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 املنافسة التجارية غري املشروعة يف التشريع اجلزائري.

 أ.د/دغيش أمحد
 أستاذ التعليم العايل

 والعلوم السياسيةكلية احلقوق 
 جاععة شاا 

 
Summary: Law No. 04-02 of 23/06/2004, which sets rules applicable to 

business practices, refers to unfair business practices, highlighting the 

Most important images through the material: 26,27,28 Through this last 

law, the same The acts of unfair competition dealt with by the Judiciary, 

grouped into three groups, unfair trade practices under Articles 26,27,28, 

then the sale of goods below the cost price, In addition to the harmful 

propaganda of the competitor or misleading propaganda. 

The injured party has the right to file civil suits for damages, in particular 

unfair competition proceedings, in addition to its right to criminal follow-

up in accordance with articles 35 and 38 of Law 04-02, as well as article 

32 of Order No. 03-06 of 19 July 2003 on with the possibility of 

administrative follow-up by the relevant regional governor. 

، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على املما سات التجا ية، لقواعد 0220/ 02/20، املؤ خ يف: 20-20أشا  القانون  قم ملخص: 
عن القانون األخري، وهي نفسها أعمال  02، 02، 00أهم صو ها عن خالل املواد:  املما سات التجا ية غري النزيهة، ُعربِّزا  

املنافسة غري املاروعة املعربَّ عنها فقها  وقضاء ، وصنَّفُتها عرب ثالث جمموعات، وهي املما سات التجا ية غري النزيهة مبوجب 
 ي.يها اإلشها  الضا  ابملنافس أواإلشها  التضليل، مثَّ شيع السلع أبقل عن سعر تكلفتها، يضاف إل02، 02، 00املواد 

حيق للطرف املتضر ِّ ، أن يرفع دعاوي عدنية للتعويض عمَّا حلقه عن ضر ، السيَّما دعوى املنافسة غري املاروعة، إضافة     
عن األعر  قم  20ة ، املذكو ، وكذا املاد20-20عن قانون  22و  23حلقه يف املتاشعة اجلزائية املكفولة عن طرف املادتني 

 ، املتعلق ابلعالعات، عع إعكانية املتاشعة اإلدا ية عن طرف الوايل املختص إقليميا .91/22/0222، املؤ خ يف: 22-20
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 مقدمة:

اعلني قتصادية هو اعتمادها على عبدأ املنافسة احلرة شني املتعاالإذا كان أساس تطوُّ  املعاعالت التجا ية و    
قتصادية والتجا ية نون تقتضي اإللتزام ابملنافسة االلتجا ، فإنَّ األعراف التجا ية وعبادئ القااإلقتصادي ِّني وا

املاروعة، واإلشتعاد عن كل املما سات املنافية لقواعد املنافسة اليت ترفضها كل تاريعات املنافسة 
ته التجا ية، وأن  ععاعالوتنظيماهتا، وعليه يتعنيَّ على كل عون اقتصادي أن يتحرَّى الصدق واألعانة يف

تتسم عملياته اإلقتصادية والتجا ية ابلنزاهة، سواء  يف عالقاته عع املستهلكني أم يف عالقاته عع األعوان 
 اإلقتصاديني اآلخرين.

ويف غياب الصدق واألعانة والنزاهة يف سلوكات ومما سات جتا ية ألي ِّ عون اقتصادي، السيَّما إذا     
وكات سلبا  على املصاحل اإلقتصادية لعون اقتصادي أو أعوان اقتصادي ِّني آخرين، سنكون أثَّرت تلك السل

حتما  أعام واقعة املنافسة التجا ية غري املاروعة، خصوصا  تلك املما سات املنطوية على أعمال عن شأهنا 
دِّث غموضا   ية تُ إحداث اللبس واخللط شني املنتجات، كتقليد العالعات التجا ية، أواختيا  عالعة جتا

، أو يق لدى املستهلك، كأن تكون قريبة الابه شعالعة جتا ية ملنتج أو خدعات وم العون عنافس ععنيَّ
قتصادي شتقليد اإلشها  التجا ي أو عنتوجات عون اقتصادي أخر، وقياعه إبغراء عمال عون اقتصادي اال

دي إىل دون علمه و ضاه، والقيام شكل سلوك يؤ عنافس له حملاولة جذهبم إليه واإلستفادة عن أسرا  عهنته 
، 22شث الفوضى وعدم اإلستقرا  داخل املاروع اإلقتصادي للعون املنافس، حسبما أشا ت إليه املادتني: 

، املعدَّل واملتمَّم، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على 22/42/2440، املؤ خ يف: 42-40، عن القانون  قم 22
 املما سات التجا ية.

تدخل ضمن أعمال املنافسة التجا ية غري املاروعة، تلك السلوكات اليت تتضمَّن شيع السلع واملنتوجات     
أبقل عن سعر تكلفتها، والغرض عنه يف كثري عن احلاالت جلب زابئن أعوان اقتصادي ِّني آخرين، وإحلاق 

ية، مبوجب نص التجا ية غري الارعالضر  ابملاروع اإلقتصادي للمنافس، وصن ِّفه املار ِّع ضمن املما سات 
 عن  القانون األخري. 11املادة 



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
1 

 

2 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

يند ج ضمن أعمال املنافسة غري املاروعة، عايُعرف ابإلشها  احملضو  أواإلشها  الضا  ابملنافس،      
ويطلق عليه أيضا  ابإلشها  الكاذب  ،املذكو  42-40عن قانون  22الذي عاجله املارع  مبوجب املادة 

اسا  عنه قانوان  شـ" اإلشها  التضليلي"، الذي احنرف عن الغاية اليت ُشر ِّع عن أجل تقيقها، واملتمث ِّلة أس املعربَّ 
يف ترويج شيع السلع أواخلدعات عرب خمتلف الدعائم اإلشها ية املتاحة، عع اإللتزام ابلصدق والنزاهة يف 

ة حث ِّهم على روط احلصول عليها، شغيعرض تلك املنتوجات والتعريف خبصائصها وكيفية استخداعها وش
 اقتنائها أواستهالكها. 

أطلق املار ِّع اجلزائري على أعمال املنافسة غري املاروعة عبا ة" املما سات التجا ية غري النزيهة" عن   
خالل الفصل الراشع عن الباب الثالث، شعنوان:" نزاهة املما سات التجا ية"، عن القانون األخري، وهي 

 23املاا  إليه، السيَّما املادتني  42-40جرائما ععاقب عليها جزائيا  مبوجب نصوص القانون  قم  تاك ِّل
 عن نفس القانون األخري. 02، 02، 00عنه، إضافة للجزاء اإلدا ي املقرَّ  مبوجب املواد:  22و 

سات روعة أو املما  قتصادي املتضر ٍّ  عن أعمال املنافسة غري املاأجاز القانون والقضاء للعون اال    
التجا ية غري النزيهة، أن يلجأ للقضاء ويرفع دعوى عدنية، أطلق عليها قضائيا  شدعوى املنافسة غري 
املاروعة، وذلك أعام احملكمة املختصة لطلب التعويض عن الضر الالحق شه عن جرَّاء أعمال املنافسة غري 

 اجلزائري، عع وجوب عراعاة أ كان املسؤولية التقصريية عن القانون املدين 120املاروعة، تطبيقا  لنص املادة 
ضد العون اإلقتصادي الذي ا تكب إحدى أعمال املنافسة غري املاروعة، عمال  ابلقواعد العاعة املقرَّ ة يف 

 املسؤولية املدنية. 

، 42-40اعتمدان يف حبثنا على املنهج التحليلي الذي يعتمد على تليل وشرح نصوص القانون  قم     
ة لاملعدَّل واملتمَّم، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على املما سات التجا ية، إضافة للنصوص األخرى ذات الص

ف ِّق املار ِّع إىل أي ِّ عدى وُ  -وسنجيب عن خالله على عدَّة أسئلة أمهُّها: ،مبوضوع املنافسة غري املاروعة
اعتبا  حقيقة  هل ميكن -ات التجا ية غري النزيهة؟ اجلزائري مبوجب النصوص احلالية يف ععاجلة املما س

اإلشها  عنافسة  عىت مُيكن اعتبا  -شيع السلع أبقل عن سعر تكلفتها عن قبيل املنافسة غري املاروعة؟ 
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عون املاروعة يف محاية حقوق الإىل أي ِّ عدى ميكن اإلعتماد على دعوى املنافسة غري  -غري عاروعة؟ 
 ن إحدى املما سات التجا ية غري النزيهة؟.قتصادي املتضر ِّ  عاال

 شناء  على عاسبق ا أتيت ععاجلة حبثي وفق العناصر اآلتية:    
 .20-20، عن قانون 02، 00املبحث األول: املما سات التجا ية غري النزيهة مبوجب املادتني 

 .نافساملبحث الثاين: شيع السلع أبقل عن سعر تكلفتها واإلشها  احملضو  والضا  ابمل
 املبحث الثالث: دعوى املنافسة غري املاروعة واملتاشعات اجلزائية واإلدا ية املكم ِّلة هلا.

 (1)16/17قانون ال، من 72،74املبحث األول: املمارسات التجارية غري النزيهة مبوجب املادتني 

توجاته تقليد عنعنافس و  أخطر املما سات التجا ية غري النزيهة تقليد العالعات التجا ية لعون اقتصادي    
يضاف إليها صو  أخرى عن أعمال املنافسة غري املاروعة، ُصن ِّفت إىل ثالثة  ،أو خدعاته) املطلب األول(

أصناف، وهي:املما سات املؤدية إلحداث اللبس واخللط وز ع الاكوك لدى ذهن املستهلك، ومما سات 
عي إىل عن حجم عنتوجاته أو قيمتها، وأعمال تر  هدفها تاويه مسعة العون اإلقتصادي املنافس والتقليل

 إحداث اضطراب يف الوسط التجا ي وخلل يف تنظيم املاروع اإلقتصادي للعون املنافس) املطلب الثاين(.

 املطلب األول: تقليد العالمات التجارية واملنتوجات واإلشهار واخلدمات 

عون اقتصادي أو أي ِّ شخص آخر القيام  ، على كل(2)املذكو  42-40عن قانون  22عنعت املادة    
أبي ِّ مما سة جتا ية غري نزيهة، ابعتبا ها خمالفة لألعراف التجا ية النظيفة والنزيهة، عهما تعدَّدت أنواعها 

ا تاك ِّل تعد ِّاي  عل ات التجا ية وعن أخطر تلك املما س ،ى عصاحل أعوان اقتصادي ِّني آخرينوأشكاهلا، ألهنَّ
د ظاهرة تقليد العالعات التجا ية واملنتوجات واإلشها  واخلدعات، اليت انتارت يف الوقت غري النزيهة، جن

الراهن شاكل  هيب، وساعدها يف ذلك طبيعة النظام اإلقتصادي السائد يف ععظم الدول العرشية، املتمث ِّل 
نافسة احلرة املفرطة، يف جا ة وامليف اإلجتاه الرأمسايل أتثُّرا  ابلدول الغرشية، نتيجة اعتماده على عبدأ حرية الت

 ظل تاريعات وإجراءات إدا ية عرنة وعدم وجود  قاشة إدا ية صا عة.
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كون يف الدول با  أغلبها يويف هذا الاأن حُيذ ِّ  البعض عن خطر تاعُّب استحقاقات املنافسة، ابعت    
متيُّز اخلدعات بب كثرة اإلنتاج و قتصاد احلر، اليت توف ِّر للمستهلك كل اإلعكانيات لإلختيا ، شسذات اال

ي اليت تليب ِّ  غباته، لكن يبقى للمنافسة احلرة سلبياهتا أيضا ، ونتيجة لعدم تكافؤ املراكز املتعاقدة، إذ يؤد
شبعض احلرفي ِّني أحياان  إىل تسويق عنتجات أو خدعات عاكوك يف نوعيتها، ليتم استغالهلا يف إطا  اختيا  

لذا الشُدَّ عن تفعيل  قاشة السلطات العموعية املختصة وكذا الرقاشة اجلزائية،  ،(3)املناسب الفرصة املتاحة واليوم
لتحقيق محاية أفضل للمنافسة اإلقتصادية احلرَّة، عع محاية حقوق املستهلكني أيضا ، السيَّما محايتهم عن 

تجات اهرة تقليد املنخطر تقليد العالعات واملنتوجات، سواء  كانت وطنية أم أجنبية، إذ أصبحت ظ
والعالعات يف الوقت الراهن تاك ِّل خطرا  حقيقيا، ليس فقط على عصاحل األعوان اإلقتصادي ِّني، شل أيضا  

 على صحة املواطن واقتصاده. 

مة املمي ِّزة اليت يضعها التاجر على عنتجات حمله التجا ي، أو الصانع      يُقصد ابلعالعة يف نظر الفقه: الس ِّ
 تجات اليت يقوم شصنعها، أطلق على األوىل ابلعالعة التجا ية والثانية شعالعة املصنع، يف حني مجععلى املن

املار ِّع اجلزائري شني النوعني عن العالعات يف عالعة واحدة، أطلق عليها عالعة السلعة أو املنتوج 
 )Lamarquedeproduit((4) . 

، (5)، املتعل ِّق ابلعالعات42-42العات، مبوجب األعر  قم أخذ املار ِّع اجلزائري ابملفهوم الواسع للع    
 عنه، إذ جاء فيها على أنَّه:" يُقصد يف عفهوم هذا األعر مبا أييت: 20عن خالل نص املادة 

( العالعات: كل الرعوز القاشلة للتمثيل اخلطي، السيَّما الكلمات مبا فيها أمساء األشخاص واألحرف 9
  الصو  واألشكال املمي ِّزة للسلع أو توضيبها، واأللوان مبفردها أو عركبة، اليت تستعملواأل قام، والرسوعات أو 

 كلها لتمييز سلع أو خدعات شخص طبيعي أو ععنوي عن سلع وخدعات غريه...".  

قرَّ  املار ِّع اجلزائري إلزاعية وضع عالعة ممي ِّزة على كل سلعة أو خدعة عقدَّعة للجمهو  مبناسبة شيعها     
أو عرضها للبيع عرب أحناء الرتاب الوطين. حبيث جيب وضع العالعة على الغالف، وعند تعذُّ  ذلك يكفي 

-22عن األعر  قم  22ة وضعها على احلاوية، عاعدا السلع اليت تمل تسمية املناأ، تطبيقا  لنص املاد
سجيلها يم الوطين إالَّ شعد تغري أنه الميكن استعمال أي ِّ عالعة لسلع أو خدعات عرب اإلقل ،املذكو  20
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عن القانون  20أو إيداع طلب تسجيلها لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، عمال  شنص املادة 
 األخري.

حيق لكل عون اقتصادي اختيا  أي ِّ عالعة يريدها ملنتوجه أو خدعاته، شارط احرتام حقوق الغري،     
السيَّما  دي ِّني آخرين، والتقيُّد ابملعايري احملدَّدة يف التاريع املعمول شه،وعدم اإلضرا  مبصاحل أعوان اقتصا

، املتعل ِّق ابلعالعات، حيث يتم  فض تسجيل أي ِّ عالعة 20-22عن القانون  قم  22عضمون نص املادة 
عوز خاصة    قتصادي اليت هباا العالعات املختا ة عن العون االالتتماشى عع عاقرَّ ته املادة األخرية، وعنه

ابملِّلك العام، أو اجملرَّدة عن صفة التمييز، والرعوز املخالفة للنظام العام واآلداب العاعة، أو اإلتفاقيات 
الدولية املوقَّعة عليها عن طرف اجلزائر، والرعوز اليت ميكن أن تضل ِّل اجلمهو  أو األوساط التجا ية، والرعوز 

هبة اتشعة ا ي يتميَّز ابلاهرة يف اجلزائر ومَّ استخداعه لسلع مماثلة وعاااملماثلة أو املااهبة لعالعة أوالسم جت
ملؤسسة أخرى، إىل د جة إحداث تضليل شينهما، وكذا الرعوزاملطاشقة أو املااهبة لعالعة جتا ية أخرى سبق 

املاا   22ة دوأن مَّ تسجيلها أو قد ِّم صاحبها طلبا  شذلك للسطة املختصة، وغريها مما هو وا د شنص املا
 إليها يف هذه الفقرة.

قرَّ  املار ِّع اجلزائري محاية قانونية عدنية وجزائية وإدا ية ألي ِّ اعتداء على العالعات الصناعية أو     
 20-20عن قانون 02ويف هذا الصدد جاء يف نص املادة  -كما سنرى يف املبحث األخري  -التجا ية

ات جتا ية غري نزيهة يف عفهوم أحكام هذا القانون، السيَّما عنها املما س املذكو ، على أنَّه:" تعترب مما سات
تقليد العالعات املمي ِّزة لعون اقتصادي عنافس أو  -0اليت يقوم عن خالهلا العون اإلقتصادي مبا أييت:...

 تقليد عنتوجاته أو خدعاته أو اإلشها  الذي يقوم شه، قصد كسب زابئن هذا العون إليه شز ع شكوك
 وأوهام يف ذهن املستهلك...".

إنَّ تقليد العالعات الصناعية والتجا ية يؤد ِّي الحمال إىل إاث ة اإللتباس واخللط لدى ذهن املستهلك     
شني عدَّة عنتجات تتااشه شينها تلك العالعات، ممَّا يؤد ِّي إىل اإلعتداء على عصاحل العون اإلقتصادي الذي 

د سلبا  على عصاحل املستهلكني، ممَّن وقعوا ضحية تقليد العالعة األصلية، إذ ق قـُل ِّدت عالعته، كما يؤث ِّر
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 يتفاجأ املستهلك شعد اقتنائه للسلعة ذات العالعة املقلَّدة دون علمه ابلتقليد، أهنا تفتقر للجودة واملواصفات
 املرغوب فيها، مما قد يؤث ِّر عليه صحيا  واقتصاداي .

صلية اليت مَّ تقليدها  فع دعوى عدنية عادية أعام احملكمة املختصة لطلب حيق لصاحب العالعة األ    
عن القانون املدين، على أساس قواعد املسؤولية  120تعويض الضر  الالحق شه، إنطالقا  عن نص املادة 

رية، جيوز خالتقصريية، أو يرفع املعين دعوى عؤسَّسة على املنافسة غري املاروعة، ولو أنَّه يف هذه احلالة األ
 .(6)لكل عن حلقه ضر  عن جرَّاء تقليد العالعة أن يرفع دعوى املنافسة غري املاروعة

أكَّد كثري عن الباحثني املختص ِّني، أبنَّ الدعوى املدنية وكذا دعوى املنافسة غري املاروعة املاا  إليها     
ام قاضي القسم عة الصناعية أو التجا ية أعيف الفقرة األخرية، التتاج إلثبات سوء نية عن قام شتقليد العال

ك املدين، تطبيقا  للقواعد العاعة املتعلقة ابملسؤولية املدنية، مبعىن أنه الُيارتط أن يكون الدافع ال تكاب سلو 
التقليد اإلضرا  شاخص التاجر، شل يكفي أن يكون هدفه املفرتض قانوان  هو جذب زابئن أو عمالء 

، وهو عاعربَّ عنه (7)فس الذي قـُل ِّدت عالعته إىل عاروعه اإلقتصادي أوالتجا يالعون اإلقتصادي املنا
، شعبا ة:"... قصد كسب زابئن هذا العون إليه شز ع 42-40عن القانون  22املار ِّع اجلزائري ضمن املادة 

 شكوك وأوهام يف ذهن املستهلك...".

قليد شرعوز ة ضد القائم ابلتقليد، أن تكون عملية التغري أنَّ القضاء يارتط عادة لقيام املسؤولية املدني    
عطاشقة وعااهبة للعالعة األصلية، حبيث حيدث ذلك التقليد التباسا  حقيقيا  لدى ذهن املستهلك، ليصل 
إىل د جة عدم التمييز شني العالعة األصلية والعالعة املقل دة، ويبقى دائما  لقاضي املوضوع السلطة التقديرية 

عدى توافر فعل التقليد عن عدعه، ابعتبا ها عسألة واقع الختضع لرقاشة احملكمة العليا أو حمكمة  يف تقدير
عنه، مبناسبة وضعه  42، املتعلق ابلعالعات، السيَّما نص املادة 42-42، وهو عا عمل شه قانون (8)النقض

 ملعايري  فض تسجيل العالعات الصناعية والتجا ية.

كفي زائية، الُيارتط عنصر القصد اجلنائي لقيام جنحة تقليد العالعة التجا ية، شل يابلنسبة للدعوى اجل    
، املتعل ِّق 42-42عن القانون  قم  22جمرَّد توافر الركن املادي ضد عرتكب هذه اجلنحة، تطبيقا  لنص املادة 

مائة ألف ( أشهر إىل سنتني وشغراعة عن عليونني ومخس0ابلعالعات، اليت تعاقب ابحلبس عن ستة)
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دج(، أو إبحدى هاتني العقوشتني فقط  1404440444دج( إىل عارة عاليني دينا ) 203440444دينا )
 عع:

 -عصاد ة األشياء والوسائل واألدوات اليت استعملت يف املخالفة، -الغلق املؤقت أو النهائي للمؤسسة، -
 إتالف األشياء حمل املخالفة.

