إذا ك
ارة االستعانة مبرتجم متخصص يف لغة اإلش –خاصة الصم والبكم  –التحقيق مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ني أو شهود أو جمين عليهم.اخلاصة ابلصم والبكم وذلك سواء كانوا متهم
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ويف إطار السعي الدائم للنيابة العامة لتطوير العمل مبا يليب متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة، فقد 
فوفني قامت إبعداد نسخة من قانوين العقوابت واإلجراءات اجلنائية بطريقة )برايل( وقدمتهما إىل مجعية املك

 عليها. اإلطالعالقطرية حىت يتمكن املكفوفون من 

كما ميكن تلخيص بعض الرتتيبات التيسريية األخرى لذوي اإلعاقة يف إطار اإلجراءات اجلنائية على 
 النحو التايل:

تسهيل اإلجراءات املتخذة يف  ختصيص غرفة حتقيق مهيأة الستقباهلم روعي فيها حفظ مشاعرهم و •
 إهنائها ابلسرعة املمكنة. مواجهتهم و

إحاطة اإلجراءات اجلنائية مع األشخاص ذوي اإلعاقة  يب األجهزة األمنية بصددمثة تعليمات دائمة ملنسو  •
 املعنيني ابلسرية.

أحدهم مع عجزه عن االنتقال إىل مركز الشرطة، فإنه يتم االنتقال إليه الختاذ يف حالة تلقي بالغ من  •
 ما يقتضي من إجراءات قانونية.

 يتم االستعانة خببري إشارة عند احلاجة. •

سيارة مزودة أبجهزة تتناسب مع أوضاع كل منهم عند عرضه على النيابة العامة أو احملكمة، أو  ختصص •
 مثوله أمامها.أي جهة أخرى يوجب القانون 

يتم ختصيص أماكن معينة لوقوف سياراهتم فضالً عن هتيئة وسائل طبية خاصة من قبيل الكراسي املتحركة  •
 ملساعدهتم على التنقل.

هيل دخول وخروج ذوي اإلعاقة احلركية إىل دوائر الشرطة والنيابة رج خاصة معدة لتستوافر مداخل وخما •
 العامة.

 اجللسات ابحملاكم لذوي اإلعاقة مبا يتناسب وحالتهم.وجود أماكن خمصصة يف قاعات  •
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ومن جهة أخرى فقد كفل املشرع القطري للمتهمني ذوي اإلعاقة من فئة املصابني بعاهة عقلية ضماانت 
( من قانون اإلجراءات اجلنائية من عدم جواز رفع 212( و )210( و )209فيما تضمنته املواد ) خاصة

 حماكمتهم.نائية عليهم أو الدعوى اجل

( من قانون العقوابت املسئولية اجلنائية عن األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية بنصها 54ورفعت املادة )
( 355كما نظم املشرع مبوجب نص املادة )  ،اليت يرتكبوهناائياً عن اجلرائم صراحة على عدم مسئوليتهم جن

مقيدة للحرية بعاهة يف العقل فأوجب أتجيل  من قانون اإلجراءات اجلنائية حالة إصابة احملكوم عليه بعقوبة
ه من مدة تنفيذ العقوبة عليه حىت يربأ، وإيــداعه يف مأوى عالجي على أن ختصم املدة اليت يقضيها في

( من قانون املرافعات املدنية حيث نصت على: ) من 283ابإلضافة إىل أن املادة ) ،كوم هباالعقوبة احمل
 الشهادة، إذا أمكن أن يبني مراده، ابلكتابة أو ابإلشارة(. ال قدرة له على الكالم يؤدي

م ( من قانون اإلجراءات اجلنائية ضمانة أخرى للمجين عليه213كما كفل املشرع القطري يف املادة )
مؤمتن من ذوي اإلعاقة العقلية، تتمثل يف جواز إيداعهم مؤقتاً يف مأوى عالجي أو تسليمهم إىل شخص 

 أن يفصل يف الدعوى.حبسب األحوال إىل 

( من قانون ذوي االحتياجات اخلاصــــة )أن خيصــــص لذوي 5ضــــمن املشــــرع للمعاق  يف املادة رقم ) -3
( نســـبة ال تقل 4لبطاقات املنصـــوص عليها يف املادة )االحتياجات اخلاصـــة الذين حيملون الشـــهادات أو ا

فقـاً لقـدرات ومؤهالت % من جمموع درجات الوظائف يف اجلهـات املختصـــــــــــــــة، ويكون التعيني و 2عن 
ذوي االحتياجات اخلاصة بناًء على ترشيح اجمللس ابلتنسيق مع اجلهات املختصة، كما يلتزم كل صاحب 

% من 2وعشرين عامالً فأكثر، بتخصيص نسبة ال تقل عن  عمل يف القطاع اخلاص أن يستخدم مخسة
مجيع األحوال ال جيوز التعيني يف  ذوي االحتياجات اخلاصـــــــــــــة لتعيينهم فيها و حبد أدين عامل واحد، ويف

اخلاصـــــــة، إال يف حدود عدم وجود من يســـــــتحق التعيني منهم  هذه الوظائف من غري ذوي االحتياجات 
وتكون األولويـــة يف التعيني يف الوظـــائف واألعمـــال  ،كتـــابـــة على ذلـــك(رط موافقـــة اجمللس  فيهـــا، وبشــــــــــــــ

املخصصة لذوي االحتياجات اخلاصة للمصابني منهم بسبب العمليات أو إثناء أداء اخلدمة العسكرية أو 
 بسببها.
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واليت تعمل على طباعته  –كفل ميثاق حقوق ومسؤوليات املريض الذي اعتمدته مؤسسة محد الطبية  -4
العديد من احلقوق للمرضى دون متييز حيث نص يف   -فيات واملراكز الصحيةيف أروقة املستشوتوزيعه 

مادته األوىل على حق املريض يف " احلصول على خدمات الرعاية الطبية بغض النظر عن العرق، الدين، 
 املوطن األصلي، املعتقدات، القيم، اللغة، العمر أو اإلعاقة".

للتعرف على األسباب اليت تؤدي إىل اإلعاقة وتداعياهتا  الطبية الدراساتكما تقوم املستشفى إعداد 
 الوقاية منها وتعميمها على اجلهات املعنية يف الدولة. وسبل

ومن جهة أخرى فإن اجمللس األعلى للصحة يضطلع ابلشراكة مع املعاقني مبهام توعوية هتدف للرتويج 
متعون بنفس احلقوق واحلـــرايت اليت يتمتــع بـها يف اجملتمع،  يتلصورة املعاقني ابعتبارهم قادرين ومسامهني 

 مجيـع األشخاص اآلخرين.

ت وزارة الداخلية بتخصيص مبىن خاص بذوي اإلعاقة وكبار السن لتقدمي اخلدمات اليت تعىن هبا مقا  -5
إجراءات إصدار اجلواز افة اإلدارة العامة جلوازات املنافذ وشؤون الوافدين واإلدارات التابعة هلا واليت تشمل ك

اجلديد، وإصدار البطاقة الشخصية وجتديدها، إىل جانب املعامالت اخلاصة ابإلقامة والتأشريات وقيد 
املنشأة وغريها من اخلدمات، علمًا أبن اإلدارة املذكورة قد حرصت على أن جتمع كافة اخلدمات اليت 

مت إبعداد )املوظف الشامل الذي يتوىل إجناز ا قاتقدمها لكبار السن وذوي اإلعاقة يف مكان واحد، كم
 كافة املعامالت يف هذا املكان(.

فيما يتعلق حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املعيشة املستقلة واملشاركة يف اجملتمع، فإنه طبقا لقرار  -6
الذي نص على  و 1/1/1997واملنعقد بتاريخ  1997جملس الوزراء يف اجتماعه العادي األول لعام 

ووفقًا لقرار  ،عاقني يف ضوء الشريعة اإلسالمية"مي االقرتاحات املناسبة ملساعدة املسنني والعجزة وامل"تقد
بشأن أولوايت وضوابط االنتفاع بنظام إسكان ذوي احلاجة، فقد  2007( لسنة 18جملس الوزراء رقم )

( منه 2شار يف املادة )أعاقة، حيث امل أسوة ابملرأة غري وفر للمرأة املعاقة احلق يف االنتفاع بنظام اإلسكان
)ينتفع القطري ذكرًا أو أنثى هبذا النظام للضوابط التالية: أن يكون من الفئات اليت حتتاج إىل رعاية 

( لسنة 2كما نصت املادة الثانية من القانون رقم )  ،اليتيم والعاجز عن العمل واملسن(اجتماعية كاملعاق، و 
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اصة مبا يلي: "يتمتع ذوو االحتياجات اخلاصة إضافة إىل ما يتمتعون اخل بشأن ذوي االحتياجات 2004
املسكن الذي يكفل هلم احلركة  -7به من حقوق مبوجب التشريعات األخرى ابحلقوق  التالية: "..... 
 .(21) والتنقل أبمان وسالمة، وأتمني املرافق اخلاصة هبم يف األماكن العامة"

وهي  وي اإلعاقة داخل املنزل، فقد مت استحداث خدمة)آمرين(ات لذاخلدمأما فيما يتعلق بتقدمي  -7
خدمة تطلقها وزارة الشؤون االجتماعية هبدف التسهيل والتيسري على املراجعني املتعاملني مع الوزارة، وهم 

 من املسنني، وذوي االحتياجـات اخلاصة الذين يعجزون عن الوصـول إليها أصحاب احلاالت اخلاصة
عن  ابلضمان االجتماعي، ومن خالل هذه اخلدمة تعمل الوزارة على التواصـل معهم خلاصةاتب اواملك

 .اليت توفرها هلم أجل تقدمي طلبات أو احلصول على اخلدمات طريق الزايرات امليدانية، من

 اإلطار املؤسسي اجملتمعي لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: املبحث الثاين 

ملعرفة وقياس املســــــــــتوى احلضــــــــــاري للدولة هو معرفة مدى اهتمام  عايري األســــــــــاســــــــــيةيعترب من أحد امل
لن يتأتى ذلك إال من خالل توفري كافة اخلدمات التأهيلية  . واإلعاقةذوي  األشـــخاصاجملتمعات حبقوق 

االهتمام يتم ترمجة هذا  ولن ،ن من االندماج يف اجملتمعلتتمك اإلعاقةوالتدريبية والتعليمية ملختلف فئات 
 األهليةخالل ضمن منظومة املسؤولية االجتماعية واجملتمعية بني مجيع مؤسسات الدولة احلكومية و  إال من

ومن هنا ميكن القول أبن املســــــئولية اجملتمعية اليت تضــــــطلع هبا العديد من مؤســــــســــــات اجملتمع  ،واخلاصــــــة
لى التفاعل ة قوية وقادرة عضــــــعيفة إىل شــــــخصــــــي املختلفة تســــــعى للعمل على حتويل الفرد من شــــــخصــــــية

 . (22)والتعاون مع احمليط االجتماعي من حوله 

                                                 
اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات رعاية أالشخاص ذوي اإلعاقة  –اخلدمات : اجمللس األعلى لشئون األاسرة راجع للمزيد عن هذه  -21
  2012 –بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة  2004لسنة  2دراسة إحصائية وصفية ألغراض القانون رقم  –

ورقة عمل  –مج ورعاية األشخاص ذوي اإلعاقة املسئولية االجتماعية لوزارة الشئون االجتماعية يف د –السعدي  د. رحاب عارف -22
جامعة  –مقدمه إىل مؤمتر املسئولية االجتماعية واألخالقية والقانونية جتاه رعاية ومتكني األشخاص ذوايإلعاقة يف اجملتعع الفلسطيين 

 . 7 ص – 3/6/2016القدس املفتوحة يف 
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وي اإلعاقة يف ســــــــيربز دور املســــــــئولية اجملتمعية يف خلق بيئة قانونية واجتماعية واعية حبقوق ذومن هنا 
قة ومن مث جيدر بنا احلديث عن دور املســــــــئولية اجملتمعية يف تعزيز حقوق ذوي اإلعا ،شــــــــىت جماالت احلياة
 على النحو التايل :

 أواًل : على املستوى احلكومي 

 :التأهيلي لذوي اإلعاقة االجتماعيعلى املستوى -1 

ومحاية حقوق جتسد اهتمام الدولة حبقوق ذوي اإلعاقة من خالل إنشاء العديد من املؤسسات لتعزيز 
فعلى  ،غري احلكومياحلكومي و اإلنســـــــان مبفهومها التكاملي واملرتابط وغري القابل للتجزئة على املســـــــتوى 

املســــتوى احلكومي مت إنشــــاء اجمللس األعلى لشــــؤون األســــرة والعديد من اإلدارات املعنية حبقوق اإلنســــان 
إلنســــــان بوزارة اخلارجية، وإدارة حقوق داخل الوزارات منها على ســــــبيل املثال ال احلصــــــر مكتب حقوق ا

سات خاصة ذات نفع عام مثل املؤسسة القطرية ملكافحة اإلنسان بوزارة الداخلية، إضافة إىل إنشاء مؤس
حلماية الطفل واملرأة. وعلى املســــــتوى غري احلكومي مت إنشــــــاء اللجنة  االجتار ابلبشــــــر واملؤســــــســــــة القطرية

ســـــــــــــيس العديد من منظمات اجملتمع املدين املعنية حبقوق اإلنســـــــــــــان الوطنية حلقوق اإلنســـــــــــــان، كما مت أت
 والتنمية. 

 :(23) وي اإلعاقة فقد قامت الدولة مبا يلياية حقوق ذوعلى صعيد مح

 إنشاء إدارة املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة بوزارة الشؤون االجتماعية -أ

                                                 
راسة وصفية حتليلية لواقع اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة  - راجع : اجمللس األعلى لشؤون األسرة -23

الدوحه، قطر : إدارة  -بدولة قطر : التقرير النهائي لفريق العمل املكلف بتقييم نوعية اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة
  .2006-2005، ، اصةاخل االحتياجات ذوي
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( لســـنة 40اســـتحداث إدارة املســـنني واألشـــخاص ذوي اإلعاقة مبوجب القرار األمريي رقم ) حيث  مت
 ابهليكل التنظيمي لوزارة الشؤون االجتماعية.  2009

 ألعلى لشؤون األسرةلس ااجمل -ب
، مما يعكس 1998( لســــــنة 53أنشــــــئ اجمللس األعلى لشــــــؤون األســــــرة مبوجب القرار األمريي رقم ) 

احتياجاهتا وتطلعاهتا املســـــــتقبلية،  االهتمام الرمسي املبكر بضـــــــرورة وجود هيئة وطنية عليا تعىن ابألســـــــرة و
جمللس األعلى لشــــؤون ، اخلاص بتنظيم ا2009نه ( لســــ15وتعزيزاً هلذا التوجه صــــدر القرار األمريي رقم )

"، والذي ينص على أن يتبع 2030األســـــــــرة، ومبا ينســـــــــجم والرؤية الشـــــــــاملة للتنمية " رؤية قطر الوطنية 
اجمللس مسو أمري البالد مباشـــــرة، ويشـــــكل من رئيس وانئب رئيس وعدد من األعضـــــاء ال يقل عن مخســـــة 

حصة بنت محد بن  / لياً سعادة الشيخةأمريي. وترأس اجمللس حا يزيد على سبعة يصدر بتعيينهم قرار وال
 خليفة آل اثين.

يهدف اجمللس، بوصــــفه اجلهة العليا املختصــــة بكل ما يتعلق بشــــؤون األســــرة، إىل تعزيز مكانة األســــرة 
ابلقيم  ودورها يف اجملتمع، والنهوض هبا وأبفرادها، واحملافظة على أســـرة قوية متماســـكة ترعى أبناءها وتلتزم

 نية واملثل العليا.األخالقية والدي

 :مركز الشفلح-ج

م، استجابة لتوجيهات 1999لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف عام  مت افتتاح مركز الشفّلح
وتلبية ملطالب اجملتمع القطري إلنشاء مركز  -حرم مسو األمري -صاحبة السمو الشيخة/ موزا بنت انصر 

رحبي لألطفال ذوي اإلعاقة من سن الوالدة وحىت سن السابعة والعشرين  رايدي متكامل متخصص غري
الشفلح مؤسسة خاصة ذات نفع  ويعترب مركز ،املتوسطة والتوحد عاقة الذهنية البسيطة ال ذوي اإللألطف

بشأن املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام،  2006( لسنة 21عام، ختضع ألحكام املرسوم بقانون رقم )
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 مظلتها مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ومعهد النور ومركز الشفلح للطب يندرج حتت
 قطر.  -اجليين ومنظمة البيست بديز 

 (24)القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة اجلمعية -د   

م وتضم ثالثة فروع هي: املركز الثقايف االجتماعي لذوي االحتياجات 1992أتسست هذه اجلمعية يف 
توفري األماكن الالزمة إليواء و  تسعى اجلمعية إىل إنشاء و  ،مركز تثقيف األمهاتو  املركز التعليمي اخلاصة و 

استرياد كافة و  صنيع تو كما تعمل على إنتاج  ،مهنياً إعدادهم إعداداً تربوايً و  ذوي اإلعاقة متهيداً لرعايتهم و
ة وهتدف اجلمعية بصفة عام ،الزمة ملنتسبيهاناعية الاف االصطاألجهزة والوسائل التعليمية املختلفة واألطر 

الرعاية الصحية هلم؛ سواء القطريني وغريهم ممن يقيمون  إىل أتهيل ذوي اإلعاقة وتوفري أكرب قدر ممكن من
 دولة قطر. كما هتدف بصفة خاصة إىل: يف

نفسياً  تربواًي و  واملراكز املختصة برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وإعدادهم مهنياً و نشاء األماكن إ
الوسائل التعليمية  وتوفري كافة األجهزة الطبية، والتعويضية، واملساعدة، وكــــذلك ،اجتماعياً وسلوكيًا و 

 .واإليضاحية واألدوات، واآلالت اليت تساعد علي تقدمهم

، وسبل ع ابملشكالت اليت يعاين منها األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصةتوعية وإرشاد أفراد اجملتم 
  الوقاية من األمراض.

إعداد البحوث والدراسات وأتليف الكتب واملطبوعات واإلصدارات، وحترير اجملالت اليت تربز اخلدمات  
للمشاركة الفاعلة يف اليت تقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة. وإقامة الندوات واحملاضرات واملؤمترات، ابإلضافة 

 املؤمترات والندوات احمللية واخلارجية.

                                                 
 . 2010الدوحه  –املعاقون املسجلون يف اجلمعية  –أهيل ذوي االحتياجات اخلاصة اجلمعية القطرية لت -24
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مقابلة األخصائي النفسي واالجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ودراسة حالتهم من كافة النواحي  
  واالجتماعية، الطبية، والنفسية، وقياس القدرات العقلية. األسرية،

 املركز القطري الثقايف االجتماعي للصم -ه   

اإلعاقة السمعية يف جمال  يعد هذا املركز األول من نوعه على مستوى دولة قطر الذي يعىن بذوي
كرة توفري كيان خاص جيمع مشل الصم بدولة قطر حلماً يراود الصم التثقيف والتوعية والرتويح. وقد كانت ف

ود الكبرية واملساعي واملهتمني هبم طوال سنوات عدة مضت وقد حتول هذا احللم إىل حقيقة نتيجة اجله
ندما أصدر سعادة الشيخ / سعود بن خالد آل اثين اليت قاموا هبا مع عدة جهات تكللت ابلنجاح ع

م إبنشاء مركز للصم بقطر حتت مسمى املركز 2005( لعام 11ة للشباب قرارًا رقم )رئيس اهليئة العام
 القطري الثقايف االجتماعي للصم.

لتلفزيون القطري بدور كبري وفعال يف تقدمي كافة املعلومات بشــــــكل قام ا :على املســـــتوى اإلعالمي -1
ارة اليت يقوم هبا عدد من املختصني، يسر لذوي اإلعاقة من خالل الربامج واألخبار بواسطة الرتمجة ابإلشم

كما اســـــــتمر  التلفزيون من خالل براجمه اليومية واألســـــــبوعية اليت يقدمها لدعم كل احلمالت الوطنية اليت 
حتياجات اخلاصـــــة والتواصـــــل قوم هبا الدولة ، ويف تســـــليط الضـــــوء على كل األنشـــــطة اخلاصـــــة بذوي االت

 مية واإلعالمية.معهم جمتمعياً من خالل املؤسسات التعلي

ويراعى التلفزيون االهتمام بشرحية ذوي اإلعاقة من خالل برامج األطفال املتخصصة، وإشراك كل 
بة اجملتمع هم الفرصة الكاملة لتقدمي إبداعهم وأفكارهم كعناصر فعالة يف تركياألطفال يف هذه الربامج وإعطائ

فية التعامل مع ذوي اإلعاقة اخلاصة من خالل احلث القطري، كما يركز التلفزيون يف براجمه الدينية على كي
 على كيفية التعامل أبسلوب راق مع ذوي اإلعاقات.
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ج البث املباشر إىل تغطية الفعاليات والنشاطات وتسعى إذاعة قطر بشكل مستمر من خالل برام
التعريف ابألشخاص شخاص ذوي اإلعاقة واستضافة املسئولني عن إقامتها، ابإلضافة إىل املتعلقة حبقوق األ

 ذوي اإلعاقة والتنوير حبقوقهم. 

حددت  أما قناة اجلزيرة، فقد أعدت دراسة عن رؤية القناة ودورها جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث
يًا يرتبط ابألحداث والفعاليات العامة من خالهلا أن معظم وسائل اإلعالم ، تتعامل تعاماًل مناسبات

اجملتمع دون إاثرة ملوضوعات املعاقني وقضاايهم، أو إعطائهم املساحة الزمنية والنشاطات اليت حتدث داخل 
 لكي يربزوا قضاايهم من توعية ملفهوم اإلعاقة واملعاقني. 

خلدمة قضااي األشخاص تهدف هذا البحث حتديد الدور الذي ميكن أن تقوم به وسائل اإلعالم اسو  
جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة، واالسرتاتيجيات املتبعة بنشرة  ذوي اإلعاقة، ورؤية اجلزيرة ودورها اإلعالمي

لصم بقناة اجلزيرة تعد الصم يف قناة اجلزيرة، ودور وسائل اإلعالم يف نشر لغة اإلشارة، خاصة وأن نشرة ا
 شرة إخبارية موجهة للصم بلغتهم.منوذجاً حيتذى به كأول فضائية خاصة تقدم ن

وقدم البحث جمموعة من التوصيات لتفعيل العالقة بني الوسائل اإلعالمية وذوي اإلعاقة مبا حيقق إذكاء 
 .(25) اإلعاقة الوعي يف اجملتمع بشأن األشخاص ذوي

 على مستوى القطاع اخلاص اثنًيا :

هى القمينة  إذالعقد بني الفرد و الدولة  سطةوا هي املدينان نعرتف أبن منظمات اجملتمع بداية البد 
ونشر املعرفة  الوعيبناء اجملتمع عن طريق بث  يف األساسيةابالرتقاء بشخصية الفرد حبسبانه القاعدة 

                                                 
 . 37ص  –نقاًل عن تقرير دولة قطر األويل حول تنفيذ االتفاقية الدوليــة حلقــوق األشخــاص ذوي اإلعـاقــة  -25
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من حوار حر بناء : وتعبئة  إطار يفلثقافة العامة ومن مث تربية املواطنني على ثقافة الدميقراطية والتوافق اب
واالقتصادية معا : والعمل بكل الوسائل  اجلماعية إلحداث مزيد من التنمية االجتماعيةاجلهود الفردية و 

السياسات العامة وتعميق مفهوم  يفوالتأثري وترسيخ قيمة حرمة املال العام :  الشفافية املشروعة على ضمان
على أداء أفضل ومساعدة احلكومة عن طريق اخلربات املبذولة واملشروعات الطوعية  االجتماعيالضمان 

دوة دور الق إبرازالعام و  اإلنفاقيهها وعلى ترشيد للخدمات العامة واحلث على حسن توزيع املوارد وتوج
النصفة التنماع ويتحقق العدل و دد املسئولية بكل صورها فال تشيع و حتوبكل أولئك تذيع املصداقية و 

 .(26) ه اىل ذرى التقدموض بالنهالفاعلة فتتالحم على رفعة شأنه و وتتناغم قوى اجملتمع 

ومن مث سنعرض لعدد من الشركات وبيان الدور الذي قامت به ألجل حتقيق مسئوليتها اجملتمعية ابلنسبة 
 : اإلعاقةلذوي 

منذ عدة  Ooredoo اجملتمعية أننا " عملنا يف إســرتاتيجيتهاتقول يف  :كة أريدوا لالتصاالتبش -1
، كما حاولنا ت اخلريية يف قطر على إبراز دوران كشـــــــــــركة وطنيةأعوام مع املؤســـــــــــســـــــــــات اجملتمعية واجلمعيا
 .الرتكيز على القضااي اليت هتم سكان بلدان

إن متكني األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يعد أحد أهم اجملاالت اليت  ومن مبادراهتا اجملتمعية :
يا املساعدة يف قطر("، وذلك لتميز نركز عليها. إذ حصلنا على شارة "االلتزام ابلنفاذ" من )مركز التكنولوج

 ،2012ويف  .موقعنا االلكرتوين واخلصومات اخلاصة واملنتجات اليت نوفرها لذوي االحتياجات اخلاصة
الرائدة، واملخصصة لألشخاص ذوي  922سامهنا يف إطالق وزارة الداخلية القطرية خلدمة الطورائ 

   .(27) االحتياجات اخلاصة

                                                 
مكتب  1-1-2000 - اتريخ اجللسة - قضائية 21 لسنة 35 - الطعن رقم- املصرية  لياراجع حكم احملكمة الدستورية الع -26
 457 رقم الصفحة - 1 رقم اجلزء - 9 فين
 #http://www.ooredoo.qa/ar/csrوقع شركة أريدوا م -27

http://www.ooredoo.qa/ar/csr
http://www.ooredoo.qa/ar/csr
http://www.ooredoo.qa/ar/csr
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  :تشركة فودافون لالتصاال -2

ال املسئولية اجملتمعية بينت الشركة يف رؤيتها للمسئولية اجملتمعية ما يلي " تفتخر فودافون برايدهتا يف جم
ومهمتنا هي املسامهة يف املشروعات التنموية وتطوير املنتجات واخلدمات اليت تسهم يف دعم  ،للشركات

ن التزامنا مبسئوليتنا جتاه اجملتمع، واتباع القواعد جهود التنمية املستدامة، وتساهم يف محاية البيئة منطلقني م
بتطوير منتجات وخدمات  –جملتمعية انطالقًا من مسئوليتها ا –ومن مث تلتزم  .املهنية واحرتام التنوع "

 .(28)مستدامة للعمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة 

  .ألهلي أن تكون يف قلب اجملتمعمن شأن إسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية للبنك ا : البنك األهلي-3

يف نطاق املسؤولية االجتماعية للبنك األهلي أبن يكون يف قلب اجملتمع، فأن البنك يركز على القضااي 
االهتمام حبياة تعترب االمهيات القصوى سواء إلدارة البنك  اليت هتم اجملتمع يف دولة قطر. حيث أن إثراء و

يات االجتماعية مما يربز التزام البنك والفعال األنشطةيف العديد من  امواإلسهوموظفيه حيث تتم املشاركة 
 .ابملواطنني واملقيمني

وقد كانت اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة هي املستفيدة من مسامهة ودعم البنك 
الطالبات من ذوي الراع الوحيد الذي يدعم يوم التميز العلمي للطالب و  األهلياألهلي. حيث كان البنك 