د شها  واملنتوجات أو اخلدعات التاشعة لعون اقتصادي آخر، فهي أيضا  تعأعَّا فيما يتعلَّق شتقليد اإل    
عن قبيل أعمال املنافسة غري املاروعة، اليت وصفها املار ِّع اجلزائري، شعبا ة" املما سات التجا ية غري 

عد املطبَّقة على ، احملد ِّد للقوا42-40النزيهة"، لكنها ختضع يف عتاشعة عرتكبيها جزائيا  وإدا اي  للقانون  قم 
عن  22عنه، واملعاقب عليها جزائيا  مبقتضى نص املادة  02املما سات التجا ية، املاا  إليها ضمن املادة 

نفس القانون األخري، ولكن شعقوشة أصلية وتكميلية أقل شدَّة عن العقوشة املقرَّ ة جلنحة تقليد العالعة 
جلزاء اإلدا ي املقر  عن الوايل املختص ضد عقرتف جنحة ، عع إعكانية تسليط ا(9)الصناعية أو التجا ية

تقليد العالعات، عثلما هو احلال ابلنسبة جلرمية تقليد اإلشها  أواملنتوجات أو اخلدعات، عمال  شنصوص 
 املذكو . 42-40عن قانون  02إىل  02املواد عن 

 املطلب الثاين: صور أخرى من املمارسات التجارية غري النزيهة 

إىل ثالثة أصناف، وهي أعمال عن شأهنا إحداث اللبس واخللط، وتامل  (10)ها أحد الباحثنيصنَّف
ابإلضافة للعالعات التجا ية والصناعية، وتقليد اإلشها  واملنتوجات أو اخلدعات، تقليد الرسوم والنماذج 

أد ج الرسوم  ثالصناعية، ووضع شياانت غري صحيحة على املنتجات، ولو أنَّ املفهوم التاريعي احلدي
، املتعلق 42-42والنماذج ضمن املفهوم الواسع للعالعات الذي أخذ شه املار ِّع اجلزائري مبوجب األعر  قم 

 عنه. 42ابلعالعات، السيَّما نص املادة 

أعَّا الصنف الثاين فيامل تلك األعمال اهلادفة لبث ادعاءات غري عطاشقة للواقع: وتتمثل يف كل     
جا ية غري النزيهة اليت يقوم هبا أي ِّ عون اقتصادي عنافس شغرض تاويه مسعة عون اقتصادي املما سات الت

آخر أو اإلنقاص عن قيمة عنتوجاته أو سلعه املعروضة للبيع أو التقليل عن شأن خدعاته املقدعة للجمهو ، 
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ما سات التجا ية، إذ جاء ، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على امل42-40عن قانون  قم  22تطبيقا  لنص املادة 
فيها على أنَّه:" تُعترب مما سات جتا ية غري نزيهة يف عفهوم أحكام هذا القانون، السيَّما عنها املما سات 

تاويه مسعة عون اقتصادي عنافس شنار ععلوعات  -9اليت يقوم عن خالهلا العون اإلقتصادي مبا أييت: 
 ...".سي ِّئة متسُّ شاخصه أو مبنتوجاته أوخدعاته

لسلوكات تاويه السمعة التجا ية ضد العون اإلقتصادي املنافس، كإشاعة أنَّ  (11)عثَّل شعض الباحثني    
هذا األخري على وشك اإلفالس، أو الطعن يف وطنيته، أو القول أبنَّه ينتمي ملذهب سياسي عكروه شعبيا  

ه عغاوشة احلقيقة، أبن عنتوجاته أو سلع أو اعتناقه لدين خمالف لدين الدولة السائد، أو القول على خالف
أو ضا ة شصحة املستهلك أو هبا عواد خمد ة أو حمرعة شرعا  أو قانوان ، وغريها عن السلوكات اهلادفة إلشعاد 

 الزابئن عن العون اإلقتصادي املنافس.

ضطراب يف  ة اإليامل الصنف الثالث عن صو  املما سات التجا ية غري النزيهة، األعمال اهلادفة إلاث    
عاروع عون اقتصادي عنافس، أو اإلخالل شتنظيم السوق وإحداث اضطراب فيها، كإغراء عستخدعي 
العون املنافس شغية إشعادهم عنه، أو جلبهم للعون القائم ابملما سات غري النزيهة، أو تريضهم على اإلضراب 

ل عنافس دون عوافقته، وعنها أيضا  إقاعة حم أ و اإلستقالة، أو اإلستفادة عن أسرا  املهنة لعون اقتصادي
جتا ي يف اجلوا  القريب حملل عنافس هبدف استغالل شهرته شطريق غري عاروع، وختريب وسائل إشها ه، 
أواختالس البطاقيات أو الطلبيات التاشعة للعون املنافس، والسمسرة غري القانونية، وغريها عن األعمال 

 البيع اخلاصة شه.  اهلادفة إلاث ة اضطراب شابكة

وعن األعمال الراعية إلحداث اضطراب يف السوق، جند كل سلوك يتَّخذه عون اقتصادي عنافس،     
ميكن أن يؤدي إلحداث خلل شتنظيم السوق، كمخالفة القوانني وعدم التقيُّد ابإللتزاعات امللقاة على عاتق 

ق ويقا هنا مة أبسعا  عنتوجاته أو عبيعاته يف السو التجا  وخمتلف األعوان اإلقتصادي ِّني، أو كأن ينار قائ
 أبسعا  ابقي املنتوجات املعروضة يف السوق، شغرض جلب أكرب عدد عن زابئن السوق شطريق غري عاروع.

نصَّ املار ِّع اجلزائري على خمتلف السلوكات التنافسية غرياملاروعة، املاا  إليها ضمن األصناف الثالثة     
، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة 42-40عن قانون  22نافسة غري املاروعة، مبوجب نص املادة عن صو  أعمال امل
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، وشذلك أصبح عن املمكن حاليا  التأسيس عليها يف  فع دعوى املنافسة (12)على املما سات التجا ية
ات جتا ية غري سالتجا ية غري املاروعة، إضافة لكوهنا أصبحت تاك ِّل الركن املادي يف جرمية القيام مبما  

 عنه. 22، املعدَّل واملتمَّم، السيَّما املادة 20-20نزيهة، املعاقب عليها جزائيا  شنصوص القانون 

نرى أبن كل السلوكات املاك ِّلة ألعمال املنافسة غري املاروعة، أو عاعربَّ عنها املار ِّع اجلزائري"     
خالق تها سلوكات غري أخالقية، تنبذها العادات واألابملما سات التجا ية غري النزيهة"، تُعدُّ يف حقيق

رة، وهي تعترب عائقا  أساسيا  يف سبيل تقيق التنمية اإلقتصادية  اجملتمعية لدى ععظم الاعوب املتحض ِّ
املناودة، السيَّما وأن األحباث احلالية أثبتت عالقة األخالق والرتشية وعستوى التعليم حبجم التنمية 

ة جمتمع، فالرتشية والتعليم مها أساس التطو  اإلقتصادي، فقد أظهرت الد اسات احلديث اإلقتصادية يف أي ِّ 
ضرو ة عدم اإلستغناء عن اإلستثما  يف  أس املال الباري، ملا له عن دو  هام يف تقيق النمو اإلقتصادي، 

 .(13)ديةإلقتصاوأن اإلعتماد على النمو يف  أس املال املادي وحده فقط غري كاف لتحقيق التنمية ا

 الثاين: بيع السلع أبقل من سعر تكلفتها واإلشهار احملضور والضار ابملنافس املبحث

 غم اختالف الباحثني يف هذا اجملال، شاأن عدى شرعية سلوك البيع أبقل عن سعر التكلفة، إالَّ أنَّ املار ِّع 
عن أمهية  ب األول(. وعلى الرغماجلزائري يف إطا  النصوص احلديثة كان صرحيا  يف تقرير عنعه) املطل

اإلشها  يف الوسط اإلقتصادي والتجا ي، ودو ه يف تقيق التنمية اإلقتصادية وكذا التعريف ابملنتوج وشيان 
شروط استعماله والرتويج الستهالكه، إالَّ أنَّ املار ِّع عنع أيضَا كل إشها  حيتوي على تغليط املستهلك 

 ن يلحق الضر  ابملنافس) املطلب الثاين(.وتضليله، ويف نفس الوقت ميكن أ

 املطلب األول: بيع السلع أبقل من سعر تكلفتها

اختلف فقهاء القانون التجا ي شاأن اعتبا  شيع السلع أبقل عن تكلفتها عن قبيل أعمال املنافسة غري 
ه ولو أبقل عن مثن تاملاروعة، فذهب  أي إىل اعتبا ها عمال  عاروعا ، حيق مبوجبه ألي ِّ اتجر أن يبيع سلع

الاراء، أي عايُعرف ابلبيع ابخلسا ة، شل يُعد السلوك األخري يف نظر هذا الرأي أساس املنافسة املاروعة 
وصو هتا املثلى، إالَّ أنَّه ُيستثىن عن ذلك حالة عاإذا كانت هناك قاعدة عرفية أو تاريعية علزعة جلميع 
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، فمن يُ  لتجا  الف هذا املنع يتعرَّض للمسؤولية القانونية يف عواجهة االتجا  شعدم النزول عن سعر ععنيَّ
اآلخرين. شينما يرى اجتاه آخر أبن البيع أبقل عن سعر التكلفة يُعترب عن صميم أعمال املنافسة غري 
املاروعة، ألن السلوك األخري يرعي القائم شه إىل تويل العمالء عن التجا  اآلخرين، ممَّا يؤد ِّي إىل إحداث 

 .(14)اضطراب يف السوق

أعَّا شاأن عوقف املار ِّع اجلزائري عن البيع أبقل عن سعر التكلفة، فقد عنعه شصريح النص، وصنَّفه     
عنه، اليت  11املذكو ، مبوجب املادة  42-40ضمن املما سات التجا ية غري الارعية، مبجيء القانون  قم 

قوق والرسوم، ء ابلوحدة املكتوب على الفاتو ة، عضافا  إليه احلعرَّفت سعر التكلفة احلقيقي، أبنَّه سعر الارا
ا استثنت عن حالة املنع، السلع سهلة التلف واملهدَّدة ابلفساد  وعند اإلقتضاء تكاليف النقل، غري أهنَّ
السريع، والسلع اليت شيعت شصفة إ ادية أو حتمية شسبب تغيري النااط أو اهنائه أو إثر تنفيذ حكم قضائي، 

السلع املومسية والسلع املتقادعة أو البالية تقنيا ، وكذلك السلع اليت مَّ التموين عنها، أو ميكن التموين عنها و 
اوي سعر إعادة يس عن جديد شسعر أقل. ويرى املار ِّع يف هذه احلالة، أبن السعر احلقيقي إلعادة البيع

ق عن طرف عر إعادة البيع يساوي السعر املطبَّ ُيضاف إليها املنتوجات اليت يكون فيها س ،التموين اجلديد
األعوان اإلقتصادي ِّني اآلخرين، شارط أالَّ يقل سعر البيع عن طرف املتنافسني حد البيع ابخلسا ة، ممَّا يؤك ِّد 
 قطعا  أبن املار ِّع اجلزائري مينع شصريح النص البيع ابخلسا ة، إالَّ يف إطا  اإلستثناءات املاا  إليها يف النص

 .(15)األخري

 اإلشهار احملضور والضار ابملنافساملطلب الثاين:

يساهم يف تقيق ععرفة أفضل وأدق عن املنتجات واخلدعات املعروضة على  لإلشها  عدَّة عزااي، أمهُّها أنَّه
املستهلك، فهو يُهي ِّئ لألفراد يف اجملتمع احلصول على املنتج أو اخلدعة أبيسر الطرق وأ خص األسعا ، عع 
توفري اجلهد يف البحث عن تلك املنتجات أو اخلدعات، ممَّا يؤد ِّي إىل تكوين  غبة الاراء والقضاء على 
حالة الرتدُّد اليت تصيب املستهلك عادة قبل اقتناء املنتج أواخلدعة، ويساعد كذلك يف  فع عستوى اجلودة 

 اجلودة التجا ية النزيهة، السيَّما وأنَّ  وتاجيع املنافسة احلرة القائمة على املما سات (16)ويف خفض األسعا 
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الزابئن  قتصادية وتطوُّ ها وا تفاع احلصة السوقية هلا، نتيجة إ ضاءعاعال  أساسيا  لبقاء املؤسسة االتعترب 
 .(17)شتوفري سلع وخدعات عطاشقة لتوقعاهتم وتقيق الاعو  ابلوفاء لديهم

ال اإلشها  املمنوع، الذي ياك ِّل عمل غري أد ج شعض الباحثني عدة صو  عن اإلشها  ضمن جم   
عاروع أو عنافسة غري عاروعة، وعنها اإلشها  اخلفي الذي ُيفيه احلريف تت قناع تقدمي ععلوعات 
للجمهو  تتظاهر ابملوضوعية، إىل د جة ميكن اعتبا ه إعالان   مسيا ، واإلشها  املقا ن، الذي يقا ن شني 

، وتغليب حماسن املنتوج (18)، شغرض اإلستخفاف أبحدمها شصفة عباشرةعنتوجني أو عالعتني أو خدعتني
اآلخر، وذلك عرب خمتلف دعائم اإلشها ، سواء  عنها املكتوشة أواملسموعة، أوالسمعي البصري، إضافة 

 لإلشها  الكاذب أو املضل ِّل. 

املعدَّل واملتمَّم، الجنده  42-40نون غري أنَّه ابلرُّجوع ملوقف املار ِّع اجلزائري، السيَّما عا جاء شه القا    
، الذي (19)عن القانون األخري 22مينع إالَّ اإلشها  التضليلي فقط، مبختلف أشكاله، مبوجب نص املادة 

، ويف شيان كيفية استعماله وشروط احلصول عليه، أو  يقوم على الكذب والغموض يف التعريف مبنتوج ععنيَّ
اته أو أووفرته أو ممي ِّزاته، أو يؤدي لإللتباس عع ابئع آخر أو عع عنتوجخداع وتغليط املستهلك يف كميته 

خدعاته أو نااطه، أو يقوم شعرض سلع على اجلمهو ، يف حني التوجد تلك السلع حقيقة لدى احلريف، 
أو توجد شكمية شسيطة ختتلف عمَّا كان يُروَّج هلا، أو الميكنه ضمان اخلدعات لفائدة املستهلك، ابلنظر 

ضخاعة اإلشها  املقدَّم عرب الوسائل املختلفة، حبيث يؤدي إىل خداع املستهلك وتضليله. وحنن نرى أبنَّه ل
مُيكن لقاضي املوضوع أن يستخدم سلطته التقديرية العتبا  إشها  عا إشها ا  تضليليا ، حىت وإن صد  

و  صوصا  عليه صراحة ضمن صللجمهو  يف صو ة إشها  خفي أو عقا ِّن، على الرغم عن أنَّه مل يكن عن
، ألنَّ النص األخري أو د تلك الصو  42-40عن قانون  02اإلشها  التضليلي، الوا دة مبقتضى نص املادة 

 على سبيل املثال الاحلصر.
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لة هلا  املبحث الثالث: دعوى املنافسة غري املشروعة واملتابعات اجلزائية واإلدارية املكمِّّ

تضر ِّ  عن إحدى املما سات التجا ية غري النزيهة الصاد ة عن عون اقتصادي قتصادي املللعون اال ميكن  
عنافس له، أن يقاضي هذا األخري، طالبا  احلصول على تعويض عن جرَّاء ذلك، عن طريق  فع دعوى 

 املنافسة غري املاروعة)املطلب األول(.

-22عر  قم ععاقب عليها جزائيا ، مبوجب األاعترب املار ِّع اجلزائري أعمال املنافسة غري املاروعة جرمية     
، عند ا تكاب املما سات التجا ية 20-20، املتعلق ابلعالعات عند تقليدها، وعن خالل القانون 20

عنه. عع إعكان املتاشعة اإلدا ية عن طرف الوايل املختص  02، 02، 00غري النزيهة املاا  إليها يف املواد: 
 إقليميا )املطلب الثاين(.

 طلب األول: دعوى املنافسة غري املشروعةامل

اليوجد يف التاريع عامينع اجلمهو  عن انتقاد القيمة اإلنتاجية ألي عنتوج حمل ِّي أو أجنيب، السيَّما إذا كان 
ذلك عن طرف مجعيات محاية املستهلكني، لكن النقد يتعنيَّ أن يكون وفق ضواشط وشروط حمدَّدة، على 

م نية وهبدف تقيق الصاحل العام، وأن تكون الواقعة اثشتة يف الواقع العملي، وهتأساس توافر عبدأ حسن ال
عصلحة املستهلك، ويُفرتض أن ميا س النقد شواسطة مجعيات عتخص ِّصة، شعد إجراء اختبا ات وتاليل 

 . (20)عيدانية على املنتوجات عوضوع النقد

تمل ر، فقد يتحوَّل ملنافسة غري عاروعة، خصوصا  إذا اشأعَّا النَّقد املوجَّه عن طرف عنافِّس ملنافِّس آخ    
على جتريح وتاويه لسمعة ذلك املنافس، وعنها قياعه شتقليد عالعته أو إشها ه أو عنتوجه أو امسه التجا ي، 
فيحق للعون اإلقتصادي املتضر ِّ  أن يرفع دعوى املنافسة غري املاروعة ضد العون اإلقتصادي ُعرتكب 

القا  أتسيسا  على قواعد املسؤولية املدنية، املبنية على اخلطأ والضر  وعالقة السببية شينهما، انطالفعل الضا ، 
 .(21)عن القانون املدين 120عن نص املادة 

املعدَّل واملتمَّم، ميكن أن ُتاك ِّل عنافسة جتا ية غري عاروعة،  20-20كل خمالفة لنصوص القانون  قم      
 جا ية غري النزيهةعنه، عن خالل القيام ابملما سات الت 02، 02، 00، 91واد: السيَّما خمالفة نصوص امل



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
1 

 

10 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

كما جيوز للعون اإلقتصادي املتضر ِّ  أن يرفع دعوى استعجالية أعام قاضي األعو    ،وغري املاروعة
املستعجلة، إذا كان عن شأن تلك املما سات أن ُتدِّث ضر ا  جسيما  يف احلال، ليطلب إصدا  حكم 

 . (22)جايل ابلكف عن هذا اإلعتداءاستع

حيق للمتضر ٍّ   فع دعوى عدنية عادية أعام قاضي القسم املدين، على أساس قواعد املسؤولية التقصريية     
عن القانون املدين، وهي التتاج إىل إثبات سوء نية عرتكب الفعل الضا ، عثلما  120مبوجب نص املادة 

، 20-20لو أنَّه يتعنيَّ دائما  على قاضي املوضوع الرجوع للقانون . و (23)هو احلال عند تقليد العالعة
احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على املما سات التجا ية، ألجل الفصل يف املوضوع املتعلق ابملما سات التجا ية 

 غري النزيهة، شاأن النظر يف أي ِّ دعوى عتعلقة شتلك املما سات.

وء وعة على  كن اخلطأ والضر  وعالقة السببية شينهما، وافرتاض دائما  ستقوم دعوى املنافسة غري املار     
قتصادي عن العون اال يف الواقعة املرتكبةوشاأن  تقييم اخلطأ وتكي ،ب املما سة التجا ية غري النزيهةنية عرتك

، 22، 11 ، السيَّما املواد42-40املنافس، يتعنيَّ يف نظران الرجوع للسلوكات الوا دة يف نصوص قانون 
، إذا تعلق األعر شتقليد العالعة، وعقا نتهما شوقائع القضية 42-42األمرعنه، عع اإلعتماد على  22، 22

املعروضة على القاضي، قبل اإلعتماد على املبادئ العاعة يف دعوى املنافسة غري املاروعة، ابعتبا  أن 
 النصوص اخلاصة عقدَّعة دائما  على القواعد العاعة. 