ما قام البنك أيضا بدعم امللتقى اخلامس عشر للجمعية اخلليجية لإلعاقة، الذي مت يف اإلعاقة. هذا وك
هلي ملؤسسات اجملتمع الغري رحبية هو إميان من البنك التربعات اليت يقدمها البنك األ إنالدوحة. حيث 

 .(29)بضرورة مساعدة األفراد داخل اجملتمع احمللي يف مجيع أحناء قطر

 
                                                 

 /responsibility-socialhttps://www.vodafone.qa/arموقع شركة فودافون  - 28
 us/communitycsr-http://www.ahlibank.com.qa/ar/about راجع موقع البنك - 29

http://www.ahlibank.com.qa/ar/about-us/communitycsr
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 :خامتة

 يف هذا البحث إىل جمموعة من النتائج هي : ناانتهيلقد 

 كفلت دولة قطر احلماية القانونية لألشخاص ذوي األعاقة -1
 قوانني اليت حتمي حقوق ذوي اإلعاقة أصدرت دولة قطر العديد من ال -2
 انضمت دولة قطر لالتفاقيات اليت تعىن حبماية حقوق ذوي اإلعاقة  -3
 كان للمسئولية اجملتمعية دور مهم يف تعزيز ومحاية حقوق ذوي اإلعاقة  -4

  :وخلصنا إىل هذه التوصيات

توافق مع االتفاقية مبا ي 2004لسنة  2نوصي املشرع بتعديل قانون ذوي االحتياجات اخلاصة رقم  -1
 االعاقة .  الدولة حلقوق ذوي

نوصي أبن حيذو املشرع القطري حذو املشرع اإلمارايت يف التفرقة بني مصطلح ذوي األعاقة  -2
 ومصطلح ذوي االحتياجات اخلاصة 

 . ISO 26000نوصي كذلك بتطبيق ما دورد يف املواصفة العاملية للمسئولية اجملتمعية  -3

 املراجع 

 واملتخصصةراجع القانونية العامة أواًل: امل

 1980 –مكتبة عني مشس  –مدخل القانون ونظرية احلق وااللتزام  أنور عبدهللا
جملة املال  – ISO 26000املسئولية اجملتمعية واملنظمة الدولية للمواصفات  اببكر ابراهيم الصديق

نوفمرب  – 67العدد  –واالقتصاد اليت يصدرها بنك فيصل اإلسالمي السوداين 
2011 

 2013القاهرة دار النهضة العربية  –املدخل لدراسة القانون القطري  حسن حسني الرباوي
األردن دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع   -املسئولية اجملتمعية من أاللف إىل الياء  صاحل احلموي

2015 
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 1999دار املعرفة اجلامعية القاهرة  –متحدو اإلعاقة من منظور اخلدمة االجتماعية  عبد احلي حممو صاحل
 2006القاهرة دار النهضة العربية  –النظرية العامة للحق  عبد اهلادي العوضي

العربية، دراسة حتليلية مقارنة، اجمللة العربية احلماية القانونية حلقوق املعاقني يف الدول  حممد السيد عرفة
 63، العدد 18للدراسات األمنية والتدريب، اجمللد

 -  5ط –وتطبيقاته الوطنية والدولية (  قانون حقوق اإلنسان ) مصادره حممد بشري الشافعي
 2009اإلسكندرية منشأة املعارف 

 1979 -1ط –دار الفكر العريب  –النظرية  العامة حلق  حممد شكري سرور
دار  –يعة االسالمية دراسة مقارنة يف القانون القطري والشر  –أصول القانون  حممود عبد الرمحن حممد

 2002النهضة العربية 
جلمال و د. نبيل مصطفى ا

 سعد
منشورات احلليب احلقوقية  –احلق  –القاعدة القانونية  –النظرية العامة للحق 

2002 
محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان" جملة الفقه  موايسي بو عالم

 (.2014و القانون. )
 2001منشأة املعارف االسكندرية  –نظرية احلق  –املدخل إىل القانون  نبيل إبراهيم سعد

 –االحتياجات اخلاصة االجتاهات احلديثة والتطبيقات امليدانية يف رعاية ذوي  نصيف فهمي
 2011املكتب اجلامعي احلديث 

  اثنًيا : املراجع العامة غري القانونية
وي اجلمعية القطرية لتأهيل ذ
 االحتياجات اخلاصة

 2010الدوحه  –املعاقون املسجلون يف اجلمعية 

املسئولية االجتماعية لوزارة الشئون االجتماعية يف دمج ورعاية األشخاص  رحاب عارف السعدي
ورقة عمل مقدمه إىل مؤمتر املسئولية االجتماعية واألخالقية  –ذوي اإلعاقة 

 –ص ذوايإلعاقة يف اجملتعع الفلسطيين والقانونية جتاه رعاية ومتكني األشخا
 3/6/2016جامعة القدس املفتوحة يف 

راسة وصفية حتليلية لواقع اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات ذوي  ى لشؤون األسرةاجمللس األعل
االحتياجات اخلاصة بدولة قطر : التقرير النهائي لفريق العمل املكلف 
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الدوحه،  -تياجات اخلاصةبتقييم نوعية اخلدمات املقدمة لذوي االح
 2006-2005، ، اخلاصة االحتياجات ذويقطر : إدارة 

دراسة  –اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات رعاية أالشخاص ذوي اإلعاقة  اجمللس األعلى لشئون األسرة
بشأن ذوي  2004لسنة  2إحصائية وصفية ألغراض القانون رقم 
 2012 –االحتياجات اخلاصة 

 القضائية اثلثًا : األحكام 

الطعن  - دائرة املنازعات االقتصادية قضاء إداري
 2009-5-16 اتريخ اجللسة - قضائية 62 لسنة -46717 رقم

الدستورية  احملكمة
 املصرية العليا

-1-1 اتريخ اجللسة - قضائية 21 لسنة - 35 الطعن رقم
 457 رقم الصفحة- 1 رقم اجلزء -9 مكتب فين - 2000

 نرتنت رابًعا : مواقع اال

 #http://www.ooredoo.qa/ar/csr موقع شركة أريدوا

 responsibility-https://www.vodafone.qa/ar/social شركة فودافون

http://www.ahlibank.com.qa/ar/about- موقع البنك األهلي

us/communitycsr 

 

http://www.ooredoo.qa/ar/csr
http://www.ooredoo.qa/ar/csr
http://www.ooredoo.qa/ar/csr
https://www.vodafone.qa/ar/social-
http://www.ahlibank.com.qa/ar/about-us/communitycsr
http://www.ahlibank.com.qa/ar/about-us/communitycsr
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 تنظيم احلرية الدينية يف القانون الدويل
 خرية محادياألستاذة: 

 القانون العام /دكتوراه    ةطالب
 01 اجلزائر–كلية احلقوق سعيد محدين 

 ملخص 

من أقدم احلرايت و أكثرها مثارًة للجدل ِضمن دائرة حقوق اإلنسان. ولقد أضحت احلرية الدينية هي واحدة 
موضوع انشغال دويل منذ بداايت نظام اجملتمع الدويل املعاصر. فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اعرتف ابحلرية الدينية 

دين أو معتقد ما أو عدم ن له حرية اختيار اعتناق كحق عاملي، وهي تنطوي على حق أساسي لكّل إنسان يكو 
االعتناق وكذا حرية ممارسة هذا االختياريف العلن من دون اخلضوع لإلكراه أو التمييز. فحرية الفكر، الوجدان والدين 

إىل  هي حرية ابرزة ضمن جمال حقوق اإلنسان وجتد أساسها يف اآلليات الدولية الرئيسية حلماية حقوق اإلنسان، وهي
ابة مفتاح جوهري يف نظام هذه احلماية. كما أّن هلا عالقات مضطربة مع حرايت أخرى مثل حرية حّد بعيد تُعترب مبث

التعبري، وُيالحظ ذلك عندما حيصل التقاطع بني اجملال الذي تتطلبه الصفة اجلماعية للحرية الدينية وبني الطابع الفرداين 
ُصعوابت أخرى تعرِتض احلرية الدينية، الِسّيما عندما درًا للخالف. هناك أيًضا حلقوق اإلنسان، وهو ما ُيشكِّل مص

 تكون ُمتصِّلة حُبرية ُمتالزِمة معها، وعندما تكون خاِضعة لِنظام من القيود املشروعة.

 احلماية الدولية. -إظهار الدين -حرية املعتقد  –حرية الفكر الوجدان والدين  - الدينالكلمات الدالة :

 ابللغة االجنليزية: 
Freedom of religion is one of the oldest and most controversial of all human rights 

and has been the object of international concern from the very beginnings of the 

modern international state system .The universal declaration of human rights 

recognizes religious freedom as universal right. Religious freedom is the 

fundamental of every human being to freely choose a religion, or to have no religion, 

and to pursue that belief publicly, without being a victim of oppression or 

discrimination.  The freedom of thought, conscience and religion is a well attested 

component of the human rights canon. It is found in the principal international 

human rights instruments and is widely regarded as a key elements of the protective 

framework. Yet it has an uneasy relationship with other elements of human rights, 

such as the freedom of expression, and the degree to which the realization of the 
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freedom of religion necessitates a collective as opposed to an individualist paradigm 

can be a source of further friction. There are also difficulties in locating where the 

freedom of religion lies in relation to the freedom of association as well, as the 

problems of determining when the freedom of religion can be subject to legitimate 

restriction within a human rights framework. 

 لة:الكلمات الدا

Religion  - The freedom of thought, conscience and religion- Freedom of belief - 

The Manifestation  of  Religion - International Protection. 

 :  مقدمة

تجّذر يف الكرامة اإلنسانية ، هلذا فهو من 
ُ
متّد وامل

ُ
يُعّد احلق يف احلرية الدينية من حقوق اإلنسان امل

أنّه مرتبط وطين أو املستوى الدويل السيما و واضيع القانونية ذات األمهّية البالغة إن على املستوى الامل
ادِ  ثريين ابحتِّ

ُ
ثريين: احلرية والدين، وامل

ُ
صطلحني امل

ُ
حلياة الروحية من مها مًعا للّداللة على كّل َما يتِصل ابابمل

كذا مبمارسة الطقوس والشعائرحىّت أضحى موز املقدّسة و ت الوجدانية وابلر إمياٍن ابلقناعاأحاسيس دينية و 
احلّساسية ابلنظر الختالف وتعّدد االنتماءات الدينية لدى الصعوبة و  هذا املوضوع ُمراِدفًا ملسألٍة فائقة

فراد واجلماعات سواء يف اجملتمع الواحد أويف اجملتمعات املختلفة. بناء على ذلك يطرح التساؤل اآليت : األ
 تنظيم احلرية الدينية ضمن القانون الدويل يف  ظل الصعوابت اليت  ميكن أن تعرتض هذه احلرية؟ كيف مت

مواضيع  التفاوت  -ف ابحلرية الدينية االعرتالإلجابة على هذا التساؤل، سيتم تناول النقطتني إثنتني مها: 
 والنقاش ضمن جمال احلرية الدينية.

 أّوال : االعرتاف ابحلرية الدينية 

االعرتاف ابحلرية الدينية بقوانني داخلية سامهت يف إرسائها وجود الظاهرة الدينية وقيام الدولة،  ارتبط
 اق محاية حقوق اإلنسان وحرايته األساسية.وقد امتد هذا االعرتاف إىل اجملتمع الدويل املعاصر ضمن نط

على أساس كرامة الشخص اإلنساين،  احلق يف احلرية الدينية يقوم يف جوهرهالظاهرة الدينية والدولة:-1
ما أّدى إىل االعرتاف به يف قوانني اجملتمع وابلتايل أصبح حًقا من احلقوق املدنية، كما أّن الظاهرة الدينية 
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لة يف طبيعة اإلنسان، هلذا فإنّه ال يوجد أي جمتمع بشري دون احتو  ائه على الظاهرة ظاهرة اجتماعية ُمتأصِّ
جملموعات أو أفراد يعيشون يف ِظّل سلطة ُمعيَّنة، سيخضعون لقوانني ُمعيَّنة تتجلَّى فيها الدينية، فأي جتمُّع 

اعتبارات للقيم والتقاليد واللباس والدين والعائلة والرتبية واالقتصاد والسياسة، ِلَما يشكل كّل ذلك دعائم 
ياق، السياسة احلكومية حلرية الدينية جيب أن نتفحَّص يف هذا فعندما نتحدَّث عن ا، (1)للمجتمع السِّ

حيث  كذا حقيقة وجود الدولة اليت تقوم على وجود أُّمة منوصية الدولة يف اجملال الديين، و املرتبطة خبص
السلوكات اليت تُعربِّ عن هذا الوجود، حيث أّن خُمتلف هذه النشاطات تظهر العرق واألخالق والنشاطات و 

لثقافية والفنية للجماعات، هلذا فإّن كّل دولة تضع قوانينها ِوفًقا يف اجلوانب ذات األبعاد التارخيية  وا
شرتك

ُ
تطلبات اترخيية واجتماعية وسياسية تستمدُّ جذورها من أُمَِّتها وتُراثِها امل

ُ
ِمن ُهنا، توجد دول تنظر  ،مل

جتعل ِمن  طي أكثر من ذلك للحرية الدينية، عندماللحرية الدينية كمكاسب ثقافية، بينما توجد دول تع
، يف مشال إفريقيا توجد العديد من الدول تعرتف دساتريها ابحلرية فعلى سبيل املثال، ا ديًنا للدولةِدين مَ 

الدينية ولكنها تعرتف ابإلسالم ديًنا هلا ، ويف أمريكا الالتينية توجد العديد من الدول تعرتف دساتريها 
 .(2)ي ومتنحه وضًعا خاًصادينية ولكنها تعرتف ابملذهب الكاثوليكابحلرية ال

 عليها يف النصوص الدولية: التأكيد اإلقرار ابحلرية الدينية و-2

لقد احتّل موضوع احلرية الدينية مكانته الدولية ضمن منظومة حقوق اإلنسان بتناُولِه وصياغته يف مجلة 
سفة حقوق اإلنسان على أمهّية من حيث قيمتها القانونية وتكريسها لفلنصوص وواثئق دولية متنوِّعة ذات 

من اإلعالن العاملي حلقوق  18الّصعيد العاملي وكذا اإلقليمي، حيث مّت إقرار احلرية الدينية يف املادة 
 ابلنص على أّن : 1948الصادر عام  اإلنسان

 أو دينه تغيري يف حريته احلق هذا ويشمل والدين، الوجدان و الفكر حرية يف حق شخص )) ِلكلّ 
 مجاعة، مع أو مبفرده والتعليم، واملمارسة الشعائر وإقامة ابلتعّبد معتقده أو دينه إظهار يف يتهوحر  معتقده،

 ابحلقوق اخلاص الدويل من العهد 18املادة مّت إقرار احلرية الدينية يف ،كما ِحدا((  على أو املأل وأمام

                                                 
1 - FRANCISCO PAREDES : Religious Freedom  and the declaration of human  rights, FIDES 

ET LIBERTAS 2009   ,  p 75. 
2 - FRANCISCO PAREDES :Ibid , p 76. 
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 والوجدان الفكر حرية يف حق نإنسا ِلكلّ  -1)) : ابلنص على أنّ  1966والسياسية الصادر عام  املدنية
 يف وحريته خيتاره، معتقد أو دين أي اعتناق يف وحريته ما بدين يدين أن يف حريته ذلك ويشمل والدين،
 على أو املأل مجاعة،وأمام مع أو مبفرده والتعليم، واملمارسة الشعائر وإقامة ابلتعّبد معتقده أو دينه إظهار
 اعتناق يف حبريته أو ما، بدين يدين أن يف حبريته خيلّ  أن شأنه من هإلكرا أحد تعريض جيوز ال -2حدا. 

 اليت للقيود إالّ  معتقده، أو دينه إظهار يف اإلنسان حرية إخضاع جيوز ال -3.خيتاره معتقد أو دين أي
حة أو العام النظام أو العامة الّسالمة حلماية ضرورية تكون واليت القانون يفرضها  خالقاأل أو العامة الصِّ
 حرية ابحرتام العهد هذا يف األطراف الدول تتعهد -4. األساسية وحرايهتم اآلخرين حقوق أو العامة
اخلاصة((.إضافة إىل  لقناعاهتم وفًقا وخلقيا دينيا أوالدهم تربية أتمني يف وجودهم، عند األوصياء أو اآلابء،

إعالن اجلمعية العامة بشأن القضاء ن خالل ذلك تعّزز االعرتاف ابحلرية الدينية على املستوى العاملي  م
، كما (3)1981على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد الصادر عام 

من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية  9ادة تعّزز على املستوى اإلقليمي  من خالل  امل
من امليثاق  8واملادة  1969من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان عام  12 ، واملادة1950الصادرة عام 

من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان عام  30و املادة  1986اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب عام 
20044. 

                                                 
على اإلقرار بعدٍد من  1حقوًقا معينة  حيث تنص املادة  6و  5و  1يشتمل هذا اإلعالن على مثاين مواد، تُعاِلج ثالث مواد منها  -3

يف  على حق اآلابء واألوصياء وكذا األطفال 5ملادة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، و تنص ا 18احلقوق الواردة يف املادة 
فتتناول جمموعة من احلرايت املندرجة ضمن إظهار الدين أو املعتقد ، فيما تتناول املواد اخلمسة  6جمال الرتبية والتعليم الدينني أّما املادة 

 األخرى تدابري تتعلق ابلتسامح والوقاية من التمييز.
اإلنسان على النحو اآليت: ))  حلقوق األوروبية االتفاقية من  9املادة رية الدينية يف النصوص اإلقليمية ، ضمنورد النص على إقرار احل -4
 يف الشخص حرية وكذلك معتقده، أو دينه" تغيري حرية احلق هذا والدين، ويشمل والضمري التفكري حرية يف احلق شخص لكلّ  -1

ال جيوز إخضاع حرية  -2خاص، أو علين نطاق ويف مجاعية، أو فردية بطريقة الشعائر إقامةو  وممارسة ابلتعبد معتقده أو دينه اعتناق
اية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إاّل للقيود اليت يفرضها القانون واليت تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل السالمة العامة وحلم

من  12 ((. كما ورد النص على احلرية الدينية املادةأو حلماية حقوق وحرايت اآلخرين النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة
لكّل إنسان احلق يف حرية الضمري والدين، وهذا احلق يشم حلرية املرء يف احملافظة على  -1االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان كاآليت: ))

ال جيوز -2 .شرمها سواء مبفرده أو مع اآلخرين سرًّا وعالنيةاجملاهرة بدينه أو معتقداته ون دينه أو معتقداته أو تغيريمها، وكذلك حرية املرء يف
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يغة اليت ورد النص هبا على احلرية الدينية يف خمتلف النصوص الدولية املتعلقة حب قوق إّن تفحص الصِّ
اإلنسان يؤدِّي إىل مالحظة إمجاع عام من خالل هذه النصوص يقوم على ثالث جوانب،  اجلانب األّول 

احلق يف إظهار وممارسة  يشمل التأكيد على احلق يف حرية الفكر، الوجدان والدين، اجلانب الثاين يشمل
يشمل إمكانية إخضاع احلرية الدين أو املعتقد  يف العلن  سواء  فرادى أو مجاعات، و اجلانب الثالث 

الدينية لقيود ُمعيَّنة. رغم وجود مثل هكذا إمجاع ، فإنّه ُيسَّجل على صعيد النصوص اإلقليمية بعض 
 ل ضمن جمال احلرية الدينية. االختالفات  والتفاواتت يف مفاهيم  ُمعيَّنة تدخ

 اثنيا : مواضيع  التفاوت والنقاش ضمن جمال احلرية الدينية 
إبراز مواضيع التفاوت والنقاش ضمن جمال احلرية الدينية يف مسائل جوهرية تشمل: حرية تغيري ميكن 

يود الواردة على احلرية القالدين،حرية إظهار الدين أو املعتقد،  الدين وحرية التعبري، تشويه صورة األداين، 
 الدينية.

 حرية تغيري الدين:-1

                                                 

ال ختضع حرية إظهار الدين واملعتقدات إالّ للقيود -3.أن يتعرَّض أحد لقيود قد تُعيق حريته يف احملافظة على دينه أو معتقداته أويف تغيريمها
نظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين أو ة حلماية الّسالمة العامة أو الاليت يرمسها القانون واليت تكون ضروري

لآلابء أو األوصياء، حسبما يكون احلال،احلق يف أن يوفِّروا ألوالدهم أو القاصرين اخلاضعني لوصايتهم تربية دينية وأخالقية  -4 .حرايهتم
وق اإلنسان والشعوب ورد النص على احلق يف احلرية الدينية على النحو من امليثاق اإلفريقي حلق 8ادة وفًقا لقناعاهتم اخلاصة((.و ضمن امل

ون اآليت: ))حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة و ال جيوز تعريض أحد إلجراءات تُقيِّد ممارسة هذه احلرايت، مع مراعاة القان
لكل شخص احلق يف حرية الفكر  -1على النص اآليت:  ))  30دته يب حلقوق اإلنسان  فاحتوى يف ماأما امليثاق العر والنظام العام((. 

ال جيوز ِإخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو  -2 والعقيدة والدين وال جيوز فرض أية قيود عليها إاّل مبا ينص عليه التشريع النافذ.
يها القانون واليت تكون ضرورية يف جمتمع ُمتساِمح حيرتم احلرايت ع غريه إالّ للقيود اليت ينص علمعتقده أو ممارسة شعائره الدينية مبفرده أو م

 .وحقوق اإلنسان حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حلماية حقوق اآلخرين وحرايهتم األساسية
 ة أوالدهم دينياً وخلقياً((.لآلابء أو األوصياء حرية أتمني تربي -3
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ابعتباره من أكثر املواضيع اخِلالفية وأكثرها حسَّاسية بني الدول يتمّيز احلق يف تغيري الدين أو املعتقد 
الغربية والدول العربية واإلسالمية ضمن اجملال النوعي للحرية الدينية وهذا ما تعكسه خمتلف النصوص 

لة إبقرار احلرية الدينية.الدولية ذ العبارة حيث يَرِد النص على احلق يف تغيري الدين أو املعتقد بصريح  ات الصِّ
على التوايل    12و  9من اإلعالن العاملي وكذا االتفاقيتني األوروبية واألمريكية ضمن املادتني  18يف املادة 

منه مل ينص صراحة على حرية تغيري الدين  18ادة أّما العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من خالل امل
اق أي دين أو معتقد خيتاره''، األمر الذي مسح بتفسريات أو املعتقد، واكتفى ابستعمال عبارة ''حرية اعتن

ر هذا النص على ضوء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وابلتايل مُيِكن  ُمتضارِبة، بني الدول الغربية اليت تُفسِّ
 .(5)حرية تغيري الدين ، وبني الدول اإلسالمية اليت ترفض ذلك َتضِمينه

القرن العشرين فإّن الدول اإلسالمية شكَّلت وحَدها التحُفظَّات أثناء يف الواقع، منذ النصف الثاين من 
تضِمنة االعرتاف حبرية تغيري الدين 

ُ
قـَُبوهلا مبدأ احلرية الدينية، فأغلبية هذه الدول ال تقبل اآلليات الدولية امل

بة هلذه احلرية اليت عن اإلسالم، والعكس متاًما ابلنس، حيث ال يوجد يف القانون اإلسالمي حرية التخلِّي 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فإّن  18ُتشكِّل جرمية الّرِدة يف املفهوم اإلسالمي. فمنذ مناقشة املادة 

عاَرضة يف املناقشات حول 
ُ
مصر أبدت ُمعارضتها لالعرتاف ابحلق يف تغيري الدين، واستمر حضور فكرة امل

ية والسياسية. ومن أجل االستجابة لطلب دوليت اململكة العربية من العهد الدويل للحقوق املدن 18املادة 
السعودية ومصر، حيث مثَّل كّل منهما الدول اإلسالمية، فقد تقرَّر استبدال االعرتاف ابحلق يف تغيري 

كن تماد هذه الصيغة يبدو أهّنا مل تالدين أو املعتقد ابحلق يف اعتناق أو اختيار الدين أو املعتقد، غري أّن اع
كافية ومرضية، مادام أّن مصر أبَدت حتُفظها مبناسبة مصادقتها على العهد الدويل  إبشارهتا إىل أّن تفسري 

 .(6)االتفاقية جيب أن يكون ُمتطاِبًقا مع معايري الشريعة اإلسالمية

                                                 
تبعا للموقف الرافض حلرية التخلي عن الدين اإلسالمي، هناك عدد حمدود من الدول اإلسالمية اليت تعاقب جنائيا على الردة، منها -5

 اململكة العربية السعودية، و قطر و اليمن وموريتانيا.
6 -GrégorPuppinck : Lutter contre la diffamation des religions , conscience et liberté ,n°71 année 

2010   . p111. 
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 8ادة ة حرية تغيري الدين، من خالل املتبًعا ملوقف الدول اإلسالمية، سكت امليثاق اإلفريقي عن مسأل
منه اليت تنص على ))أّن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة  وال جيوز تعريض أحد إلجراءات 
تقيد ممارسة هذه احلرايت، مع مراعاة القانون والنظام العام (( حيث يبدو هذا النص حمافظا ُمقارَنة 

رًا النتشار الدين اإلسالمي يف مناطق ال يتضمن حرية تغيري الدين اعتباابلنصوص الوضعية السابقة، فهو 
 . (7)عديدة من إفريقيا، وهي الداينة األوىل يف دول كثرية من هذه القارة

السابقة الذكر ، أّما إعالن  30كما سَكت امليثاق العريب هو اآلخر عن املسألة من خالل املادة 
 ىوز ممارسة أي لومنن اإلكراه علإلسالم هو دين الفطرة، وال جي)) االقاهرة حلقوق اإلنسان فينص على 

 اإلنسان أو استغالل فقره أو جهله على تغيري دينه إيل دين آخر أو إىل اإلحلاد ((. 
ياق، حتفظَّت الدول اإلسالمية ضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، رغم عدم إلزاميتهعلى  يف هذا السِّ

تقده ((، بسبب أّن الرأي الّسائد يف الفقه اإلسالمي ذا احلق حرية تغيري داينته أو مععبارة )) ويشُمل ه
، وضع هلا اخلروج عن اإلسالم مبثابة جرمية يذهب إىل اعتبار تغيري الدين اإلسالمي أو ما يُعَرف ابلّرِدة أو

رتّد عن اإلسالم ،وقد استند مجهور  الفقهاء حّد القتل بعد االستتابة
ُ
ثالثة أايم قبل تنفيذ العقوبة يف امل

رين  (8)قهاء يف هذا التشريع إىل بعض األحاديث النبوية الشريفةالف فسِّ
ُ
و إىل إمجاع ُمعَظم الفقهاء وامل

 .(9)عربالقرون
                                                 

ية ، حممد بوسلطان : قواعد محاية اإلنسان بني العاملية واخلصوصية ، مقال منشور ابجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياس-7
 .64، ص  2002، سنة  39اجلزء 

هللا عليه وسلم  يف شأن تطبيق حد الردة  ما أييت : احلديث األول / قال رسول صلى هللا عليه من األحاديث الصحيحة للرسول صلى  -8
وسلم: )) من بدل دينه فاقتلوه (( ، وهو حديث ورد يف أكثر كتب احلديث ، سواء الصحاح منها أو السنن أو املسانيد ، وقد انفرد به 

 رواه عكرمة عن ابن عباس ، مث ورد عن عكرمة أبكثر من طريق ، ورواه غري عكرمة س عن النيب صلى هللا عليه وسلم ، مثعبد هللا بن عبا
، أنس عن ابن عباس ، ورواه النسائي بطريقني ، وأمحد بطريق . احلديث الثاين / قال رسول صلى هللا عليه وسلم: )) ال حيل دم امرئ 

النفس ابلنفس ، والثيب الزاين ، واملارق من الدين التارك للجماعة ((  وإين رسول هللا إال إبحدى ثالث  مسلم يشهد أن ال إله إال هللا
أكرم رضا مرسي ، الردة واحلرية الدينية  ، دار الوفاء للطباعة  رواه البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهم .  املصدر :

 .  68و  45ص    1ط  2006والنشر والتوزيع ، املنصورة 
ماوي : حرية العقيدة بني الشريعة اإلسالميةواإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، مقال ضمن أحباث  ووقائع املؤمتر العام فوزية العش -9

، على املوقع 2010فرباير  22/25الثاين و العشرين للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  ابلقاهرة،
:http://www.kantakji.com/media/6117/w309.pdf/  27/04/2017، مت االطالع عليه بتاريخ. 

http://www.kantakji.com/media/6117/w309.pdf/
http://www.kantakji.com/media/6117/w309.pdf/
http://www.kantakji.com/media/6117/w309.pdf/
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يغة اليت ورد هبا النص على حرية إظهار الدين يف املادة  إنّ حرية إظهار الدين أو املعتقد:-2 من  18الصِّ
منها ما تصبُّ حول األشكال واملظاهر اليت تندرج  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تطرح ِعّدة تساؤالت

فإّن إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن .ألجل ذلك 10ضمن احلق يف حرية إظهار الدين وممارسته
 6ضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد ومن خالل املادة الق

أو املعتقد نص على أْن يشمل احلق يف حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد، املعنونة بــ إظهار الدين 
 
ُ
لة بدين أومعتقد َما، وإقامة على جمموعة من احلرايت هي:حرية ممارسة العبادة وعقد االجتماعات امل تصِّ

، حرية صنع واقتناء وصيانة أماكن هلذه اإلغراض،حرية إقامة وصيانةاملؤسسات اخلريية أو اإلنسانية املناسبة
لة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما، حرية  تصِّ

ُ
واستعمال القدر الكايف من املواد واألشياء الضرورية امل

ت حول هذه اجملاالت، حريةتعليم الدين أو املعتقد يف أماكن مناسبة هلذه كتابة وإصدار وتوزيع منشورا
لية وغري مالية من األفراد واملؤسسات، حرية تكوين األغراض، حرية التماس وتلقِّي مسامهات طوعية ما

دين أوتعيني أو انتخاب أو ختليف الزعماء املناسبني الذين تقضي احلاجة إليهم لتلبية متطلبات ومعايري أي 
أو معتقد،حرية مراعاة أايم الراحة واالحتفال ابألعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده، 

مة وإدامة االتصاالت ابألفراد واجلماعات بشأن أمور الدين أو املعتقد على املستويني القومي حرية إقا
 والدويل.