لتوافر املنافسة احلقيقية، قياعها شني شخصني يزاوالن جتا ة أو صناعة أو  (24)رتط شعض الباحثنياش    
خدعات عن نوع واحد أو عتماثلة، ولكن يكفي أن يكون النااطني عتقا شني، حبيث يكون ألحدمها أتثري 

ال  لإلجتا  اآلخر حم على عمالء اآلخر، كأن يكون أحد املاروعني عصنعا  إلنتاج وشيع سلعة ععيَّنة وكان
يف هذه السلعة، فوجود تلك املنافسة دليل على قيام اخلطأ، سواء  كان عمداي  أم غري عمدي، طاملا ثبت 
للقاضي ا تكاب اخلطأ شوسائل عنافية للقوانني والعادات املستقرة يف جمتمع التجا ة وعبادئ الارف واألعانة 

 صراحة.  42-40والتجا ية، ولو مل ينص عليها قانون  والنزاهة املفرتضة يف املعاعالت اإلقتصدية

يتم التعويض عن الضر  الواقع فعال ، وكذلك الضر  احملتمل يف املستقبل، وسواء  كان الضر  عاداي  أو     
ا سات كما ينبغي أن تقوم  اشطة السببية شني املم  ،ر إن كان الضر  شسيطا  أو جسيما  أدشيا ، وشغض النظ
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النزيهة أو غري املاروعة وشني الضر  الذي حلق ابلعون اإلقتصادي املتضر ِّ ، وإثبات تلك  التجا ية غري
 .(25)العالقة يُعدُّ أعرا  صعبا ، خصوصا  عندعا يكون الضر  حمتمل الوقوع يف املستقبل وليس حمقَّقا  فعال  

 روعةارية غري املشاملطلب الثاين: املتابعات اجلزائية واإلدارية املتعلِّّقة ابملنافسة التج

املذكو ،  20-20تاك ِّل املما سات التجا ية غري النزيهة وغري املاروعة، احملدَّدة مبوجب القانون  قم 
-22جرائما  ععاقبا  عليها شذات القانون، إضافة جلنحة تقليد العالعة املعاقب عليها مبوجب األعر  قم 

  عنه. 20املتنعل ِّق ابلعالعات، السيَّما نص املادة  20

يُعاقِّب املار ِّع اجلزائري على املما سات التجا ية غري النزيهة شعقوشة الغراعة فقط، دون عقوشة احلبس،      
عند ارتكاب العون اإلقتصادي املنافس ملخالفة أخرى هلا عالقة كقاعدة عاعة، ابستثناء حالة العود، 

إذ ٌتضاعف  ،املتعلِّّقة بنفس النشاط( اليت تلي انقضاء العقوبة السابقة 7بنشاطه، خالل السنتني)
 وميكن للقاضي أن مينع العون اإلقتصادي احملكوم عليه عن مما سة أي ِّ  ،عقوشة يف حالة العود املاا  إليهال

 92شصيغتها املعدَّلة، ويكون املنع املذكو  شصفة عؤقتة، ملدة التزيد عن  20نااط عذكو  يف املادة 
دة سنوات، تطبيقا  لنص املا 23أشهر إىل  22عقوشة احلبس عن سنوات، إذ تضاف هلذه العقوابت 

، عع إعكان نار احلكم على نفقة عرتكب املخالفة (26)املعدَّل واملتمَّم املذكو  20-20عن قانون  02/0
 يف الصحافة الوطنية، أولصقه أبحرف اب زة يف أعاكن حمدَّدة. 

لى جنحة تقليد العالعة شعقوشة احلبس أو الغراعة املتعلق ابلعالعات ع 20-22كما يُعاقب القانون      
عنه، فيما عدا ذلك تبقى الغراعات هي السائدة يف تسليط اجلزاء  20أو هبما ععا ، عمال  شنص املادة 

 اجلنائي على عرتكب جرائم املنافسة التجا ية غري املاروعة.

ا ية غري النزيهة، شغراعة عن مخسني املذكو  على املما سات التج 20-20عن قانون  22تعاقب املادة     
ألف دينا  جزائري إىل مخسة عاليني دينا  جزائري، وتامل تلك املما سات كل السلوكات املنصوص 

، عن القانون األخري، ابعتبا ها تاك ِّل الركن املادي جلرائم املنافسة 02، 02، 00عليها ضمن املواد: 
هة، فيا  يف نظران لقيام كل جرائم املما سات التجا ية غري النزيالتجا ية غري املاروعة، الذي يُعد وحده كا
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دون اعتبا  ملراعاة الركن املعنوي القائم على القصد اجلنائي، إذ يُعد هذا األخري عفرتضا  شقوة القانون، 
عون لفاملار ِّع يعاقب على تلك اجلرائم، سواء  كانت عمدية أم غريعمدية، غري أنَّه افرتض دائما  سوء نية ا

اإلقتصادي املنافس املخالف لقواعد املما سات التجا ية غري النزيهة، وهو عا يتضح جليا  عن خالل 
، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على 20-20، عن قانون 22، 23، 02، 02، 00، 91نصوص املواد: 

 املما سات التجا ية.

عن نفس القانون، املعاقب عليها  91نص املادة يضاف إليها املما سات التجا ية غري الارعية املعاجلة ش    
عن نفس القانون، وتتمثل أساسا  يف سلوك البيع أبقل عن سعر التكلفة، ابعتبا ه عنافيا   23شنص املادة 

للمنافسة، على الرغم عن وجود تعا ض شني نصوص هذا القانون وعا جاء شه قانون املنافسة، املقرَّ  مبوجب 
، عندعا يتعلَّق األعر ابلسلطة املختصة للنظر يف سلوك البيع أبقل عن (27)ل واملتمَّم، املعدَّ 22-22األعر 

عنه، ويعتربه عن املما سات املقي ِّدة  90سعر التكلفة، حيث يعاجله قانون املنافسة املذكو  مبوجب املادة 
نافسة، وجمللس املنافسة عن قانون امل 00/0للمنافسة، وحييل النظر فيه جمللس املنافسة، تطبيقا  لنص املادة 

ابعتبا ه سلطة إدا ية عقاشية عتخص ِّصة، أن يباشر التحقيق شاأن القضااي احملالة إليه أو مبباد ة عنه، وله أن 
يُقر ٍّ  غراعات هتديدية وغراعات عادية ضد أي عون اقتصادي خمالف لنصوص قانون املنافسة، مبافيها البيع 

عن قانون املنافسة " شعرض األسعا  أو مما سة  90عنها يف نص املادة أبقل عن سعر التكلفة، واملعربَّ 
 أسعا  شيع خمفضة شاكل تعسفي للمستهلكني عقا نة شتكاليف اإلنتاج والتحويل والتسويق...".

عع العلم أنَّ سلوك البيع أبقل عن سعر التكلفة ععاقب عليه شنصوص قانون املنافسة السيَّما املواد: عن     
، املعدَّل واملتمَّم، 20-20عنه، ويف ذات الوقت ععاقب عليه شصريح النص ضمن قانون  00إىل  30

عنه، على الرغم عن اإلختالف الواضح، والفا ق الكبري يف حجم العقوابت  23عن خالل نص املادة 
لت عليه، ونصوص قانون 22-22عاشني نصوص قانون املنافسة  ، 20-20، إثر التعديالت اليت أُدخِّ

عن قانون  00إىل  30عنه، خصوصا  عن حيث التفاصيل الوا دة يف املواد عن  23يَّما نص املادة الس
، األعر الذي يؤدَّي إىل ازدواجية املعاجلة اجلزائية، ويف نفس الوقت ازدواجية سلطة توقيع اجلزاء (28)املنافسة

العلم أن قانون  عع ،سلطة القضائيةلسلطة اإلدا ية والواملتاشعة، مما قد يؤدي إىل تنازع اإلختصاص شني ا
، قد أوكل صراحة النظر يف خمالفات أحكام القانون األخري للجهات القضائية املختصة، تطبيقا  20-20
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عن نفس القانون األخري، وهذا يدل يف  أينا على عدول املار ِّع عن تفويض جملس  02/9لنص املادة 
 ر التكلفة، وتويلها للسلطة القضائية.احملاسبة للنظر يف خمالفات البيع أبقل عن سع

يرى شعض الباحثني أبنَّ اجتاه املار ِّع ملنح صالحيات واسعة جمللس املنافسة، عن شأنه أن يؤدي إىل     
ال قانون قتصادي شصفة عاعة، ويف جملطة القضائية يف جمال القانون االتراجع دو  القاضي وتقهقر الس

 .(29)املنافسة شصفة خاصة

إىل  01ععاينة خمالفات قواعد املما سات التجا ية غري النزيهة، يف إطا  تطبيق نصوص املواد عن  تتم    
املذكو ، ويتص شذلك ضباط وأعوان الارطة القضائية، وعصاحل الرقاشة التاشعة  20-20عن قانون  31

ا  شذلك، وأعوان ويضهم  مسيلإلدا ة املكلفة ابلتجا ة، وأعوان عصاحل اإلدا ة اجلبائية، شعد أداء اليمني وتف
 على األقل املعيَّنون هلذا الغرض. 90اإلدا ة املكلفة ابلتجا ة املرتبون يف الصنف 

أعَّا شاأن املتاشعة اإلدا ية فقد أجاز املارع للوايل املختص إقليميا ، ابقرتاح عن املدير الوالئي املكلف     
 02، ملدة التتجاوز(30) ية لكل عون اقتصادي خمالفابلتجا ة، إصدا  قرا  إدا ي شغلق احملالت التجا

، ونار قرا  الغلق يف الصحافة الوطنية أو لصقه أبحرف اب زة يف أعاكن ُتدَّد عن قِّبله، تطبيقا  (31)يوعا  
، املعدَّل واملتمَّم، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على املما سات 20-20عن قانون  02و 02و 00لنصوص املواد 

لعون إلغاء قرا  الغلق، ميكن لويكون قرا  الغلق قاشل للطعن عليه أعام القضاء. ويف حالة  التجا ية،
قتصادي املتضر ٍّ  املطالبة شتعويض الضر  الالحق شه عن جرَّاء قرا  غلق حمله التجا ي، أعام اجلهة القضائية اال

 املختصة.

 خامتة:

 أهم نتائج البحث والتوصيات كاآليت: نعرض

املار ِّع اجلزائري اكتفى شعقوشة الغراعة فقط ضد عرتكب جرمية تقليد اإلشها  أو  الحظنا أبنَّ أواًل:     
، عاعدا يف 20-20عن قانون  22املنتوجات أواخلدعات التاشعة لعون اقتصادي آخر، تطبيقا  لنص املادة 

ة التقليد  تكب جرميقتصادي الذي ااضي املختص أن حيكم على العون االإذ أجاز املارع للق ،حالة العود



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
1 

 

12 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

سنوات، عع إعكانية عنعه عن مما سة نااطه شصفة عؤقتة  23( أشهر إىل2األخرية شعقوشة احلبس عن ثالثة)
 سنوات. 92ملدة التزيد عن 

، عندعا 20-20عن قانون  02الحظنا استد اك املار ِّع للخطأ الواقع يف الصيغة القدمية لنص املادة  اثنياً:
ي مبخالفة قتصادقصد ابلعود عنده،" قيام العون االوجب القانون األخري، إذ كان يُ حدَّد عفهوم العود مب

أخرى  غم صدو  عقوشة ساشقة يف حقه عنذ أقل عن سنة"، فبعد التعديل احلاصل مبوجب القانون  قم 
، تُبني ِّ 20-20عن قانون  02، أحل حمل الصيغة القدمية املعدَّلة صيغة جديدة لنص املادة 92-20

هوم فتطبيق الصحيح حلالة العود املعمول هبا يف القانون اجلنائي، عن خالل عبا ة"...يُعد حالة عود يف عال
( اليت تلي انقضاء 0قتصادي مبخالفة أخرى هلا عالقة شنااطه، خالل السنتني)هذا القانون، قيام العون اال

ئ القانون اجلنائي لعود وينسجم عع عبادالعقوشة الساشقة املتعل ِّقة شنفس النااط..." ليستقيم شذلك ععىن ا
 املعتادة يف تعريف حالة العود.

قتصادية سة االعة أحسن  قيب حلماية املنافتُعدُّ احلماية اجلزائية املادَّدة والرقاشة اإلدا ية الصًّا   اثلثاً:    
تحقَّق ععها تلقائيا  هة، لتقتصادي ِّني عن املما سات التجا ية غري النزية، ومحاية حقوق كل املتعاعلني االاحلر 

 محاية حقوق املستهلك على حد ٍّ سواء. 

ة نرى شتوحيد املعاجلة واملتاشعة اجلزائية واإلدا ية شاأن أعمال املنافسة غري املاروعة لتحقيق جد ِّيرابعاً:     
البيع أبقل عن سعر  أنألنَّ ازدواجية املعاجلة اجلزائية، كما هو احلال شا ،الية أكثر يف املعاجلة واملتاشعةوفع

التكلفة، وكذا ازدواجية سلطة توقيع اجلزاء واملتاشعة، ابلنسبة لباقي احلاالت، قد تؤدي إىل تنازع اإلختصاص 
شني السلطة اإلدا ية والسلطة القضائية، وهو أعر غري عرغوب فيه عمليا  وقضائيا ، كما قد تاك ِّل عائقا  

 روعة.أعام عكافحة ظاهرة املنافسة غري املا

نرى أبن املار ِّع اجلزائري مل يُوفَّق مبوجب النصوص احلالية يف ععاجلة املما سات التجا ية غري خامساً: 
ي ظواهر املما سات ا دي والتجا ي اقتصلتجا ية غري النزيهة يف الوسط االالنزيهة، والدليل على ذلك تفا ِّ

عالعات بوق، خصوصا  تقليد املنتوجات والالراهن، السيَّما ظاهرة التقليد اليت انتارت شاكل غري عس
يف جمال محاية  ريعيةالصناعية، الوطنية عنها أم األجنبية، والسبب يف  أينا  اجع هلااشة املنظوعة التا
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قتصادية احلرة عاعة، ومحاية تقليد املنتجات والعالعات الصناعية خاصة، سواء  عن حيث ضعف املنافسة اال
ك النصوص لتقليد، وابقي املما سات التجا ية غري النزيهة، أو عن حيث عدم تفعيل تاجلزاء املقرَّ  جلرائم ال

 قتصادي والتجا ي، لعدم وجود هياكل وآليات إدا ية و قاشية قوية. التاريعية يف الوسط اال

، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على املما سات 20-20عن قانون  02الحظنا عن خالل نص املادة سادساً: 
جا ي، أنَّ املار ِّع اجلزائري عنع اإلشها  التضليلي مبختلف أشكاله، دون التقيُّد فقط شصو  التضليل الت

الوا دة يف النص األخري، شدليل استعمال املار ِّع اجلزائري عبا ة"السيَّما" يف النص املذكو ، مبا يعين أنَّ تلك 
كن أن يعترب ب عن ذلك، أنَّ القاضي ميالصو  جاءت على سبيل التمثيل وليس على سبيل احلصر، ويرتتَّ 

إشها ا  ععيَّنا  أبنَّه تضليلي وغري عاروع، ويقضي شثبوت واقعة املنافسة التجا ية غري املاروعة، وتقرير 
عن  02التعويض لصاحل املضرو ، على الرغم عن عدم إد اج السلوك اإلشها ي املمنوع ضمن نص املادة 

قدَّ  أبن ذلك السلوك اإلشها ي ياك ِّل إشها ا  تضليليا ، حىت ولو أُعلِّن القانون األخري، لكون القاضي 
للمستهلك يف صو ة إشها  خفي أو عقا ِّن. وحنن نرى أبن تقديره يُعد عسألة واقع، للقاضي السلطة 

 التقديرية يف تقدير عنصر التضليل عن عدعه، حبيث اليضع قضاؤه لرقاشة احملكمة العليا. 

عادة النظر يف حجم اجلزاء املقرَّ  لكل جرائم املما سات التجا ية غري النزيهة وغري املاروعة، نوصي إب سابعاً:
إبضافة عقوشة احلبس لعقوشة الغراعة، فيما يتعلَّق جبرائم املما سات التجا ية غري النزيهة وغري املاروعة 

ا  تلك اجلرائم جنحا  املذكو ، واعتب 20-20عن قانون  02و 02و 91املنصوص عليها يف املواد: 
، 20-20عادَّدة، وضرو ة  فع قيمة الغراعات املالية املقرَّ ة يف النصوص األخرية، وابقي نصوص قانون 

 عع تغليظ عقوشة احلبس ابلنسبة جلنحة تقليد العالعات الصناعية أو التجا ية.

 اهلوامش:

، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على املما سات التجا ية، املعدَّل واملتمَّم ابلقانون  قم 02/20/0220، املؤ خ يف: 20-20القانون  قم  -(1)
 .09، العدد 0220/ 02/20، املناو  ابجلريدة الرمسية، الصاد ة يف: 92-20

ملما سات التجا ية غري النزيهة املخالفة لألعراف التجا ية النظيفة والنزيهة ، شقوهلا:" متنع كل ا20-20عن قانون  00نصت املادة  -(2)
 واليت عن خالهلا يتعدَّى عون اقتصادي على عصاحل عون أو عدَّة أعوان اقتصادي ِّني آخرين" 
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نظمات احملاعني إلتاد الوطين ملمحا  نسيم، اإللتزام ابملطاشقة يف قانون محاية املستهلك، عقال عناو  مبجلة اإلتاد، الصاد ة عن ا -(3)

 .002، 000، ص22، العدد0299اجلزائري ِّني، عناو ات دا  احملاعي شسيدي شلعباس، اجلزائر، أكتوشر 
كية األدشية حقوق امللكية الصناعية والتجا ية، حقوق املل-فرحة ز اوي صاحل، الكاعل يف القانون التجا ي اجلزائري، احلقوق الفكرية -(4)

 . 029، ص 0220دا  اشن خلدون للنار والتوزيع، اجلزائر،  -والفنية
، 02/22/0222، املتعل ِّق ابلعالعات، املناو  ابجلريدة الرمسية، الصاد ة يف: 91/22/0222، املؤ َّخ يف: 20-22األعر  قم  -(5)

، 23/99/0222الرمسية، الصاد ة يف:  ، املناو  ابجلريدة20/99/0222، املؤ َّخ يف: 92-22. املوافق عليه ابلقانون  قم 00العدد 
 .22العدد 

 .030فرحة ز اوي صاحل، املرجع الساشق، ص -(6)
 .020، دون ذكر دا  النار والسنة، اجلزائر، ص 29أمحد حمرز، القانون التجا ي اجلزائري، ج -(7)

 .030، 033فرحة ز اوي صاحل، نفس املرجع ، ص -
 .020أمحد حمرز، نفس املرجع، ص  -(8)
، شقوهلا:" تُعترب مما سات جتا ية غري نزيهة ومما سات تعاقدية تعسُّفية خمالفة ألحكام املواد 20-20عن قانون  22نصت املادة  -(9)

دج( إىل مخسة عاليني  32.222عن هذا القانون، ويُعاقب عليها شغراعة عن مخسني ألف دينا ) 01و 02و 02و 00
 دج(". 3.222.222دينا )

 .023-022املرجع الساشق، ص  أمحد حمرز، -(10)
 .020أمحد حمرز، نفس املرجع ، ص -(11)
املعدَّل واملتمَّم، احملد ِّد للقواعد املطبَّقة على املما سات التجا ية، املؤ خ يف:  ،20-20عن القانون  قم  02 اجع نص املادة -(12)

 ، املذكو  ساشقا .02/20/0220
دية، عقال عناو  مبجلة البحوث والد اسات، املركز اجلاععي ابلوادي، اجلزائر، جانفي، سعيدة نيس، الرتشية والتنمية اإلقتصا -(13)

 .000، ص99، العدد  0299
 .020، 023أمحد حمرز، املرجع الساشق، ص -(14)
ا  إليه  ية، املا، املعدَّل واملتمَّم، احمل ِّدد للقواعد املطبَّقة على املما سات التجا20-20عن القانون  قم  91 اجع نص املادة  -(15)

 ساشقا .
املتعلق حبماية البيئة يف إطا  التنمية املستداعة، عقال عناو   22/92شو اس حممد، اإلشها  ومحاية البيئة على ضوء القانون  قم  -(16)

لسياسية، جاععة اشن امبجلة البحوث العلمية يف التاريعات البيئية، خمرب البحث يف تاريعات محاية النظام البيئي، كلية احلقوق والعلوم 
 .02، ص20، العدد0290خلدون شتيا ت، اجلزائر،

عبريات عقدم، زيد اخلري عيلود، تنافسية املؤسسة وعفهوم اجلودة يف ظل توالت احمليط، عقال عناو  مبجلة العلوم اإلجتماعية،   -(17)
 . 902، 931، ص29، العدد0220/0222-اجلزائر -كلية احلقوق والعلوم اإلجتماعية جباععة األغواط

جبايل واعمر، محاية  ضا املستهلك عن طريق اإلعالم)الوسم واإلشها (، عقال عناو  ابجمللة النقدية للقانون والعلوم السياسية،   -(18)
 .00، ص20، العدد0220 -اجلزائر -كلية احلقوق، جاععة عولود ععمري شتيزي وزو
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، 0220/ 02/20للقواعد املطبَّقة على املما سات التجا ية، املؤ خ يف:  ، احمل ِّدد20-20عن قانون  02 اجع نص املادة  -(19)

 املذكو  ساشقا .
 .01جبايل واعمر، املرجع السلبق، ص -(20)
، على أنَّه:"  02/20/0223، املؤ خ يف:92-23عن القانون املدين، شعد التعديل الوا د مبوجب القانون  قم  900نصَّت املادة  -(21)

، املؤ َّخ 32-23يرتكبه الاخص خبطئه، وُيسب ِّب ضر ا  للغري يُلزم عن كان سببا  يف حدوثه ابلتعويض".  اجع األعر  قم  كل فعل أأي   كان
 . 22، العدد22/21/9123، املتضم ِّن القانون املدين، املعدَّل واملتمَّم، املناو  ابجلريدة الرَّمسية، الصاد ة يف: 00/21/9123يف: 