طدم  إعماهلا ببعض اإلشكاالت، كوجود بعض يف الواقع فإّن الكثري من هذه احلرايت ميكن أن يص
كون  املمارسات الدينية غري القوانني الوطنية اليت تتضمن املنع أو التقييد،  فعلى سبيل املثال، ميكن أن ت

متاحة وغري مضمونة  عندما يتعلق األمر مبسألة االعرتاف ابجلماعات الدينية .فرتقية احلرية الدينية يف بُعدها 
تعلَّق قوم على حموريني مركزيني، األّول يتعلَّق ابالعرتاف ابلشخصية املعنوية ، والثاين ياملؤّسسايت ي
اف ابجلماعة الدينية كشخص قانوين. ففي حالة افرتاض غياب هذا ، حيث جيب االعرت ابالستقاللية

، وإبرام تصرفات قانونية، ازة أمالك خاصةاالعرتاف، فإّن اجلماعة الدينية سُتواِجه استحالًة قانونيًة اجتاه حي
ة، فإذا وامتالك أماكن للعبادة، وهذا الغياب من شأنه أن يؤثِّر على اجلوانب األكثر مركزية للحرية الديني

                                                 
10-Malcolm D. EVANS : The evolution of religious freedom in international law , in J-F. Flauss 

(dir), La protection internationale de la liberté religieuse, Bruxelles, Bruylant ,2002   , p 40 . 
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يُظِهروه عن طريق ة ألن خُيرُِجوا هذا اإلميان و كان اإلميان من طبيعة روحانية، فإّن حاجة املؤمنني هي ماسَّ 
التعليم.عالوة على ذلك، فإّن فرضية رفض قانوين لالعرتاف ابلشخصية أماكن العبادة، واالجتماعات و 

العدالة لطلب اإلنصاف على أساس املّساس ابحلرية املعنوية للجماعة الدينية تُواِجُهه إمكانية اللجوء إىل 
عاملة التمييزية 

ُ
لدينية يف هذا السياق يتبادر إىل األذهان ما يعرف بظاهرة الطوائف ا .(11)الدينية أو امل

، وأمام  إقدام 13ففي ظلِّ غياب تعريف قانوين للطائفة الدينية ،(12)احلديثة ذات السمعة اخلطرية غالبا
سالمة وأمن  وما يشكله ذلك من خماطرعلى (14)ينية على تنفيذ انتحارات مجاعية بعض الطوائف الد

األفراد وكذلك على النظام العام، جلأت بعض احلكومات املعنية ببذل كّل املساعي الختاذ اإلجراءات 
ة قانونية حّساسة، والتدابري الّضرورية والّصـارمة، بعناية وحذر، ملــواجهة املخاطر واألضرار املعكِّرة ألجواء بيئ

املسَّاس كان علىاحلكومات حُمارَبة َخطُر الطوائف ولكن ِمن ُدون ف ،الني حّساسني مها احلرية والدينخَتصُّ جم
طالبة ابستعمال إجراءات عادية لقانون العقوابت والقانون  ،مببدأ احلرية الدينية

ُ
فمن قَبيل تلك املساعي، امل

أْن  غري القانونية الصادرة ابسم جمموعة دينية ، ولكن مع احِلرص علىاملدين من أجل مكافحة املمارسات 
 .(15)ال يؤول أّي مْسَعى إىل وضِع تشريٍع نـَْوعي ِمن شْأنِه أن خُياِطر أو مَيُّس حبرية الدين والوجدان

 الدين وحرية التعبري:  -3

َتشمُل  اجملال الديين. إذ ِمن صور املساس ابحلرية الدينية ما يظهر عند بعض حاالت حرية التعبري يف
حرية النشر وكذلك  حرية الفكر ابلضرورة حرية التعبري مبعىن حرية الكالم شفواي، اخِلطابة، حرية الّصحافة،

                                                 
11-Jean – Pierre SCHOUPPE: La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la 

jurisprudence de la cour européenne  des droit de l’homme, éditions A Pedone- Paris2016, p 201. 
12- Jean – Pierre SCHOUPPE:  Ibid , p204.   
13- Jean – Pierre SCHOUPPE: :  Ibid , p204.   

 923، حيث أَْقَدم 1978نوفمرب  18كان أعنف ما تسّببت فيه الطوائف الدينية اجلديدة من مآسي، ما عرفه إقليم ''قوايان'' يف   -14
ماعي ابلتسّمم . كما َشِهد طفاًل يقل سنهم عن اخلامسة عشر، على االنتحار اجل260ِمن أَتباع ''طائفة معبد الشعب'' ، من بينهم 

فرد يف أورواب.  71واليت راح ضحيتها   1997إىل  1994ارات مجاعية ألتباع'' طائفة املعبد الّشمسي'' يف الفرتة من الَعامَل ِسلسلة انتح
خّلفت و قد  1995مارس  20ابلعاصمة طوكيو يف  " AUM''أوم كما سّجلت الياابن هجوما ابلغازات الّسامة ، شّنته طائفة 

ممارستها احلماية القانونية  للحرية الدينية ، حبوث امللتقى الدويل بعنوان الشعائر الدينية حرية  . املصدر: مصطفى أوقاشة،(1)قتيال  15
 .258، ص  2010اجلزائر  –حق يكفله الدين والقانون منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 

15-p 207.   ,   Pierre SCHOUPPE: 0pcit –Jean  
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ء، كما أّن حرية التفكري واالعتقاد َتشمُل حرية التعليم، فهي حرية تُغطِّي كّل أشكال حرية الفكر دومنا إقصا
 يء، فاالعتقاد والتفكري أبّي شيء يكون ُمطلًقا طاملا ُهو يف الفكر الداخلي،التفكري واالعتقاد يف أّي ش

غري أّن ختريج هذا الفكر ابلتعبري عنه قد ال تسمح به بعض اجملتمعات ألسباب قد تكون اترخيية أو نفسية 
 20ملادة مقرتنة اب 19. فحرية التعبري ليست مطلقة وهو ما تؤكده املادة (16)ة هباأو ألسباب دينية خاص

َؤرِخ الربيطاين''
ُ
ياق  يذكر امل  Timothyمن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، يف هذا السِّ

Garden ،ويف أّي '') أّن حرية التعبري ال تعين أّن أّي شخص ُمرخَّص لُه ِلقول أّي شيء، يف أّي مكان
حلدود ألنُفِسنا وَنكون على إدراٍك ووعٍي زمان، فمن أجل احرتام الغري والعيش مًعا بَسالم جيب أن َنضع ا

، فاحلرية غري احملدودة عن التعبري وعن الفكر من  (17)على ما َنستطيع قوَله أو ال نستطيع أمام اجلمهور(
تعبري عن الفكر ال ميكن أن يكون فاِضًحا شأهنا أن  تتعارض مع التشهري بشرف وحقوق اآلخرين، فال

ال ميكن أن يِصل إىل حّد هتديد هذا اآلخر يف محيميته وصورته وشخصيته  وساابًّ وُمِهيًنا لآلخر، كما
بشكٍل خطري، وال أن َيِصدم بشكِل غري ُمتساِمح معتقداته الدينية أو األخالقية أو حيائهالسّيما وأّن 

عبري أو الرموز والسلوك والطقوس اليت تُعربِّ عن االنتماء الديين، إذ أّن الت الكثري من األداين تفرض بعض
اإِلْظهار اخلارجي للفكر ميكن أن يتعارض مع اهلدوء والنظام االجتماعي واالستقرار العام للمجتمع ، 

مثل الكتاابت السّيما عندما يتعلق األمر حبرية التعبري عن الفكر يف اجملال الديين من خالل أعمال خمتلفة 
ة، وهذا ما ميكن مالحظته بوضوح يف تطبيقات واألعمال الفني والدراسات النقدية والرسوم الكاريكاتورية

عديدة جملتمعات خمتلفة. ففي جّل الدول العربية واليت تُعَرف ابملكانة املتميِّزة للدين ولإلسالم خاصة، يربز 
التعبري العلنية والواسعة االنتشار عندما ُتكّيف على موقف الدفاع عن الدين يف مواجهة خمتلف أساليب 

تعرضت حرية الرأي والتعبري عن بعض املواضيع اليت -وعلى سبيل املثال  –ن. ففي مصر أهّنا إساءة للدي
تتناول املسائل الدينية أو تَتالمس مع الدين إىل خُمَتلف أعمال الرفض واملنع عرب عشرات السنني، سواء 

مة الشيخ علي ملنع صادر من اجلهات الرمسية أو اجلهات غري الرمسية ، ومن ذلك  حُماكَ كان الرفض أو ا
                                                 

، ص 2012السيد انصر أمحد خبيت: احلماية الدولية حلرية اعتناق الداينة وممارسة شعائرها، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية -16
208. 

17 -LiviuOlteanu :  Défis et attitudes  relatifs aux droits de l’homme, liberté de religion et liberté 

d’expression dans  notre monde aujourd’hui. Le problème « Charlie » ou comment gérer les 

divergences – Quelques propositions.  Conscience et Liberté2015 , p 86. 
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حماولة اغتياله بسبب رواية  عبد الرزاق عن كتاِبه أصول احلكم يف اإلسالم، وتكفري األديب جنيب حمفوظ و
مجعة، ومصادرة فيلم املهاجر التصوير من طرف املفيت علي  أوالد حارتنا، واإلفتاء بتحرمي أعمال النحت و

مد أبو زيد من منصب األستاذية لتكفريه للمخرج السينمائي يوسف شاهني، وحرمان الكاتب نصر حا
بسبب كتابه حول نقد اخلطاب الديين، فكّل هذه األمثلة تندرِج ضمن تكييف تلك األعمال على أهّنا 

يف تونس، فقد مّتت حُماَكمة  و ،(18)داين يف مصرإساءة للدين وتصبُّ يف إشكالية حرية الرأي والتعبري واأل
د الذات اإلهلية ابعتبار ذلك  حُمرًَّما يف مدير قناة تلفزيونية وإدانته بس بب بّث فيلم تضمن مشهًدا جُيسِّ

 .(19)اإلسالم 

أّما ابلنسبة للدول األوروبية، وعلى صعيد اجتهاد القضاء األورويب، تبدو صرامة املوقف جلّية، عندما 
للمواطنني وحالة املساس ُتشكِّل حرية التعبري شتًما لآلخرين، السّيما يف حالة املساس ابملشاعر الدينية 

متّ مصادرة  1994نوفمرب  25ضد النمسا بتاريخ  Otto-Premingerابألخالق،فتبًعا لقضية معهد 
جملموعة من املؤمنني، ونفس احلكم فيلم سينمائي ابعتباره تضمَّن إضرارًا خطريًا وظاِهرًا ابملعتقدات الدينية 

 بسبب فيلم مّت اعتبارُه ُمِسيًئا. 1996نوفمرب  26خ ضد اململكة املتحدة بتاريWingroveمّت يف قضية 

غري أّن ذلك القضاء مل يستقر على تقييد حرية التعبري عن الرأي يف كّل األحوال، حيث مّت التأكيد على 
ة وحبّدة  يف العديد من القضااي، حيث َحِظيت حرية التعبري أبمهّية حق التعبري عن األفكار واآلراء  بقوّ 

تميِّزة ابعتبارها أساًسا ُمعتربة ِضم
ُ
ن قرارات احملكمة األوروبية منذ وقت طويل، ومّت التأكيد على مكانتها امل

سيئة ، بل 
ُ
و أيضا من أجل جوهراًي يف اجملتمع الدميقراطي ليس فقط من أجل  املعلومات أو األفكار غري امل

ان أايًّ كانت، وكذلك من أجل التعّددية اليت ُتِسيء أو ُتسبِّب صدمة أو إزعاج للدولة أو جمموعة من الّسك
والتسامح واالنفتاح واليت دوهنا ال يوجد جمتمع دميقراطي، وهذا  تبًعا لقضية  هاندي صايد ضد بريطانيا 

                                                 
 قوق اإلنسان  القاهرةإشكالية احلرية يف جمتمعات خمتلفة ، مركز القاهرة لدراسات ح –رجب سعد طه : األداين وحرية التعبري-18

 .107، ص  2007
، اجلمعية وحيد الفرشيشي آمنة مساري : احملامي واحلرايت الدينية، من كتاب احلرايت الدينية يف تونس، مؤلف مجاعي حتت إشراف -19

 .172، ص 2015، تونس التونسية للدفاع عن احلرايت الفردية
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، حيث  تكررت صياغة هذا املضمون يف 1976ديسمرب  7مبوجب قرار احملكمة األوروبية الصادر بتاريخ 
 . (20)عّدة قرارات أخرى 

ى ما سبق، فإّن العالقة بني حرية الفكر والتعبري يف اجملال الديين هي موضوع نقاش يزداد حّدة عالوة عل
صّدى دويل قوي عندما يتّم تركيزه يف احلاالت  اليت تستهدف اإلساءة املعلنة والصرحية  وإاثرة  وحُيِدث

 لألداين ضمن ما يعرف مبصطلح تشويه صورة األداين.

  تشويه صورة األداين : -4

ّدة  1999مصطلح تشويه صورة األداين طرح رمسًيا يف األمم املتحدة منذ عام 
ُ
و َأحدث نِقاشات مل

.منذ ذلك الوقت بَدا االنقسام جليًّا يف اآلراء على املستوى األممي، جتاذبه طرفان 21واتجتاوزت عشر سن
اليت تُعترب أّن  ل اإلفريقية واألسيوية،مها: الطرف األّول ُمكوَّن من الدول العربية واإلسالمية إىل جانبها الدو 

ن من املساس هبا وجترحيها هناك ضرورة ُملِّحة إلصدار قرار يهدف إىل وضع قانون دويل حيمي األداي
هو مضمون يف االتفاقيات  والطرف الثاين ُمكوَّن ِمن الدول الغربية واليت تعترب أّن ما واإلساءة إليها

ٍف حلماية اإلساءة إىل األداين، كما اعتربت أّن أّي تشريع جديد لن يكون الدولية القائمة كا اإلعالانتو 
وقد كشف هذا التجاذب عن صورتني خمتلفتني لرؤى متضاربة ،(22)تعبريمن أمره إالّ املساس حبرية الرأي وال

تعلِّقة مبسألة ازدراء األداين
ُ
 .حول املفاهيم واملصطلحات واملربِّرات امل

اشات األممية حول ازدراء األداين على جمموعة من القرارات الصادرة عن اجلمعية تبعا لذلك أسفرت النق
جموعة أخرى صادرة عن جملس حقوق اإلنسان حتت عنوان مناهضة تشويه صورة األداين، وهو  و العامة

ية املتعلِّقة ما مُيثل مصدرًا للتعارض واجلدل القانوين وشاِهًدا عليه .فالقراءة املتأنِية جلميع القرارات األمم
                                                 

20-Jean – Paul Costa : la liberté d’ expression selon la jurisprudence de la cour européenne  des droits 

de l’homme , actualité et droit international, juin 2001  - www.ridi . org/adi 
21- ZamirAkram (l’Ambassadeur, le représentant permanent du Pakistan auprèsdes Nations Unies à 

Genève) :La diffamation des religions et la liberté religieuse,Interview  , conscience et liberté,n°71 

anneé 2010,p 31. 
ة صورة اإلسالم يف اإلعالم الفرنسي بني مطلب التقديس وحرية التدنيس ، مقال الكرتونيمنشور على موقع بواب : احملجوب بنسعيد -22

 .19/03/2015الشرق،مت االطالع عليه بتاريخ 
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نسان على التمسُّك بضرورة مبُناهضة تشويه صورة األداين يُبنيِّ حرص اجلمعية العامة وجملس حقوق اإل
احرتام األداين من خالل إحاطة ذلك مبجموعة من األفكار واملضامني اليت مّت أتكيدها وتكرارها تِباًعا يف 

 .جُممل القرارات

ألداين غري مستعمل يف األدبيات املكّرِسة للحماية الدولية إىل وقت ما كان مصطلح تشويه صورة ا
ح الوحيد الذي استعمله الُكّتاب واملؤِلفون الغربيون هو التجديف، حيث أبـَْقى للحرية الدينية، وإّن املصطل

،ولكن بصدور القرارات (23)الفقه احلديث على ارتباطه برؤية حتفُّظية يف جمال املساس ابملشاعر الدينية
وقد أّدت القرارات إىل انقسام اآلراء يف جمال تشويه صورة  ،املصطلح اجلديد ية اختلف الوضع بتكريساألمم

 11األداين، وإْن سبقتها قرارات مُماثلة يف عهد جلنة حقوق اإلنسان مّت تبينيها ابإلمجاع ، فبعد أحداث 
ربِّرات اصطدم املصطلح مبعارضة من بعض الدول الغربية اليت مل ت 2001سبتمرب 

ُ
درك معىن املصطلح َوالَ امل

تأيّتِ من املفهوم وال الغاية منهاليت
ُ
، أّما  ابلنسبة للدول اإلسالمية فقد خاضت حراًب (24) تُعلِّل كّل احِلراك امل

من احلصول على قرارات إدانة  –بصفة متكّرِرة  –ومتّكنت  1999ضد تشويه صورة األداين منذ عام 
لسنوات متتالية امتدت من  (25)سالمألداين وأكثر ختصيًصا ضد تشويه صورة اإلدولية ضّد تشويه صورة ا

 . 2010إىل سنة   2005سنة 

تتلخص حجج ومربرات موقف الدول املؤيِّدة ملناهضة تشويه صورة األداين من خالل جمموعة من 
ه صورة األداين،ميكن إىل قيادة محلة دولية ضد تشوي الظروف والوقائع اليت ساقت منظمة املؤمتر اإلسالمي

التهجُّم على اإلسالم  واملسلمني، تفاقم ظاهرة اإلسالموفوبيا وأعمال العداء للمسلمني إمجاهلا يف: وقائع 
ِسيئة

ُ
 لإلسالم ولشخصية رسول اإلسالم حممدصلى هللا عليه وسلم.  ومسألة نشر الرسوم الكاريكاتورية امل

ن برزت ق اإلنسان حول مناهضة تشويه صورة األدايبعد صدور قرارات اجلمعية العامة وجملس حقو 
حجج و مربرات موقف الدول املعارضة ملناهضة تشويه صورة األداين، إذ ترسَّخ املوقف الغريب القائل أبّن 

                                                 
23- Flauss Jean-François :La Diffamationreligieuse, in J-F. Flauss (dir), La protection internationale 

de la liberté religieuse, / Bruylant , Bruxelles 2002,p277. 
24 - ZamirAkram :Op.cit  ,p 31. 
25 - Blandine Chilini-Pont : La diffamation des religions : un bras de fer international (1999-2009) 

conscience et liberté,n°71 année 2010 , p43. 
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تشويه صورة األداين مفهوم ُيشكِّل هجومات مباشرة ضد روح رسالة حقوق اإلنسان يف جمال حرية الدين 
أبنّه مصطلح يتعارض مع الفكر  ى النحو وصف  مناهضة تشويه صورة األداينوحرية التعبري، وهذا عل

القانوين املعاصر حلقوق اإلنسان، وأبنّه مصطلح ُيشكِّل أداة لقمع حرية التعبري وملمارسة االضطهاد 
 . (26)الديين

وحبرمة  ابلتمّعن يف حجج مواقف الدول اإلسالمية جندها تنطوي على وقائع وأحداث متّس حبرمة الدين
الرموز واملقدسات الدينية، بينما حجج الدول الغربية تنطوي على وضعيات متس حبرمة حرية التعبري السّيما 

ال أّن كال من هذه احلجج تستنّد يف جمال االجتهاد واإلبداع الفكري، واحلقيقة الواجب إبرازها يف هذا اجمل
الّسحيق يف املواقف ، واألمر هنا يتعلق ابملسألة  إىل فكرتني جوهريتني متضاداتن متاًما تكّرسان العمق 

الفلسفية ''حمورية الكون''. فبينما تنطلق فلسفة الغرب من فكرة مركزية اإلنسان يف الكون وأّن الفرد هو 
تطّلعات الفرد وحقوقه وحرايته تقدم على أّي أمر آخر وحىت على أمور العبادة مركز االهتمام الرئيسي وأّن 

، وهو ما  (27)د ابهلل،  فإّن فلسفة اإلسالم تنطلق من فكرة مركزية هللا تعاىل يف حياة البشرية وعالقة الفر 
ثي والنزعة َحدا ابلدول الغربية للقول أبّن مناهضة تشويه صورة األداين مفهوم يصطدم مع الفكر احلدا

لِّي عن مفهوم تشويه صورة األداين الفردانية حلقوق اإلنسان. جتدر اإلشارة إىل أّن املنظمة األممية قّررت التخ
، وهذا للخروج من دائرة االستقطاب اليت سادت بني 2011إبعادة صياغته يف قراراهتا ابتداًء من سنة 

 .(28)الدول الغربية والدول اإلسالمية

ياق صدر القرار رقم  عن اجلمعية العامة لألمم  2011ديسمرب سنة  11بتاريخ  66/167يف هذا السِّ
بعنوان''مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد املتحدة 

قرار تلك الدول ضمن التوافق بني األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم''، إضافة إىل ذلك مّت التوصل إىل 

                                                 
26 -GrégorPuppinck : Lutter contre la diffamation des religions, conscience et liberté,n°71 anneé 

2010  , p109. 
ملرسلني ، دار الكتاب العريب ، احلسني احلسيىن معدى :  الرسول يف عيون غربية منصفة ، ردود على محالت تشويه صورة خامت ا-27

 .48، ص 1ط 2006دمشق 
28- Diffamation des religions: l'ONU abandonne le concept 

Site: http://www.humanrights.ch /Association humanrights.ch , consulte le 18/10/2016. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.RES.16.18_en.pdf
http://www.humanrights.ch/
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الذي وفَّر إطارًا للسياسة العاملية ملكافحة التعصب الديين، والتمييز  ،16/18جملس حقوق اإلنسان رقم 
د األفراد على أساس الدين أو املعتقد، من خالل خطة إلنشاء آليات والتحريض على العنف، والعنف ض
وتعزيز التفاهم واحلوار، وتوّفري استعداد أفضل لدى الزعماء السياسيني حكومية ملعاجلة التوتر بني األداين 

غري أّن النقاش حول اإلساءة لألداين على املستوى .29والدينيني للتحدث علنًا ضد حوادث التعصب
سيئة 

ُ
الدويل مل ينتهي، فقد جتّدد إحياؤه على إثر وقائع نشر جريدة ''شاريل ايبدو'' الفرنسية الرسوم امل

، حيث احتدم النزاع بني وسائل اإلعالم الغربية 2015سول صلى هللا عليه وسلم يف شهر جانفيللر 
، فقد اشتغل األساتذة واخلرباء املختصني يف أورواب على إحياء (30)ني الراديكالينيواألطياف املمثلة للمسلم

لتذكري أبّن حرية التعبري النقاش حول موضوع حرية التعبري يف مواجهة املشاعر الدينية، وقد حرصوا على ا
مشروعة لتوجيه  ، وأّن ردود الفعل العنيفة من جانب املتطرفني ليس أداة(31)يف جمتمعاهتم هي حرية مقّدسة

 .(32)اخلطاب، ويف نفس الوقت فإّن حرية التعبري يف جمال املشاعر الدينية تتطلب نوًعا من احلذر واملسؤولية

اودت طرح النقاش حول اإلساءة لألداين على املستوى األممي من أّما ابلنسبة للدول اإلسالمية فقد ع
بطلب إىل جملس حقوق اإلنسان ملناقشة  2015ير خالل اململكة العربية السعودية اليت تقّدمت يف فربا

 .(33)مسألة ازدراء األداين مبناسبة وقائع جريدة ''شاريل إيبدو'' وتداعياهتا

ية للتجاوب مع هذا املوضوع بنفس الرتكيز واالهتمام الذي بغض النظر عن مدى عودة املنظمة األمم
اإلساءة لألداين ستظل مسألة قانونية دولية ذات جتلى يف قراراهتا املناهضة لتشويه صورة األداين، فإّن 

عة على ذلك، السّيما وأّن الثقافات اليت تنتمي  قابلية للنقاش و حبدة، كلّما توفرت الظروف والبيئة املشجِّ

                                                 
هل تفي ابلغرض املنشود؟ مقال منشور بتاريخ  -هيالري: اسرتاتيجية األمم املتحدة ملكافحة التعصب الديين  و ابورغانيا انزيال -29

يخ ه بتار اطلع علي -https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/jackعلى املوقع  28/1/2015
24/1/2018. 

30 -Rafael Palomino : Liberté de parole contre sentiments religieux : est-ce « À qui criera le plus fort 

?  Conscience et Liberté2015 , p 75. 
31 - Rafael Palomino :  ibid,  p 78 
32 - Rafael Palomino :  ibid ,   p 79.  