 .32املرجع، ص  جبايل واعمر، نفس-(22)
 .030، 033فرحة ز اوي صاحل، املرجع الساشق، ص -(23)
 .911أمحد حمرز، املرجع الساشق، ص-(24)
 . 020-911أمحد حمرز، نفس املرجع، ص -(25)
ة د، وقام شتصحيح اخلطأ الوا د يف النص القدمي للما20-20، املعد ِّل للقانون  قم 20-92استد ك املار ِّع مبوجب القانون  قم  -(26)

عن القانون األخري، وذلك عندعا عمَّم عصطلح العقوشة الصاد ة ضد عرتكب اجلرمية، مبناسبة تعريفه حلالة العود، إذ جاء يف النص  02
القدمي املذكو ، على أنَّه:"...يُعترب يف حالة عود، يف عفهوم هذا القانون، كل عون اقتصادي يقوم مبخالفة أخرى  غم صدو  عقوشة يف 

أقل عن سنة..." ويف ذلك خروجا  على عبادئ القانون اجلنائي املعتادة يف تعريف حالة العود. ليحل حمل النص القدمي املفهوم حقه عنذ 
املذكو ة، اليت جاء فيها، على  02اجلديد والصحيح حلالة العود املعهود يف القانون اجلنائي، عن خالل الصيغة اجلديدة لنص املادة 

( اليت تلي 0د يف عفهوم هذا القانون، قيام العون اإلقتصادي مبخالفة أخرى هلا عالقة شنااطه، خالل السنتني)أنه:"...يُعد حالة عو 
انقضاء العقوشة الساشقة املتعل ِّقة شنفس النااط..." إضافة لرفع عقوشة احلبس يف حالة العود عن حدها األقصى املقد  يف النص القدمي 

 سنوات حبسا . 23دَّ  شـشسنة واحدة إىل حد أقصى جديد، يق
، 03/20/0222، املؤ خ يف: 90-22، املعدَّل واملتمَّم ابلقانون  قم 0222/ 91/22، املؤ َّخ يف: 22-22 اجع األعر  قم  -(27)

، 02/22/0222، املناو  ابجلريدة الرمسية، الصاد ة يف: 93/22/0292، املؤ خ يف: 23-92املتعل ِّق ابملنافسة، مثَّ القانون  قم 
 . 02العدد 

-22عن قانون  قم  00إىل  30املالحظ أن املار ِّع اجلزائري قام شرفع جل الغراعات والعقوابت املنصوص عليها ضمن املواد عن  -(28)
دج إىل 2.222.222عنه عن  30، املتعل ِّق ابملنافسة، لريتفع احلد األقصى الوا د يف نص املادة 91/22/0222،  املؤ خ يف: 22

إىل حد أقصى  %2دج، يف حالة عدم اعتالك املخالف لرقم أعمال حمدَّد، كما ا تفعت الغراعة عن حد أقصى:  0.222.222عبلغ 
عن عبلغ  قم األعمال دون احتساب الرسوم، احملقَّق يف اجلزائر خالل آخر سنة عالية خمتتمة، إثر تعديل القانون  %90جديد يُقدَّ  شـ 
، املناو  ابجلريدة الرمسية، الصاد ة يف: 03/20/0222، املؤ َّخ يف: 90-22  قم مبوجب القانون 0222األخري سنة 

 .20، العدد20/22/0222
خلضا ي أعمر، د اسة نقدية لبعض القواعد اإلجرائية يف قانون املنافسة، عقال عناو  ابجمللة النقدية للقانون والعلوم السياسية،   -(29)

 .32، ص20، العدد 0222و، اجلزائر، كلية احلقوق جباععة عولود ععمري شتيزي وز 
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، دا  99، ط20ج -جرائم الفساد، جرائم املال واألعمال، جرائم التزوير -أحسن شوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص -(30)

 .010، ص0299هوعة للنار والتوزيع، اجلزائر، 
، 20-92عد املطبَّقة على املما سات التجا ية، مبوجب القانون  قم ، احملد ِّد للقوا20-20عن قانون  قم  00عدَّل املار ِّع املادة  -(31)

يوعا  إىل عدَّة  22وعن ضمن عاعد ِّل فيها  فع عدَّة الغلق اإلدا ي للمحل التجا ي عن طرف الوايل املختص إقليميا ، عن عدَّة التتجاوز 
عن القانون  02و 02و 00ة، وعنها خمالفة نصوص املواد: يوعا ، يف حالة خمالفة النصوص املاا  إليها يف املادة األخري  02أقصاها 

، 02/20/0220، املؤ َّخ يف: 20-20، املعد ِّل واملتم ِّم للقانون  قم 93/22/0292، املؤ َّخ يف: 20-92األخري.  اجع: القانون  قم 
 .00، العدد92/22/0292الصاد ة يف: الذي حُيد ِّد القواعد املطبَّقة على املما سات التجا ية، املناو  ابجلريدة الرَّمسية، 



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
7 

 

22 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 يالتشريع اجلزائر اجلوانب املوضوعية واإلجرائية ملكافحة جرائم املعلوماتيةيف 
 د/شرف الدين و دة، أستاذ حماضر )ب(، جاععة حممد خيضر شسكرة

 د/شلجراف ساعية، أستاذ حماضر )أ(، جاععة حممد خيضر شسكرة
 ملخص: 

ية املزااي اهلائلة اليت تتحققها تقنية املعلوعات يف شىت  عيادين احلياة املعاصرة، فإن هذه الثو ة التكنولوجابلرغم عن      
ملتناعية صاحبتها يف املقاشل ظهو  اجلرائم املعلوعاتية، اليت متتاز شسمات عتميزة عن اجلرائم التقليدية، األعر الذي أاث  ا

عاكلة عدم إعكانية تطبيق النصوص املوضوعية التقليدية لقانون العقوابت، فتبلو ت لدى الدول فكرة وضع نصوص 
 عاجلة التاريعية لذلك.قانونية خاصة إال أهنا اختلفت يف أسلوب امل

كما تثري اجلرمية املعلوعاتية عن جهة أخرى نظرا خلصوصيتها، عاكلة عدم كفاية إجراءات التحري والتحقيق       
التقليدية يف احلصول على الدليل الرقمي الناتج عن ا تكاهبا، مما أدى إىل ضرو ة التطوير يف هذه اإلجراءات عن خالل 

اعة لإلجراءات التقليدية، وعن طريق خلق إجراءات حديثة خمتلفة عن تلك املتبعة يف سبيل التطوير يف األحكام الع
 عكافحة اجلرائم العادية.

اجلرمية املعلوعاتية، التفتيش، الضبط، اعرتاض املراسالت السلكية والالسلكية وتسجيل األصوات الكلمات املفتاحية: 
ع وتسجيل مج،  تفتيش املنظوعات املعلوعاتية، حجز املعطيات املعلوعاتية، والتقاط الصو ، عراقبة االتصاالت اإللكرتونية

 املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت يف حينها، حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري
Résumer 

Malgré les énormes avantages que les technologies de l'information ont obtenus dans divers 

domaines de la vie contemporaine. Cette révolution technologique s'accompagne de 

l'émergence de la cybercriminalité, caractérisée par des traits distincts des crimes 

traditionnels qui pose le problème de l'impossibilité d'appliquer les textes traditionnels du 

Code pénal, ce qui a poussé les États à créer des textes juridiques spéciaux  mais avec des 

différentes approches législatives. 

D'autre part, la cybercriminalité  pose le problème de l'inadéquation des procédures 

traditionnelles d'enquête  pour obtenir les preuves numériques qui en résultent ce qui a 

conduit à développer ces procédures par le développement des dispositions générales des 

procédures traditionnelles, en créant des procédures modernes différentes de celles 

utilisées pour combattre les crimes ordinaires. 

Mots clés : Cybercriminalité, Perquisition, Saisie, Interceptions de correspondances, Des 

sonorisations et des fixation d’images, Surveillance des communications électroniques, 

Perquisition des systèmes informatiques, Saisie de données informatiques, Collecte ou 

l’enregistrement en temps réel des données relatives au contenu des communications, 

Conservations des donnés relatives au trafic.       
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 مقدمة:

نرتنت، تدايت وعاكالت كبرية تغاير كثريا التحدايت ملية عكافحة جرائم الكمبيوتر واألأشرزت ع
 حفيمس أثراعاداي اجلرائم هذه الترتك(1)حيث ، ترتبط ابجلرائم التقليدية األخرىواملاكالت اليت
أو  رتكبيها ميتلكون القد ة على إتالف أو تاويهع أن الطبيعةاملاديةكما ذات اجلرائم اجلرميةكغريهاعن

 ضياع الدليل الرقمي يف فرتة قصرية.

ت املعلوعات، نظم الكمبيوتر وقواعد البياانت وشبكا والتفتيش يف هذا النوع عن اجلرائم يتم غالبا على     
وقد يتجاوز أحياان النظام املاتبه شه إىل أنظمة أخرى عرتبطة  شه داخل الوطن أو خا جه، لايوع التابيك 
شني احلواسيب وانتاا  الابكة الداخلية على عستوى املناآت والابكات احمللية واإلقليمية والدولية على 

ا اعتداد التفتيش إىل نظم غري النظام حمل االشتباه يثري تدايت كبرية أوهلا عدى قانونية هذعستوى الدول، و 
 اإلجراء وعدى عساسه حبقوق اخلصوصية املعلوعاتية ألصحاب النظم اليت ميتد إليها التفتيش.

إىل أشياء بط فقد ميتد الض ،كما أن الضبط ال يتوقف على تريز جهاز الكمبيوتر وعكوانته املادية      
 ععنوية تتمثل يف املعطيات والبياانت والرباعج املخزنة يف النظام أو النظم املرتبطة ابلنظام حمل االشتباه، واليت

قد تتعرض شسهولة للتغيري واإلتالف، وهذه احلقائق تثري عاكالت عتعددة، عنها املعايري املقبولة للضبط 
وان  –ه ضافة إىل عدى عساس إجراءات الضبط خبصوصية صاحبإ ،املعلوعايت واملعايري املتبعة يف التحريز

عندعا تتجاوز أناطة الضبط إىل كل حمتوايت النظام اليت تضم عادة ععلوعات وشياانت  -كان املاتبه شه
 قد حيرص على سريتها أو أن تكون حمل محاية حبكم القانون أو لطبيعتها أو تعلقها جبهات أخرى.

رائم املعلوعاتية ذات نوعية خمتلفة، فهي ععنوية الطبيعة كسجالت الكمبيوتر وأدلة اإلدانة يف اجل     
وععلوعات الدخول واالشرتاك والنفاذ والربجميات، وقد أاث ت هذه األدلة الرقمية وتثري أعام القضاء 
عاكالت كبرية عن حيث عدى قبوهلا وحجيتها واملعايري املتطلبة لتكون كذلك خاصة يف ظل قواعد 

 ت التقليدية.اإلثبا
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كما أن اختصاص القضاء ابلنظر يف اجلرائم املعلوعاتية والقانون الواجب تطبيقه على الفعل ال يتمتع       
دائما ابلوضوح أو القبول ألن غالبية هذه األفعال ترتكب عن قبل أشخاص خا ج احلدود أو أهنا متر عرب 

ا يرتكبها شخص عن داخل الدولة على شبكات ععلوعاتية وأنظمة ععلوعات خا ج احلدود حىت عندع
نظام يف الدولة نفسها، وهو عا يربز أمهية ععرفة عا إذا كانت النظرايت والقواعد املعتمدة يف جمال تديد 
االختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق ميكن تطبيقها على هذه اجلرائم أم يتعني إفراد قواعد خاصة 

ه عن عاكالت يف حقل االختصاص القضائي، ويرتبط مباكالت هبا يف ضوء خصوصيتها وعا تثري 
 ،االختصاص وتطبيق القانون عاكالت اعتداد أناطة املالحقة والتحري والضبط والتفتيش خا ج احلدود

 وعا يتطلبه ذلك عن تعاون دويل للموازنة شني عوجبات املكافحة ووجوب محاية السيادة الوطنية.

حري والتحقيق ئمني على التلوعاتية واملااكل اإلجرائية اليت تثريها أعام القاإن خصوصية اجلرائم املع     
ثر على عستوى عكافحة هذا النوع عن اإلجرام، استدعى الدول إىل التطوير يف سياستها اجلنائية أوالذي 

شتطوير إجراءات التحقيق والتحري، شصو ة تتالئم عع هذه اخلصوصية ومتكن  جال الارطة القضائية، 
واحملقق عن كاف اجلرمية والتوصل إىل عرتكبيها والتحقيق ععهم ومجع األدلة ابلسرعة والدقة الالزعني، 

عن جهة عن جهة، و  تطوير اإلجراءات اجلنائية التقليديةوتقدميهم للمحكمة، ولتحقيق ذلك وجب: 
اإلجرام.  عن للتحقيق والتحري يف هذا النوع املستحدث ،خلق إجراءات جزائية جديدة وحديثة أخرى

مامدى فعالية النظام املوضوعي واإلجرائي الذي خصه املشرع وعليه ميكننا طرح اإلشكال التايل: 
 اجلزائري ملكافحة جرائم املعلوماتية؟.

  :تعريف اجلرمية املعلوماتية -أوال

اصرها نتعددت آ اء الباحثني القانونيني حول وضع تعريف عوحد للجرمية املعلوعاتية يامل مجيع ع   
حلراس، شل أصبحت توجد حدود عفتوحة شال حراسة، وانتهى زعن ودو  ااجلوهرية؛ إذ مل يعد هناك وجود 

اجلواسيس الدوليني الذين كانوا يتبادلون احلقائب والد اسات والصو  السرية، أو كانوا يقوعون شنقل 
و ععلوعات استخبا ية أ ععلوعات عهمة، حيث أصبح ميكن نقل كل املعلوعات اخلطرية واملمنوعة عن
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خطط ختريبية، أو صو  سرية، شاكل سهل جدا، عن خالل ضغطة خفيفة على ز  لوحة عفاتيح 
 . (2)احلاسوب

عن أجل الوقوف على تعريف جاعع عانع هلذا النوع احلديث عن اجلرائم حىت يسهل تديد عاهيتها      
عريف ا البعض عن الفقهاء للوصول إىل توعناصرها، وكيفية التعاعل ععها، ظهرت عدة تقسيمات وضعه

هلا، فمنها عن اعتمد على تقسيم التعريفات إىل تعا يف ضيقة للجرائم املعلوعاتية، وأخرى تعا يف عوسعة 
وهناك تقسيم آخر للتعريفات يعتمد يف األساس على ععايري قانونية حمددة، إذ جند تعا يف تعتمد  ،(3)هلا 

اجلرمية، وسيلة اجلرمية، شخصية عرتكب اجلرمية(، وتعا يف تعتمد على  على ععيا  قانوين واحد )كمحل
تعدد املعايري وتامل كما سنرى على التعريفات اليت تربز عوضوع اجلرمية وأمناطها وشعض العناصر املتصلة 

نا ري ألنوحنن شدو ان ا أتينا اختيا  التقسيم األخ  ،(4)آبليات ا تكاهبا أو شيئة ا تكاهبا أو مسات عرتكبها 
 نرى أنه األنسب يف إعطاء التعريف الصحيح واألقرب ملاهية جرائم احلاسب اآليل.

 :  طائفة التعريفات اليت تقوم على معيار واحد -9

 ترتكز هذه الطائفة على وضع تعريفات ترتكز على ععيا  قانوين، كتعريف اجلرمية املعلوعاتية شداللة عوضوع
 أو الوسيلة املستخدعة وتامل أيضا تعريفات قائمة على ععيا  شخصي اجلرمية أو السلوك حمل التجرمي

 .)عدى توفر املعرفة والد اية التقنية لدى الاخص عرتكب اجلرمية املعلوعاتية(

 التعريفات اليت تستند إىل موضوع اجلرمية أو أحياان إىل أمناط السلوك حمل التجرمي:       -أ 

هنا " كل نااط غري عاروع عوجه لنسخ أو تغيري أو حذف أو أب ROSBLATذهب إليه الفقيه      
 (5)الوصول إىل املعلوعات املخزنة داخل احلاسب اآليل، واليت تول طرقه ". 

إىل أن جرمية الكمبيوتر هي" أي منط عن أمناط   ALTERSolarzويف  أي آخر ذهب الفقيه       
 (6)بطا شتقنية املعلوعات " .اجلرائم املعروف يف قانون العقوابت طاملا كان عرت



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
7 

 

22 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

أبهنا " اجلرمية  GOAوعن التعريفات اليت وضعها عكتب احملاسبة العاعة للوالايت املتحدة األعريكية      
 إضافة إىل أفعال أخرى تاكل ،النامجة عن إدخال شياانت عزو ة يف األنظمة وإساءة استخدام املخرجات

 (7)ثل تعديل الكمبيوتر".جرائم أكثر تعقيدا عن الناحية التقنية ع

ويالحظ عن خالل هذه التعريفات املختلفة جلرائم الكمبيوتر، أهنا تتسم ابلعموعية واالتساع، ألهنا       
عى كذلك وقد س ،نااط غري عاروع أو ضا  ابجملتمع تد ج ضمن جرائم الكمبيوتر كل سلوك أو فعل أو

شرتط أن يكون  الفعل مما يقع ضمن نطاق قانون إىل حصر جرائم الكمبيوتر عندعا ا Solarzاألستاذ 
العقوابت، ويكون هنا قد جزم شامول قانون العقوابت ألمناط السلوك اإلجراعي يف جرائم الكمبيوتر،  غم 

 (8) اجلدل القائم حول عدى انطباق نصوص التجرمي التقليدية على هذه األفعال.

 ة:التعريفات اليت انطلقت من وسيلة ارتكاب اجلرمي -ب

ينطلق أصحاهبا عن أن جرمية الكمبيوتر تتحقق ابستخدام الكمبيوتر وسيلة ال تكاب اجلرمية، حيث      
أبهنا " كافة أشكال السلوك غري املاروع الذي يرتكب ابستخدام  Tiedemaunعرفها كالوس اتيدوعان 

 (9)احلاسب اآليل ".

يستخدم احلاسوب يف ا تكاشه كأداة  ئيسية" أهنا " فعل إجراعي  Ball. LeslieDوكذلك األستاذ      
(10) 

أبهنا " الفعل غري املاروع الذي يتو ط يف ا تكاشه احلاسب اآليل أو هي الفعل  MERWEوعرفها 
اإلجراعي الذي يستخدم يف اقرتافه احلاسب اآليل كأداة  ئيسية، أو هي خمتلف صو  السلوك اإلجراعي 

 (11)للبياانت ". اليت ترتكب ابستخدام املعاجلة اآللية

و  MichaelRostokerوJohnTaberوقد وجه هلذه التعريفات انتقادات، عنها انتقاد األستاذ      
RbertRines  إذ يراين عن أن تعريف اجلرمية يستدعي " الرجوع إىل العمل األساسي املكون هلا وليس

شقوله أنه "ليس جملرد أن R.E.Andersonفحسب إىل الوسائل املستخدعة لتحقيقه ". ويعزز هذا النقد 
 (12)احلاسب قد استخدم يف اجلرمية، أن نعتربها عن اجلرائم املعلوعاتية".
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 تعريفات قائمة على معيار شخصي -ج    

جانب عن الفقه والبعض عن املؤسسات ذات الصلة ابملوضوع، وضع عددا عن التعريفات اليت تقوم      
عن هذه  ،التقنية وهي تديدا مسة الد اية واملعرفة على أساس مسات شخصية لدى عرتكب الفعل،

التعريفات، تعريف وزا ة العدل األعريكية يف د اسة وضعها ععهد ستانفو د لألحباث وتبنتها الوزا ة يف دليلها 
 (13)، حيث عرفها أبهنا " أية جرمية لفاعلها ععرفة فنية ابحلاسبات متكنه عن ا تكاهبا ". 1122لعام 

أبهنا " أية جرمية يكون عتطلبا القرتافها أن تتوافر لدى فاعلها ععرفة  DavidThompsonوعرفها      
 (14)شتقنية احلاسب ".

أبهنا " أي فعل غري عاروع تكون املعرفة شتقنية الكمبيوتر أساسية  SteinSchjqlbergكما يعرفها       
 (15)ال تكاشه والتحقيق فيه وعالحقته قضائيا ". 

ضرو ة، ذه التعريفات، ميكننا القول أن املعرفة التقنية لدى اجملرم املعلوعايت قد ال تتوفر ابلويف تقييم ه     
إذ أن التطو  الذي شهدته وسائل التقنية نفسها أدى إىل تويل األجهزة املعقدة يف املاضي إىل أجهزة 

م عثال العلم ز سهلة االستخدام حىت عن قبل شخص ال يعرف شيئا يف علوم احلاسوب، فلم يعد يستل
واملعرفة العميقني ليتمكن شخص عن إ سال  سائل الربيد االلكرتوين دفعة واحدة إىل أحد املواقع لتعطيل 

 (  16)عمله.