على املوقع االلكرتوين لصحيفة الرايض، اطلع عليه يوم «الب األمم املتحدة مبنع ازدراء األداين السعودية تط  »مقال بعنوان-33
 .08/02/2015، منشور بتاريخ 18/10/2016

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.RES.16.18_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.RES.16.18_en.pdf
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/jack-
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تقاليد حضارية خمتلفة مّيالة بشكل خاص إىل تعريف كّل منها لألخرى من خالل القوالب النمطية،  إىل
 .(34)وهو ما يعين وجود خطر توقف احلوار عند عقبة الفوارق وكذلك خطر التعصُّب

 القيود الواردة على احلرية الدينية :  -5

رايت، مّت إقرار تقييد احلرية الدينية على واحلنظرًا حلاجة اجملتمعات يف وضع قيود على خمتلف احلقوق 
مستوى النصوص الدولية وكذا اإلقليمية، حيث أمجعت النصوص العاملية حول حقوق اإلنسان على 
إخضاع احلرية الدينية للقيود يف ظّل الظروف العادية  فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف صياغته إلقرار 

صِّص لكل حق أو حرية قيود ُمعّينة ِضمن مادة على ِحدا، وإمّنا أخضع  خيُ القيود على احلقوق واحلرايت مل
الفرد يف ممارسته حقوقه وحرايته للقيود اليت يقّرِرها القانون ضمن نص واحٍد شامٍل جلميع احلقوق واحلرايت، 

ارسة حقوقه  ممال خيضع أّي فرد، يفمن اإلعالن على النحو اآليت: ) 29/2احتوته الفقرة الثانية من املادة 
وحرايته، إاّل للقيود اليت يُقّرِرها القانون ُمستهِدفا ِمنها، حصًرا، ضمان االعرتاف الواجب حبقوق وحرايت 
اآلخرين واحرتامها، والوفاء ابلعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه للجميع يف جمتمع 

ية فقد خّص احلق يف املمارسات الدينية ابلقيود ياسأّما العهد الدويل للحقوق املدنية والس، دميقراطي((
ال جيوز تقييد حرية اإلنسان على النحو اآليت: )) 18/3الواردة عليه بعبارة صرحية ومباشرة ضمن املادة 

يف اإلعراب عن دينه أو معتقده، إاّل ابلقيود اليت يُقّرِرها القانون وتقتضيها محاية الّسالمة العامة أو النظام 
حة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق الغري وحرايهتم األساسية((، غري أّن العهد الدويل من  أو العام الصِّ

ال يسمح أبية تقييدات كانت حلرية الفكر والوجدان أو حرية إتّباع أو اعتناق دين أو  خالل هذه املادة
ن تقييدها ِمن بني احلرايت كفاحلرية الوحيدة اليت ميُ  معتقد وتتمتع هذه احلرايت حبماية غري مشروطة.

 املعتقدات. من العهد الدويل هي حرية إظهار الدين أو 18 املكفولة مبوجب املادة

كما تبىنَّ إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على مجيع أشكال التعّصب والتمييز القائمني على أساس 
فس صيغة العهد الدويل للحقوق املدنية من أجل تقييد ممارسة احلرية الدينية ن 1981الدين أو املعتقد عام 

قوق اإلنسان نًصا مطاِبًقا للنص اعتمدت االتفاقية األمريكية حل و. 1/3سياسية، و هذا ضمن املادة و ال
                                                 

 .9، ص  2009تقرير اليونسكو العاملي حول االستثمار يف التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات  عام  -34
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مارسات ال
ُ
دينية للقيود الوارد يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ِمن أجل ِإخضاع احلق يف امل

الف العهد الدويل واالتفاقية األمريكية فإّن االتفاقية األوروبية متيزت يف وعلى خِ  ،12/3مبقتضى املادة 
على احلرية الدينية بعبارة ''يف ظل جمتمع دميقراطي'' وفق ما تضمنته  نصها خبصوص فرض القيود الواردة

عام منها. وكان امليثاق العريب  حلقوق اإلنسان قد انفرد عن النصوص السابقة قبل تعديله 9/2املادة 
رية منه خُتِضع تقييد ح 27أبنّه مل يذكر النظام العام كأساس لتقييد احلرية الدينية، إذ كانت املادة  2004

أّن النص على هذا النحو مل  التفكري واالعتقاد والرأي إىل قيد وحيد وهو املنصوص عليه يف القانون، و
ضمن الصيغة  ولكن ة املمارسات الدينية.يكن ليمنح إاّل محاية جّد ضئيلة للحرية الدينية وخاصة حلري
لة للميثاق العريب، متّ استدراك ذلك من خالل إقرار عدَّ

ُ
نص على شاِكلة صيغة االتفاقية األوروبية،  اجلديدة امل

ولكن مع استعمال عبارة ''ضرورية يف جمتمع متسامح حيرتم احلرايت وحقوق اإلنسان''مقابل عبارة'' ضرورية 
اختار امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وقد  .30/2''، وهذا ضمن املادة يف جمتمع دميقراطي

 .8املادة     على احلرية الدينية، ضمن د صيغة ُمقتَضبة إلقرار القيو 

تبعا لذلك فإّن مساحة احلرية الدينية قد تضيق وقد متتّد وفقا العتبارات ومفاهيم ميكن أن ختتلف بني 
ى سبيل املثال فإّن اختالف مفهوم النظام العام  أو األمن العام  ميكن أن يرتتب عنه  الكثري من الدول، فعل

اهر الدينية مبربر احملافظة علىالنظام وضع تدابري وإرساء قوانني تكون صارمة ملنع بعض املمارسات واملظ
يف دول أخرى ، وال ، يف حني تكون تلك املمارسات واملظاهر مباحة ينةالعام  أو األمن العام  يف دول مع

ذلك أدل على ذلك من مسألة منع ارتداء غطاء الوجه يف األماكن العامة، حيث تواىل صدور قوانني ب
يعترب ارتداء غطاء الوجه من مظاهر وتقاليد بعض اجملتمعات اإلسالمية  ، بينمااملنع  يف دول أوروبية عديدة

(35). 

احلرية الدينية كغريها من احلقوق و احلرايت قد تتعّرض إىل القيود يف ظل الظروف العادية، فإّن  إضافة
وكذا املواثيق إىل املزيد من القيود األخرى يف ظل ما ُيسّمى الظروف االستثنائية حيث تتفق الدساتري الوطنية 

                                                 
لطات الدامناركية بتطبيق حظر النقاب وفقا للقانون الذي تبناه الربملان الدمناركي الذي قرر بدأت الس 0182بتاريخ الفاتح أوت -35

بدءا من فرنسا مث بلجيكا وهولندا والنمسا، فيما  2010حظر النقاب يف األماكن العامة. واتسعت رقعة حظر النقاب يف أوروابمنذ 
 وليتوانيا والنرويج.نيا والتفيا اليزال حمط نقاش يف أملانيا وسويسرا وإستو 
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الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان على اختاذ تدابري للتنصُّل من االلتزامات الدولية يف جمال ممارسة بعض 
حلقوق واحلرايت أثناء تلك الظروف االستثنائية، وهي ظروف قد متتّد من حاالت احلرب واالضطراابت ا

حيةالسياسية واالجتماعية إىل حاالت الكوارث الطبيعية وال تبعا لذلك مّت النص على أحكام  ،بيئية والصِّ
د الدويل للحقوق املدنية من العه 4القيود على احلقوق واحلرايت يف الظروف االستثنائية ضمن املادة 

لة، منها االتفاقية  أحكام والسياسية، حيث أدرجت مشاهبة يف النصوص الدولية اإلقليمية ذات الصِّ
و امليثاق 15واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ضمن  املادة  27اإلنسان ضمن املادة األمريكية حلقوق 

 .4العريب حلقوق اإلنسان ضمن املادة 

إن تطبيقات القيود على احلرية الدينية يف ظل الظروف غري العادية غالبا ما يكون عرضة  يف الواقع،
يل ومن أمثلة  ذلك اإلجراءات املتخذة يف فرنسا لالنتقادات سواء على الصعيد الوطين أو الصعيد الدو 
ررت العديد ، إذ مت تفعيل حالة الطوارئ وق 2015على خلفية اهلجمات اليت شهدهتا ابريس نوفمرب عام 

فبُمقتضى مجيع الصالحيات االستثنائية اليت منحها القانون للسلطات تَبنيَّ من خالل عديد من التدابري، 
يق حالة الطوارئ أّن جّل اإلجراءات استهدفت املسلمني يف كرامتهم ومُسعتهم وحرية الوقائع ومنذ بداية تطب

عوا حتت اإلقامة اجلربية أو ُدومِهت منازهلم أو فـُتِّشوا أغلب من ُوضِ  حىت أنّ  تنقلهم بسبب انتمائهم الديين،
تها منظمة ُهم ُمسِلمون أو ِمن أصول مشال أفريقية، حيث استهَدَفت مجيع التدابري اليت وثق

مؤسسات إسالمية أو مطاعم حالل وقال عديد من األشخاص إهّنم شعروا  مسلمني أو ''هيومنرايتسووتش''
ا أكّدت جمموعة ُمناَهضة اإلسالموفوبيا هذا الشعور، بينما أاثر السيد بسبب دينهم، كم ابالستهداف

كما ،  حُمتمل اِوف ِمن وجود تنميط عرقيخمَ  أيًضا ''نيلسموزنيكس'' ُمفوِّض جملس أورواب حلقوق اإلنسان
مارسات اليت تنطوي على متييز ضد 

ُ
املسلمني قالت ''هيومنرايتسووتش'' خبصوص إجراءات الطوارئ إّن امل

وتؤدِّي إىل نتائج عكسية، ألهّنا تـُنَـفِّر املسلمني الفرنسيني وتُقوِّض التعاون بني اجملتمعات  غري قانونية
، إالّ أّن السلطات الفرنسية 2017نوفمرب 1. و رغم رفع حالة الطوارئ منذ(36)األمنيةاإلسالمية واجِلهات 

اإلرهاب، وهو القانون الذي جعل مقرر استعاضت عن ذلك إبصدار قانون عادي يستهدف مكافحة 
                                                 

 فرنسا:ـ انتهاكات يف ظل حالة الطوارئ جيب وقف التفتيش واإلقامة اجلربية دون إذن قضائي مقال منشور مبوقع هيومنراتيتسواتش -36
https : //www.hrw.org/ar/europe/central-asia/france  ّ02/04/2017االطالع عليه بتاريخ / مت. 

http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/menace-terroriste-la-police-t-elle-tous-les-droits
http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/menace-terroriste-la-police-t-elle-tous-les-droits
http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/menace-terroriste-la-police-t-elle-tous-les-droits
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ين الذي أممي خاص يُعربِّ عن قلقله بسبب أّن القانون يتضمن تعريًفا غامًضا ِلَما مُيثِّل هتديًدا لألمن الوط
 . (37)يستدعي دمج إجراءات الطوارئ يف القانون العادي

 خامتة : 

لقانون الدويل حلماية حقوق اإلنسان  وجود إمجاع دويل عام حول رؤية احلرية الدينية  يف سياق ا رغم
إال أّن وجود صيغ خمتلفة للنصوص الدولية لتلك احلرية وارتباطها  ببعض املفاهيم غري الدقيقة كمفهوم 

فهوم الدين واملعتقد والنظام العام، ترتب عنه وجود بعض املقارابت املتنافرة عندما يتعلق األمر ابملتغريات م
هوي، وهو ما تعكسه دائما النقاشات والصعوابت اليت تعرتض احلماية الدولية واملعطيات على الصعيد اجل

واالعرتاف ابجلماعات  ة اإلساءة لألداينال أّدل على ذلك من مسألة تغيري الدين، ومسألو ، للحرية الدينية
جتاهله، فهو حيول دون فتأثري اختالف االنتماءات الدينية والعقائدية  لشعوب العامل واقع ال جيب  ،الدينية

وأمام مسألة  تبين فلسفة عاملية واحدة حول حقوق اإلنسان عموما وحول احلق يف احلرية الدينية خصوصا.
كة لتعايش الشعوب وللسالم العاملي كاحلماية الدولية للحرية الدينية، تربز احلاجة دولية مصريية إنسانية مشرت 

القرارات الدولية بضرورة االقتناع املتبادلبالتخلِّي  صّناع املواقف وألن يبلغ  الفكر والوعي القانونيني لدى 
و ابالستحضار الّدائم ملبدأ  عن أي نزعة لالستعالء واالستئثار ابملفاهيم واألفكار يف جمال حقوق اإلنسان،

بين البشر، ومن املساواة والتعدديّة الفطرية والتسامح، وقبل كّل ذلك مبدأ الكرامة اإلنسانية املتأصلة جلميع 
مث قبول إيالء االهتمام مبختلف التفسريات الدينية والثقافية حلرية الدين أو املعتقد. ويف ظّل غياب اتفاقية 

لحق يف احلرية الدينية، من األفضل أن تقود الدول األعضاء يف األمم املتحدة ابعتبارها دولية ملزمة تُقنِّن ل
التواصل بني خمتلف األداين والثقافات،  حازما للحوار و ارًا جداّي ومنربا وملتقى منوذجيني للتعدديّة، مس

ئ التعايش والتعدديّة بعيًدا عن جمرد شعار أو نزعة عابرة أو استجابة لظرف طارئ، يف سبيل تكريس مباد
ا وتقّبل اآلخر وإشاعة الّسالم العاملي، وهذا عن طريق تشجيع مبادرات احلوار والتعايش وترقيتها بصياغته

يف قواعد قانونية دولية، ابعتبار األمهية االسرتاتيجية القصوى للحوار من حيث أنّه سبيل أمثل لتحقيق 
    فرص االحرتام املتبادل والعيش معا بسالم.  

                                                 
 .241، ص  2017/2018دولية لعام تقرير منظمة العفو الانظر -37
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 حتديد اخلطأ املهين للموظف العام بني النص القانوين والسلطة التقديرية لإلدارة

 شاليل حممداألستاذ: 
 طالب دكتوراه

  1جامعة اجلزائر سعيد محدين، احلقوقكلية 

 ملخص:

ات لضمان حسن سري املرفق العام من خالل توجيه تصرفات موظفيه مبا يتماشى والنصوص القانونية تتباين تشريع
الوظيفة العامة املقارنة يف األخذ أبحد األنظمة التأديبية سواء كان إداراي أو قضائيا أو شبه قضائي، ويف بعض احلاالت 

 ريق املزج بينها حبسب الفلسفة اليت تنتهجها الدولة.عن ط

عقوبة التأديبية، غري أن األخذ أبحد هذه األنظمة جيب أن يراعي ضمن أحكامه مبدأ التناسب بني اخلطأ املهين وال
 وهو ما تقتضيه قواعد العدالة واإلنصاف فال يعقل عقاب موظف مبوجب عقوبة أعلى من اخلطأ املنسوب إليه.

قق ذلك إال من خالل حتديد األخطاء املهنية املوجبة لعقاب املوظف حتديدا انفيا للجهالة خاصة يف ظل ال يتح
خلطأ املهين هو يف جوهره خمالفة املوظف العام ألحد الواجبات صعوبة حصرها حصرا دقيقا وشامال، ابعتبار أن ا

للوظيفة العمومية يف الدولة مرورا ابلقانون األساسي املفروضة عليه، حيث تتعدد مصادر هذه األخرية بدءا ابلنص اإلطار 
امه، إضافة إىل بعض اخلاص الذي خيضع له املوظف والنظام الداخلي لإلدارة أو املؤسسة العمومية اليت ميارس هبا مه

رة والنص النصوص القانونية اليت ترتبط مباشرة مبهامه، األمر الذي يؤدي إىل حدوث جتاذب بني السلطة التقديرية لإلدا
 القانوين يف حتديد اخلطأ املهين للموظف العام.

سب بني اخلطأ املهين والعقوبة أتديب املوظف العام، اخلطأ املهين، السلطة التقديرية لإلدارة، التنا: الكلمات الداللية
 التأديبية. 

Summary: 

To ensure the smooth running of public service through the guidance of the 

behavior of its officials, so as to go hand in hand with the legal texts. The 

comparative legislation of the civil service differs from the point of view of the 

adoption of one of the disciplinary regulations whether they are administrative, 

judicial or Para judicial. In some cases, it combines all of them, according to the 
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philosophy adopted by the state. However, the consideration of one of these 

regulations takes into account among its provisions the principle of proportionality 

Of professional misconduct and disciplinary punishment, this is what the rules of 

justice and fairness imply because it is inconceivable that a civil servant should be 

subjected to a sanction greater than the error which is reproached to him. 

This state of affairs can only be achieved through the determination of 

professional misconduct, which necessarily implies the sanction imposed on the 

official. A determination that rules out ignorance, particularly in the difficulty of 

identifying them precisely and exhaustively, since it is considered that professional 

misconduct is the essence of the official's breach of his obligations, there are various 

sources of the latter, starting with the framework text of the civil service of the state, 

passing through the special statute to which the civil servant is subject and the 

internal regulations of the administration or the public company where he carries out 

his missions, in addition to certain legal texts that have a direct link with his 

missions, which leads to a polemic between the discretionary power of the 

administration and the legal text in determining the professional misconduct 

committed by the civil servant. 

Key words: official sanction, professional misconduct, administrative discretion, 

proportionality between professional misconduct and disciplinary sanction 

 مقدمة:

 ابإلدارة عالقة قانونية تنظيمية يكون مبوجبها لإلدارة سلطة حتديد حقوق وواجباتهيربط املوظف العام 
وتنظيم مساره املهين منذ التحاقه ابلوظيفة إىل غاية انتهاء مهامه أبحد األسباب، حيث تفرض عليه مجلة 

سة الدولة من من الواجبات اليت تراها ضرورية حلسن سري املرفق العام واستمراريته من جهة وتنفيذا لسيا
خيضع إىل نظام قانوين معني، هو  جهة أخرى، كما أن املرفق العام الذي ميارس فيه املوظف العام مهامه

األخر حيدد مهام املرفق تكون يف شكل واجبات يلتزم هبا املوظف الذي ميارس مهامه به، زايدة على النظام 
 الداخلي اخلاص هبذا املرفق.
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، املتضمن القانون 2006جويلية  15املؤرخ يف  03-06يها األمر رقم تعترب الواجبات اليت نص عل
مبثابة واجبات عامة خيضع هلا مجيع املوظفون العموميون دون استثناء  (1)للوظيفة العموميةاألساسي العام 

بغض النظر عن األحكام اخلاصة األخرى اليت خيضعون هلا، هذه األخرية حتدد كذلك واجبات املوظفني 
 ني ألحكامها تبعا لطبيعة كل سلك أو جمموعة من األسالك اليت تطبق عليها.اخلاضع

عدد مصادر الواجبات املفروضة على املوظف العام، جيعل حتديد اخلطأ املهين مهمة صعبة يف ظل ت
خاصة أن املشرع مل حيصرها مبوجب القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، أين نص على البعض منها 

لبه املرفق العام واألقرب ل املثال، اتركا السلطة التقديرية لإلدارة يف حتديدها ابعتبارها االدرى مبا يتطعلى سبي
 من املوظف الذي ميارس مهامه على مستواها.

غري أن منح هذه السلطة لإلدارة يف تكييف أفعال املوظف وحتديد ما إذا كانت تشكل خطا مهنيا أمر 
يؤدي إىل استعماهلا هلذه السلطة يف غري الغرض الذي منحت ألجله، مما  وإن كان ذو فائدة، فإنه قد

كا حلقوق املوظف العام يؤدي به إىل اللجوء إىل القضاء، ولذلك قرر املشرع له جمموعة من يشكل انتها 
 الضماانت إبمكاهنا مواجهة هذه السلطة التقديرية يف احلاالت اليت ختالف فيها القانون.

ند ء املهنية قد ورد النص عليها مثاال ال حصرا، فأيهما أوىل ابالستناد إليه أوال عإذا كانت األخطا
حتريك الدعوى التأديبية، النص القانوين أم السلطة التقديرية لإلدارة، أو انه على هذه األخرية تفحص 

ديد اخلطأ املهين النص وان أم جتد فيه ما يفيد ذلك تلجا إىل السلطة املمنوحة هلا، خاصة ابلنظر إىل أن حت
ية والعقوابت التأديبية، مبعىن انه إذا مل حيدد سيقابله عقوبة أتديبية ختضع ملبدأ التناسب بني األخطاء املهن

 اخلطأ بدقة تبعا لفعل املوظف املتابع فإن ذلك سيخل هبذا املبدأ ال حمالة.

 تطرح هذه الدراسة التساؤل التايل:

 انوين والسلطة التقديرية لإلدارة يف حتديد اخلطأ املهين للموظف العام؟كيف ميكن املوازنة بني النص الق

                                                 
، 46، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، اجلريدة الرمسية، العدد 2006جويلية  15املؤرخ يف  03-06األمر رقم  -1

 .3، ص 2006جويلية  16الصادر بتاريخ 
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عن هذا التساؤل ارأتينا تقسيم الدراسة إىل حمورين اثنني: اخلطأ املهين للموظف العام كأساس لإلجابة 
انت املقررة ومظاهر السلطة التقديرية لإلدارة يف حتديد اخلطأ املهين والضما )احملور األول(للعقوبة التأديبية 
 .)احملور الثاين(للموظف العام 

 العام كأساس للعقوبة التأديبيةاخلطأ املهين للموظف : احملور األول

يعترب أتديب املوظف العام احد اآلاثر املرتتبة عن فكرة السلطة الرائسية يف القانون اإلداري حيث ميكن 
إجراءات الدعوى التأديبية وفقا للنصوص  للرئيس اإلداري إذا ما ثبت له خطأ املوظف العام أن حيرك

الفة ألحد الواجبات املفروضة على املوظف العام تشكل خطأ مهنيا القانونية املنظمة هلا، فإذا كانت كل خم
ومصادر  )اثنيا(، الواجبات اليت خيضع هلا املوظف العام )أوال(فإنه جيب التطرق إىل تعريف اخلطأ املهين 

  )اثلثا(.هذه الواجبات 

 تعريف اخلطأ املهين: -أوال

ر من خالله يتم إصدار القرار التأدييب املرتتب حاول الفقه جاهدا لوضع تعريف للخطأ املهين بوضع إطا
عن ارتكاب املوظف ألفعال تعترب أخطاء مهنية  مت استخالصها أساسا من الواجبات املفروضة عليه فيعرف 

André de Laubader  اجلرمية التأديبية أبهنا " كل خطا يرتكب بواسطة املوظف أثناء ممارسة أو
 .(2)زاء أتدييب"مبناسبة ممارسة الوظيفة يعرضه جل

فيعرف اخلطأ املهين أبنه " كل عمل يقوم به املوظف ابملخالفات لاللتزامات  Duguitأما الفقيه 
  .(3)اخلاصة اليت تفرضها عليه وظيفته"

                                                 
وظف العام يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري، جامعة قرارات التأديبية للمنقال عن محاييت صباح، اآلليات القانونية ملواجهة ال - 2

 .12، ص 2013/2014الوادي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
 13املرجع نفسه، ص  - 3
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راغب احللو اجلرمية التأديبية أبهنا " إخالل املوظف بواجبات وظيفته سواء وقع كما يعرف ماجد 
واء كان الفعل املكون له متصال أبعمال الوظيفة أو غري متصل هبا كسلوك اإلخالل عمدا أو إمهاال، وس

 .(4)املوظف سلوكا مشينا يف حياته اخلاصة"

حد االلتزامات املهنية اليت تفرضها عليه وظيفته، يستنتج أبن اخلطأ املهين هو خمالفة املوظف العام أل
األفعال األخرى اليت تتناىف والتزامات وظيفته، لذلك سواء كان أثناء ممارسته الفعليه هلا أو مبناسبتها وحىت 

ن كان البعض منها يعترب مبثابة القواعد إسب املهام اليت تتطلبها، و فالواجبات ختتلف من وظيفة ألخرى حب
شرتكة بني مجيع الوظائف، إذ يف جوهرها هي واجبات للوظيفة بصفة عامة بغض النظر عن العامة امل

 طبيعتها ومهامها.

مل يعطي تعريفا للخطأ  (5)على مستوى التشريع اجلزائري فالقانون األساسي العام للوظيفة العموميةأما 
األفعال اليت تشكل خطأ مهنيا حيث املهين وإمنا اكتفى بتحديد مواصفاته العامة عن طريق النص على 

النضباط وكل خطأ منه على ما يلي: "يشكل كل ختل عن الواجبات املهنية أو مساس اب 160تنص املادة 
أو خمالفة من طرف املوظف أثناء أو مبناسبة أتدية مهامه خطا مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة أتديبية، دون 

 .(6)ئية"املساس، عند االقتضاء، ابملتابعات اجلزا

يالحظ أبن املشرع ربط اخلطأ املهين ابلواجبات املهنية، مما يعين أن نسبة اخلطأ املهين للموظف يتوقف 
لى حتديد ما إذا كان العمل الذي  ختلى عنه املوظف يعترب واجبا مهنيا أم ال، ويف ذلك إشارة ضمنية ع

ب املهام املنوطة هبا فما يكون واجبا مهنيا إىل تعدد الواجبات املهنية واختالفها من وظيفة إىل أخرى حبس
 على مستوى وظيفة ما ليس ابلضرورة أن يكون يف غريها من الوظائف.

                                                 
ضاء اإلداري، ماجد راغب احللو، القضاء اإلداري )مبدأ املشروعية، تنظيم القضاء اإلداري، اختصاص القضاء اإلداري، والية الق - 4

، 1995لغاء، قضاء التعويض، قضاء التأديب، الطعن يف األحكام(، ديوان املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، مصر، دون طبعة، قضاء اإل
 .528 527ص

 ، مرجع سابق.03-06األمر رقم  - 5
 ، املرجع السابق. 03-06من األمر رقم  160انظر املادة  - 6
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نه يفرق بني اخلطأ أط من قبيل اخلطأ املهين، يف حني يالحظ أبنه اعترب كل مساس ابالنضبا كما
 ابعات اجلزائية عند االقتضاء.املرتكب أثناء ممارسة املهام أو مبناسبتها، اتركا اجملال مفتوحا للمت

صراحة أبن حتديد  تطبيقا ملبدأ تناسب اخلطأ التأدييب مع العقوبة التأديبية املطبقة عليه نص املشرع
العقوبة التأديبية يتوقف على درجة جسامة اخلطأ، والظروف اليت ارتكب فيها، ومسؤولية املوظف املعين، 

، مما يفيد أبن اخلطأ املهين املرتكب (7)رر الالحق مبرتفقي املرفق العاموالنتائج املرتتبة على سري املصلحة والض
قوبة التأديبية وإمنا يضاف إىل ذلك جمموعة من العناصر من قبل املوظف غري كاف وحده لتحديد الع

 املوضوعية اليت ارتكب يف ظلها هذا اخلطأ.

 واجبات املوظف العام: -اثنيا

يتوقف حتديد واجبات املوظف العام على املهام املكلف هبا املرفق العام الذي ميارس به مهامه فهناك 
طبيقا للمبادئ العامة اليت حتكم سري املرافق العامة، وواجبات واجبات يشرتك فيها مجيع املوظفني العموميني ت

ها املوظف وقد حدد األمر رقم أخرى ختتلف من وظيفة ألخرى حبسب طبيعة ونوعية املهام اليت ميارس
، حميال إىل القوانني األساسية اخلاصة (1) (8)جمموعة من الواجبات املشرتكة بني مجيع املوظفني 06-03

 .(2)(9)على واجبات أخرى غري تلك اليت نص عليهاإمكانية النص 

كأحكام   03-06هي تلك الواجبات اليت ورد النص عليها ضمن األمر رقم  الواجبات املشرتكة: -1
ابعتباره نصا إطارا حيكم مجيع املوظفني دون استثناء، وهي مرتتبة  (10)مشرتكة بني مجيع املوظفني العموميني

                                                 
 من املرجع نفسه. 161انظر املادة  - 7
 من املرجع نفسه. 54إىل  40ل أكثر، انظر املواد للتفصي - 8
ني وأساتذة منه على ما يلي: "...غري انه، ونظرا خلصوصيات أسالك األعوان الدبلوماسيني والقنصلي 03املرجع نفسه، تنص املادة  - 9

وإدارة الغاابت واحلماية املدنية واملواصالت التعليم العايل والباحثني واملستخدمني التابعني لألسالك اخلاصة ابألمن الوطين واحلرس البلدي 
الك اخلاصة السلكية والالسلكية وإدارة السجون وإدارة اجلمارك وكذا املستخدمني التابعني ألسالك أمناء الضبط للجهات القضائية واألس

ر يف جمال احلقوق والواجبات وسري احلياة إبدارة الشؤون الدينية، ميكن أن تنص قوانينهم األساسية اخلاصة على أحكام استثنائية هلذا األم
 املهنية واالنضباط العام".

 من املرجع نفسه. 54إىل  40انظر املواد  - 10
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واليت من خالهلا حتدد حقوق  ،(11)التنظيمية اليت تربط املوظف العام ابإلدارة أساسا عن العالقة القانونية
واجبات املوظف العام مسبقا مبوجب النصوص القانونية والتنظيمية يف الدولة، وذلك من بني احد خصائص 

 نظام الوظيفة العمومية املغلق الذي يتبناه املشرع اجلزائري خبالف نظام التعاقد.

هما كانت اإلدارة أو املؤسسة العمومية ظفني العموميني ابحرتام هذه الواجبات املشرتكة مكما يلزم املو 
اليت ميارسون فيها مهامه، ومهما كان القانون األساسي اخلاص الذي خيضعون له، والذي يلزم هو األخر 

ددة على سبيل ماعدا بعض األسالك احمل (12)بتطبيق ما ورد ضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية
ثناءات يف جمال الواجبات عن طريق إضافة البعض األخر منها متاشيا احلصر واليت ميكنها أن تتضمن است

 .(13)وخصوصيات بعض األسالك

 الواجبات اخلاصة: -2

فقرة  03هي جمموعة من الواجبات تتعلق بقائمة من أسالك املوظفني احملددة حصرا مبوجب نص املادة 
ابلنسبة هلذه األسالك، مربرة  واليت أقرت إبمكانية إضافة واجبات خاصة 03-06قم من األمر ر  02

 ذلك خبصوصياهتا، إذ تتعد هذه األخرية فنجد من بينها مثال األسالك األمنية.

املتعلقة إبعداد القوانني األساسية اخلاصة على  01يف هذا الشأن نصت على سبيل املثال التعليمة رقم 
ظرا لضرورات املصلحة مؤكدة على املوظفني إىل تعديل يف املدة القانونية للعمل ن إخضاع بعض أسالك

 .(14)ضرورة حتديد كل الواجبات اخلاصة عند االقتضاء واحلقوق املرتتبة عنها ابملقابل

                                                 
منه على ما  07راحة مبوجبه العالقة القانونية التنظيمية، حيث تنص املادة ، املرجع السابق، تبىن املشرع ص03-06األمر رقم  - 11

 يف وضعية قانونية أساسية وتنظيمية". يلي: "يكون املوظف جتاه اإلدارة
 من املرجع نفسه. 01فقرة  03انظر املادة  - 12
، تتعلق إبعداد القوانني األساسية 2007جانفي  06املؤرخة يف  01من املرجع نفسه، وكذا التعليمة رقم  02فقرة  03انظر املادة  - 13

واملتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،  2006جويلية  15املؤرخ يف  03-06اخلاصة اجلديدة تطبيقا ألحكام األمر رقم 
 .75، ص 2007جمموعة تعليمات املديرية العامة للوظيفة العمومية، جانفي 

 .82، املرجع نفسه، ص 01ليمة رقم انظر التع - 14
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تبعا لذلك فإن إلزام بعض أسالك املوظفني بواجبات خاصة عند االقتضاء فان ذلك يرتتب عنه حتديد 
نية املقابلة هلا، ابعتبار أن اخلطأ املهين كما سلف بيانه هو خمالفة ألحد الواجبات املهنية، األخطاء امله

ة اخلاصة لألخطاء املهنية على توضيح القوانني األساسي 03-06من األمر رقم  182ولذلك نصت املادة 
 .(15)من نفس األمر، وهذا نظرا خلصوصيات بعض األسالك 181إىل  178الواردة ضمن املواد 

 مصادر واجبات املوظف العام -اثلثا

كأصل عام خيضع املوظف العام للواجبات احملدد مبوجب القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 
اخلاصة على خضوع املوظفني املطبقة عليهم أحكامها للحقوق  حيث تنص مجيع القوانني األساسية
واستثناء من ذلك خيضع كذلك إىل الواجبات  (16)مكنص عا  03-06والواجبات احملددة مبوجب األمر رقم 

، وكذا بعض النصوص (1)احملددة مبوجب النظام الداخلي لإلدارة أو املؤسسة العمومية اليت ميارس هبا مهامه 
 .(2)ستمدة مهامه منها أصال القانونية امل

 النظام الداخلي لإلدارة أو املؤسسة العمومية-1

نه "وثيقة مكتوبة حيدد فيها املستخدم لزوما القواعد املتعلقة ابلتنظيم عرف املشرع النظام الداخلي أب
حيدد النظام الداخلي يف اجملال التأدييب طبيعة األخطاء  ،واالنضباطالتقين للعمل، والوقاية الصحية واألمن 

 .(17)املهنية ودرجات العقوابت املطابقة وإجراءات التنفيذ"

                                                 
 ، املرجع نفسه.03-06من األمر رقم  182انظر املادة  - 15
، يتضمن القانون األساسي اخلاص 2008ديسمرب  24املؤرخ يف  410-08رسوم التنفيذي رقم انظر على سبيل املثال، امل - 16

ديسمرب =،  28، الصادر بتاريخ 73انونية، اجلريدة الرمسية، العدد ابملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة ابإلدارة املكلفة ابلقياسة الق
وظفون الذين يسري عليهم هذا القانون األساسي اخلاص للحقوق منه على ما يلي: "خيضع امل 03. تنص املادة 19، ص 2008=

واملتضمن القانون  2006ية جويل 15املوافق  1427مجادي الثانية  19املؤرخ يف  03-06والواجبات املنصوص عليها يف األمر 
 األساسي العام للوظيفة العمومية".

جلزائري، الكتاب األول، مدخل إىل قانون العمل اجلزائري  دار اخللدونية نقال عن بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل ا -17
 .187، ص 2010للنشر والتوزيع، دون طبعة، 
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ثيقة مكتوبة حيدد من خالهلا املستخدم على سبيل احلصر اإلجراءات كما عرفه املشرع الفرنسي أبنه: "و 
املؤسسة خاصة التعليمات املوجهة إىل كل  التطبيقية للنصوص التنظيمية يف جمال النظافة واألمن داخل

حتدد هذه  ،سالمة غريه من العمالعامل بناء على تكوينه يف هذا اجملال للحفاظ على أمنه وسالمته و 
لى اخلصوص شروط استعمال وسائل احلماية الفردية املناسبة عند اخلطر. الشروط اليت من التعليمات ع

تعلقة حبماية طلب املستخدم للمشاركة يف إصالح ظروف العمل امل خالهلا ميكن استدعاء العمال بناء على
يب خاصة طبيعة كما يتضمن النظام الداخلي القواعد العامة املتعلقة ابجملال التأدي  ،من وسالمة العمالأ

ودرجة العقوابت اليت ميكن أن يتخذها املستخدم. حيدد أيضا األحكام املتعلقة حبقوق العامل كحق 
 . (18)األخطاء املنسوبة إليه، وحق الدفاعاالطالع على 

نه: " هو ذلك النص الذي يصيغه رئيس املؤسسة، يتناول فيه شروط أكما يعرفه منهل الروس على 
 .(19)التأديبية يف الورشات واإلدارة ويكون معلوما من قبل اجلميع"العمل واإلجراءات 

صاحب العمل الذي ينظم كل ما يتعلق ابحلياة نه: "ذلك العمل القانوين الصادر من أكما يعرف على 
 .(20)املهنية والداخلية للمؤسسة أو الورشة فيما خيص أتدية ساعات العمل...اخل

الداخلي فقد اختلف الفقه بني من يرى بطابعه التعاقدي ومن يراه ذو أما عن الطبيعة القانونية للنظام 
 .(21)طبيعة الئحية

اسية اخلاصة يالحظ أبهنا نصت على ضرورة خضوع املوظفني املطبقة على بعض القوانني األس ابإلطالع
من  07ة عليهم أحكامها للنظام الداخلي، وهو ما ورد ابلنسبة ملوظفي احلماية املدنية، حيث تنص املاد

                                                 
 .188، 187نقال عن املرجع نفسه، ص  -18
عكنون نقال عن جفال نور الدين، النظام الداخلي لغرفيت الربملان اجلزائري، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق بن  -19

  .12، ص 2000/2001
 .13املرجع نفسه، ص  - 20
 .194إىل  191للتفصيل أكثر انظر،  بن عزوز صابر، املرجع نفسه، ص  - 21
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على ما يلي: "خيضع  (22)القانون األساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة ابحلماية املدنية
-06املوظفون املنتمون لألسالك اخلاصة ابحلماية املدنية للحقوق والواجبات املنصوص عليها يف األمر رقم 

لى ذلك، للنظام اخلدمة يف احلماية ... وألحكام هذا القانون األساسي اخلاص. وخيضعون، زايدة ع03
 أدانه".  8املدنية كما هو حمدد يف املادة 

منه على ما يلي: "مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا القانون األساسي اخلاص،  08ادة كما تنص امل
بات حيدد نظام اخلدمة يف احلماية املدنية مبادئ القيادة والسلطة السلمية وسري املصاحل. ويبني الواج

 ة املدنية...".وااللتزامات وكذا النظام التأدييب اخلاص ابملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة ابحلماي

يالحظ أن نص املادة مساه بنظام اخلدمة يف احلماية املدنية كإشارة إىل النظام الداخلي، حيث تضمن 
دييب املطبق عليهم، مما يفيد أبن النظام وكذا النظام التأ ،الواجبات امللقاة على عاتق موظفي احلماية املدنية

اخلضوع هلا إضافة إىل ابقي الواجبات احملددة سواء الداخلي هو األخر يتضمن واجبات جيب على املوظف 
 .(23)أو القانون األساسي اخلاص الذي خيضع له 03-06مبوجب األمر رقم 

وعة من املهام املكلف هبا كما حتدد األنظمة الداخلية لإلدارات أو املؤسسات العمومية جمم 
ا تؤدي إىل حتريك الدعوى التأديبية، املوظفون العاملون مبصاحلها تكون يف شكل واجبات وكل خمالفة هل

احملدد للنظام الداخلي  2009جانفي  11على غرار ما ورد ضمن القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
 .(24)للمدرسة الوطنية لإلدارة

                                                 
القانون األساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لألسالك ، يتضمن 2011مارس  06املؤرخ يف  106-11املرسوم التنفيذي رقم  - 22

 .4، ص 2011مارس  09، الصادر بتاريخ 15الرمسية، العدد  اخلاصة ابحلماية املدنية، اجلريدة
ي ختتلف من إدارة أو مؤسسة عمومية إىل أخرى فأحياان يسمى رغم وحدة اهلدف إال أن التسميات اليت تطلق على النظام الداخل - 23

، يعدل ويتمم القرار الوزاري املشرتك 2007فيفري  25"التنظيم الداخلي"، انظر على سبيل املثال، القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
الرتبية وحتسني مستواهم، اجلريدة الرمسية العدد واملتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطين لتكوين مستخدمي  2011افريل  11املؤرخ يف 

 .23، ص 2007مارس  25، الصادر بتاريخ 20
، 20للنظام الداخلي للمدرسة الوطنية لإلدارة، اجلريدة الرمسية العدد ، حيدد 2009جانفي  11القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  - 24

 .6، ص 2009مارس  29الصادر بتاريخ 
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 املستمدة منها مهام بعض أسالك املوظفني:النصوص القانونية  -2

ام، حيث يتم إنشاء هذا األخري مبوجب النصوص ميارس املوظف العام مهامه على مستوى املرفق الع
نشأ من اجله، وابلتبعية أا اهلادفة إىل حتقيق الغرض الذي القانونية والتنظيمية يف الدولة وخيضع لسياسته

ع للنصوص املنشئة للمرفق العام الذي ميارس فيه مهامه، ابعتبار أن لذلك فاملوظف العام هو األخر خيض
 بدقة مهام هذا املرفق، واليت يكلف املوظف ابلقيام هبا.هذه النصوص حتدد 

يظهر هذا االرتباط جليا من خالل االطالع على بعض القوانني األساسية اخلاصة أبسالك املوظفني 
منه على ما يلي: "خيضع  04حيث تنص املادة  ،(25)نباتيةعلى غرار ذلك املتعلق مبوظفي الصحة ال

نصوص عليها يف املوظفون املنتمون إىل األسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية إىل احلقوق والواجبات امل
 1987املؤرخ يف أول غشت  17-87... واألحكام املنصوص عليها يف القانون رقم 03-06األمر رقم 

 إىل كل احلقوق والواجبات املنصوص عليها يف التشريع املعمول به". واملذكور أعاله ابإلضافة

ات الواردة ضمن القانون يالحظ أن نص املادة أعاله ألزم موظفي الصحة النباتية ابخلضوع إىل الواجب
 27حيث تنص املادة  ،(26)واملتعلق حبماية الصحة النباتية 1978أوت  01املؤرخ يف   17-87رقم 

لى ما يلي: "جيب على سلطة الصحة النباتية أن جتري حتقيقات يف امليدان ودراسات من هذا األخري ع
وضبط طرق مكافحتها يف سياق احملاربة وأحباث خمربية، ويف احلقول قصد التعرف على األجسام الضارة، 

 املتكاملة". 

ة بسلطة كما نص القانون نفسه على مجلة من واجبات وحقوق املوظفني املنتمني لألسالك اخلاص
الصحة النباتية، ففي جمال الواجبات تضمن الباب الثاين منه بعنوان مراقبة الصحة النباتية، عدة مواد تنص 

                                                 
، يتضمن القانون األساسي اخلاص مبوظفي الصحة النباتية اجلريدة 2008جويلية  06املؤرخ يف  198-08فيذي رقم املرسوم التن - 25

 .11، ص 2008ويلية ج 09، الصادر بتاريخ يف 38الرمسية، العدد، 
 05، الصادر بتاريخ 32، يتعلق حبماية الصحة النباتية، اجلريدة الرمسية، العدد1987أوت  01املؤرخ يف   17-87القانون رقم  - 26

 .1228، ص 1987أوت 
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نباتية، تقوم أبعمال التوجيه، وبيان كيفيات العمل، لنشر طرق حماربة األجسام على واجبات أعوان الصحة ال
 .(27)ا تطبيقا حمكما ويف الوقت املناسبالضارة، جبميع وسائل النشر املالئمة وتسهر على تطبيقه

ميكن القول أبن خمالفة موظفي السلطة املكلفة ابلصحة النباتية إلحدى الواجبات املنصوص عليها 
انون املذكور أعاله من شأهنا حتريك الدعوى التأديبية ضدهم، األمر الذي يؤكد مبا ال يدع جماال ضمن الق

 ادرها حبسب طبيعة ومهام املرفق العام الذي ميارس فيه مهامه. للشك أبن واجبات املوظف قد تتعدد مص

أسالك املوظفني فقد ن كان نتيجة طبيعية تقتضيها خصوصية نشاط بعض إتعدد مصادر الواجبات و 
يثري منازعات يكون املوظف ضحية هلا، ابلنظر إىل ارتباط اجلانب التأدييب ابإلخالل ابلواجبات الواردة 

ابعتبار أن القوانني األساسية اخلاصة  03-06واليت يكون قد أغفلها األمر  فة الذكر،ضمن املصادر السال
اردة حصرا واليت ميكنها توضيح خمتلف األخطاء ماعدا تلك الو  03-06خيضع موظفوها ألحكام األمر 

 املهنية عند احلاجة.

من  179ص املادة يبدو أن املشرع حاول سد هذا الفراغ من خالل ما ميكن أن نستشفه ضمنا من ن
 -2عند نصها على األخطاء من الدرجة الثانية، حيث تنص على ما يلي: "... 03-06األمر رقم 

أدانه"، هذا  181و 180ية األساسية غري تلك املنصوص عليها يف املادتني اإلخالل ابلواجبات القانون
خرى فيبقى يسودها نوع من ابلنسبة ألخطاء الدرجة الثانية فقط، أما ابلنسبة ألخطاء الدرجات األ

 .(28)النقص

                                                 
 من املرجع نفسه. 24إىل  06للتفصيل أكثر، انظر املواد  - 27
اإلدارات العمومية اليت يكون املوظف يف وضعية اخلدمة لديها وابلنتيجة تتعدد جتدر اإلشارة إىل انه قد تتعدد املؤسسات أو  - 28

، يتضمن القانون األساسي 2008ماي  03املؤرخ يف  130-08ل املرسوم التنفيذي رقم األنظمة الداخلية لكل منها، فعلى سبيل املثا
منه على ما يلي:  02.  تنص املادة 18، ص 2008ماي  04، الصادرة بتاريخ 23اخلاص ابألستاذ الباحث، اجلريدة الرمسية، العدد 

اخلدمة لدى املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف  "يكون األساتذة الباحثون املذكورون يف املادة األوىل أعاله، يف وضعية
د أبن املوظفني اخلاضعني لنفس القانون =واملهين واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري اليت تضمن مهمة التكوين العايل". يستفا

ق عليهم، كنتيجة حتمية الختالف املؤسسة أو األساسي اخلاص، قد خيتلفون يف احلقوق والواجبات املرتتبة عن النظام الداخلي املطب
أمام القانون، خاصة يف اإلدارة العمومية اليت يوضعون يف اخلدمة لديها، وهو األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل املساس مببدأ املساواة 
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 وظفمظاهر السلطة التقديرية لإلدارة يف حتديد اخلطأ املهين والضماانت املقررة للم:  احملور الثاين
  العام

تطبيقا للمبدأ القائل أبن "سلطة التأديب هي امتداد لفكرة السلطة الرائسية، ومظهرا من مظاهرها 
ان استمرارية املرافق العامة عن طريق ضبط ومراقبة املوظفني العاملني األساسية" فقد تكفلت اإلدارة بضم

ورغم أمهية السلطة  (،29)من ذلك فيها من خالل اختصاصها بسلطة التأديب لتحقيق األهداف املرجوة
خطر السلطات أخطورة هذه السلطة، حيث تعترب من التقديرية، إال أهنا ال ختلو من عنصر أخر، يتمثل يف 

ن السلطة التأديبية جتعل من صاحبها يتصف بصفتني، صفة اخلصم ع هبا السلطة املختصة هبا، ألمتت اليت
 .(30)وصفة احلكم أو القاضي يف أن واحد

 (31)سند املشرع اجلزائري اختصاص اختاذ اإلجراءات التأديبية إىل السلطة اليت هلا صالحية التعينيأوقد 
املتعلق  1990مارس  27املؤرخ يف  99-90نفيذي رقم حيث ختضع هذه األخرية ألحكام املرسوم الت

والوالايت والبلدايت واملؤسسات بسلطة التعيني، والتسيري اإلداري، ابلنسبة للموظفني وأعوان اإلدارة املركزية 
 .(32)العمومية ذات الطابع اإلداري

                                                 

لك مبوجب نظام داخلي أخر، على احلاالت اليت يثار فيها اجلانب التأدييب، ألن ما يعترب واجبا مبوجب نظام داخلي ما قد ال يعترب كذ
 الرغم من اخلضوع لنفس القانون األساسي اخلاص.

بني القانونني الفرنسي واجلزائري، رسالة دكتوراه، جامعة  بوادي مصطفى، ضماانت املوظف العام يف اجملال التأدييب دراسة مقارنة - 29
 .218، ص 2013/2014تلمسان، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

ايت افتان اندية، العقوبة التأديبية بني السلطة التقديرية  لصاحب العمل وضمان حماكمة عادلة للعامل، جملة البحوث والدراسات  - 30
 .251، ص 2015، ديسمرب 07معة البليدة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، العدد القانونية والسياسية، جا

منه على ما يلي: "تتخذ اإلجراءات التأديبية السلطة اليت هلا صالحية  162 ، مرجع سابق، تنص املادة03-06األمر رقم  - 31
 التعيني"

سلطة التعيني، والتسيري اإلداري، ابلنسبة للموظفني وأعوان ، يتعلق ب1990مارس  27املؤرخ يف  99-90املرسوم التنفيذي رقم  - 32
مارس  28، الصادر بتاريخ 13الطابع اإلداري، اجلريدة الرمسية، العدد  اإلدارة املركزية والوالايت والبلدايت واملؤسسات العمومية ذات

 .443، ص 1990
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بعض اإلشكاالت غري أن إسناد االختصاص إىل السلطة اليت هلا صالحية التعيني ال يكاد خيلو من 
فهي من جهة تسعى إىل حتقيق املصلحة العامة من خالل حماولتها حتديد اخلطأ املهين ونسبت إىل املوظف 

ة أخرى ملزمة بضرورة احملافظة على مبدأ براءة هذا املوظف إىل أن يثبت العكس، لذلك العام، ومن جه
وكذا  ،)اثنيا(لتشريع التأدييب اجلزائري ومظاهرها يف ا )أوال(يستدعي األمر تعريف السلطة التقديرية 

 .)اثلثا(الضماانت املقررة للموظف العام يف مواجهتها

 التقديرية:تعريف السلطة  -أوال

أبهنا "تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية عندما ترتك هلا القوانني واألنظمة حرية التصرف  Vidalيعرفها الفقيه 
فيعرفها "أبهنا ذالك اجلانب من احلرية الذي ترتكه القوانني  de Laubaderبصورة أو أخرى"، أما الفقيه 

يف هذه احلالة حرة يف اختيار تصرفها، وميكن هنا تشبيه لإلدارة ملمارسة سلطتها التقديرية"، فتكون اإلدارة 
قدرة االختيار هذه ابلرجل الذي يقف على مفرتق الطرق فتتاح له بذلك قدرة االختيار بني تلك الطرق 

 .(33)عددة اليت يستطب أن يتخذ منها مبحض تقديره الذايتاملت

حق إعمال اإلدارة وحرية االختيار يف  كما يعرفها األستاذ راغب احللو أبهنا "السلطة التقديرية هي
ن من الشؤون يقال أن هلا سلطة ألقانون لإلدارة حرية التصرف يف شممارسة االختصاص، فعندما يرتك ا

وعندما يقيد حريتها يف أمر من األمور فال تستطيع أن تتصرف فيه إال على حنو  تقديرية يف هذا الشأن،
 .(34)ن اختصاصا مقيدا"معني، فان اختصاصها يف هذا األمر يكو 

                                                 
ة التقديرية لإلدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية مذكرة نقال عن لطفاوي حممد عبد البساط، دراسة حتليلية ملضمون السلط - 33

 .15، ص 2015/2016ماجستري، جامعة تلمسان، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
 .610، ص 1996ماجد راغب احللو، القانون اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، دون طبعة،  - 34
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نه ال أصاص املقيد هو االستثناء، مبعىن السلطة التقديرية هي األصل يف مزاولة اإلدارة لنشاطها واالخت
وجب نص قانوين، وحرية التقدير اليت تتمتع هبا اإلدارة ختتلف ضيقا ميكن تقييد اختصاص اإلدارة إال مب

 .(35)واتساعا حبسب الظروف واالعتبارات

 مظاهر السلطة التقديرية لإلدارة يف حتديد اخلطأ املهين للموظف: -اثنيا

نبا سسات العمومية، لذلك منح املشرع هلا جاميارس املوظف العام مهامه على مستوى اإلدارات أو املؤ 
من السلطة التقديرية يف حتديد اخلطأ املهين نظرا لقرهبا من املوظف، وابلتايل فهي أدرى بسلوكاته وتصرفاته 

 حىت قبل اقرتافه للخطأ املهين وحتريك الدعوى التأديبية.

املهنية املوجبة لعقاب املوظف  ميكن حصر مظاهر هذه السلطة التقديرية يف عدم حصر طبيعة األخطاء
ناد اختصاص توضيح األخطاء املهنية لبعض القوانني األساسية اخلاصة ذات خصوصيات وإس (1)

 .(2)األسالك

 عدم حصر األخطاء املهنية املوجبة لعقاب املوظف: -1

دقيقا امرأ تتنوع وتتعدد األفعال اليت ميكن اعتبارها أخطاء مهنية على النحو الذي جيعل حصرها حصرا 
ن واجبات هذا ىل ارتباطها ابملوظف الذي يفسر أببها اهلائل، ابإلضافة إعصريا على املشرع نظرا لتشع

األخري عديدة ومتنوعة وختتلف ابختالف الوظائف، مما جيعل اإلحاطة هبا أمرا يف غاية الصعوبة ابعتبارها 
، لذلك فإن عدم (36)متطلباته ابختالف املراكز الوظيفيةمرتبطة بصورة أدق بطبيعة العمل الذي ختتلف 

حصر األخطاء املهنية بشكل حمدد يعطي للسلطة املختصة ابلتأديب تقدير ما إذا كان العمل الذي قام 

                                                 
واالختالف بني السلطة التقديرية والسلطة املقيدة لإلدارة، جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة انيب عبد القادر، حدود التشابه  - 35

 .357، ص 2015، جوان 13 قاصدي مرابح ورقلة، العدد
لفة العدد رمحاين وليد، خصوصية مبدأ شرعية األخطاء املهنية يف النظام التأدييب اجلزائري، جملة آفاق للعلوم، جامعة زاين عاشور اجل - 36

 .309، ص 2018، جانفي 10
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به املوظف يعد خروجا عن واجبات وظيفته أو إخالال بكرامة الوظيفة العامة أم ال، مع خضوع هذا التقدير 
 .(37)اريلرقابة القضاء اإلد

وص القانونية احملددة لواجبات املوظف العام من جهة، على مستوى التشريع اجلزائري ونظرا لتعدد النص
وقيام املرفق العام الذي ميارس فيه مهامه على عدة مبادئ من بينها مبدأ قابليته للتغيري وما قد يقتضيه من 

ملهنية إىل أربعة درجات حسب فرض واجبات جديدة من جهة أخرى، فقد قسم املشرع األخطاء ا
صيل األخطاء على مستوى كل درجة منها ورد على سبيل املثال ال احلصر يف حني أن تف ،(38)جسامتها

، حيث نص على األهم منها (39)وهو ما تؤكده عبارة "تعترب، على وجه اخلصوص أخطاء من الدرجة"
أوال مث تصنيفه ضمن إحدى الدرجات األربعة،  فقط اتركا السلطة التقديرية لإلدارة يف حتديد اخلطأ املهين

 (40)إقرار طابع املرونة للخطأ التأدييب والتصريح بعدم قابليته للحصر والتحديد الدقيقمبا يعين 

ما يالحظ يف هذا الشأن هو العمومية اليت متيزت هبا األمثلة اليت نص عليها املشرع يف إطار كل درجة 
على ما يلي:  179 سبيل املثال ابلنسبة خلطا الدرجة الثانية تنص املادة من درجات األخطاء املهنية، فعلى

 أدانه". 181و  180"...كل إخالل ابلواجبات القانونية األساسية غري تلك املنصوص عليها يف املادتني 

يستنتج من خالل نص املادة أبن أخطاء الدرجة الثانية تشمل كل إخالل من قبل املوظف ابلواجبات 
تطبيقا للعالقة القانونية  03-06من األمر  54إىل  40نية األساسية، واليت مت حصرها مبوجب املواد القانو 

 180ماعدا تلك اليت مل يرد النص عليها ضمن املادتني  (41)األساسية التنظيمية اليت تربط املوظف ابإلدارة

                                                 
، مكتبة الوفاء القانونية، -دراسة مقارنة–واإلسالمي محدي عطية مصطفى عامر، أحكام املوظف العام يف النظام القانوين والوضعي  - 37

 .473، ص 2015اإلسكندرية مصر، 
 ، املرجع السابق.03-06من األمر رقم  177انظر املادة  - 38
 من املرجع نفسه. 181إىل  178انظر املواد  للتفصيل أكثر، - 39
والقوانني األساسية اخلاصة مدعمة ابجتهادات  03-06ظل األمر دراسة يف –بوضياف عمار، الوظيفة العامة يف التشريع اجلزائري  - 40

 .154، ص 2015، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، -جملس الدولة
منه على ما يلي: "يكون املوظف جتاه اإلدارة يف عالقة قانونية أساسية  07ملادة ، املرجع نفسه، تنص ا03-06األمر رقم  - 41

 وتنظيمية".
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ر قد يصعب من مهمة اإلدارة يف من نفس األمر كأخطاء من الدرجتني الثالثة والرابعة، إال أن األم 181و
خاصة ابلنظر عدم التطابق احلريف ملا مت النص عليه مبوجب املادتني مع الواجبات  عملية التحديد والتكييف

 القانونية األساسية، مما يؤدي قد هبا إىل استعماهلا لسلطتها التقديرية على حنو خاطئ يضر ابملوظف املعين.