 : طائفة التعريفات القائمة على تعدد املعايري -7

ا أو شيئة وتامل التعريفات اليت تربز عوضوع اجلرمية وأمناطها وشعض العناصر املتصلة آبليات ا تكاهب     
 ا تكاهبا أو مسات عرتكبها.  

أعام نقص التعريفات املرتكزة على ععيا  واحد، سواء القائمة على ععيا  قانوين عوضوعي أو شخصي      
يعرفها األستاذ ف ،يا  لبيان عاهية جرمية الكمبيوترظهر جمموعة عن التعريفات تعتمد على أكثر عن عع
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Sheldon .J.Hecht تتضمن تقنية احلاسب وجمين عليه يتكبد أو ميكن أن يتكبد خسا ة أبهنا: "واقعة
 .(17)وفاعل حيصل عن عمد أو ميكنه احلصول على عكسب"

أبهنا " أي فعل عتعمد يرتبط شاكل أو آبخر  DonnParkerوقريب عن التعريف الساشق تعريف      
كسب فيها يكسب أو ميكن أن يأبجهزة الكمبيوتر، يتعرض أو ميكن أن يتعرض فيها الضحية للخسا ة، و 

 (18)الفاعل عكسب"

ويالحظ عن هذين التعريفني، خاصة األول عنهما، أنه تعريف وصفي للجرمية ال تديد ملاهيتها عوضا      
على أنه يعتمد عن شني املعايري املتعددة ععيا  تقق أو احتمال تقق خسا ة، وال يتسع هذا املعيا  حلاالت 

 اء فيه دون أي عسلك آخر عن شأنه تقيق أو احتمال تقق خسا ة.اخرتاق النظام والبق

وقد عرف جرمية الكمبيوتر خرباء عتخصصون عن شلجيكا يف ععرض  دهم على استبيان عنظمة      
، أبهنا " كل فعل أو اعتناع عن شأنه االعتداء على األعواج املادية OECDالتعاون االقتصادي والتنمية 

 (19)جتا شطريقة عباشرة أو غري عباشرة عن تدخل التقنية املعلوعاتية ".أو املعنوية يكون ان

وابلرجوع للتعريف املتقدم جنده ياري إىل إعكان حصول جرمية الكمبيوتر ابالعتناع، وحسنا فعل يف ذلك،   
 ،إذ أغفلت ععظم التعريفات اإلشا ة إىل ذلك، وعع االعرتاف شسعة هذا التعريف ومشوليته كما سبق قوله

وابجلوانب االجياشية اليت انطوى عليها، إال أنه اتسم شسعة كبرية، إلد اجه جرائم ال تثري أية إشكالية يف 
انطباق النصوص اجلنائية التقليدية عليها وال متثل جرائم جديدة، ونقصد تديدا اجلرائم اليت تستهدف 

ستخدام ابألعوال املادية يف التعريف إمنا هو ا الكياانت املادية واألجهزة التقنية، عع اإلشا ة هنا أن املقصود
الكمبيوتر لالستيالء على أعوال عادية، لكن االنطالقية اليت تستفاد عن التعبري تدخل يف نطاق هذا املفهوم 

 (20)األفعال اليت تستهدف ذات عادايت الكمبيوتر أو غريه عن وسائل تقنية املعلوعات.

 صادي والتنمية، جرمية الكمبيوتر أبهنا " كل سلوك غري عاروع أو غريويعرف خرباء عنظمة التعاون االقت  
 .أخالقي أو غري عصرح شه يتعلق ابملعاجلة اآللية للبياانت أو نقلها "
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وقد وضع هذا التعريف عن قبل جمموعة عن اخلرباء املاا  إليهم للنقاش يف اجتماع اب يس الذي عقد      
رتبط شتقنية املعلوعات (، ويتبىن هذا التعريف الفقيه األملاين ضمن حلقة ) اإلجرام امل 1122عام 

UlrichSieher  ويعتمد هذا التعريف على ععيا ين، أوهلما، ) وصف السلوك (. واثنيهما، اتصال
 (21)السلوك ابملعاجلة اآللية للبياانت أو نقلها.

وتر واالنرتنت، ر على جرائم الكمبيويالحظ عن تعريف عنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أنه ال يقتص     
ذلك أن املعاجلة اآللية للبياانت متتد لتامل كل عا ميكن القيام شه عن طريق االتصاالت السلكية 
والالسلكية، مبا يف ذلك اهلاتف األ ضي واحملمول، وكل التجهيزات اليت تامل املعاجلة االلكرتونية 

، عوزع األو اق النقدية Carte à puceواملعلوعاتية للبياانت )البطاقة الذكية 
Distributeurdebillets تكنولوجيا النانو ،Nanotechnologie ،املستاعرCapteur نظام ،

 Systèmesdenavigationassistées  ).......(22)املساعدة على املالحة 

 وعايت (جرمية الكمبيوتر ) يستخدم اصطالح الغش املعل Masseوعن الفقه الفرنسي يعرف الفقيه    
 (23)أبهنا " االعتداءات القانونية اليت ميكن أن ترتكب شواسطة املعلوعاتية شغرض تقيق الرشح ".

وجرائم الكمبيوتر لدى هذا الفقيه جرائم ضد األعوال، وهو يف هذا التعريف يستخدم ععيا ين: أوهلما     
ملعاجلة علوعات( ألن العملية هي االوسيلة، )شواسطة املعلوعاتية( واألصوب استعمال عصطلح )تقنية امل

حقيق الرشح، أعا املعيا  الثاين واملتمثل يف ععيا  حمل اجلرمية، واملتمثل شت ، وسيلة تنفيذهااآللية للبياانت ال
أي احلصول على املال، فينتقد هذا الفقيه يف هذه النقطة ألن االعتداء يف كثري عن جرائم الكمبيوتر ينصب 

هتا دون السعي لتحقيق الرشح ودومنا أن تكون املعلوعات جمسدة ألعوال أو أصول، على املعلوعات يف ذا
عوضا عن عدم صواب اعتبا  املعلوعات يف ذاهتا عاال عا مل يقر النظام القانوين هذا احلكم هلا لدى سعيه 

 (24)لتويف احلماية للمعلوعات.

ية أبهنا:) ا، ميكننا تعريف اجلرمية املعلوعاتعن خالل التعا يف ساشقة الذكر، واالنتقادات املوجهة لكل عنه
 جرمية ععاقب عليها شنص قانوين، ترتكب شواسطة احلاسوب، للمساس مبعطيات الكمبيوتر(.
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أطلق املارع اجلزائري على اجلرائم املعلوعاتية عصطلحي: "جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية      
 40-41ات اإلعالم واالتصال"، وقد عرفها ضمن القانون  قم للمعطيات"، و"اجلرائم املتصلة شتكنولوجي

أ على أنه يقصد ابجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم -2، يف املادة 2441أوت سنة  3املؤ خ يف 
واالتصال: ) جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات احملددة يف قانون العقوابت وأي جرمية أخرى 

 .    (26)أو نظام لالتصاالت اإللكرتونية  (25)ا تكاهبا عن طريق عنظوعة ععلوعاتيةترتكب أو يسهل 

 اجلوانب املوضوعية ملكافحة جرائم املعلوماتية يف التشريع اجلزائري -اثنيا

عاجل املارع اجلزائري جرائم املعاجلة اآللية للمعطيات يف العديد عن القوانني، واليت سنستعرضها وفقا      
 لآليت:

 : 2440نوفمرب سنة  54املؤرخ يف  51/40تعديل قانون العقوابت ابلقانون رقم  -0

متم املارع اجلزائري قانون العقوابت، الفصل الثالث عن الباب  الثاين عن الكتاب الثالث ابلقانون  قم     
اآللية تت عنوان "املساس أبنظمة املعاجلة  9، شقسم ساشع عكر  2440نوفمرب  14املؤ خ يف  13/40

إىل  210للمعطيات"، احتوى على أهم اجلرائم اليت تستهدف األنظمة املعلوعاتية، وذلك يف املواد عن 
 :(27)وهي 42عكر   210

 : مكرر 490اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -أ

 لدخول خلسة لألنظمة املعلوعاتية.ا 
 البقاء غري املاروع يف األنظمة املعلوعاتية. 
 طيات املنظوعة نتيجة الدخول غري املاروعتعديل أو حذف عع 
 اإلضرا  شنظام تاغيل املنظوعة على إثر الدخول أو البقاء غري املاروع. 

 : 5مكرر  490اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -ب



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
7 

 

22 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 إدخال ععطيات يف عنظوعة ععلوعاتية خلسة. 
 إزالة أو تعديل ععطيات يف عنظوعة ععلوعاتية خلسة. 

 القيام عمدا أو خلسة :2مكرر  490صوص عليها يف املادة اجلرائم املن -ج

شتصميم أو حبث أو جتميع أو توفري أو نار ععطيات متكن عن ا تكاب جرائم املساس أبنظمة املعاجلة  -
 اآللية للمعطيات.

حبيازة أو إفااء أو نار أو استعمال ععطيات عتحصل عليها عن جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية  -
 لمعطيات.ل

 :4مكرر  490اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -د

 ا تكاب اجلرائم سالفة الذكر إضرا  ابلدفاع الوطين أو اهليئات واملؤسسات اخلاضعة للقانون العام. -

 3عكر   210املنصوص عليها يف املادة جرمية االتفاق اجلنائي:  -ه

، شغرض التحضري 3عكر   210فاق اجلنائي شنص املادة قد تبىن املارع اجلزائري عبدأ ععاقبة االت     
عن قانون العقوابت املتعلقة جبمعية  122للجرائم املاسة ابألنظمة املعلوعاتية، ومل يضعها ألحكام املادة 

قانون العقوابت  " كل عن شا ك يف جمموعة أو يف اتفاق أتلف  3عكر   210األشرا ، حبيث تنص املادة 
مية أو أكثر عن اجلرائم املنصوص عليها قي هذا القسم وكان هذا التحضري جمسدا شفعل شغرض اإلعداد جلر 

 أو عدة أفعال عادية، يعاقب ابلعقوابت املقر ة للجرمية ذاهتا ".

املارع اجلزائري يف  تبناه جرمية الشروع يف ارتكاب اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات: -و
قانون العقوابت، فاجلرائم املاسة ابألنظمة املعلوعاتية هلا وصف جنحي و ال عقاب  2عكر   210املادة 

 على الاروع يف اجلنح إال شنص.
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قانون العقوابت " يعاقب على الاروع يف ا تكاب جنح املنصوص عليها  2عكر   210نصت املادة    
 يف هذا القسم ابلعقوابت املقر ة للجنحة ذاهتا ".

، حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلربيد 2444غشت سنة  41مؤرخ يف  44-2444قانون رقم  -7
 واملواصالت السلكية والالسلكية: 

 :(28)وتتمثل شعض اجلرائم املعلوعاتية اليت نص عليها املارع اجلزائري ضمن هذا القانون يف

ذه األفعال لى ا تكاب هفتح أو تويل أو ختريب الربيد أو انتهاك سرية املراسالت أو املساعدة ع -     
عن قبل: كل شخص يقوم شتقدمي خدعة الربيد السريع الدويل أو كل عون يعمل لديه ويف إطا  مما ستهم 

وكل عاعل لدى عتعاعلي  ،ملهاعهم، كل شخص عرخص له شتقدمي خدعة عواصالت سلكية والسلكية
 (.122موغريهم ) ملهاعهمالسلكية وأثناء مما ستهم الابكات العموعية للمواصالت السلكية وال

إنااء أو استغالل شبكة عموعية للمواصالت السلكية والالسلكية دون  خصة أو عواصلة مما سة  -
 (.  121مالنااط خرقا لقرا  التعليق أو سحب هذه الرخصة )

 (.122مإنااء أو العمل على إنااء شبكة عستقلة دون ترخيص ) -

اد الالسلكية دون احلصول على االعتممواصالت السلكية و ات أو ععدات للإشها  شغرض شيع جتهيز  -
 (.122ماملسبق )

 (.123متويل أو العمل على تويل أو استغالل خطوط املواصالت السلكية والالسلكية احملولة ) -

عن : و ، يتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة2444يوليو سنة  59مؤرخ يف  41-44أمر رقم  -2
 :(29)ية اليت جاء هبا عا يلياجلرائم املعلوعات

ا تكاب جنحة التقليد عن طريق: الكاف غري املاروع للمصنف أو املساس شسالعة عصنف أو أداء  -
لفنان عؤد أو عازف، استنساخ عصنف أو أداء أبي أسلوب عن األساليب يف شكل نسخ عقلدة، استرياد 
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 أو أداء، أتجري أو وضع  هن التداول أو تصدير نسخ عقلدة عن عصنف أو أداء، شيع نسخ عقلدة ملصنف
 (.131ملنسخ عقلدة ملصنف أو أداء )

ا تكاب جنحة التقليد عن طريق: انتهاك احلقوق احملمية مبوجب هذا األعر فيبلغ املصنف أو األداء عن  -
 (.132مطريق أي عنظوعة ععاجلة ععلوعاتية )

وق املؤلف أو أي عالك للحقوق اجملاو ة اإلشرتاك ابلعمل أو ابلوسائل احلائز عليها للمساس حبق -
 (. 130م)

 2املؤرخ يف  55-04، يتمم القانون رقم 2440يناير سنة  24مؤرخ يف  45-40قانون رقم  -6
 واملتعلق ابلتأمينات االجتماعية: 5904يوليو سنة 

نوانه شباب خاعس عكر  ع 1122يوليو سنة  2املؤ خ يف  11-22متم هذا القانون أحكام القانون    
، 2عكر   12و3عكر   12و0عكر   12و  2عكر   12و2عكر   12يتضمن املواد  ،"أحكام جزائية"

 :(30)وتتمثل اجلرائم املعلوعاتية اليت ترتكب على البطاقة اإللكرتونية للمؤعن له اجتماعيا فيما يلي

يا أو املفتاح اجتماع تسليم أو استالم هبدف االستعمال غري املاروع البطاقة اإللكرتونية للمؤعن له -
 (.2عكر   12ماإللكرتوين هليكل العالج أو املفتاح اإللكرتوين ملهين الصحة )

القيام عن طريق الغش شتعديل أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية و/أو اإلدا ية املد جة يف  -
تاح االلكرتوين ملهين أو يف املف البطاقة اإللكرتونية للمؤعن له اجتماعيا أو املفتاح اإللكرتوين هليكل العالج

 (.2/1عكر  12مالصحة )

اإلعداد أو التعديل أو النسخ شطريقة غري عاروعة الربجميات اليت تسمح ابلوصول أو ابستعمال املعطيات  -
املد جة يف البطاقة اإللكرتونية للمؤعن له اجتماعيا أو يف املفتاح اإللكرتوين هليكل العالج أو يف املفتاح 

 (. 2/2عكر  12مكرتوين ملهين الصحة. وكذا  )االل

 (.2/2عكر   12م) 2عكر   12احملاولة يف ا تكاب اجلنح املذكو ة يف الفقرتني األوىل والثانية عن املادة  -



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
7 

 

23 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

نسخ أو صناعة أو حيازة أو توزيع شطريقة غري عاروعة البطاقة اإللكرتونية للمؤعن له اجتماعيا أو املفتاح  -
 (.0عكر   12ميكل العالج أو املفتاح االلكرتوين ملهين الصحة )اإللكرتوين هل

أعاله  0عكر   12و2عكر  12ا تكاب الاخص املعنوي إحدى اجلنح املنصوص عليها يف املادتني  -
 (.3عكر   12م)

أعاله، يف حالة علم املالك شذلك  0عكر   12و2عكر   12ا تكاب اجلنح املنصوص عليها يف املادتني  -
 (.2كر  ع 12م)

يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية  2449أوت سنة  1املؤرخ يف  40-49من خالل القانون رقم  -5  
 من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

أطلق املارع اجلزائري على اجلرائم املعلوعاتية عصطلحي: "جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية      
 40-41و"اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال"، وقد عرفها ضمن القانون  قم  للمعطيات"،

أ على أنه يقصد ابجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم -0، يف املادة 2441أوت سنة  3املؤ خ يف 
ي جرمية أخرى أواالتصال: ) جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات احملددة يف قانون العقوابت و 

 .(32)أو نظام لالتصاالت اإللكرتونية (31)ترتكب أو يسهل ا تكاهبا عن طريق عنظوعة ععلوعاتية

، 2441غات سنة  3، املؤ خ يف 40-41تدث املارع اجلزائري يف الفصل الراشع عن قانون  قم:    
، يف املادتني (33) التصاليتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم وا

، على أنه عن شني التزاعات عقدعي اخلدعات عساعدة السلطات املكلفة ابلتحرايت القضائية 11و14
تعلقة حبركة السري حبفظ املعطيات املو جلمع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت يف حينها

 .وشضعها تت تصرف السلطات املذكو ة

وكذا املعلوعات  ،اخلدعات كتمان سرية العمليات اليت ينجزوهنا شطلب عن احملققني ويتعني على عقدعي   
يف  11ا فصلت املادة شينم ، ة إلفااء أسرا  التحري والتحقيقاملتصلة هبا وذلك تت طائلة العقوابت املقر 
 إجراء حفظ املعطيات املتعلقة خبط السري. 
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 11بة على عدم احرتام االلتزاعات املنصوص عليها يف املادة دون اإلخالل ابلعقوابت اإلدا ية املرتت     
عن نفس القانون، تقوم املسؤولية اجلزائية لألشخاص الطبيعيني واملعنويني عندعا يؤدي ذلك إىل عرقلة 

( 3( أشهر إىل مخس )2حسن سري التحرايت القضائية، ويعاقب الاخص الطبيعي ابحلبس عن ستة )
دج. ويعاقب الاخص املعنوي ابلغراعة وفقا للقواعد  344.444دج إىل  34.444سنوات وشغراعة عن 

 .(34)املقر ة يف قانون العقوابت

 ، يتعلق ابإلعالم:2452يناير سنة  52مؤرخ يف  41-52قانون عضوي رقم  -4

 على جمموعة عن املخالفات املرتكبة يف إطا  مما سة النااط اإلعالعي، وتتمثل حيث نص يف الباب التاسع
 :(35)جلرائم املعلوعاتية املذكو ة ضمن هذه املواد يفا

نار وشث إبحدى وسائل اإلعالم املنصوص عليها يف هذا القانون العضوي، أي خرب أو وثيقة تلحق  -
 (.111ضر ا شسر التحقيق اإلشتدائي يف اجلرائم )م 

اجلهات  عناقاات نار وشث إبحدى وسائل اإلعالم املنصوص عليها يف هذا القانون العضوي، فحوى -
 (.124مالقضائية اليت تصد  احلكم، إذا كانت جلساهتا سرية )

نار وشث إبحدى وسائل اإلعالم املنصوص عليها يف هذا القانون العضوي، تقا ير عن املرافعات اليت  -
 (.121متتعلق حبالة األشخاص واإلجهاض )

نون العضوي، صو ا أو  سوعا أو أي نار وشث إبحدى وسائل اإلعالم املنصوص عليها يف هذا القا -
إىل  233شياانت توضيحية أخرى تعيد متثيل كل أو جزء عن ظروف اجلناايت أو اجلنح املذكو ة يف املواد 

 (.122معن قانون العقوابت ) 202إىل  222عكر  و عن  222

ة وأعضاء ألجنبيإهانة إبحدى وسائل اإلعالم املنصوص عليها يف هذا القانون العضوي،  ؤساء الدول ا -
 (.122مالبعثات الدشلوعاسية املعتمدين لدى حكوعة اجلمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية )
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املؤرخ يف  516-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2450فرباير سنة  0مؤرخ يف  45-50قانون رقم  -2
 واملتضمن قانون العقوابت: 5966يونيو سنة  0

القسم الثاين )يف ترك األطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وشيع األطفال(  عن 1عكر   222إبضافة املادة 
عن الفصل الثاين )اجلناايت واجلنح ضد األسرة واآلداب العاعة( عن الباب الثاين )اجلناايت واجلنح ضد 

 األفراد( عن الكتاب الثالث )اجلناايت واجلنح وعقوابهتا(.

سنة أبي وسيلة كانت وهو  12صوير قاصر مل يكمل ق ع، ت 1عكر   222حيث جرعت املادة     
ميا س أناطة جنسية شصفة عبينة، حقيقية أو غري حقيقية، أو صو  األعضاء اجلنسية للقاصر ألغراض 
جنسية أساسا، أو قام إبنتاج أو توزيع أو نار أو ترويج أو استرياد أو تصدير أو عرض أو شيع أو حيازة 

 .(36)عواد إابحية عتعلقة ابلقصر

، حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع 2451فرباير سنة  45مؤرخ يف  40-51قانون رقم  -2
 والتصديق اإللكرتونيني:

تضمن فصال خاصا أبحكام جزائية حيث جرعت شعض األفعال غري املاروعة اليت ميكن أن ترافق استعمال 
 التوقيع اإللكرتوين املصادق عليه، وعن هذه األفعال:

 (.22مالء إبقرا ات كاذشة للحصول على شهادة تصديق إلكرتوين عوصوفة )اإلد -

إخالل عؤدي خدعات التصديق اإللكرتوين ابلتزاعه إبعالم السلطة االقتصادية ابلتوقف عن نااطه  -
 (.22م)

 (.22محيازة أو إفااء أو استعمال شياانت إنااء توقيع إلكرتوين عوصوف خاصة ابلغري ) -

 (.21مابلتزام تديد هوية طالب شهادة تصديق إلكرتوين عوصوفة ) إخالل أي شخص -
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إخالل عؤدي خدعات التصديق اإللكرتوين ابلتزاعه يف احلفاظ على سرية البياانت واملعلوعات املتعلقة  -
 (.24مشاهادات التصديق اإللكرتوين املمنوحة )

شعد  ع البياانت الاخصية للمعين إالإخالل عؤدي خدعات التصديق اإللكرتوين ابألحكام التالية: مج -
عوافقته الصرحية، مجع إال البياانت الاخصية الضرو ية ملنح وحفظ شهادة التصديق اإللكرتوين، وعدم 

 (.21ماستعمال هذه البياانت ألغراض أخرى ) 

أداء كل شخص خلدعات التصديق اإللكرتوين للجمهو  دون ترخيص أو استئناف وعواصلة عؤدي  -
 (.22ملتصديق اإللكرتوين نااطه ابلرغم عن سحب ترخيصه )خدعات ا

 (.22مكاف كل شخص عكلف ابلتدقيق ملعلوعات سرية اطلع عليها أثناء قياعه ابلتدقيق )  -

استعمال كل شخص لاهادته للتصديق اإللكرتوين املوصوفة لغري األغراض اليت عنحت عن أجلها  -
 (37)(. 20م)

 :املتعلق بعصرنة العدالة 44-51من خالل القانون رقم  -0

يهدف هذا القانون إىل عصرنة سري قطاع العدالة عن خالل: وضع عنظوعة ععلوعاتية عركزية لوزا ة      
العدل، إ سال الواثئق واحملر ات القضائية شطريقة الكرتونية، استخدام تقنية احملاداثت املرئية عن شعد يف 

 اإلجراءات القضائية.

 م اليت نص عليها هذا القانون يف:وتتمثل اجلرائ     

استعمال شطريقة غري قانونية العناصر الاخصية املتصلة إبنااء توقيع الكرتوين يتعلق شاخص آخر )املادة 
12.) 

 (38)(. 12حيازة شهادة الكرتونية وعواصلة استعماهلا عع العلم ابنتهاء عدة صالحيتها أو إلغائها )املادة 
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 ملكافحة جرائم املعلوماتية يف التشريع اجلزائري:  اجلوانب اإلجرائية -اثلثا
-41كافح املارع اجلزائري جرائم املعلوعاتية عن خالل قانون اإلجراءات اجلنائية، وعن خالل قانون  قم 

املتعلق ابلقواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات افعالم واالتصال وعكافحتها، وسنبني  40
 اآليت:ذلك عن خالل 

 معاجلة جرائم املعلوماتية من خالل قانون اإلجراءات اجلزائية: -0

نص قانون اإلجراءات اجلزائية على جمموعة عن إجراءات التحري والتحقيق يف جرائم املاسة أبنظمة املعاجلة 
سلكية واليت تتمثل فيما يلي كل عن إجراء: التفتيش، اعرتاض املراسالت السلكية والال ،اآللية للمعطيات

 والتقاط الصو  وتسجيل األصوات، التسرب، وسنتكلم عن أحكام كل إجراء عن خالل التايل:

 :(39)التفتيش -أ

 :(40)تفتيش وضبط اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات يف حاالت التلبس ابجلرمية -0أ/

 ويكون ذلك وفقا للقواعد التالية:   

 من قبل السلطة القضائية املختصة:احلصول على إذن مسبق  -0/0أ/

: ال جيوز لضاشط الارطة القضائية االنتقال إىل عساكن األشخاص الذين يظهر  00نصت املادة      
أهنم سامهوا يف اجلناية أو أهنم حيوزون أو اقا أو أشياء هلا عالقة ابألفعال اجلنائية املرتكبة إلجراء تفتيش إال 

مهو ية أو قاضي التحقيق عع وجوب االستظها  هبذا األعر قبل الدخول إبذن عكتوب صاد  عن وكيل اجل
 إىل املنزل والاروع يف التفتيش. 

ويكون األعر كذلك يف حالة التحري يف اجلنحة املتلبس هبا أو التحقيق يف إحدى اجلرائم املذكو ة يف      
 عن هذا القانون. 04و22املادتني 
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أعاله شيان وصف اجلرم عوضوع البحث عن الدليل وعنوان األعاكن جيب أن يتضمن اإلذن املذكو       
 اليت سيتم زاي هتا وتفتياها وإجراء احلجز فيها، وذلك تت طائلة البطالن.      

تنجز هذه العمليات تت اإلشراف املباشر للقاضي الذي أذن هبا والذي ميكنه عند االقتضاء أن      
 احرتام أحكام القانون.ينتقل إىل عني املكان للسهر على 

إذا اكتافت أثناء هذه العمليات جرائم أخرى غري تلك اليت و د ذكرها يف إذن القاضي فإن ذلك ال      
 يكون سببا شطالن اإلجراءات العا ضة.

حضور صاحب املسكن أثناء عملية التفتيش والضبط يف اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية  -0/7أ/
  للمعطيات:    

يضع التفتيش والضبط يف اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وشعض اجلرائم املنصوص      
إ ج، لقواعد خاصة ختتلف عن القواعد العاعة املقر ة يف البندين  02/2عليها على سبيل احلصر يف املادة 

  ،وختتلف هذه القواعد حسب حالتني:   (41)إ ج  03/1عن املادة  2و  1

احلالة األوىل: إذا تعلق األعر ابلتحقيق التمهيدي يف جرائم املخد ات واجلرمية املنظمة عرب احلدود      
الوطنية واجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األعوال واإل هاب واجلرائم املتعلقة 

إ ج مل يعد  03جب الفقرة األخرية عن املادة ابلتاريع اخلاص ابلصرف، فإن ضاشط الارطة القضائية مبو 
عقيدا عند إجراء تفتيش املساكن واحملالت ابلارط املتعلق شضرو ة حضو  املاتبه فيه أو عن ينوشه أو 

ه وكذلك األعر إذا حصل التفتيش يف عسكن شخص آخر ياتبه أبن ،شاهدين إذا حصل التفتيش مبسكنه
 رمية.   حيوز أو اقا أو أشياء هلا عالقة ابجل

ا احلالة الثانية: أصبح ضاشط الارطة القضائية إذا تعلق التحقيق التمهيدي الذي جيريه جبرمية عتلبس هب     
عكر  املستحدثة يف قانون  02أو تقيق عتعلق إبحدى أنواع اجلرائم السالفة الذكر، ميكنه مبوجب املادة 

سخرين عن سبقة عن وكيل اجلمهو ية حبضو  شاهدين عاإلجراءات اجلزائية أن جيري التفتيش شعد املوافقة امل
غري املوظفني اخلاضعني لسلطته أو حبضو  ممثل يعينه صاحب املسكن حمل التفتيش، إذا كان الاخص 
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الذي يتم تفتيش عسكنه عوقوفا للنظر أو حمبوسا يف عكان آخر وأن احلال يقتضي عدم نقله إىل ذلك 
لنظام العام أو الحتمال فرا ه أو اختفاء األدلة خالل املدة الالزعة املكان شسبب خماطر جسيمة قد متس اب

 لنقله.

ولضاشط الارطة القضائية وحده عع األشخاص احلاضرين عملية التفتيش احلق يف االطالع على األو اق   
 نأو املستندات قبل حجزها، غري أنه عند تفتيش أعاكن ياغلها شخص علزم قانوان شكتمان السر املهين أ

تتخذ عقدعا مجيع التداشري الالزعة لضمان احرتام ذلك السر، وتغلق األشياء أو املستندات احملجوزة ويتم 
عليها إذا أعكن ذلك، فإذا تعذ ت الكتاشة عليها فإهنا توضع يف وعاء أو كيس يضع عليه ضاشط الارطة 

- 03/2/2/0/3ستندات احملجوزة )م القضائية شريطا عن الو ق ويتم عليه خبتمه. وحير  جرد األشياء وامل

 إ ج(. 03/2-02

 ميقات التفتيش والضبط يف اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات:  -0/2أ/

إذا كان قانون اإلجراءات اجلزائية قد وضع قاعدة عاعة تدد شدقة امليقات الذي جيوز فيه دخول      
شني الساعة اخلاعسة صباحا والساعة الثاعنة عساء احملددة يف  املساكن وتفتياها وإجراء احلجز هبا، وهو

إ ج، فإنه وضع استثناء لتلك القاعدة، وهو جواز دخول املساكن وتفتياها يف أي وقت عن  02/1املادة 
، 02/2، 02/1اليوم ليال وهنا ا، دون التقيد شذلك امليقات القانوين، هذه االستثناءات و دت يف املواد 

 إ ج. 02/2و

إ ج فاألعر يتعلق جبرائم املخد ات أو اجلرمية املنظمة عرب  02/2وفيما يص ابالستثناء الوا د يف املادة      
احلدود الوطنية أو اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األعوال واإل هاب وكذا 

كل حمل سكين أو   جراء التفتيش واملعاينة واحلجز يفاجلرائم املتعلقة ابلتاريع اخلاص ابلصرف، فإنه جيوز إ
غري سكين يف كل ساعة عن ساعات النها  أو الليل، وذلك شناء على إذن عسبق عن وكيل اجلمهو ية 
املختص، أو أن يقوم قاضي التحقيق أبية عملية تفتيش أو حجز ليال أو هنا ا ويف أي عكان على اعتداد 

إ ج(. ألن الغرض  02/0لارطة القضائية املختصني للقيام شذلك )املادة الرتاب الوطين أو أيعر ضباط ا



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
7 

 

02 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

عن اإلسراع يف اإلجراء والقيام شه خا ج امليقات احملافظة على الدليل نظرا للطبيعة اخلاصة هلذا النوع عن 
 اجلرائم اليت يستفيد فيها املاتبه فيه عن التطو  التكنولوجي.

عن  03على السر املهين املنصوص عليه يف الفقرة الثالثة عن املادة ال متس هذه األحكام ابحلفاظ      
 (.02/2قانون اإلجراءات اجلزائية )م

التفتيش والضبط يف اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات يف مرحلة التحقيق  - 7أ/
 االبتدائي:

شرضا صريح  األشياء املثبتة للتهمة إال إ ج أنه ال جيوز تفتيش املساكن وععاينتها وضبط 00نصت املادة   
وجيب أن يكون هذا الرضا عكتوب خبط يد صاحب  ،ءاتعن الاخص الذي ستتخذ لديه هذه اإلجرا

الاأن، فإن كان ال يعرف الكتاشة فبإعكانه االستعانة شاخص يتا ه شنفسه، ويذكر يف ذلك يف احملضر 
إ ج. غري أنه  02إىل  00املنصوص عليها يف املواد  عع اإلشا ة إىل  ضاه، عع ضرو ة التقيد ابألحكام

إ ج فإنه تطبق األحكام  02/2عندعا يتعلق األعر شتحقيق يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
 عكر  إ ج.  02الوا دة يف تلك املادة وكذا أحكام املادة 

 التحقيق القضائي: لمعطيات يف مرحلةالتفتيش والضبط يف اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية ل -2أ/

إج على أنه جيوز لقاضي التحقيق االنتقال إىل أعاكن وقوع اجلرائم إلجراء مجيع  21تنص املادة      
املعاينات الالزعة أو للقيام شتفتياها، ويطر شذلك وكيل اجلمهو ية الذي له احلق يف عرافقته، ويستعني 

ر التفتيش وفقا على أن يباش ،ر  حمضرا مبا يقوم شه عن إجراءاتوحي قاضي التحقيق دائما شكاتب التحقيق
 إج يف مجيع األعاكن اليت ميكن العثو  فيها على أشياء يكون كافها عفيدا إلظها  احلقيقة. 21للمادة 
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ابلنسبة للميقات القانوين للتفتيش والضبط يف اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية  -2/0أ/
 للمعطيات:

إج اخلاصة مبيقات التفتيش القانوين، ويف  02إ ج واليت تيالن إىل املادة  22و22وابستقراء املادة       
إطا  وضع األسس القانونية الكفيلة مبحا شة شعض الظواهر اإلجراعية احلديثة، كجرائم اإل هاب واملخد ات 

ألعوال واجلرائم ة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض اواجلرمية املنظمة عرب الوطنية واجلرائم املاسة أبنظمة املعاجل
املتعلقة ابلتاريع اخلاص ابلصرف، يقر  قانون اإلجراءات اجلزائية لقاضي التحقيق دخول املساكن وتفتياها 

إج عىت تعلق األعر شتلك اجلرائم، وله أن أيعر  02/1يف أي وقت خا ج امليقات القانوين املقر  يف املادة 
 إ ج(.      02/2/0القضائية املختص عكاان للقيام شتلك اإلجراءات )مضاشط الارطة 

ابلنسبة حلضور صاحب املسكن أثناء عملية التفتيش والضبط يف اجلرائم املاسة أبنظمة  -2/7أ/
 املعاجلة اآللية للمعطيات:

يالن إىل املادة إج اخلاصة حبضو  أشخاص ععينني لعملية التفتيش، واليت ت 22و  22ابستقراء املادة      
ج، يعفي قانون اإلجراءات اجلزائية، قاضي التحقيق عن وجوب االلتزام شقاعدة احلضو  املنصوص إ 03

 ، (42)إ ج 22و 22 عليها يف املادتني 

 ابلنسبة لضبط أدلة اجلرمية: -2/2أ/

إن تندات فإج على أنه إذا اقتضى األعر أثناء إجراء تقيق وجوب البحث عن عس 20تنص املادة      
لقاضي التحقيق أو ضاشط الارطة القضائية املنوب عنه وحدمها احلق يف اإلطالع عليها قبل ضبطها، 
وعلى قاضي التحقيق أن يتخذ عقدعا مجيع اإلجراءات الالزعة لضمان احرتام كتمان سر املهنة، وحقوق 

 حراز خمتوعة.الدفاع، وجيب على الفو  إحصاء األشياء والواثئق املضبوطة ووضعها يف أ

وال جيوز فتح هذه األحراز والواثئق إال حبضو  املتهم عصحواب مبحاعيه أو شعد استدعائهما قانوان كما      
يستدعى أيضا كل عن ضبطت لديه هذه األشياء حلضو  هذا اإلجراء وال جيوز لقاضي التحقيق أن يضبط 

ز ملن يعنيهم قد يضر إفااؤها شسري التحقيق وجيو غري األشياء والواثئق النافعة يف إظها  احلقيقة أو اليت 
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األعر احلصول على نفقتهم، ويف أقصر وقت على نسخة أو صو ة فوتوغرافية هلذه الواثئق اليت شقيت 
 عضبوطة إذا مل ختل دون ذلك عقتضيات التحقيق. 

 اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور: -ب

املؤ خ  22-42زائية اجلزائري ابلباب الثاين عن الكتاب األول ابلقانون  قم متم قانون اإلجراءات اجل     
شفصل  اشع شعنوان " يف اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصو "  2442ديسمرب  24يف 

 حيث: 14عكر   03إىل  3عكر   03ويامل املواد عن 

يق حري يف اجلرمية املتلبس هبا أو التحقجيوز لرجال الارطة القضائية إذا اقتضت ضرو ات الت     
، القيام ابعرتاض املراسالت، تسجيل األصوات والتقاط الصو  لكنه قيدهم جبملة عن الاروط (43)االشتدائي

 لتكون إجراءاهتم صحيحة وعنتجة آلاث ها وهي:

 3عكر   03أن يقوم الضباط هبذه األعمال سعيا للكاف عن جرائم حددها املارع يف املادة  -(9     
وهي: جرائم املخد ات، اجلرائم املنظمة العاشرة للحدود الوطنية،اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية 
 للمعطيات،جرائم تبييض األعوال،جرائم اإل هاب،اجلرائم املتعلقة ابلتاريع اخلاص ابلصرف،جرائم الفساد.

 سبيل احلصر وقد يرجع هذا للخطو ة اإلجراعيةعا يالحظ أن املارع اجلزائري عدد هذه اجلرائم على      
هلذه األفعال وأثرها على السياسة العاعة يف الدولة واقتصادها، أعا إذا كانت هذه األعمال يف غري هذه 

 (44)اجلرائم فإجراؤها ابطل.

، 3عكر   03للقيام ابألعمال احملددة يف املادة -أن يصد  اإلذن إىل ضباط الارطة القضائية  -(0     
 ، أبن أيذنوا مبا يلي:(45)عكتواب عن وكيل اجلمهو ية أو قاضي التحقيق املختصني

 ،(46)اعرتاض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية -      
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 وضع الرتتيبات التقنية، دون عوافقة املعنيني، عن أجل التقاط وتثبيت وشث وتسجيل الكالم املتفوه -      
شصفة خاصة أو سرية عن طرف شخص أو عدة أشخاص يف أعاكن خاصة أو عموعية أو التقاط صو   شه

 لاخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف عكان خاص.

يسمح اإلذن املسلم شغرض وضع الرتتيبات التقنية ابلدخول إىل احملالت السكنية أو غريها ولو خا ج       
لقانون وشغري علم أو  ضا األشخاص الذين هلم حق على تلك عن هذا ا 02املواعيد احملددة يف املادة 

 األعاكن.

 تنفذ العمليات املأذون هبا على هذا األساس تت املراقبة املباشرة لوكيل اجلمهو ية املختص،     

يف حالة فتح تقيق قضائي، تتم العمليات املذكو ة شناء على إذن عن قاضي التحقيق وتت عراقبته      
 .املباشرة

، ابحلفاظ 3عكر   03ضاشط الارطة القضائية عقيد أثناء قياعه ابلعمليات احملددة يف املادة  -(2     
ه وهذا  اجع خلطو ة هذ ،على السر املهين حرصا على جناحها عن جهة وخوفا عن فالها عن جهة أخرى

فت جرائم أخرى غري تلك ، وإذا اكتا(47)األفعال اإلجراعية اليت تنفذ على عستوى عن االحرتاف والسرية 
 اليت و د ذكرها يف إذن القاضي، فإن ذلك ال يكون سببا لبطالن اإلجراءات العا ضة.

جيب أن يتضمن اإلذن املذكو ، كل العناصر اليت تسمح ابلتعرف على االتصاالت املطلوب  -(0     
ديد شه اجلرمية ة أو غريها، وتالتقاطها كتحديد  قم اهلاتف واسم املارتك، وتديد األعاكن املقصودة سكني

 (48)اليت ترب  اللجوء إىل هذه التداشري.

( أشهر قاشلة للتجديد حسب عقتضيات التحري أو 40يسلم اإلذن عكتواب ملدة أقصاها أ شعة ) -(3     
 التحقيق ضمن نفس الاروط الاكلية والزعنية.    
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ارطة ذي أذن له، ولقاضي التحقيق أو ضاشط الجيوز لوكيل اجلمهو ية أو ضاشط الارطة القضائية ال -(0 
القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون عؤهل لدى عصلحة أو وحدة أو هيئة عموعية أو خاصة عكلفة 

 .3عكر  03ابملواصالت السلكية والالسلكية للتكفل ابجلوانب التقنية للعمليات الذكو ة يف املادة 

أذون له أو املناب عن طرف القاضي املختص حمضرا عن كل حير  ضاشط الارطة القضائية امل -(2     
عملية اعرتاض وتسجيل املراسالت وكذا عن عمليات وضع الرتتيبات التقنية وعمليات االلتقاط والتثبيت 
 والتسجيل الصويت أو السمعي البصري، ويذكر ابحملضر ات يخ وساعة شداية هذه العمليات واالنتهاء عنها.

ينسخ ضاشط الارطة القضائية املأذون له أو املناب املراسالت والصو  أو احملاداثت يصف أو  -(2     
تتم ابللغات  وتنسخ وترتجم املكاملات اليت ،ها  احلقيقة يف حمضر يودع ابمللفاملسجلة واملفيدة يف إظ

 .(49)األجنبية، عند االقتضاء، مبساعدة عرتجم يسخر هلذا الغرض

 التسرب: -ج

ارع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية اختصاصني جديدين، األول اعرتاض املراسالت استحدث امل     
التسرب على أنه " يقصد ابلتسرب  90عكر   03وتسجيل والتقاط الصو  والثاين التسرب، فتعرف املادة 

لية، مقيام ضاشط أو عون الارطة القضائية، تت عسؤولية ضاشط الارطة القضائية املكلف شتنسيق الع
، م أو خاف "أو شريك هل مبراقبة األشخاص املاتبه يف ا تكاهبم جناية أو جنحة إبيهاعهم أنه فاعل ععهم

 حيث تتم هذه اإلجراءات وفقا للقيود والاروط املقر ة يف األحكام املقر ة قانوان،  واليت تتمثل فيما يلي:

 ات واجلرمية وصوفة ابإل هاشية وجرائم املخدأن تقتضي ضرو ات التحري أو التحقيق يف إحدى اجلرائم امل -
املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األعوال واجلرائم 

عكر   23، 3عكر   23املتعلقة ابلتاريع اخلاص ابلصرف وجرائم الفساد والتهريب، عمال حبكم املادتني 
عكر  عن قانون الوقاية عن الفساد وعكافحته واملادتني  20راءات اجلزائية، واملادة عن قانون اإلج 11

 عن قانون التهريب. 20،22
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جيب أن يتم اإلذن شعملية التسرب عن طرف وكيل اجلمهو ية أو عن طرف قاضي التحقيق، شعد  -     
 إخطا  وكيل اجلمهو ية.