 جب القوانني األساسية اخلاصة ذات خصوصيات األسالكتوضيح األخطاء املهنية مبو  -2

ابلنسبة للقوانني األساسية اخلاصة ذات خصوصيات األسالك واليت ميكنها أن تتضمن واجبات  أما
من األمر رقم  181إىل  178فقد منح هلا اختصاص توضيح األخطاء الواردة ضمن املواد  (42)خاصة

وبذلك يكون قد حاول تفادي استعمال السلطة املختصة  (43)كلما دعت احلاجة إىل ذلك  06-03
ها ب لسلطتها التقديرية يف حتديد اخلطأ املهين ابلنسبة جملموعة معينة من األسالك اليت ميكن إلزامابلتأدي

نه مل يلزمها بذلك أغري ، 03-06بواجبات إضافية غري تلك املنصوص عليها ضمن أحكام األمر رقم 
خر ترك السلطة فاألمر ليس وجوبيا، وهو ما يؤكده مصطلح "ميكن" الذي بدأ به نص املادة، ومبعىن أ

 إلزامها ابلتوضيح خاصة التقديرية لإلدارة يف استعمال سلطتها التقديرية يف التوضيح من عدمه، وكان األوىل
 .(44)مع الواجبات اإلضافية املفروضة على هذه األسالك

نه خص بتوضيح األخطاء املهنية فقط القوانني األساسية اخلاصة ذات أغري أن ما يعاب عليه 
( قانوان أساسيا خاصا، يف حني أن استبعاد بقية 13ألسالك واملقدر عددها بثالثة عشر )خصوصيات ا

القوانني األساسية اخلاصة أبسالك املوظفني من إجراءات توضيح األخطاء املهنية قد يشكل يف حد ذاته 
ن مهامهم ختتلف املساواة بني املوظفني ابعتبار أن املرافق العامة اليت ميارس فيها املوظفو مساسا مببدأ 

ابختالف املهام املنوطة هبا، وابلنتيجة فما قد يكون خطأ مهنيا يف هذا املرفق قد ال يكون ابلضرورة كذلك 
اصة بتوضيح األخطاء املهنية ابلنسبة ملرفق أخر، لذلك كان على املشرع إلزام مجيع القوانني األساسية اخل

، وهو ما يتماشى 03-06العامة يف األمر رقم  من الدرجات األربعة املنصوص عليها ضمن القواعد

                                                 
 من املرجع نفسه. 02فقرة  03القوانني األساسية اخلاصة ذات خصوصيات األسالك، انظر املادة للتفصيل بشأن  - 42
 من املرجع نفسه. 182انظر املادة  - 43
 ، املرجع السابق.03-06 من األمر رقم 182انظر املادة  - 44
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من نفس األمر اليت تنص على أن القوانني األساسية اخلاصة تصدر تطبيقا  01فقرة  03ومقتضيات املادة 
 .(45)طبقا ملا جاء يف هذا األمر عل سبيل العمومهلذا األمر، مما يفيد أبهنا مكلفة بتناول التفصيالت 

 حد من اأثر السلطة التقديرية لإلدارة:الضماانت املقررة لل -اثلثا
إذا كان املشرع وحفاظا على املبادئ اليت حتكم سري املرفق العام قد منح جانبا من السلطة التقديرية 

لدرجتها حفاظا على املصلحة العامة فإنه ابملقابل مل يغفل لإلدارة يف حتديد األخطاء املهنية وتكييفها وفقا 
ف املعين من خالل إحاطته جبملة من الضماانت اليت حتميه من االستعمال عن املصلحة اخلاصة للموظ

، التحقيق اإلداري (1) اخلاطئ للسلطة التقديرية لإلدارة التابع هلا، سواء عن طريق تربير قرار اختاذ العقوبة
 .(4)وإلزامية رأي اجلنة اإلدارية املتساوية األعضاء (3) التوضيحات الكتابية ، تقدمي(2)

 تربير قرار اختاذ العقوبة -1

األصل يف نظرية القرارات اإلدارية أن اإلدارة غري ملزمة بتسبيب قراراهتا، إال إذا ألزمها القانون بذلك 
، فيكون التسبيب وجوبيا إذا فرضه (46)ديبيةوهو الشأن ابلنسبة للقرارات اإلدارية املتضمنة عقوابت أت

د يكون التزاما قضائيا إذا فرض القاضي اإلداري عليها بيان املشرع على اإلدارة مبوجب نص قانوين، وق
األسباب اليت دفعتها إىل إصدار قرارها، وهو ما يصطلح عليه ابلتسبيب الوجويب، كما قد يكون التسبيب 

 .(47)ام قانوين أو قضائياختياراي صادرا دون وجود التز 

 استخلص منها احلكم أو القرار منطوقه كما جمموعة احلجج الواقعية والقانونية اليت" يعرف التسبيب أبنه
ميكن تعريفه استنادا إىل موضوعيته أبنه جمموعة األسانيد واملقدمات املنطقية اليت كونت اقتناع رجل اإلدارة 

 .(48)رت النتيجة اليت انتهى إليها عند إصداره للقرارمن خالل استدالله القانوين، واليت بر 

                                                 
  من املرجع نفسه. 01فقرة  03للتفصيل أكثر انظر، املادة  - 45
 .139، ص 2007، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، -دراسة تشريعية قضائية فقهية–ر اإلداري بوضياف عمار، القرا - 46
دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، العدد بلباقي وهيبة، عالقة التسبيب بركن السبب يف القرارات اإلدارية، جملة  - 47

 .4، ص 2018، جانفي 18
 .4ابق، ص بلباقي وهيبة، املرجع الس -48
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ا يف أن املشرع عند استحالة حصره مجيع األخطاء املهنية مبوجب التشريع جتد السلطة التقديرية مربراهت
درى خطاء مرتكبة على مستواها وهي اإلالتأدييب منح السلطة التقديرية لإلدارة يف حتديدها ابعتبار أن األ

يبية حىت يضمن نه ابملقابل ألزمها بتربير القرار احملدد للعقوبة التأدأطلبه املرفق العام من عدمه، غري مبا يت
عدم استعماهلا لسلطتها التقديرية على حنو خمالف للقانون، خاصة أن ذلك سيتم رقابته عن طريق القضاء 

  اليت قدمتها ومدى مطابقتها للقانون. ابستناده إىل املربرات

فية يف للتسبيب أمهية سواء لإلدارة أو لإلفراد، فطبيعة عالقة اإلدارة ابألفراد تتطلب تقرير ضماانت كا
مواجهة تعسفها، كما أن طبيعة العمل اإلداري تفرض التفكري أوال قبل اختاذ القرار، وهو ما استقر عليه 

وجملس الدولة يف اجلزائر من خالل عدم إلغاء القرار اإلداري لتخلف التسبيب قضاء كل من احملكمة العليا 
  .(49)ب يف وجود نصوص ملزمةيف غياب النص عليه، وكذا إلغاء قرارات إدارية لتخلف التسبي

إذا كان التسبيب مقرر ملصلحة األفراد بصفة عامة يف مواجهة تعسف اإلدارة فإنه من ابب أوىل كذلك 
العام يف مواجهة اإلدارة أو املؤسسة العمومية اليت ميارس هبا مهامه خاصة يف ظل العالقة مقرر للموظف 

رتتب عنها من استغالل سيء هلا من طرف اإلدارة، ولذلك ألزمها القانونية التنظيمية اليت تربطه هبا وما قد ي
اإللغاء حينما ترفع الدعوى املشرع بوجوب تربير قراراهتا التأديبية، ويف ذلك فائدة حىت ابلنسبة لقاضي 

 أمامه أين ميكنه النظر يف مدى مطابقة تسبيبها للقانون.

السلطة اليت هلا صالحيات التعيني ابختاذ  03-06من األمر رقم  165تطبيقا لذلك ألزمت املادة 
طرف العقوابت التأديبية من الدرجتني األوىل والثانية بقرار مربر بعد حصوهلا على توضيحات كتابة من 

، يف حني انه ابلنسبة للعقوابت التأديبية من الدرجتني الثالثة والرابعة فتتخذ هي األخرى (50)املوظف املعين
ليت هلا صالحيات التعيني بعد اخذ الرأي امللزم للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء بقرار مربر من السلطة ا

                                                 
للتفصيل أكثر، انظر داهل وافية، تسبيب القرارات اإلدارية دراسة مقارنة بني اجلزائر وفرنسا، جملة الباحث للدراسات األكادميية،  - 49

 وما يليها. 430، ص 2017، جوان 11تنة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، العدد جامعة احلاج خلظر اب
 ، مرجع سابق. 03-06ن األمر رقم م 01فقرة  165انظر املادة  - 50
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ة املطروحة عليها يف اجل ال يتعدى مخسة وأربعني اجملتمعة كمجلس أتدييب واليت جيب عليها البت يف القضي
 .(51)( يوما ابتداء من اتريخ إخطارها45)

العقوابت التأديبية من الدرجات األربعة بقرار مربر  يالحظ اختصاص السلطة املختصة ابلتعيني ابختاذ
توضيحات كتابية من غري أهنا مقيدة ابلنسبة لعقوابت الدرجتني األوىل والثانية بوجوب احلصول على 

املوظف املعين، أما ابلنسبة لعقوابت الدرجة الثالثة والرابعة فهي ملزمة أبخذ الرأي امللزم للجنة اإلدارة 
ضاء اجملتمعة كمجلس أتدييب، واليت جيب عليها البت يف القضية املطروحة أمامها يف اجل املتساوية األع

 ( يوما من اتريخ إخطارها.45مخسة وأربعني )

وظف املعين توضيحات كتابية ستنتج من ذلك أن وجوب تربير قرار اختاذ العقوابت التأديبية وتقدمي املي
اوية األعضاء كلها ضماانت يستهدف من خالهلا املشرع احلد خذ الرأي امللزم للجنة اإلدارية متسأوكذا 

ذه الضماانت أثناء عملية الرقابة من السلطة التقديرية لإلدارة يف اختاذ أي إجراء أتدييب، حيث تظهر أاثر ه
القضائية أين يوازن القاضي اإلداري بني قرار السلطة املختصة ابلتعيني ومربراته وتوضيحات املوظف املعين 

صة يف ظل نص املشرع صراحة على أن حتديد اخلطأ املهين يرتكز على عدة أوجه من بينها ظروف خا
مرتفقيه، كما يوازن بني قرارها ورأي اللجنة اإلداري املتساوية االرتكاب ومدى أتثريه على املرفق العام و 

 األعضاء ومدى التقيد به.

 التحقيق اإلداري -2
إىل توفري ضمان سالمة التحقيق وتيسري وسائله واستكماله، بغية  هتدف إجراءات التحقيق يف مجلتها

الوصول إىل إظهار احلقيقة من جهة ومتكني املوظف املتهم من جهة أخرى من الوقوف على عناصر هذا 
 .(52)التحقيق وأدلة االهتام إلبداء دفوعه فيما هو منسوب إليه

وظف العام املعين ابملتابعة التأديبية وما قد يشكله التقديرية لإلدارة على حقوق املنظرا خلطورة السلطة 
من إخالل مببدأ براءته فقد ترك املشرع السلطة التقديرية للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء اجملتمعة كمجلس 

                                                 
 من املرجع نفسه. 02فقرة  165انظر املادة  - 51
 .120ص  2010نشر، القاهرة، قضاء التأديب(، دون دار -حممد الشافعي أبو راس، القضاء اإلداري )قضاء التعويض - 52
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ل البت يف القضية أتدييب، إمكانية طلب فتح حتقيق إداري من السلطة اليت هلا صالحيات التعيني، قب
مما يعد إشراكا للموظف يف تسيري شؤونه عن طريق ممثليه املنتخبني، وابلتايل مىت رأت ، (53)املطروحة

احتماال لتعسف اإلدارة يف استعمال سلطتها التقديرية ميكنها طلب فتح حتقيق إداري مسبق قبل البت يف 
ء اختياراي  ضوابط معينة لذلك جيعل اإلجراالقضية، غري أن عدم حتديد املشرع مىت ميكنها ذلك أو حىت

ابلنسبة إليها، األمر الذي قد يؤدي هو األخر إىل استعمال اللجنة لسلطتها التقديرية يف غري حمله من 
 خالل إغفال طلب إجراء التحقيق رغم ضرورته.

وية األعضاء من كان من املستحسن أن يفرق املشرع بني احلالتني، إمكانية طلب اللجنة اإلدارية املتسا
صالحيات التعيني ابلنسبة لعقوابت كل من الدرجة األوىل والثانية كإجراء اختياري خيضع  السلطة اليت هلا

للسلطة التقديرية هلذه اللجنة، أما ابلنسبة لعقوابت الدرجتني الثالثة والرابعة ونظرا خطورهتا فكان األوىل به 
 التأديبية. هامة للموظف املعين ابملتابعة  النص على إجبارية التحقيق اإلداري كضمانة

 :تقدمي املوظف املتهم توضيحات كتابية او شفوية -3
من األمر رقم  169كإحدى الضماانت املقررة لفائدة املوظف حمل املتابعة التأديبية قرر له نص املادة 

ابلنسبة للسلطة  ، ويف ذلك فائدة عملية سواء(54)إمكانية تقدمي مالحظات كتابية أو شفوية 06-03
من خالل وقوفها عن مدى صحة ما هو منسوب إىل املوظف، وكذا ابلنسبة هلذا األخري صاحبة التعيني 

نفسه عن طريق تقدميه ملختلف التوضيحات اليت قد تكون اإلدارة أغفلتها سابقا خبصوص األفعال املتابع 
ئع ابعة شخص دون مساعه خبصوص الوقاهبا، وهو أمر تقتضيه قواعد العدالة واإلنصاف، إذ ال يعقل مت

 املنسوبة.

غري أن ترك األمر خاضع لتقدير املوظف يف تقدمي توضيحاته الكتابية أو الشفوية من عدمه جيعل من 
هذه الضمانة حمل اختيار خاصة يف احلالة اليت ال يستعملها املوظف املعين وما قد تشكله من تغيري جوهري 

 إلزامه بذلك حىت يسهل من إظهار احلقيقة. ة، فكان من املفيد لكال الطرفنييف إجراءات الدعوى التأديبي

                                                 
 ، املرجع السابق.03-06من األمر رقم  171انظر املادة  - 53
 من املرجع نفسه. 196انظر املادة  - 54
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منه متنح للموظف  169، فاملادة 03-06كما يالحظ أن هناك عدم تناسق بني نصوص األمر رقم 
تلزمه بتقدميها ابلنسبة لعقوابت الدرجتني  165االختيار يف تقدميه توضيحات كتابية، يف حني أن املادة 

 الثانية.األوىل و 

تعترب اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء مبثابة  :(55)اإلدارية املتساوية األعضاء إلزامية رأي اللجنة -4
إشراك للموظف العام يف تسيري شؤونه عن طريق ممثليه املنتخبني ضمنها، والذي هو يف األصل مستمد من 

اجلزائري مبوجب املواطن يف تسيري شؤونه، وقد مساها املشرع املبدأ دستوري اهلام املتمثل يف مبدأ مشاركة 
 .(56)هبيئات املشاركة 03-06األمر رقم 

على ما يلي: "ختطر جلان الطعن من املوظف فيما خيص  03-06من األمر رقم  67تنص املادة 
 هذا األمر".من  163العقوابت التأديبية من الدرجتني الثالثة والرابعة، املنصوص عليها يف املادة 

طار يتم من قبل املوظف املعين ابملتابعة، ومبقارنة ذلك مع أحكام ن اإلخيالحظ ابن نص املادة قرر أب
من نفس األمر اليت تنص على أن اختاذ العقوابت التأديبية من الدرجتني الثالثة  02فقرة  165املادة 

 نأاجملتمعة كمجلس أتدييب، مما يدل ية األعضاء والرابعة يكون بعد اخذ الرأي امللزم للجنة اإلدارية املتساو 
اإلخطار يكون تلقائيا خالل اجللسة أو من طرف السلطة صاحبة التعيني، لذلك يبدو أن هناك عدم 

 توزان بني النصوص كذلك يستوجب استدراكه فيما خيص من هو املكلف ابإلخطار. 

ية األعضاء اجملتمعة كمجلس أتدييب يعد ضمانة يف كل األحوال فإن الرأي امللزم للجنة اإلدارية املتساو 
امة ابلنسبة للموظف حمل املتابعة، خاصة يف احلاالت اليت ترى فيها هذه اللجنة أن العقوبة املطبقة عليه ه

                                                 
، حيدد اختصاص 1984جانفي  14املؤرخ يف  10-84ختضع اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ألحكام املرسوم التنفيذي رقم  - 55

، وكذا 88، ص 1984جانفي  17، الصادر بتاريخ 3وتشكيلها وتنظيمها وعملها، اجلريدة الرمسية، العدد اللجان املتساوية األعضاء 
، حيدد كيفيات تعيني ممثلني عن املوظفني يف اللجان متساوية األعضاء، 1984جانفي  14املؤرخ يف  11-84لتنفيذي رقم املرسوم ا

 . 93، ص 1984ي جانف 17، الصادرة بتاريخ 3اجلريدة الرمسية، العدد 
 ، املرجع السابق.03-06 منه ضمن األمر رقم 62انظر الفصل الثالث بعنوان هيئات املشاركة والطعن ال سيما املادة  - 56
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من الدرجة الثالثة أو الرابعة غري مستحقة سواء برؤيتها براءته أو استحقاقه عقوبة من الدرجة األوىل أو 
 الثانية.

العمومية يف اجلزائر هو التأخر الكبري جدا يف على مستوى النصوص القانونية املنظمة للوظيفة  ما يعاب
املتعلقني ابللجان املتساوية األعضاء  11-84و  10-84حتيني الكثري منها، فاملرسومني التنفيذيني رقم 

املؤرخ  133-66قم ، فقد صدرا يف ظل سراين األمر ر 03-06مل يتم حتيينها مبناسبة صدور األمر رقم 
قانون األساسي العام للوظيفة العمومية، وابلتايل فان الظروف اليت ، املتضمن ال1966جوان  02يف 

 صدرت فيها تكون قد تغريت ال حمالة بصدور قانون أساسي عام جديد للوظيفة العمومية.

منه  09ملادة أعاله يالحظ أبن ا 10-84بل وعند التفحص يف بعض نصوص املرسوم التنفيذي رقم 
منه  10، أما املادة (57)جواب فيما خيص العقوابت من الدرجة الثانيةنصت على الرجوع إىل هذه اللجان و 

، وهذا (58)فنصت ابلنسبة للتنزيل يف الرتبة أو الدرجة على أن آراءها تكون على سبيل االستشارة فقط
اللجان رأاي إلزاميا فيما خيص العقوابت والذي منح هلذه  03-06خبالف ما مت النص عليه ضمن األمر رقم 

 .(59)رجتني الثالثة والرابعة فقط على النحو السالف بيانهمن الد

 خامتة:

إذا كان املوظف العام يكون جتاه اإلدارة يف عالقة قانونية وتنظيمية يكون مبقتضاها لإلدارة حتديد حقوقه 
وواجباته أين يكون هلا سلطة إلزامه بعدة واجبات تؤدي كل خمالفة هلا إىل حتريك الدعوى التأديبية ضده 

مة أخرى غري تلك املتعلقة كما ميكنها النص ضمن هذه الواجبات عن طريق اإلحالة إىل نصوص ملز 
ابلوظيفة العمومية يف الدولة، اعتبارا من أن اإلدارة أو املؤسسة العمومية كمرفق عام ميارس فيه املوظف 

الظروف السائدة مهامه خيضع لعدة نصوص قانونية تنظمه تتغري من وقت ألخر حبسب سياسة الدولة و 

                                                 
 ، املرجع السابق.10-84من املرسوم التنفيذي رقم  09انظر املادة  - 57
 من املرجع نفسه. 10انظر املادة  - 58
 ، املرجع السابق.03-06ألمر رقم من ا 02فقرة  165انظر املادة  - 59
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ل نص يصدر يكون على عالقة ابملهام اليت ميارسها فيها، مما جيعل املوظف العام تبعا لذلك خاضعا لك
 شخصيا أو تلك املنوط هبا املرفق ككل.

إن إجراء حصر دقيق وشامل لألخطاء املهنية اليت ميكن أن يرتكبها املوظف العام هو أمر يف غاية 
، فيكون لإلدارة ، نظرا للتغيريات اليت تطرأ على املرفق العام بني احلني واألخرالصعوبة أن مل يكن مستحيال

جانبا من السلطة التقديرية يف حتديد اخلطأ املهين املرتكب من قبل املوظف ابلنظر إىل النصوص القانونية 
لداخلية هلا، لذلك ظهر املنظمة للوظيفة العمومية السائدة يف الدولة وتلك املرتبطة هبا، إضافة إىل األنظمة ا

، (60)نة كمحاولة حلصر بعض الواجبات املهنية للموظف العامتوجه حديث إىل تقنني قواعد أخالقيات امله
وقد يكون من الضروري يف ظل استحالة احلصر، حتديد جمموعة من املعايري أو القواعد العامة اليت ميكن 

 أن تستنبط منها األخطاء املهنية للموظف.

وخصما يف نفس الوقت طورة السلطة التقديرية لإلدارة على حقوق املوظف واعتبارها حكما جتنبا خل
فقد أحاطه املشرع جبملة من الضماانت املقررة لصاحله يف احلاالت اليت تستعمل فيها هذه السلطة سواء 

جمراها عن طريق خمالفتها للقانون خطأ أو تعسفا، أين تعمل هذه الضماانت على إرجاع األمور إىل 
 الصحيح.

ال  03-06 إصدار النصوص التطبيقية لألمر رقم يبقى اإلشكال قائما فيما يتعلق بضرورة اإلسراع يف
سيما تلك املتعلقة ابللجان اإلدارية املتساوية األعضاء اليت تبقى خاضعة ألحكام مراسيم تنفيذية قدمية، 

ولكن مل يصدر إىل حد  ،هبا الحقا تعلقمنه نصت صراحة على صدور التنظيم امل 73خاصة وان املادة 
 .(61)نآلا

 

                                                 
، 08د قانون أخالقيات الشرطة، اجلريدة الرمسية، العدد ، حيد2017ديسمرب  12انظر على سبيل املثال، القرار الوزاري املؤرخ يف  - 60

 .16، ص 2018فيفري  07الصادر بتاريخ 
 ، املرجع نفسه.03-06من األمر رقم  73انظر املادة  - 61
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 املراجع واملصادرقائمة 

ماجد راغب احللو، القضاء اإلداري )مبدأ املشروعية، تنظيم القضاء اإلداري، اختصاص القضاء اإلداري والية  -1
طبوعات اجلامعية القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، قضاء التعويض، قضاء التأديب، الطعن يف األحكام(، ديوان امل

 .1995اإلسكندرية مصر، 
صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري، الكتاب األول، مدخل إىل قانون العمل اجلزائري  دار  بن عزوز بن -2

 .2010اخللدونية للنشر والتوزيع، 
 .610 ، ص1996ماجد راغب احللو، القانون اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -3
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 خصائصه من املنظور القانوينمفهوم الدواء اجلنيس و 

 مني أبوخاري مصطفى األستاذ: 
 ختصص قانون طيب  -دكتوراه طالب

 بو بكر بلقايد تلمسانأجامعة 

 : ملخص

يقوم عليها وحتديد املعايري القانونية اليت  إعطاءحتديد مفهوم الدواء اجلنيس ابعتباره مادة صيدالنية معناه  إن
نظام االحتكار فيما خيص  إتباعخصوصياته اليت متيزه عن ابقي املواد بشكل يبسط القانون محاية عليه و حيرس على 

املؤسسات الصيدالنية املصنعة له حتمي نفسها  أنلة دون البقية كما مهنية معينة من اجملتمع واليت تتمثل يف الصياد فئة
 .من تبعات براءة االخرتاع

 .األصلية األدوية: املنتجات الصيدالنية ، الدواء اجلنيس، االحتكار الصيدالين ،  الكلمات االفتتاحية

Résumé : 

La définition de la notion de médicament générique en tant que substance 

pharmaceutique signifie donner les normes juridiques sur lesquelles elle repose et 

définir ses spécificités qui la distinguent du reste des articles d'une manière qui 

simplifie la loi et la protège et protège le système monopolistique d'un certain groupe 

de la société. Son produit pharmaceutique fabriqué se protège des conséquences du 

brevet. 

Mots d’ouverture : produits pharmaceutiques, médicaments génériques, 

monopoles pharmacetique, médicaments originaux. 

 مقدمة :

الدول يف طور النمو مثل  اقتصادخصوصا  اقتصادأصبح للدواء اجلنيس مكانة أساسية ضمن أي 
اليت  األساسيةص التام عى هذه املادة وجعلها ضمن املقومات تسعى هذه الدول على احلر  لذىاجلزائر، 

ن هلا قدر كبري من الصحية إال أو  االقتصاديةهذه املادة ابلرغم من أمهيتها  إنيقوم عليها قطاع الصحة إال 
صحة األفراد لذى سعت اجلزائر إىل وضع حيز قانوين حييط ابلدواء اجلنيس  األوىلاملخاطر هتدد ابلدرجة 
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املشرع على  أكد لذياالوطين ،  االقتصاد أخرىحتمي من جهة صالحيته وجودته على املرضى و  منلتض
العاملي يف قطاع  التكنولوجيور العلمي و نه حماوال تدارك التطإعطاء مفهوم للدواء اجلنيس ضمن قواني

ه ضمن املواد اليت تسمح له إبدراجيزات ميتاز هبا الدواء اجلنيس و ممإىل إعطاء خصائص و  الصيدلة ابإلضافة
 تساهم يف العالج و ميكن يف نفس الوقت متييزه عن ابقي املواد الصيدالنية.

هو ما سنتطرق  التساؤل الذي يطرح هو ما هو الدواء اجلنيس ؟ و ما هي اخلصائص اليت متيزه ؟ و إن
 :أييتكما   إليه

 : تعريف الدواء اجلنيس و مميزاته أوال

املميزات اليت حتيط به جتعله خيتلف من  إنكبرية خصوصا   أمهيةيس له تعريف للدواء اجلن إعطاء إن
 .ذكر مميزاتهف هلذا الدواء و تعري إعطاءعليه سنحاول و  األصليء الناحية القانونية عن الدوا

 معىن الدواء اجلنيس: -1 

ي خيضع له يف معظم الدول والتشريعات أدوية ختضع لنفس النظام القانوين الذ تعترب األدوية اجلنيسة
تعطي نفس النتائج إال أهنا ت اليت حيتويها الدواء األصلي و أي دواء كون أهنا تشتمل على نفس املكوان

عند نفسية وسلوك وبقيت تسميتها على ذلك احلال خصوصا  األصليبقيت أقل درجة من الدواء 
 .لدواءاملستهلك ل

عند تعريفه للدواء األصلي أين اعتربه  إليهق فإن املشرع اجلزائري تطر  ،وفيما خيص تعريف الدواء اجلنيس
من قانون محاية  7فقرة  170وهذا وفقا ألحكام املادة  ،دواء إذا توافرت فيه شروط وخصائص معينة

 املعدلة. الصحة وترقيتها

-92من املرسوم التنفيذي رقم  4حكام املادة ورد وفقا ألفقد  أما التعريف القانوين للدواء اجلنيس
يتعلق بتسجيل املنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري أين  1992يوليو  6خ يف املؤر  284

 produit pharmaceutiqueو وردت عبارة  ،وردت عبارة املنتوج الصيدالين النوعي ابللغة العربية
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générique يقصد ابملنتوج الصيدالين النوعي كل ونصت املادة على ما يلي :  ،ابللغة الفرنسية"
ستحضر طيب مياثل تركيبه يف األساس منتوجا صيدالنيا سبق تسويقه يف الرتاب الوطين ومت تسجيل م

معايرة من الشكل الصيدالين نفسه على األقل ، وفقا ألحكام هذا املرسوم ، ومل يشر إىل حتسني 
 جي ابلقياس إىل الدواء املرجعي.عال

وج الصيدالين األصلي إذا كان له نفس يعد أي منتوج صيدالين نوعي مماثال يف األساس للمنت
الرتكيب النوعي والكمي، من حيث العناصر الفعالة وكان معروفا حتت الشكل الصيدالين نفسه، 

على تكافئه البيولوجي مع املنتوج  وبرهنت دراسات مالئمة لقابلية جتهيزه البيولوجي، عند الضرورة
 .(1) األول "

 املبدأة صيدلية حتتوي على نفس الرتكيبة النوعية والكمية من ويعرف الدواء اجلنيس كذلك أبنه ماد
الفاعل أو املبادئ الفاعلة وله نفس الشكل الصيدالين دون دواعي استعمال جديدة أو متعارض مع املنتوج 

هو  االثننييولوجية، وحيقق نفس الوظائف العالجية أو الوقائية، فالفرق الوحيد بني املرجعي نظرا لكثافته الب
، االخرتاعالصيديل( يستفيد يف إنتاجه وتوزيعه ابحلماية القانونية اليت ترتتب من براءة  االختصاصن الثاين )أ

 استغاللع ذلك بعد أما األول فلقد سقطت عنه هذه احلماية بسبب سقوط الرباءة من الدومني العام، ويق
بتسمية الدواء املرجعي، أما الثاين  سنة ، ويف هذه احلالة يدعى الدواء األصلي 20أو  10مدة  االخرتاع

ولكونه   Géاملنتج ويف بعض املواد يضاف حريف ابسمالعلمي متبوع  ابالسمفهو اجلنيس ويدعى عادة 
حيتوي على نفس الرتكيبة ويوزع يف نفس الشكل الصيدالين، فاألصل أن للمادتني نفس الوظيفة العالجية 

لو أن الشركات  قيمتها العلمية أو فعاليتها يف العالج حىت و وبنفس الفعالية فهو ليس مادة صيدلية فقدت
الصيدالين،  االختصاصشجع توزيع الصيديل حتتقر نوعا ما الدواء اجلنيس لكي ت لالختصاصاملنتجة 

 (2) وذلك هبدف احلصول على فائدة أكرب.

كة الدولية فالدواء اجلنيس هو مثل أو يعادل الدواء األصلي إال أنه يباع ابلتسمية املشرت 
(dénomination commune internationale) (DCI) ،  وقائمة هذه األمساء لألدوية توضع
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. أي فهم يف هذا التخصص التكلم بنفس اللغةحة واليت تسمح جملموع العلماء من قبل املنظمة العاملية للص
 املراد الوصول إليه فيما خيص دواء معني.

-85املعدل لقانون محاية الصحة وترقيتها رقم  (3) 07-06ر رقم مبوجب أمكما أن املشرع اجلزائري و 
منه مبوجبهما ميكن تقدمي حتفيزات للرتقية  1مكرر  186املادة مكرر و  186فإنه أضاف مادتني مها  05

وما ميكن  سرتاد األدوية اجلنيسةاألدىن ال كما أعطى لوزير الصحة إجراء حتديد احلد   ،ابألدوية اجلنيسة
يف كل تعديل يشمل قانون الصحة  القانوين لألدوية اجلنيسة اإلطارن املشرع اجلزائري يوسع من مالحظته أ

يف قطاع الدواء  االستثمارما يؤكد أن املشرع حياول الرتقية ابلصحة بتوفري األدوية للمرضى وتشجيع هذا و 
اخلاصة هبا يف اجملال العام  االخرتاعمادة سقطت براءة  أبنهميكن تعريفه أيضا سرتاد و خفض كلفة اال اوكذ

 .(4) بطريقة قانونية استعماهلاأصبح و 

أما فيما خيص التشريع الفرنسي فإنه تطرق إىل تعريف الدواء اجلنيس إال أنه مر بعدة مراحل، فأول 
عن جلنة املنافسة أين مت ربط  21/05/1981تعريف للدواء اجلنيس كان مبوجب قرار صادر بتاريخ 

 نسخة للدواء ويف هذه الفرتة كان الدواء اجلنيس يعترب ،االخرتاعنيس بسقوط براءة تعريف الدواء اجل
 وذلك التعريف كان كما يلي :  ،األصلي

"On entend par médicament générique, toute copie d’un médicament 

original dont la production et la commercialisation sont rendues possibles 

par la chute des brevets dans le domaine public, une fois écoulée la 

période légale de protection. peuvent être considérés comme générique 

aussi bien des médicament vendus sous nom de marque ou appellation de 

fantaisie que des médicament sous dénomination commune internationale 

ou des principes actifs qu’ils renferment, dénomination qui doit étre 

assortie d’une marque ou du nom du fabricant . )5( 

ومل يكن له إال قوة رأي  ،يف تلك الفرتة كان ذلك التعريف متطابق مع قانون امللكية الصناعية الفرنسي
جيب التبديل يف فكرة أن الدواء اجلنيس هو جمرد نسخة للدواء األصلي كان  داستبعاواحد، ومن أجل 

مثل الدواء األصلي بنفس الرتكيبة وبنفس  اعتبارهوابلتايل  ،الوضع هلذا التعريف إىل القانون الفرنسي
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املتضمن تنظيم النفقات  345-96حتت رقم  24/04/1996وعليه صدر أمر بتاريخ  ،التخصص
 مر عرف الدواء اجلنيس مبا يلي:الصحية وهذا األ

"On entend par spécialité générique d’une autre spécialité une spécialité 

qui a la  méme composition qualitative et quantitative en principes actifs, 

la méme forme  pharmaceutique, et dont la bioéquivalence avec l’autre 

spécialité a été démontrée par des études appropriéés de biodisponnibilité. 

pour l’application du présent article, les différents formes 

pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme 

une forme pharmaceutique." 

ص مت تعديل يف مفهوم الدواء اجلنيس أين مت إدراج ختص 23/06/1998ومبوجب قرار صادر بتاريخ 
أضاف التوجه األوريب قانون متعلق بتأمني  2004يف املرجع ووضع جمموعة األدوية اجلنيسة، وبتاريخ أوت 

من قانون الصحة العامة  1-5121املرضى أين عدل بدوره يف مفهوم الدواء اجلنيس املضاف إىل املادة 
 اإلضافة متثلت يف :الفرنسي وهذه 

"Les différents sels, esters, éthers, isoméres, mélangers d’isoméres, 

complexes ou dérivés d’un principe actif sont considérés comme un méme 

principe actif, sauf s’ils présentent des propriétés sensiblement différentes 

au regard de la sécurité ou de l’efficacité .Dans ce cas, des informations 

supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l’efficacité des 

différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée doivent 

etre apportéés." 

اليت نصت  1-5121يف مادته  11/01/2007بتاريخ ة الفرنسي كما مت تعديل قانون الصحة العام
 على:

"En l’absence de spéscialité de référence , un groupe générique peut 

etre constitué de spécialités ayant la méme composition qualitative et 

quantitative en termes de sécurité et d’éfficacité sont équivalentes." 
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عدل يف جمموع األدوية اجلنيسة  03/02/2009الصادر بتاريخ  49-2011ومبوجب مرسوم رقم 
 أين أدخل بعض األدوية ذات أشكال معينة ضمن هذه اجملموعة ونص هذا املرسوم على  :

"Désormais , font partie du répertoire des groupes générique les 

différents formes galéniques(comprimés , gélules) d’une spécialité ayant 

une forme orale à libération modifiée , à condition de respecter 

l’appartenance a une méme catégorie de libération modifiée(prolongée , 

retardée ou séquentielle)." 

نواع أخرى مبوجب قانون املالية الفرنسي لسنة اجلنيسة أ مث أضاف التشريع الفرنسي إىل قائمة األدوية
 ومما أضاف ما يلي : 2012

"Les spésialités pharmaceutiques dont le principe actif est d’origine 

végétale ou minérale , qui présentent la méme composition quantitative 

en principe actif et ont donc une activité thérapeutique équivalente à celle 

de la spécialité de référnce peuvent étre inscrits au répertoire des groupes 

géneriques ." )6( 

 أما فيما خيص مسألة التعرف على الدواء اجلنيس فهناك طريقتني مها :

هنا حتمل اســــم املادة الفعالة أعىن مب (DCI)حتمل التســــمية املشــــرتكة الدولية  أن األدوية اجلنيســــة -
 paracétamol 500mgو مثال ذلك :  ،املنتج أو الصــانع له ابســماليت حيتويها الدواء اجلنيس متبوع 

ن كال الدوائني حيتواين أي doliprane 500mg ابسم هو الدواء اجلنيس للتخصص الصيدالين املعروف
 .paracétamolمن  500mgعلى 

  Géلى الدواء اجلنيس من خالل التسمية املتعلقة ابلعالمة متبوع بالحقةكما ميكن التعرف ع-
 الذي dermazol Géنذكر مثال عن ذلك : و  ،من خالهلا ميكن التعرف على الدواء اجلنيس بسهولةو 

 pévaryl. (7)املسمى  األصلييعترب الدواء اجلنيس للدواء 
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 :مميزات الدواء اجلنيس-2

 استثنائيةسية متس صحة الفرد وحياته فإنه ميتاز مبيزات وخصائص جتعله مادة مادة أسا ابعتبارهالدواء 
، وهذه امليزات حتمي من جهة هذا الدواء وتسهل االستهالكيمقارنة ابملواد األخرى اليت تتعلق ابلنظام 

من قبل فئة خاصة من األشخاص هم الصيادلة وهذا  احتكارهمن جهة أخرى تكرس مبدأ لتعرف عليه و ا
ء تعلق األمر بصيديل يف صيدليته عند عملية تصريف الدواء أو الصيديل يف مؤسسة إنتاج األدوية عند سوا

 يلي: تسويق هذه املادة وهذه امليزات نفسها تتميز هبا األدوية اجلنيسة ونذكرها كما عملية تركيب و

 الصيدالين: االحتكار -أ 

الصيديل، وتلك القاعدة  االحتكاربقاعدة  تارتبطمما ال شك فيه أن خصوصية املنتج الدوائي قد 
الصيديل  االحتكار، كما ورد نص 1777كرست منذ القدم مبقتضى اإلعالن امللكي الفرنسي الصادر عام 

 (8) من قانون الصحة العامة الفرنسي. 512مبوجب املادة 

يزه القانون ويسمى الذي جي االحتكارالدواء قرر ملصلحة عامة وليس خلدمة الصيديل، وهو  احتكاروإن 
الصيديل  االحتكار املشروع، فهو غري جائز قانوان ويدخل يف نطاق الغري االحتكاراملشروع، أما  ابالحتكار

كل األدوية مبا يف ذلك اجلنيسة وميتد إىل بعض املنتوجات الصيدلية اليت ال تدخل ضمن تعريف الدواء 
وال تباع إال من قبل الصيادلة وكذلك احلال يف  مثل حبوب منع احلمل اليت هي ليست دواء لكن حمتكرة

 .(9)الوسائل الكيميائية فال تسلم إال بواسطة صيديل ومبوجب وصفة طبية 

الصيادلة للدواء اجلنيس  احتكارالصيدالين يدور حول الدواء مبفهومه العام ويدخل ضمنه  االحتكارإن 
اء جنيس ابملفهوم الوارد يف القانون خصوصا املادة مبفهومه الواسع والقانوين مبعىن أن أي دو  األخريوهذا 
املتعلق بتسجيل املنتجات  284-92فيذي من املرسوم التن 4واملادة  ،قانون محاية الصحة وترقيتها 170/7

الصيدالين وال جيوز إال  االحتكارالصيدالنية املستعملة يف الطب البشري يعترب دواء ويدخل ضمن ميزة 
 لتصريف والتصرف يف األدوية اجلنيسة.  استثناءاام ولبعض املختصني كاألطباء للصيادلة فقط كأصل ع
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 تسمية الدواء اجلنيس:-ب

اليت تعطى للدواء أو أي وصفة صيدالنية من قبل  (10) تسمية أي دواء تؤخذ من التسمية الدوليةإن 
لتسمية املخصصة للعالمة ، وهذه التسمية أتخذ هبا كل الدول أين جند ا(OMS)املنظمة العاملية للصحة 

التسمية الدولية للدواء هي  paracétamolوالتسمية املتعلقة ابملادة الكيماوية املكون منها الدواء مثل : 
doliprane  يتم تسويقه وتصريفه بعدة أمساء نذكر منهاdafalqan, paralgan. (11)  قانون  أنكما

ميكن تسجيلها  اجلنيسة ال األدوية إن 162L-17-1الضمان االجتماعي الفرنسي اقر صراحة يف املادة 
 يف قائمة األدوية اليت تعويض إال يف حالة وجود إحدى التسميتني مها : 

 صانع هذا الدواء  أسمهي التسمية املشرتكة للعالمة أو  التسمية األوىل :

لكلمة  اختصاروهي  (Gé)هي التسمية اليت تكون مقرتنة ابحلرفني :التسمية الثانية
énérique)g (  (12) ف على أن هذا الدواء جنيساليت متكن من التعر و. 

املعدل مبوجب قانون  11-83من قانون رقم  6فقرة  8املادة  إىلأما التشريع اجلزائري فإنه ابلرجوع 
املتعلق ابلتأمينات االجتماعية جند املشرع مل حيدد األدوية اجلنيسة إن كانت تعوض أم  (13) 08-11رقم 

"تشتمل األداءات العينية للتأمني وهذا بنص املادة  ،التعويض على كل املواد الصيدالنية إشتملال بل 
 ..............الصيدالنية............."......على املرض على اخلصوص تغطية املصاريف األتية: 

نيس مبقتضيات ء اجل. وهو عكس ما جاء به التشريع الفرنسي إال أن املشرع اجلزائري تطرق إىل تسمية الدوا
"كل دواء حيضر مسبقا ويقدم حسب من قانون محاية الصحة وترقيتها اليت نصت على 172املادة 

 صيدالين." اختصاص، يوصف أبنه بتسمية خاصةتوضيب خاص و مييز 

املتعلق  284-92من املرسوم التنفيذي رقم  3ونص هذه املادة أحيل إليه مبوجب أحكام املادة 
"تكون التسمية اخلاصة املنصوص ات الصيدالنية املستعملة يف الطب واليت نصت على بتسجيل املنتج

 : 1985فرباير سنة  16املؤرخ يف  05-85من قانون رقم  172عليها يف املادة 
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 ارية.إما تسمية جت -

ع املنظمة العاملية للصحة، متبو  اعتمدتهوإما التسمية املشرتكة الدولية )ت.م.د( على النحو الذي  -
 الصانع. ابسم

وعندما تكون التسمية اخلاصة تسمية جتارية، فإن التسمية املشرتكة الدولية جيب أن تذكر حبروف  -
 ابرزة حتت التسمية التجارية مباشرة.

عدم يف منتوجات صيدالنية أخرى، و  التباسية التجارية حبيث ميكن تفادي أي التسم اختيارجيب  -
 ستحضر الطيب أو خصائصه."الوقع يف أي خطأ بشأن صفات امل

من نفس القانون اليت نصت على "تنص املدونة ابلنسبة  2فقرة  5على التسمية املادة  أكدتكما 
 : أييتمجيع املنتجات، على ما  إىل

كانت هذه التسمية   إذاالتسمية املشرتكة الدولية على النحو الذي اعتمدته املنظمة العاملية للصحة،  -
التسمية العلمية ملا حتتويه من عناصر  أو وفةاملألالة عدم وجودها على التسمية موجودة، و تنص يف ح

 فاعلة.

 التسمية اخلاصة للمنتوج." -

ع اجلزائري والفرنسي أن هذا األخري ألزم وضع إشارة خاصة يوما ميكن مالحظته ابملقارنة بني التشر 
 االختيارحىت يتسىن له  (Gé)ا إبضافة عبارة ليفرق مستهلك الدواء بني الدواء األصلي والدواء اجلنيس وهذ

إبلزامية وضع إما التسمية املشرتكة الدولية  فاكتفىبينهما أو طلب معلومات حوهلما، أما التشريع اجلزائري 
الصيديل يعرض على املستهلك  إنو التسمية التجارية وهذا وإن كان يف الواقع العملي أالصانع  ابسممتبوعا 

بينهما كون وفقا ألحكام  االختيارسعر وما على مستهلك الدواء إال واجلنيس مقرتنني ابلالدوائني األصلي 
 قانون الضمان االجتماعي فإن كال الدوائني أصبح ميكن تعويضهما.
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املتضمن تنظيم منتجات الصيدلة يف  (14)139 -76كما تطرق املشرع اجلزائري مبوجب املرسوم رقم 
يه مبوجبه وجوب ذكر أمساء األدوية مبا يف ذلك األدوية الصيدلة والذي أكد فاملادة األوىل منه إىل دستور 

مرجع للصيديل يف تصريف  اعتبارهضمن هذا الدستور حىت ميكن  إدراجهادواء جيب  ابعتبارهااجلنيسة 
 الدواء.

 " أن دستور الصيدلة هو عبارة عن جمموعة حتتوي على ما يلي :ولقد نصت املادة األوىل منه على 

 مدونة العقاقري واألدوية البسيطة ومركبات مواد الصيدلة. -

 قائمة األمساء املشرتكة لألدوية. -

 جداول احلد األقصى والعادي من األدوية ابلنسبة للشخص البالغ و الولد. -

 التعليمات اليت تكون ضرورية للصيديل ألجل التطبيق الصيديل. -

أساليب وسائل اليت تسمح ابلتعرف عليها و ة والويشري دستور الصيدلة إىل خاصيات األدوي
كذلك إىل طرق حتضريها وتعميقها وحفظها و و  لتأمني مراقبتها استعماهلاالتجارب والتحاليل الواجب 

ون الزمة للصيديل تك أنمجلة املعطيات اليت ميكن لعناصر الرئيسية لعدم مالءمتها و افها و قواعد تكيي
 تسليمها.ألجل حتضريها و 

مشرتكة لدستور الصيدلة اجلاري به العمل جيب أن تستجيب  أوة تقدم حتت تسمية علمية وكل ماد
 خري.ملواصفات هذا األ

يف عدة نشرات خاصة بدستور الصيدلة جيب أن تكون مطابقة  االسمأن املواد املدرجة حتت نفس و 
 ألخر نشرة من النشرات املذكورة".

التكييف  أوملبني أعاله أنه جيب أن يتضمن الوعاء من املرسوم ا 30ركزت املادة  أخرىمن جهة و 
اخلاص مبستحضر ودون املساس ابلبياانت املطلوبة مبوجب أحكام تشريعية و نظامية أخرى بياانت أمهها 
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فين،  أسم األخريةوذلك عندما تكون هذه  ،من هذا املرسوم 14التسمية اخلاصة املنصوص عليها يف املادة 
يها التسمية املشرتكة الدولية املوصى هبا عليها من طرف املنظمة العاملية للصحة، يف احلالة اليت تكون فو 

حتت التسمية الفنية  وذلك ،فإنه جيب إدراج التسمية العلمية أبحرف ظاهرة جدا ،ضرورية ملعرفة املنتج
لعلوم دلة مبجرد ما جيعل تطور االصيجتدر اإلشارة إىل أنه تصدر نشرة جديدة من دستور املباشرة، و 

التقنيات هذا النشر ضروراي، مما يبني أمهية التسمية خصوصا الدواء اجلنيس كون أنه مبجرد سقوط براءة و 
كما سنبينه الحقا يصبح جمال تصنيع الدواء حمليا واسعا مما سيؤدي إىل تنوع يف أمساء األدوية   االخرتاع

من حيث الشكل أو  األدويةلة وتنوع سيؤدي إىل إثراء دستور الصيد وفقا ملا يقتضيه القانون والذي
 الرتكيب.

ة منتج أو جمموع احتواءه املادة املوجهة مؤقتا لتغليف و فيمكن تعريف التغليف أبنالتغليف والتعبئة:-ج
ختزينها أو عند عرضها للبيع وذلك حلماية هذه املنتجات أو منتجات خالل عمليات مداولتها ونقلها و 

هو جمموعة عناصر مادية اليت ابلرغم من أهنا ال تنتمي إىل املنتج إال أهنا تسهيل تلك العمليات، فالغالف 
أما من طرف املستهلكني.  استعمالهو  تسهل محايته، نقله، تقدميه، للتعرف عليه أوتباع معه لكي تسمح 

الذي يشكل وحدة البيع و التجزئة،  واهلدف من التعبئة فهي الغالف املادي واحلاوي األول للمنتج و 
 .(15) االقتضاءعند  واستعمالهحفظه، ختزينه و لتعبئة هو تسهيل عملية تداول املنتج و ا

التعبئة إنتاج عبوة وغالف املنتج  وتتضمن األغلفة و التعبئة هي عبارة عن نشاطات تصميم و فاألغلفة و 
رة عن عبوة منتج هي عبااألول تسمى األغلفة والتعبئة األولية و  من املواد،املتعلقة ابلدواء ثالث مستوايت 

التعبئة الثانوية أي العلبة اخلارجية اليت توضع العبوة لدواء نفسه مثال قنينة الدواء، والثاين تسمى األغلفة و ا
خزين األغلفة الضرورية لتهي عبارة عن العبوات و عبوات الشحن و بداخلها، والثالث تسمى أغلفة و  األولية

 (16) و نقل الدواء اجلنيس.

حتياطات املادية اليت حتول دون حتقق تفرض على املنتج أن يتخذ كافة االحلساسة للدواء فإن الطبيعة ا
ت كيميائية فمن اخلطر الكامن فيها وضمان عدم اإلضرار ابملستهلك، والدواء اجلنيس مبا حيتوي من مكوان

ظروف ختالف مادة ضارة ابلصحة العامة إذا ما مت تغليفه أو تعبئته يف  إىلتتحول املمكن أن تفسد و 
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األنظمة املختصة يف ذلك اجملال، فعلى منتج الدواء اجلنيس لصحية املفروضة مبوجب القوانني و الشروط ا
لو كان ذلك على حساب اجلانب اجلمايل للغالف ائل ما جينب املستهلك من اخلطر و أن يتخذ من الوس

إعطائها املستهلكني عليها و  فها هو إقبالمن املنتجات العادية اليت يكون الغرض من تغليعلى عكس 
املظهر إذ يتوجب على منتج الدواء أن خيتار الغالف أو العبوة اليت تضمن سالمة الدواء اجلنيس دون تغيري 

ف معيبا فنيا كأن خبالفه سوف يكون التغليتلف، حبيث يكون تغليفا يتناسب وطبيعة الدواء املعبأ و  أو
يكون ذلك ضارا ونة له و يؤدي إىل فساد الدواء و عناصر املكيستخدم يف تغليف دواء مواد يتفاعل مع ال

 (17) ابملستهلك.

تعبئتها هلا أمهية كبرية سواء يف حفظ الدواء عن طريق وضعه نيسة و تغليف األدوية اجل أمهيةن إوعليه ف
يت مت صنعها به وهذا إبستعمال مواد ال تتفاعل مع مكوانت يف علب خاصة به تتماشى مع األشكال ال

املصانع املختصة يف صناعة األدوية اجلنيسة نفس املواد اليت يغلف غالبا ما تستعمل املؤسسات و لدواء، و ا
حفظه، إذا مل تراعي فيه شروط تعبئته و  ويعبئ هبا الدواء األصلي كون هذا األخري ال ميكن تسويقه عامليا

 دواء اجلنيس.نفس تلك املواد اليت تغطي وحتفض الدواء على ال استعمالبا فيتم غال

وان كما أن عملية التغليف ال تشمل فقط حفظ الدواء بل أن مصنع الدواء اجلنيس يستوجب عليه قان  
 االستعمالاملعلومات اليت تتعلق ابلدواء اجلنيس من طريقة العامة أن يذكر مجيع البياانت و  مراعاة للصحةو 
يا أو مت إسرتاده والشركة املستوردة، مما يبني ذكر إن كان مصنع حمل إىلالكمية اليت يتم أخذها ابإلضافة و 

 تفادي أي خطر يهدد املريض.الصحة و  ظأن التغليف له أمهية كبرية يف حف

 أسعار األدوية اجلنيسة: -د

يتم التعبري عنها يف شكل ميكن التعبري عن السعر على أنه القيمة املعطاة ملنتج أو خدمة معينة و اليت 
د أولية و تعبئة وضمان اجلودة توي على عدة تكاليف كتكلفة اإلنتاج من مواحتديد األسعار حينقدي، و 

  (18) مصاريف إدارية.ين ونقل و تكاليف التوزيع من ختز و 
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اجلزائري إىل هامش الربح ابلنسبة للمنتجات الصيدالنية مبوجب القرار الوزاري  لقد تطرق املشرعو 
بتسويق املنتجات الصيدالنية والبيطرية اخلاصة مبواد لق املتع 1974مارس  30املؤرخ يف  (19)  املشرتك

 %20البيطري أين حدد هامش الربح ابجلملة للدواء ري و لتزويدات الضرورية للطب البشالتضميد و 
 . %38ابلنسبة هامش الربح ابلتجزئة حدده و 

دفة األسواق املسته الختالفختتلف سياسة تسعري املنتجات الصيدالنية من منتج آلخر، نظرا و 
نتجات، رغم عدم تباين أسعار امل االختالفاتالظروف املتحكمة بعملية التسعري، مما يرتتب على تلك و 
ليت تتحكم يف حتديد احلد األدىن لألسعار إال أن ابقي جوهرية يف التكاليف الكلية ا اختالفاتجود و 

 منها ابلقيمة املدركة للمنتجات. الظروف البيئة احمليطة ابملنتج هي اليت حتدد سقف األسعار خاصة ما يتعلق

(20) 

ل الفرتة القانونية لسراين مفعول الرباءة إىل اجملا انتهاءاملنتوج احملمي بعد  انتقالإن الدواء اجلنيس هو 
 األسعار. اخنفاضالعمومي أين تكون املنافسة واسعة مع 

(21) 

واء األصلي إال أنه يبقى سعره نفس املميزات للدإن الدواء اجلنيس وابلرغم أن له نفس اخلاصيات و 
سعر الدواء اجلنيس ابملقارنة مع الدواء  اخنفاضمرتفع ابلنظر للدواء اجلنيس وهناك عدة عوامل تفسر 

تشجيع الدول املنتجة للدواء  ااألصلي نذكر منها سقوط براءة اإلخرتاع اليت كانت تقيد الدواء اجلنيس وكذ
، كذلك األمر يف ما خيص إدخال كثرية لتسهيل اإلنتاج  امتيازاتمي هذا القطاع بتقد يف ابالستثماراجلنيس 

بعض املصاريف يف بيع الدواء مثل األموال اليت مت إنفاقها يف البحث العلمي للوصول إىل الرتكيبة الصحيحة 
 اليت تكون الدواء .