  ا وذلك تت طائلة البطالن، عع ذكر اجلرمية اليت ترب جيب أن يكون اإلذن املسلم عكتواب وعسبب -     
اللجوء إىل هذا اإلجراء وهوية ضاشط الارطة القضائية الذي تتم العملية تت عسؤوليته، وحيدد هذا اإلذن 

( أشهر وميكن أن جتدد العملية حسب عقتضيات 40عدة عملية التسرب اليت ال ميكن أن تتجاوز أ شعة )
ضمن نفس الاروط الاكلية والزعنية. وجيوز للقاضي الذي  خص إبجرائها أن أيعر، التحري أو التحقيق 

يف أي وقت، شوقفها قبل انقضاء املدة احملددة، وتودع الرخصة يف علف اإلجراءات شعد االنتهاء عن عملية 
 التسرب.

ة التسرب تت وا عمليال جيوز إظها  اهلوية احلقيقية لضباط أو أعوان الارطة القضائية الذين ابشر  -      
ويعاقب كل عن يكاف هوية ضباط أو أعوان الارطة  ،يف أي عرحلة عن عراحل اإلجراءات هوية عستعا ة

 دج. 244.444دج إىل  34.444( سنوات وشغراعة عن 3( إىل مخس )0القضائية ابحلبس عن سنتني )

هؤالء األشخاص أو  وإذا تسبب الكاف عن اهلوية يف أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد     
( سنوات 92( إىل عار )3أزواجهم أو أشنائهم أو أصوهلم املباشرين فتكون العقوشة احلبس عن مخس )

 دج. 344.444دج إىل  244.444والغراعة عن 

( سنوات 14وإذا تسبب هذا الكاف يف وفاة أحد هؤالء األشخاص فتكون عقوشة احلبس عن عار )     
دج دون اإلخالل، عند االقتضاء،  104440444دج إىل  3440442راعة عن ( سنة والغ24إىل عارين )

 شتطبيق أحكام الفصل األول عن الباب الثاين عن الكتاب الثالث عن قانون العقوابت.

إذا تقر  وقف العملية أو عند انقضاء املهلة احملددة يف  خصة التسرب، ويف حالة عدم متديدها،  -    
 صلة إجراءات التسرب للوقت الضرو ي الكايف لتوقيف عمليات املراقبة يف ظروفميكن العون املتسرب عوا

ويف هذه احلالة  ،( أشهر0 تتجاوز ذلك عدة أ شعة )تضمن أعنه دون أن يكون عسؤوال جزائيا، على أال
يتعني إخبا  القاضي الذي  خص إبجراء عملية التسرب تلك يف اقرب اآلجال، فإذا انقضت عهلة األ شعة 
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( أشهر تلك دون أن يتمكن العون املتسرب عن توقيف نااطه يف ظروف تضمن أعنه، أعكن هلذا 0)
 ( أشهر على األكثر.0القاضي أن يرخص شتمديدها ملدة أ شعة )

جيوز مساع ضاشط الارطة القضائية الذي جتري عملية التسرب تت عسؤوليته دون سواه شوصفه  -     
 .(50)شاهدا عن العملية

 ل قانون الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:من خال -7

نص هذا القانون أيضا على مجلة عن اإلجراءات املستحدثة واخلاصة ابلتحري والتحقيق عن اجلرائم    
 املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعنها طبعا جرائم املاسة ابلتوقيع اإللكرتوين، كمراقبة االتصاالت
 اإللكرتونية، تفتيش النظم املعلوعاتية، حجز املعطيات املعلوعاتية، مجع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى

االتصاالت يف حينها، التحفظ العاجل للبياانت املعلوعاتية املخزنة وسنتكلم مبزيد عن التفصيل عن كل 
 إجراء فيما يلي:

 مراقبة االتصاالت اإللكرتونية: -أ

املتضمن القواعد اخلاصة  20-21عن قانون و  -0االت االلكرتونية حسب املادة التصيقصد اب     
للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها، ساشق الذكر: أي تراسل أو إ سال 

ة لأو استقبال عالعات أو إشا ات أو كتاابت أو صو  أو أصوات أو ععلوعات خمتلفة شواسطة أي وسي
 إلكرتونية.

عن القانون املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة  40وقد نص املارع اجلزائري يف املادة      
شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها ساشق الذكر، على عراقبة االتصاالت االلكرتونية، ونظم 

 احلاالت اليت تسمح ابللجوء إىل هذا اإلجراء وهي: 

 .للوقاية عن األفعال املوصوفة جبرائم اإل هاب أو التخريب أو اجلرائم املاسة أبعن الدولة-أ     
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يف حالة توفر ععلوعات عن احتمال اعتداء على عنظوعة ععلوعاتية على حنو يهدد النظام العام  -ب     
 .أو الدفاع الوطين أو عؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطين

تحرايت والتحقيقات القضائية، عندعا يكون عن الصعب الوصول إىل نتيجة هتم ملقتضيات ال -ج     
 .األحباث اجلا ية

 يف إطا  تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الدولية املتبادلة. -د     

ال جيوز إجراء عمليات املراقبة يف احلاالت املذكو ة ساشقا إال إبذن عكتوب عن السلطات القضائية      
 املختصة.

عندعا يتعلق األعر ابحلالة )أ(، يتص النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر مبنح ضباط الارطة      
القضائية املنتمني للهيئة الوطنية للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحته 

قاشلة للتجديد وذلك على أساس  ( أشهر2عن نفس القانون، إذان ملدة ستة ) 12املنصوص عليها يف املادة 
 تقرير يبني طبيعة الرتتيبات التقنية املستعملة واألغراض املوجهة هلا.

تكون الرتتيبات التقنية املوضوعة لألغراض املنصوص عليها يف احلالة )أ(، عوجهة حصراي لتجميع      
تهما، أعن الدولة وعكافح وتسجيل ععطيات ذات صلة ابلوقاية عن األفعال اإل هاشية واالعتداءات على

 .  (51)وذلك تت طائلة العقوابت املنصوص عليها يف قانون العقوابت ابلنسبة للمساس ابحلياة اخلاصة للغري

فقرة  0املادة ساشق الذكر، و  40-41عن قانون  2فقرة  0ولقد أوكل املارع اجلزائري مبوجب املادة      
احملدد تشكيلة وتنظيم ، 2413أكتوشر سنة  2ملؤ خ يف ا 221-13عن املرسوم الرائسي  قم  0شند  0

وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 
للهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة ، عهمة عراقبة االتصاالت االلكرتونية (52)ومكافحتها

 تت سلطة القاضي املختص.حتها، بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكاف
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 تفتيش النظم املعلوماتية: -ب

عن قانون املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة  3نص املارع اجلزائري يف املادة  -
شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها ساشق الذكر، على ضرو ة توافر حاالت على سبيل احلصر، 

ضائية وضباط الارطة القضائية القيام شتفتيش املنظوعة املعلوعاتية يف إطا  قانون جتيز للسلطات الق
 :(53) اإلجراءات اجلزائية، وهي

 للوقاية عن األفعال املوصوفة جبرائم اإل هاب أو التخريب أو اجلرائم املاسة أبعن الدولة، -أ
هدد النظام و ييف حالة توفر ععلوعات عن احتمال اعتداء على عنظوعة ععلوعاتية على حن -ب

 العام أو الدفاع الوطين أو عؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطين،

ملقتضيات التحرايت والتحقيقات القضائية، عندعا يكون عن الصعب الوصول إىل نتيجة  -ج
 هتم األحباث اجلا ية،

 يف إطا  تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الدولية املتبادلة. -د

ية عن األفعال املوصوفة جبرائم اإل هاب أو التخريب واملساس أبعن الدولة، تكلف غري أنه يف حال الوقا -
.  (54)اهليئة الوطنية للوقاية عن اجلرائم املتصلة ابإلعالم واالتصال وعكافحتها حصراي إبجراءات التفتيش

م أو مبناسبتها، هكذلك ميكن أن يقوم القضاة وضباط الارطة القضائية التاشعون للهيئة أثناء مما ستهم لوظائف
طبقا للاروط والكيفيات املنصوص عليها يف التاريع السا ي املفعول، ال سيما قانون اإلجراءات اجلزائية، 
تفتيش أي عكان أو هيكل أو جهاز شلغ إىل علمها أنه حيوز و/أو يستعمل وسائل وجتهيزات عوجهة ملراقبة 

 .(55)االتصاالت اإللكرتونية

 :(56)كر، ميكن الدخول، شغرض التفتيش، ولو عن شعد إىليف احلاالت ساشقة الذ  -

 عنظوعة ععلوعاتية أو جزء عنها وكذا املعطيات املعلوعاتية املخزنة فيها. -أ

 عنظوعة ختزين ععلوعاتية. -ب
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يف احلالة )أ( إذا كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد أبن املعطيات املبحوث عنها خمزنة يف عنظوعة  -    
وأن هذه املعطيات ميكن الدخول إليها، انطالقا عن املنظوعة األوىل، جيوز متديد التفتيش  ععلوعاتية أخرى

 شسرعة إىل هذه املنظوعة أو جزء عنها شعد إعالم السلطة القضائية املختصة عسبقا شذلك.   

ة األوىل، عإذا تبني عسبقا أبن املعطيات املبحوث عنها واليت ميكن الدخول إليها انطالقا عن املنظو  -    
خمزنة يف عنظوعة ععلوعاتية تقع خا ج اإلقليم الوطين، فإن احلصول عليها يكون مبساعدة السلطات األجنبية 

 املختصة طبقا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا ملبدأ املعاعلة ابملثل.

 حجز املعطيات املعلوماتية: -ج

عن قانون املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم  42و  42نظمه املارع اجلزائري يف نص املادة      
 املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها ساشق الذكر. 

 :(57)وتتمثل شروط إجراء احلجز فيما يلي     

عندعا تكتاف السلطة اليت تباشر التفتيش يف عنظوعة ععلوعاتية ععطيات خمزنة تكون عفيدة يف الكاف  -
أو عرتكبيها وأنه ليس عن الضرو ي حجز كل املنظوعة، يتم نسخ كل املعطيات حمل البحث  عن اجلرائم

وكذا املعطيات الالزعة لفهمها على دعاعة ختزين إلكرتونية تكون قاشلة للحجز والوضع يف أحراز وفقا 
 للقواعد املقر ة يف قانون اإلجراءات اجلزائية.

وعاتية اليت احلجز السهر على سالعة املعطيات يف املنظوعة املعلوجيب على السلطة اليت تقوم ابلتفتيش و  -
 جتري هبا العملية.

غري أنه جيوز هلا استعمال الوسائل التقنية الضرو ية لتاكيل أو إعادة تاكيل هذه املعطيات، قصد  -
 جعلها قاشلة لالستغالل ألغراض التحقيق، شرط أن ال يؤدي ذلك إىل املساس مبحتوى املعطيات.
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إذا استحال إجراء احلجز وفقا ملا هو عنصوص عليه فيما سبق، ألسباب تقنية، لذا يتعني على السلطة  -
اتية، اليت تقوم ابلتفتيش استعمال التقنيات املناسبة ملنع الوصول إىل املعطيات اليت تتويها املنظوعة املعلوع

 هذه املنظوعة. أو إىل نسخها، املوضوعة تت تصرف األشخاص املرخص هلم ابستعمال

على السلطة اليت تباشر التفتيش أن أتعر ابختاذ اإلجراءات الالزعة ملنع االطالع على املعطيات اليت  -
ياكل حمتواها جرمية، ال سيما عن طريق تكليف أي شخص عؤهل ابستعمال الوسائل التقنية املناسبة 

 لذلك.

املتحصل  ول شه، ال جيوز استعمال املعلوعاتتت طائلة العقوابت املنصوص عليها يف التاريع املعم -
 عليها عن طريق عمليات املراقبة، إال يف احلدود الضرو ية للتحرايت أو التحقيقات القضائية.

يف حال الوقاية عن األفعال املوصوفة جبرائم اإل هاب أو التخريب واملساس أبعن الدولة، تكلف اهليئة  - 
 .(58)لة ابإلعالم واالتصال وعكافحتها حصراي إبجراءات احلجزالوطنية للوقاية عن اجلرائم املتص

 مجع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت يف حينها: -د

ساشق الذكر، إجراء مجع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى  20-21املارع اجلزائري ضمن قانون نظم 
يف عساعدة السلطات، حيث تنص املادة  االتصاالت يف حينها، وجعله عن التزاعات عقدعي اخلدعات

على أنه )يف إطا  تطبيق أحكام هذا القانون، يتعني على عقدعي اخلدعات تقدمي املساعدة للسلطات  92
املكلفة ابلتحرايت القضائية جلمع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت يف حينها... ويتعني 

وعات املتصلة وكذلك املعل ،ت اليت ينجزوهنا شطلب عن احملققنيعلى عقدعي اخلدعات كتمان سرية العمليا
 هبا وذلك تت طائلة العقوابت املقر ة إلفااء أسرا  التحري والتحقيق.

عن قانون املتضمن  99على أنه: زايدة على االلتزاعات املنصوص عليها يف املادة  90وأضافت املادة     
دعي تصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها، يتعني على عقالقواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم امل

 خدعات " االنرتنت" عا يلي:
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التدخل الفو ي لسحب احملتوايت اليت يتيحون االطالع عليها مبجرد العلم شطريقة عباشرة مبخالفتها  -أ
 للقوانني وختزينها أو جعل الدخول إليها غري ممكن،

لنظام كانية الدخول إىل املوزعات اليت توي ععلوعات خمالفة لوضع ترتيبات تقنية تسمح حبصر إع -ب
 .(59)العام أو اآلداب العاعة وإخبا  املارتكني لديهم شوجودها 

 التحفظ العاجل للبياانت املعلوماتية املخزنة: -ه

 20-21نظم املارع اجلزائري إجراء التحفظ العاجل للبياانت املعلوعاتية املخزنة، ضمن قانون  قم      
املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها كالتزام عن 

احملدد لتاكيلة  009-93التزاعات عقدعي خدعة اإلنرتنت، كما نظمه كذلك ضمن عرسوم  ائسي  قم 
م واالتصال وعكافحتها وجيات اإلعالوتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنول
 . (60)وذلك جبعل القيام هبذا اإلجراء كمهمة عن املهام املوكلة إىل اهليئة 

 : 16-14احلفظ العاجل للبياانت املعلوماتية املخزنة ضمن قانون  -0ه/

ائم املتصلة ر تدث املارع اجلزائري يف الفصل الراشع عن قانون املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجل    
، على أنه عن شني التزاعات 11و14شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها، ساشق الذكر، يف املادتني 

 حبفظ املعطيات.عقدعي اخلدعات عساعدة السلطات املكلفة ابلتحرايت 

 ت، على أنه يف إطا  تطبيق أحكام هذا القانون، يتعني على عقدعي اخلدعا14حيث نصت املادة     
تقدمي املساعدة للسلطات املكلفة ابلتحرايت القضائية ... وشوضع املعطيات اليت يتعني عليهم حفظها وفقا 

عقدعي  ، تت تصرف السلطات املذكو ة. ويتعني على)حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري(11للمادة 
ا وذلك تت علوعات املتصلة هباخلدعات كتمان سرية العمليات اليت ينجزوهنا شطلب عن احملققني وكذا امل

 طائلة العقوابت املقر ة إلفااء أسرا  التحري والتحقيق.

يف إجراء حفظ املعطيات املتعلقة خبط السري حيث نصت على أنه: عع عراعاة  11شينما فصلت املادة     
 طبيعة ونوعية اخلدعات، يلتزم عقدعو اخلدعات حبفظ:
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 على عستعملي اخلدعة، املعطيات اليت تسمح ابلتعرف-أ      

 املعطيات املتعلقة ابلتجهيزات الطرفية املستعملة لالتصال،-ب     

 اخلصائص التقنية وكذا ات يخ ووقت وعدة كل اتصال،-ج     

 املعطيات املتعلقة ابخلدعات التكميلية املطلوشة أو املستعملة وعقدعيها، -د     

املطلع  رسل إليه أو املرسل إليهم االتصال وكذا عناوين املواقعاملعطيات اليت تسمح ابلتعرف على امل-ه     
 عليها، 

وكذا  ،ابلنسبة لنااطات اهلاتف، يقوم املتعاعل حبفظ املعطيات املذكو ة يف الفقرة "أ" عن هذه املادة     
 تلك اليت تسمح ابلتعرف على عصد  االتصال وتديد عكانه،

 ، شسنة واحدة اشتداء عن ات يخ التسجيل.تدد عدة حفظ املعطيات املذكو ة     

 11دون اإلخالل ابلعقوابت اإلدا ية املرتتبة على عدم احرتام االلتزاعات املنصوص عليها يف املادة      
عن نفس القانون، تقوم املسؤولية اجلزائية لألشخاص الطبيعيني واملعنويني عندعا يؤدي ذلك إىل عرقلة 

( 3( أشهر إىل مخس )2ويعاقب الاخص الطبيعي ابحلبس عن ستة ) حسن سري التحرايت القضائية،
دج. ويعاقب الاخص املعنوي ابلغراعة وفقا للقواعد  3440444دج إىل  340444سنوات وشغراعة عن 

 املقر ة يف قانون العقوابت. 

 :740-05احلفظ العاجل للبياانت املعلوماتية املخزنة ضمن مرسوم رائسي رقم  - 7ه/

، 2413أكتوشر سنة  2، املؤ خ يف 221-13عن عرسوم  ائسي  قم  0ملارع اجلزائري يف املادة نص ا     
احملدد لتاكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم 

لرقمية وتديد عطيات اواالتصال وعكافحتها، ساشق الذكر، أن: عن شني املهام املكلفة إىل اهليئة: حفظ امل
عصد ها وعسا ها عن أجل استعماهلا يف اإلجراءات القضائية. إال أنه مل حيدد املدة القصوى اليت تلتزم هبا 
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اهليئة حلفظ هذه املعطيات كما فعل ابلنسبة حلفظ املعطيات املتعلقة خبط السري على عستوى عقدعي 
 .4061-41عن قانون  11خدعات االنرتنت مبقتضى املادة 

 خامتة:

يف ختام د استنا، ميكننا القول أن املارع اجلزائري قد عمل جاهدا على سن نصوص عقاشية عوضوعية      
وإجرائية ملكافحة اجلرمية املعلوعاتية، عواكبا شذلك التاريعات العقاشية املتطو ة يف هذا اجملال، إال أننا نقرتح 

كثر ات التحري والتحقيق حىت يصل إىل عكافحة أعليه األخذ شبعض التعديالت يف أحكام شعض إجراء
 فعالية هلذا النوع املستحدث واملتطو  عن اإلجرام، وميكن لنا تلخيص هذه التوصيات يف النقاط التالية:  

، املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن 2441أوت  3، املؤ خ يف 40-41إعادة تسمية قانون  قم  -0
ملعلومات بقانون الوقاية من جرائم تقنية ااإلعالم واالتصال وعكافحتها،  اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات

رائم بقانون الوقاية من ج، أو بقانون الوقاية من جرائم أنظمة املعلومات ومكافحتها، أو ومكافحتها
 املعلوماتية ومكافحتها.

 يف جمال التفتيش:  -7

وع الارطة القضائية عسكن املاتبه فيه املوض عكر  إ ج إذ عن شأن ضرو ة تفتيش ضاشط 02إلغاء املادة 
تت النظر أو احملبوس، حبضو  شاهدين غري اتشعني لسلطته أو ممثل يعينه صاحب املسكن، عرقلة سرعة 

فقرة أخرية إجراءات  03احلصول على الدليل الرقمي، وابلتايل عن األحسن األخذ مبا جاء يف أحكام املادة 
صاحب املسكن أو عن ينوشه، عند تفتيش عسكنه يف اجلرائم احملددة يف جزائية، عن عدم ضرو ة حضو  

 هذه الفقرة، عنها جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات.