يف سوق الدواء  نفسه يفرض نأتطع ابلرغم من إخنفاض األسعار املتعلقة به فإن الدواء اجلنيس مل يسو 
األطباء بدورهم يرتددون بة األصلية للدواء و غالبا ما يرجع السبب إىل أن املرضى يطلبون الرتكياجلزائري، و 
 (22 )يف وصفه.
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إال أن الظروف اليت حتيط ابلدواء اجلنيس مسحت بتحديد أسعاره مما أدى إىل اإلقبال عليه من قبل 
اسعار األدوية األصلية مقارنة مع األدوية اجلنيسة، نظام  رتفاعااملستهلكني نذكر من بني هذه الظروف : 

فارق السعر بني الدواء  دفعمن قبل الغري  اجتماعيااجلديد الذي يفرض على املؤمن  االجتماعيةاحلماية 
 (23) املنتجات احمللية . استهالكاجلنيس وذلك هبدف تشجيع األصلي و 

 11املؤرخ يف  66مت وضع جلنة اقتصادية مبوجب قرار رقم  لتحديد سعر الدواء اجلنيس املنتج حملياو 
 االقتصاديةاثئق "تتكفل اللجنة بدراسة الو من هذا القرار على : 2أين نصت املادة  (24) 2012يوليو 

 .املتعلقة ابملنتوج الصيدالين املقدم للتسجيل لتحديد سعره عند اإلنتاج و خارج الرسوم" 

يسها املتعامل الذي تقدم ابلطلب بسعر املنتوج الصيدالين )الدواء اجلنيس اللجنة يعلم رئ انعقادبعد و  
اليت تنظر يف هذا أايم للطعن يف مقرر اللجنة و  10 يف هذه احلالة( الذي مت حتديده أين مينح للمتعامل مدة

 (.هأعالاملبني  66م من نفس القرار رق 06و  05الطعن بعدها تتخذ قرار هنائي ال رجعة فيه ) املادة 

 إدراجذلك بسبب عدم و  األصليكتسب سعر منخفض عن سعر الدواء يعليه فإن الدواء اجلنيس سو 
عن الدواء األصلي  منخفضالدواء اجلنيس  إننسبة تقديرية فقط ضمنه تكاليف البحث والتطور العلمي، و 

ية ستنخفض أن أسعار األدوية األصل االختصاص أهلو مبرور الوقت يرى  %50 إىل %30بنسبة مابني 
أن الصيديل الذي يقوم بتصريف الدواء اجلنيس فإن  أخرىإىل درجة معادلتها ابألدوية اجلنيسة  ومن جهة 

نفس الشيء ابلنسبة للطبيب الذي وختفيض ميزانية الصحة و  االقتصادهذا الفعل يلعب دور أساسي يف 
 (25) ض ميزانية الصحة.يصف للمريض أدوية جنيسة فإنه يساهم يف خف

 تنوع الدواء اجلنيس:-ه

 ميكن تصنيف األدوية اجلنيسة يف حد ذاهتا إىل أربعة أصناف : 

لدواء األصلي يف مجيع وهو دواء مماثل متاما ل (générique identique)جند دواء جنيس مماثل  -
 .املواصفات
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 جنيس يكافئ الدواء األصلي يفأي دواء  (générique équivalent)جند دواء جنيس مكافئ  -
 الرتكيبة والشكل.

أي خيتلف عن الدواء األصلي إما من  (générique apparnté) جند دواء جنيس من نفس العائلة -
 من حيث الشكل. اختالفحيث الرتكيبة يف املادة احليوية أو 

أي دواء جنيس معدل  (générique plus,supra-biodisponible) جند دواء جنيس مضاف -
 (26) لرتكيبة.ومطور من حيث الشكل وا

 اثنيا : خصائص الدواء اجلنيس

إن اجملال الذي يستخدم فيه الدواء هو العنصر الذي يربز ذاتية املادة الدوائية ومييز تلك السلعة الضرورية 
 استخداملدواء على منتج صناعي أن يكون له حلياة اإلنسان واحليوان، فمن الضروري إلطالق وصف ا

اإلنسان أو احليوان او للوقاية منها، فكلمة دواء ال تنطبق إذن إال على حمدد وهو عالج األمراض يف 
صر يوضح كذلك فإن هذا العن  ،يف الطب العالجي أو الوقائي لالستعمالاملنتجات أاي كان نوعها و املعدة 

 ىلإمصاف السلع األكثر رحبية بني مجيع السلع املشروعة، فاحلاجة  إىليرقى به مدى احلاجة إىل الدواء و 
وإمنا أيضا لكونه عنصرا ال غىن عنه  ،الدواء ال تتمثل فقط يف كونه عنصرا من عناصر احلياة عند املرض
إزالة و أجل العالج ملا أصابه من أمراض من عناصر احلياة يف الصحة، فإذا كان املريض حيتاج للدواء من 

جهزة اجلسم عن إجرائها بصورة ما حتدثه من آالم أو إلجراء بعض العمليات احليوية اليت تعجز بعض أ
طبيعية مثل األنسولني اليت يستخدمها مرضى السكر فهذه املادة يساعد املصاب هبذا املرض على تعويض 

ء للمحافظة على صحته او تزويد العجز يف إفرازات البنكرايس هلا. واإلنسان الصحيح ال يستغين عن الدوا
، هبدف الوقاية من األمراض املعديةوشرابه أو أن يكون ذلك جسمه ببعض العناصر غري املتوافرة يف طعامه 

احملدد للدواء هو الذي يضفي عليه هذه اخلصوصية ومييزه عن غريه من املنتجات  االستخدامومن الواضح أن 
ه إىل مصاف الصناعات احليوية سواء على املستوى احمللي أو الصناعية بل أنه هو الذي يرقى بصناعت

مما يصيبه من أمراض هو الذي خطى هبا  ،تلك الصناعة بصحة اإلنسان وعالجه ووقايته فارتباطالدويل، 
 (27) تلك اخلطوات الواسعة وجعل منها السلعة األهم.
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اوله، وهو ال حيوز على هذا الدواء عموما متباين يف خطورته وخمتلف  يف شكله ومصدره وطرق تن
عين يال  االشرتاطاتحصول الدواء على تلك  إنلما الوصف ما مل تتوافر بصدده الشروط القانونية مث

ابلضرورة إابحته لكل احلاالت املرضية، بل فقط للغاايت اليت رخص ألجلها، و تعارف أهل الطب عليها 
ة بيان كل ما يتصل ابلدواء املقبول والذي عرف بكونه ويتكفل يف املدونة الوطنية لألدوية ، دستور األدوي

صفات املواد الدوائية ابلنسبة خلصائصها الفيزايئية وطرق الكشف عنها ومقاومتها املرجع الذي حيدد موا
 (28) .استعماهلا وشوائبها وفعاليتها وثباهتا و

يشتمل الدواء اجلنيس على خصائص جعلت جل التشريعات تعتربه مبثابة دواء أصلي وليس نسخة، 
 وهذه اخلصائص ميكن ذكرها كما يلي :

 ركب بنفس تركيب الدواء األصلي :الدواء اجلنيس م – 1

فالدواء اجلنيس هو جمموعة من املواد مركبة تركيبا كمياوي مثله مثل الدواء األصلي  ويقصد ابملادة 
غري حية هلا خصائص العالج أو الوقاية ابلنسبة إىل األمراض  أواملكون منها الدواء اجلنيس كل مادة حية، 

تكون املادة مستخلصة من جسم  ألمهية الطبية  ويستوي يف ذلك أنالبشرية، أو احليوانية ، ومشروطة اب
اإلنسان أو من احليواانت أو النبااتت أو من املواد الكيمياوية، و يف املقابل تقدمي الدواء بعنصر واحد 
حيث يكون املادة يوجد تقدمي آخر للدواء كمركب حيث يتم مجع عدة مواد يف منتوج واحد، لذا فان 

الكائنات احلية أو غري حية يف حني أن املركب هو عبارة عن ثابة العنصر البسيط املستمد من املادة هي مب
جمموعة مواد اليت متتزج و تتفاعل فيما بينها لتخرج على شكل دواء ، وعلى هذا األساس ميكن القول أن 

ائي واليت حيصل عليها فيها مواد خمتلفة لغرض شفائي أو وق اجتمعتالدواء ابلرتكيب هو كل املنتجات اليت 
عناصر الفعالة هلذه املواد  دون متييز فيها لطبيعة الطرق الكيمياوية  أو غريها من الطرق املستعملة من مجيع ال

منتجا دوائيا أن تتوافر لكل مادة فيه  اعتبارهيف صنع هذه املنتجات وال يشرتط يف الرتكيب حىت ميكن 
تركيب هو تقدمي عناصر  ون هدف مجع عدة مواد مع بعضها يفعناصر عالجية أو وقائية بل يكفي أن يك

   (29) عالجية أو وقائية.



 2018سبتمرب العدد السادس                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
8 

 

187 

 ي فارس ابملديةجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حي

تشتمل  أنأكدت التشريعات أن هذه الرتكيبات جيب أن تكون مماثلة سواء يف النوعية أو يف الكمية و و 
املصنعة للدواء والغالب يف الصناعات الدوائية أن املؤسسات الدوائية  على نفس املبادئ وهلا نفس الفعالية ،

اجلنيس تستعمل نفس املصادر اليت تستعملها املؤسسات املصنعة للدواء األصلي يف تركيب الدواء ابإلضافة 
 املقادير واملعايري املستعملة يف الرتكب. احرتامإىل إنه جيب 

املادة  يركب من نفس املصادر املركب منها الدواء األصلي إذ أنوابلنسبة للمصادر فإن الدواء اجلنيس 
اليت يصنع منها الدواء األصلي تتنوع مصادرها وتتعدد روافدها ، فقد يكون املصدر الذي تستقى منه نبايت 

من النبااتت الطبية ، أو يكون مصدرها حيواين أين  استخراجها كون العديد من األدوية يتم تصنيعها و
ما تلعبه من دور اهلندسة الوراثية و  تخداماسالدواء من أجسامها بعد  الستخراججوء إىل احليواانت زاد الل

، تاج الربوتينات اليت تعمل كأدويةكمفعالت حيوية تقوم إبن  استعماهلا يف تعديل اخلصائص الوراثية هلا و
جا ، حيث تتسابق شركات األكثر رواو  استعماالوقد يكون مصدر الدواء كيمياوي والذي يعترب األكثر 

املواد الكيميائية يف تصنيع األدوية  أو يف تطويرها وال شك أن هذا يعد  استخدامالدواء فيما بينها على 
أدوية جديدة  الكتشافكافة العناصر البيئية   استخدامتوسيعا ملفهوم هذه السلعة مبا يشجع املخرتعني على 

حلقت التوسع هو مثرة للثورة العلمية والصناعية اليت  وهذا ،لى عالج األمراض أو الوقاية منهاتساعد ع
 (30) اليت أحدثت تطورا جذراي يف املصادر اليت يستخلص منها الدواء .لعامل منذ مطلع القرن العشرين و اب

أما فيما خيص مصادر املعتمد عليها يف تركيب وتصنيع األدوية فإهنا متعددة وخمتلفة لكن اليت تعترب 
األعشاب الطبية أو  أسمويطلق عليها النبااتت  بصناعة األدوية من الناحية القانونية هي ارتباطاأكثر 

جزء منها أو كلها مثل البذور  األدوية العشبية وتتمثل يف أدوية مستخلصة من نبااتت طبية أين قد يستعمل
أين تستخرج من أجسام احليواانت  أصلحه حيواينأو الثمار أو اجلذور، وهناك كذلك من املصادر ما 

سولني الذي يستخدم لعالج مرض السكر وهرمون الغدة الدرقية بعض املواد مثل اهلرموانت كهرمون األن
، هناك كذلك  احليوانيةوغريها من املنتجات  وجمموعة العصائر اهلاضمة وخالصة الكبد وزيت السمك

وتضم كثريا من أمالح احلديد والرصاص واملغنسيوم ...إخل ، كما هناك أدوية تنتج  أصل معدينمواد ذات 
لبنسلني الذي يعترب أول دواء تنتجه الكائنات الدقيقة وهو أول مضاد حيوي تعرفه من كائنات دقيقة كا

، يعها مثل الترتاسكلني واألمبسلنيالعديد من املضادات احليوية وتصن اكتشافالبشرية وكان سبب يف 
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ركات وتتسابق ش استعماالوهي تشمل اآلالف من األدوية اليت تعترب األكثر  مصنعة كيميائياوهناك أدوية 
ائية مواد كيمي ابستخدامالدواء يف تصنيعها وتطويرها وتصنيع املواد اخلام ملستحضرات هذه اجملموعة كيميائيا 

 (31) واملنومات واملهدائت. االكتئابأولية كاألسربين ومضادات 

 الدواء اجلنيس مماثل يف الشكل للدواء األصلي: – 2

متنوعة. فقد يتم تناوهلا عن طريق الفم او  استعماالتات املادة اليت يصنع منها الدواء تتصف بكوهنا ذ
 ،، فالتطور الذي حدث يف صناعة الدواءاخلارجي أو أبي طريقة أخرى ابالستعمال أواحلقن  ابستخدام

التكنولوجيا احليوية واهلندسة الوراثية من  استخداممنتجات دوائية عن طريق  استحداثوالذي أدى إىل 
فالثورة الكربى يف عامل الدواء ستؤدي ، الستعماهلاوسائل جديدة  استحداث شأنه أن يقود كذلك إىل

فهذه الثورة  ،ا الدواء وحيدث من خالهلا مفعولهزايدة عدد املستقبالت اليت يعمل عليه إىلبدون شك 
ة األثر الدوائي، أو بنوعي بدقة أو االستعمالستقود حتما إىل تغيريات نوعية، سواء فيما يتعلق بطريقة 

ج كثري من طرق لعال اكتشافاألمثل للمعارف اجلينومية اجلديدة سيصل بنا إىل  فاالستعمال ،املرض
األمراض حىت قبل ظهورها. فلقد أثبتت الدراسات اجلديدة أن التطور الكبري يف األشكال الصيدلية سيؤدي 

عليه ميكن القول أبنه من أنظمة جديدة لتوصيل الدواء اىل املكان املقصود داخل اجلسم. و  استحداث إىل
السلعة احليوية، فالطرق بشأهنا تتعدد الصعب الوقوف عند طريقة حمددة أو وسيلة معينة إلستخدام هذه 

 (32) بصددها يتنوع حبسب نوع الدواء ونوع املرض أو كيفية الوقاية منه. واالستعمال

ية املعبأ يف جي من مصانع األدو العال لالستعمالويقصد ابلشكل ذلك الشكل الصيدالين اجلاهز املعد 
 االسمالعلمي اخلاص و  االسماملغلفة إبحكام واملدون على الصقاته وغالفه اخلارجي عبواته اخلاصة به و 

 (33) التجاري ، واملواد الفعالة الداخلة يف الرتكيب و كمياهتا.

جلنيس والدواء األصلي، فجل التشريعات ومنها املشرع اجلزائري أكد على تشابه يف الشكل بني الدواء ا
 من قانون الصحة العامة الفرنسي اليت نصت على : 5121-1ت به مادة التشريع الفرنسي ورد نأ إال

"les différent forme pharmacetiques orales à libération immédiate 

sont considérées comme une méme forme pharmaceutique "                                       
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من خالل هذه املادة يفهم يف التشريع الفرنسي أن األدوية األصلية مهما كانت تكون أدويتها اجلنيسة 
يف أي شكل من األشكال مثال : دواء أصلي معني شكله حبوب قد يكون الدواء اجلنيس له عبارة عن 

ية املختصة يف األدوية اجلنيسة لفرنسي يعطي للمخابر الصيدلوهذا يف نظر الفقه ا ،مشروب أو كبسوالت
توسع سوق الدواء اء اجلنيس مما يزيد يف اإلنتاج و إستقالل أوسع يف إنتاج أشكال خمتلفة لنفس الدو 

 . (34) اجلنيس.

 أما التشريع اجلزائري فمن خالل املواد املذكورة جند أنه حرص أن يكون الشكل نفسه بني الدواء األصلي
، خصوصا أن هناك عشوائيالتسهيل على املريض عدم اخللط يف األدوية وتناوهلا والدواء اجلنيس وهذا رمبا 

 سماأو طريقة تناوهلا وحىت يف بعض األحيان  االستعمالأشخاص يتناولون األدوية دون قراءة دواعي 
 الدواء.

 ابالرتكازبزايرة أي صيدلية جند أن األدوية ختتلف يف أشكاهلا ، ولكن ميكن حصر تلك األشكال و 
 على معيار معني هو طريقة تناوهلا او إستهالكها فقد تكون :

، وهذه الطريقة تعرف عدة أشكال لألدوية وهي نفسها األشكال  (voie orale)عن طريق الفم : -
ية اجلنيسة اليت تؤخذ عن طريق الفم فقد تكون سائلة سهلة الشرب أو اليت جيب أن تكون عليها األدو 

 يكون جسم صلب ونذكر هذه األشكال: نأهو أو خيلط ابملاء ، كما ميكن  عبارة عن مسحوق يؤخذ كما

les ampoules, les comprimés, la dragé, l’élixir, une émulsion, les 

essences, ou huiles essentielles, les extraits, les gélules ou les capsule, les 

granulés, les pilules, la potion, les poudres, les irops composés, les solutés, 

une suspension médicamenteuse, la teinture. 

، كون خلق اإلنسان وطريقة تكونه تسمح له بتناول الدواء عن (voie rectale)عن طريق الدبر : -
وية والتنقل مباشرة إىل األوعية الدم ابالنتقالطريق الدبر وعلميا فإن هذه الطريقة فعالة كون تسمح للدواء 

األكسدة املعوية اليت تفرزها البطن الدواء ال يتعرض إىل اإلسهاالت و يف جماريه بسهولة ابإلضافة إىل أن 
ون تناول الدواء عن طريق الفم ال ينتج فعاليته حىت يتحلل عكس تناوله عن طريق الدبر وهي أشكال ك
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شكل يف املعدة ومن بني األشكال اليت من األدوية ينصح هبا خصوصا لألطفال أو الكبار الذين هلم م
 يكون عليها الدواء مبا فيه الدواء اجلنيس نذكر :

la pommade , le suppositoire , le lavement . 

، وهي مواد سائلة (voie parentérale)هناك شكل أخر لألدوية اجلنيسة تؤخذ عن طريق احلقن:  -
وغالبا ما توضع يف  ،قيقة ابإلضافة إىل شرط التعقيم هباوسائل د وابستعمالحتضريها يكون بعناية مركزة 

تتم فيها عملية احلقن ذكرهتا  وهناك عدة طرق ،كبسوالت تشتمل على مقادير اليت جيب حقنها فقط
 (35) العلوم الطبية.

هي أدوية غالبا ما تتصل جبلد اجلسم وتوضع فوقه و من  : (voie externe) أشكال أتخذ خارجيا -
 نذكرها: األصليليت يتصف هبا الدواء اجلنيس والذي نؤكد أنه نفس شكل الدواء األشكال ا

Le collutoire, le collyre, la créme, le gel, la lotion, la pommade . )36( 

املتعلق  284-92املرسوم التنفيذي رقم من  5كما أوجب املشرع اجلزائري مبوجب أحكام املادة 
ة املستعملة يف الطب على أن تنص املدونة الوطنية للمنتوجات الصيدالنية بتسجيل املنتجات الصيدالني

قيود  إىلمعايرة عناصره الفاعلة ، ابإلضافة شري على شكل املنتوج الصيدالين و املستعملة يف الطب الب
 رة.و عند الضر  استعماله

 الدواء اجلنيس مماثل يف الفعالية للدواء األصلي:-3

، خاصة يف ظل احلياة اإلنسانسلع احليوية اليت ترتبط بصلة وثيقة بصحة وحياة يعترب الدواء أحد أهم ال
ما جلبته املدنية من مفرزات سلبية ومشكالت صحية جراء الضغوط والقلق النفسي والتلوث املعاصرة و 

لسلعة مييز تلك ايربر ذاتية املادة الدوائية ، و  الذي يستخدم فيه الدواء هو العنصر الذيالبيئي، فاجملال 
، ويعد الطلب على الدواء يف الوقت الراهن ذو معادالت غري مسبوقة مقارنة بسائر اإلنسانالضرورية حلياة 

 (37)املنتجات االخرى.
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وية اجلنيسة مكانة هامة ضمن األدوية وهذه اخلاصية يف الدواء جعلت جل الدول تعمل على جعل لألد
وهي أن يكون له نفس الفعالية اليت ميتاز  ،لدواء اجلنيساليت يستهلكها املريض مضيفة ميزة أساسية يف ا

الطبيب عند تشخيص املرض،  قرتحهاهبا الدواء األصلي وال يتضمن فعالية جديدة قد تغري من احلل الذي 
ء أصلية أو جنيسة على أساس أن هذه األخرية هلا نفس الفعالية و كون أصبح األطباء يصفون أدوية سوا

وهو الشفاء ابإلضافة إىل أن إدارة الضمان االجتماعي عند تعويض األدوية تعويض هتدف إىل هدف واحد 
الدوائني األصلي أو اجلنيس، وهو عنصر أساسي وجاد يف أن تكون لكال الدوائني نفس الفعالية، فتغري 

وال واء إبضافة فعالية جديدة أو إنقاص الفعالية األصلية ستغري ال حمال من أصل الدواء من مفعول الد
 نصبح أمام دواء جنيس لدواء أصلي و إمنا لدواء آخر.

قانون  7/  170وأكدت التشريعات مبا فيها التشريع اجلزائري على هذه اخلاصية مبوجب أحكام املادة 
من املرسوم  4وأكدته كذلك املادة  (38) اعي إستعمال جديدة""دون دو محاية الصحة وترقيتها بنصها 

"مل تعلق بتسجيل املنتجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري بنصها امل 284-92التنفيذي رقم 
 (39) يشر إىل حتسن عالجي ابلقياس إىل الدواء املرجعي"

هذا بغض  ووهذا معناه أن الدواء اجلنيس جيب أن تكون له نفس الفعالية اليت هي يف الدواء األصلي 
تستغرق أطول وقت يف العمل أو أهنا أقل فعالية من الدواء  النظر عن اإلشاعة اليت تقول أن األدوية اجلنيسة

األصلي إال أن هذا املعتقد خاطئ كون يشرتط يف األدوية اجلنيسة أن متتلك نفس التوافر احليوي ومشاهبة 
 بعض األمور السطحية اليت ال متس فقط يف االختالفويسمح  (bioequivalence)  يف الفعالية

فعاليته مقارنة ابلدواء األصلي مثل : اللون ، الطعم ، مزيج املواد غري  بتكون الدواء اجلنيس أو
 . (40)   (excipients)الفعالة

 الدواء األصلي ابلدواء اجلنيس : استبدالإمكانية -4

للمرضى ومتكني هؤالء من دواء له نفس الفعالية هي خاصية أساسية ساعدت على توسيع وفرة الدواء 
ذه اخلاصية أنه ميكن للطبيب أن يصف للمريض أو الصيديل أن يصرف للمريض للدواء األصلي وأساس ه

حوله كما ميكنهما منحه دواء  االخرتاعة لذلك الدواء صاحبة براءة عدواء أصلي مستورد من الشركة املصن
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حيتوي على نفس الرتكيبة ، بل أن الدول من بينها اجلزائر ترجح جنيس يشتمل على نفس الفعالية و 
يات واألطباء على تفضيل الدواء اجلنيس على الدواء األصلي وهذا خصوصا خلفض فاتورة إسرتاد للصيدل

 األدوية األصلية.

وفقا للقانون إىل  األخريخيضع هذا  نأتبديل دواء أصلي بدواء جنيس البد  ابالستطاعةوحىت يكون 
، علقة مبكوانت وأداء الدواء اجلنيساانت العلمية املتعملية فحص صارمة متر بعدة خطوات أمهها مراجعة البي

 املراقبة الصارمة على املؤسسات املصنعة للدواء اجلنيس حمليا ، ومراقبة اجلودة .

الدواء األصلي  تعويض الدواء اجلنيس يعتمد على حق الصيديل يف استهالككما أن توسيع نطاق 
معظم الدول مبا فيها اجلزائر لكن هناك هذا احلق يف التعويض املخول للصيديل موجود يف ابلدواء اجلنيس، و 

ديد الدواء املناسب له، كما أن هناك حتالطبيب الذي قام بتشخيص املرض و  بعض الدول تشرتط موافقة
عملية تبديل الدواء اجلنيس يج واليوانن وإرلندا ...، و لعملية مثل إجنلرتا والنورفبعض الدول متنع هذه ا

من نفس جمموعة  استبدالهبل جيب أن يكون الدواء اجلنيس الذي مت ابلدواء األصلي ال تكون عشوائية 
 (41) األدوية اجلنيسة، و أن ال يعارض مستهلك الدواء هذه العملية.

تعويض الدواء األصلي ابلدواء اجلنيس مبوجب أحكام املادة أما التشريع اجلزائري فإنه تطرق إىل عملية 
 اليت نصت على :و  (42)تضمن مدونة أخالقيات الطب امل  276-92من املرسوم التنفيذي رقم  145

صيدالين آبخر ~مماثل أساسا~ مع مراعاة أحكام املادة  اختصاص"للصيديل احلق يف التعويض 
 ال على املعايرة".ري ال على الشكل و أن يدخل أي تغيأعاله، و ال ميكن  144

الدواء  يديل أبن يقوم بعملية تعويضما ميكن مالحظته من هذه املادة هو أن املشرع أعطى احلق للصو 
 احرتامعلى املعايرة ، كما ألزم املشرع عليه إدخال أي تغيري على الشكل و منع األصلي ابلدواء اجلنيس و 

 من نفس املرسوم اليت ألزمت يف نصها على : 144أحكام املادة 

قادير األدوية دواعي كميا لتدارك كل خطأ حمتمل يف مالصيديل أن حيلل الوصفة نوعيا و  " جيب على
أن يشعر ،عند الضرورة، واصفها العالجية اليت مل يتفطن إليها، و أو التدخالت  استعماهلاعدم جواز 
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ة يف حالة ما إذا وقع خالف، حيد عليه، إذا رأي ضرور أكدها الواصف كتابيا ، و ، وإذا ليعدل وصفته
 وي بذلك ". أن خيطر الفرع النظامي اجلهلذلك، أن يرفض تسليم األدوية و 

 خامتة:
نظيمها من مجيع جوانبه الدواء اجلنيس حاولت التشريعات وضع مفهوم خاص هبذه املادة و ت ألمهيةنظرا 

محاية  إىل ابإلضافةالتعامل فيها دون تنظيم قانوين حمكم ،  إىللبس قد يؤدي  أي جل تفاديأوهذا من 
يف امليدان الصيدالين لنفسها من املؤسسات البحث العلمي االكتشاف و  إمكانياتالدول اليت ليس هلا 

اليت حتاول فرض موادها على  األصلية األدويةالصيدالنية العمالقة صاحبة خمتلف براءات االخرتاع حول 
 االقتصاد العاملي .
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