 يف جمال اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور: -2

يل األصوات وتسجسحب اختصاص وكيل اجلمهو ية ابإلذن ابعرتاض املراسالت السلكية والالسلكية  -
فقرة  3عكر   03والتقاط الصو ، عند التحري عن اجلرائم املنصوص عليها على سبيل احلصر يف املادة 
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أوىل، عنها جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، ملا هلذا اإلجراء عن خطو ة على احلقوق 
عنح هذا االختصاص لوكيل  واحلرايت يف عرحلة البحث والتحري عن جهة، وعن جهة أخرى فإن

اجلمهو ية عن شأنه عرقلة الوصول إىل احلقيقة املناودة لكون النياشة العاعة هي جهة اهتام ترتكز يف 
 ترايهتا على البحث عن أدلة االهتام وليس أدلة النفي.

تح فواإلشقاء على اإلذن هبذه اإلجراءات يف عرحلة التحقيق فقط أبن أيذن هبا قاضي التحقيق عند -
إ ج، سواء يف طلبه االفتتاحي إلجراء التحقيق  01تقيق قضائي، وجيوز لوكيل اجلمهو ية وفقا للمادة 

أو شطلب إضايف يف أية عرحلة عن عراحل التحقيق، أن يطلب عن قاضي التحقيق اإلذن هبذه اإلجراءات 
 إذا  أى أهنا الزعة إلظها  احلقيقة. 

ءات كعمل عن أعمال التحري، فعليه أن ينصب قاضي احلرايت وإذا أ اد اإلشقاء على هذه اإلجرا-
واالعتقال ويوكل إليه عهمة اإلذن هبذه اإلجراءات، شطلب عن وكيل اجلمهو ية، كما نص على ذلك 
املارع الفرنسي، ملا لقاضي احلرايت واالعتقال عن دو  كبري يف احلفاظ على احلرايت الاخصية لألفراد 

 ية يف حقهم.إزاء اختاذ إجراءات قسر 

النص على عدم إجراء أي اعرتاض خلط انئب أو عضو جملس األعة عن دون إشالغ وكيل اجلمهو ية  -     
أو قاضي التحقيق، حسب احلالة، اجمللس النيايب الذي يتبعه وال خط ععتمد ملكتب حماعي أو ملنزله عن 

نزله عن ط ععتمد ملكتب قاضي أو ملدون إشالغ وكيل اجلمهو ية أو قاضي التحقيق نقيب احملاعني وال خل
دون إشالغ وكيل اجلمهو ية أو قاضي التحقيق  ئيس احملكمة أو  ئيس اجمللس القضائي أو النائب العام 

 مبقر إقاعته. وذلك تت طائلة البطالن. 

أن ينص على أن  وضع الرتتيبات التقنية عن أجل التقاط الصو  وتسجيل األصوات ال ختص  -     
عقر شركة إعالعية، شركة االتصاالت السمعية البصرية، ن اخلاصة مبكتب حماعي أو حمل إقاعته، األعاك

شركة االتصاالت العموعية لإلنرتنت، وكالة األنباء، املركبات املهنية هلذه الاركات أو الوكاالت أو عنزل 
 أو عنزله. كتب قاضيعراسل عندعا ترتبط التحقيقات شنااطه املهين، أي انئب أو عضو جملس األعة، ع
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النص على ختويل السلطة القضائية املختصة، سواء كان وكيل اجلمهو ية أو قاضي التحقيق، وحدها  -     
 دون سواها ابالطالع على املراسالت املكتوشة واملكاملات اهلاتفية شعد تسجيلها.

 على املراسالت واملكاملاتاستلزام النص على ضرو ة حضو  املتهم أو حماعيه إجراءات اإلطالع  -     
 اهلاتفية شعد تسجيلها، وذلك لالطمئنان إىل سالعة اإلجراء وضمان حقوق الدفاع أيضا.

 فيما خيص إجراء عملية التسرب:  -6

النص على ضرو ة ععرفة وكيل اجلمهو ية أو قاضي التحقيق، الذي أذن شعملية التسرب، حسب احلالة،  -
ال املعرفة لضاشط الارطة القضائية املنسق لعملية التسرب، إلعكانية إيص هلوية العون املتسرب وعدم حصر

 املعلوعات اخلاصة شعملية التسرب يف حال وفاة هذا األخري.

( إ ج، طبيعة واجلهة اليت يسخرون عنها األشخاص 90عكر   03أن يبني املارع اجلزائري يف املادة ) -
 لسر املهين.املتسرشون، وإلزاعهم شضرو ة احملافظة على ا

إحاطة األشخاص املتسرشون، املسخرون عن قبل ضاشط أو أعوان الارطة القضائية، شضماانت قانونية،  -
على غرا  الضماانت املمنوحة لضباط أو أعوان الارطة القضائية، كمنحهم إعكانية استعمال هوية عستعا ة 

م احلقيقية، خطر تعرف اجلناة على هويته عند القيام شعملية التسرب، متكنهم عن محاية أنفسهم وأسرهم عن
وترتيب عقوابت شدنية وعالية على كل عن يكاف هوية األشخاص املسخرين، وكذلك لعقوابت يف حال 
إذا تسبب الكاف إىل أعمال عنف أو ضرب أو جرح على هؤالء األشخاص أو أزوجهم أو أشنائهم أو 

 هؤالء األشخاص. أصوهلم املباشرين، أو إذا أدى الكاف إىل وفاة أحد

ق إ ج إعكانية مساع العون املتسرب كااهد يف العملية  92عكر   03أن جييز املارع اجلزائري يف املادة  -
على غرا  ضاشط الارطة القضائية، حبيث ميكن أن يطلب املتهم املدان شناء على النتائج اليت توصل إليها 

عه كااهد وأن يتم مسا ،ه عع احلفاظ على هويتهملواجهة ععالعون الذي قام شعملية التسرب شخصيا، ا
 إ ج. 02عكر   03خمفي اهلوية وفقا للضماانت املنصوص عليها ابملادة 
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 ابلنسبة للتحفظ العاجل على البياانت املعلوماتية املخزنة: - 5

آللية االتنصيص على أنه إذا اقتضت ضرو ات التحري والتحقيق يف جرائم املساس أبنظمة املعاجلة  -      
حبركة السري،  ، حبفظ املعطيات املتعلقةأتمر مقدمي اخلدماتللمعطيات، فإنه جيوز للسلطة القضائية. أن 

 وال يرتك القيام هبذا اإلجراء كالتزام وعمل  وتيين على عاتق عقدعي اخلدعات

عاجلة اآللية التنصيص على أنه إذا اقتضت ضرو ات التحري والتحقيق يف جرائم املساس أبنظمة امل -     
عن  ،أمر إىل أي شخص وليس فقط مقدمي اخلدماتللمعطيات، فإنه جيوز للسلطة القضائية إصدا  

 أجل التحفظ على املعلوعات املخزنة واملوجودة حبيازته أو تت سيطرته وصيانة سالعة تلك املعلوعات. 

 ابلنسبة للتعاون الدويل يف جمال مكافحة جرائم تقنية املعلومات: -4 

ننصح املارع اجلزائري ابالنضمام إىل االتفاقيات اخلاصة مبكافحة جرائم املعلوعاتية وخاصة اتفاقية    
  .0229شوداشست لسنة 

املوضوعية  ، يلم شكل النصوصقانون موحد ملكافحة جرائم تقنية املعلوماتيستحسن أن يسن املارع -
ه الطريقة شد قانوين خاص مبكافحة هذه اجلرمية، إذ هبذواإلجرائية والتنظيمية، ليكون هذا القانون مبثاشة عر 

سيسهل عمل  جال الارطة القضائية ووكالء اجلمهو ية وقضاة التحقيق واحلكم، فيما تثريه النصوص 
املتفرقة عن صعوشة ععرفة صدو ها وعن إعكانية تناقضها يف البعض عن األحيان، كما سيساعد كل اجلهات 

وفقهاء قانونيني وأساتذة جاععيني عن اإلملام شكل عا يص هذا النوع املستحدث املعنية عن طلبة وحماعني 
 عن اجلرائم.

 اهلوامش:
، عوسوعة القانون وتقنية املعلوعات، دليل أعن املعلوعات واخلصوصية، اجلزء األول، جرائم الكمبيوتر واإلنرتنتيونس عرب،  -1

 .0220عناو ات اتاد املصا ف العرشية، دون شلد نار، الطبعة األوىل، 
 022-020. 
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 اسات ،  سالة أعدت لنيل د جة املاجستري، قسم الدرائم التعدي على املعلوماتية، اإلتالف والتزويرجعيساء عصطفى شركات،  -2

 .22، ص 0221العليا، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جاععة شريوت العرشية، شريوت، 
عاتية، دا  اجلاععة القانوين للحماية املعلو  ، النظاماألمن املعلومايتاستعمل هذا التقسيم عثال الفقيه: طا ق إشراهيم الدسوقي عطية،  -3

 .909-932، ص 0221اجلديدة، اإلسكند ية، 
ص والصور جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائاعتمد هذا التقسيم على سبيل املثال الفقيه: يونس عرب، يونس عرب،  -4

؛ 03/22/0292، شتا يخ: http://www.abhatoo.net.ma، عن خالل املوقع اإللكرتوين: وإسرتاتيجية املواجهة القانونية
 .23-22، ص 0293، عركز الد اسات العرشية، عصر، الطبعة األوىل، الوسيط يف اجلرائم املعلوماتيةوكذلك: حممد نصر حممد، 

، جرائم احلاسوب؛ يونس خالد عرب عصطفى، 930الساشق، ص تعريف عاا  إليه لدى: طا ق إشراهيم الدسوقي عطية، املرجع  -5
د اسة عقا نة،  سالة عقدعة استكماال ملتطلبات احلصول على د جة املاجستري يف القانون، كلية الد اسات العليا، اجلاععة األ دنية، 

 .30، ص 9110عمان، 
ملرجع الساشق؛ ا صائص والصو  واسرتاتيجية املواجهة القانونية،جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلتعريف وا د لدى يونس عرب،  -6

 .30يونس خالد عرب عصطفى، املرجع الساشق، ص 
 .30عاا  إليه لدى: املرجع نفسه؛  كذلك: يونس خالد عرب عصطفى، املرجع الساشق، ص  -7
 اشق. املرجع الس ملواجهة القانونية،جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصو  واسرتاتيجية ايونس عرب،  -8
،  سالة لنيل د جة اجلرمية املعلوماتية؛ قا ة أعال، 930تعريف عاا  إليه لدى: طا ق إشراهيم الدسوقي عطية، املرجع الساشق، ص  -9

 .92، ص 0220-0229املاجستري يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، جاععة اجلزائر، 
 .33ى، املرجع الساشق، ص يونس خالد عرب عصطف -10
 . 932تعريف عاا  إليه لدى: طا ق إشراهيم عطية، املرجع الساشق، ص  -11
 ساشق. املرجع ال جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصو  واسرتاتيجية املواجهة القانونية،يونس عرب،  -12
 .32-30لساشق، ص انظر أيضا: يونس خالد عرب عصطفى، املرجع ا املرجع نفسه؛ -13
يونس ساشق؛ أنظر أيضا: املرجع ال جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصو  واسرتاتيجية املواجهة القانونية،يونس عرب،  -14

 .32خالد عرب عصطفى، املرجع الساشق، ص 
ساشق؛ أنظر كذلك: املرجع ال اجهة القانونية،جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصو  واسرتاتيجية املو يونس عرب،  -15

 .32يونس خالد عرب عصطفى، املرجع الساشق، ص 
 ساشق. املرجع ال جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصو  واسرتاتيجية املواجهة القانونية،يونس عرب،  -16
 املرجع نفسه.  -17
, sur les autoroutes de l’informatique Menaces:  Marc Lamére, PHILIPPE Rosé -JEAN -18

l’harmattan, 1996,P.203. 
 يونس عرب، جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصو  واسرتاتيجية املواجهة القانونية، املرجع الساشق،  -19
 املرجع نفسه. -20

http://www.abhatoo.net.ma/
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ضمن جملة  ، عقال عناو الم اجلديد وجرائم اإلنرتنتتشريعات اإلعاملرجع نفسه؛ أنظر كذلك: عبد احملسن شدوي حممد أمحد،  -21

اجلرائم ؛ عبد احملسن شدوي حممد أمحد، 39ه، ص  9020، جاععة انيف العرشية للعلوم األعنية، الرايض، 202األعن واحلياة، عدد 
؛ 00، ص 9029الرايض، ، جاععة انيف العرشية للعلوم األعنية، 223، عقال عناو  ضمن جملة األعن واحلياة، عدد املعلوماتية

 وكذلك:
SOLANGE Guernaouti-Hélie ,Op cit ,P .22. 

Hélie , Op cit, p.22.-SOLANGE Guernaouti -22 
 ساشق.املرجع ال جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصو  واسرتاتيجية املواجهة القانونية،يونس عرب،  -23
 املرجع نفسه. -24
املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة  20-21ب عن قانون  قم -0ملعلوعاتية: حسب املادة يقصد ابملنظوعة ا -25

شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها )أي نظام عنفصل أو جمموعة عن األنظمة املتصلة شبعضها البعض أو املرتبطة، يقوم واحد 
، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن 20-21ا لربانعج ععني(، أنظر يف ذلك: قانون  قم عنها أو أكثر مبعاجلة  آلية للمعطيات تنفيذ

 .3اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها، املرجع الساشق، ص 
جلرائم املتصلة ، املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن ا20-21عن قانون  قم  0-0يقصد ابالتصاالت اإللكرتونية حسب املادة  -26

شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها) أي تراسل أو إ سال أو استقبال عالعات أو إشا ات أو كتاابت أو صو  أو أصوات أو 
املتضمن القواعد  20-21ععلوعات خمتلفة شواسطة أي وسيلة الكرتونية، أنظر يف ذلك: اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية، قانون  قم 

 . 3اصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها، الساشق ذكره، ص اخل
؛ وكذلك: عناصرة يوسف، املرجع الساشق، 30أنظر يف تلك اجلرائم يف القانون اجلزائري: خمتا  األخضري، املرجع الساشق، ص  -27
يعدل  ،0220نوفمرب سنة  92املؤ خ يف  93-20ميقراطية الاعبية، قانون  قم ؛ كذلك: اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الد21ص

، السنة الواحدة واأل شعون، الصاد ة 29، العدد واملتضمن قانون العقوابت 0444يونيو سنة  0املوافق ل  054-44ويتمم األمر 
جلرمية اة للجرمية االلكرتونية: غنية ابطلي، ؛ واألحكام اخلاصة ابجلرمية املعلوعاتية كصو  90-99، ص 0220نوفمرب سنة  92يف 

 وعا شعدها. 922، ص 0293، د اسة عقا نة، الدا  اجلزائرية، اجلزائر، املعلوماتية
 .03-02، ص 0222أوت سنة  3، السنة الساشعة والثالثون، الصاد ة يف 02اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية، العدد  -28
 .09، ص 0222يوليو سنة  02، السنة األ شعون، الصاد ة يف 00ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، العدد اجلريدة الرمسية للجمهو   -29
، 0222يناير سنة  02، السنة اخلاعسة واأل شعون، الصاد ة يف 0اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، العدد  -30

 .3ص 
املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة  20-21ب عن قانون  قم -0حسب املادة يقصد ابملنظوعة املعلوعاتية:  -31

شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها )أي نظام عنفصل أو جمموعة عن األنظمة املتصلة شبعضها البعض أو املرتبطة، يقوم واحد 
، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن 20-21ني(، أنظر يف ذلك: قانون  قم عنها أو أكثر مبعاجلة  آلية للمعطيات تنفيذا لربانعج عع

 .3اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها، الساشق ذكره، ص 
 ، املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة20-21عن قانون  قم  0-0يقصد ابالتصاالت اإللكرتونية حسب املادة  -32

شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها) أي تراسل أو إ سال أو استقبال عالعات أو إشا ات أو كتاابت أو صو  أو أصوات أو 
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املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة  20-21ععلوعات خمتلفة شواسطة أي وسيلة الكرتونية، أنظر يف ذلك: قانون  قم 
 . 3واالتصال وعكافحتها، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية، الساشق ذكره، ص  شتكنولوجيات اإلعالم

 .2-2، ص اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره -33
 .0221أوت سنة  90د ة يف ، السنة السادسة واأل شعون، الصا02اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، العدد  -34
، ص 0290يناير سنة  93، السنة التاسعة واأل شعون، الصاد ة يف 0اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، العدد  -35

20-22. 
، 0290فرباير سنة  90ة يف ، السنة الواحدة واخلمسون، الصاد  2اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، العدد  -36

 .2ص 
 .93اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية، الساشق ذكره، ص  -37
 .0293فرباير سنة  92، الصدا ة شتا يخ 20اجلريدة الرمسية للجمهو ية الدميقراطية الاعبية، السنة الثانية واخلمسون، العدد  -38
 0444يونيو سنة  0املؤرخ يف  055-44يعدل ويتمم األمر رقم ، 0022ديسمرب سنة  02، املؤ خ يف 00-20قانون  قم:  -39

، السنة الثالثة واأل شعون، 20، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائري الدميقراطية الاعبية، العدد واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية
 ،ية اجلزائري على ضوء االجتهاد القضائيقانون اإلجراءات اجلزائ؛ جنيمي مجال، 2-0، ص 0220ديسمرب سنة  00الصاد ة يف 

قانون اإلجراءات اجلزائية يف ضوء املمارسات وعا شعدها؛ أحسن شوسقيعة،  923، ص 0293اجلزء األول، دا  هوعة، اجلزائر، 
 وعا شعدها. 20، ص 0293الطبعة الثانية عارة، شريت، اجلزائر، ، القضائية

 اية أو اجلنحة أبهنا يف حالة تلبس إذا كانت عرتكبة يف احلال أو عقب ا تكاهبا.إ ج على أنه )توصف اجلن 09تنص املادة  -40
كما تعترب اجلناية أو اجلنحة عتلبسا هبا إذا كان الاخص املاتبه يف ا تكاشه إايها يف وقت قريب جدا عن وقت وقوع اجلرمية قد تبعه       

 الئل تدعو إىل افرتاض عسامهته يف اجلناية أو اجلنحة.العاعة شصياح أو وجدت يف حيازته أشياء أو وجدت آاث  أو د
وتتسم شصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو يف غري الظروف املنصوص عليها يف الفقرتني الساشقتني، إذا كانت قد ا تكبت      

أنظر: أعر  قم  .ئية إلثباهتا(يف عنزل وكاف صاحب املنزل عنها عقب وقوعها وابد  يف احلال ابستدعاء أحد ضباط الارطة القضا
ة، ، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبييتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 9100يونيو سنة  2عؤ خ يف  00-933

 .000، ص 0220نوفمرب سنة  92، السنة الواحدة واأل شعون، الصاد ة يف 29العدد 
 أعاله على الوجه اآليت: 00مليات التفتيش اليت جترى طبقا للمادة : )تتم ع على أنه 03تنص املادة  -41

إذا وقع التفتيش يف عسكن شخص ياتبه يف أنه ساهم يف ا تكاب اجلناية فإنه جيب أن حيصل التفتيش حبضو ه، فإذا تعذ  -9     
لك أو كان ها اب استدعى ل له. وإذا اعتنع عن ذعليه احلضو  وقت إجراء التفتيش فإن ضاشط الارطة القضائية علزم أبن يكلفه شتعيني ممث

 ضاشط الارطة القضائية حلضو  تلك العملية شاهدين عن غري املوظفني اخلاضعني لسلطته.
إذا جرى التفتيش يف عسكن شخص آخر ياتبه أبنه حيوز أو اقا أو أشياء هلا عالقة ابألفعال اإلجراعية فإنه يتعني حضو ه وقت -0     

 ش، وان تعذ  ذلك اتبع اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة الساشقة.إجراء التفتي
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ولضاشط الارطة القضائية وحده عع األشخاص الساشق ذكرهم يف الفقرة األوىل أعاله احلق يف االطالع على األو اق أو املستندات      
راءات اجلزائية، اجلريدة الرمسية للجمهو ية يتضمن قانون اإلج 9100يونيو سنة  2عؤ خ يف  933-00قبل حجزها(، أنظر: أعر  قم 

 .000اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره، ص 
 ...(02إىل  03إ ج )إذا حصل التفتيش يف عسكن املتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم أبحكام املواد عن  29تنص املادة  -42

ا عسكن غري املتهم استدعي صاحب املنزل الذي جيرى تفتياه ليكون حاضر  إ ج على أنه: )إذا حصل التفتيش يف 20وتنص املادة      
وقت التفتيش فإذا كان ذلك الاخص غائبا أو  فض احلضو  أجري التفتيش حبضو  اثنني عن أقا شه أو أصها ه احلاضرين مبكان التفتيش 

 و الارطة تبعية.فإن مل يوجد أحد عنهم فبحضو  شاهدين ال تكون مثة شينهم وشني سلطات القضاء أ
ولكن عليه أن يتخذ عقدعا مجيع اإلجراءات الالزعة لضمان احرتام سر  02، 03وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم مبقتضيات املادتني     

 املهنة، وحقوق الدفاع(.
 املقصود ابلتحقيق االشتدائي، هو التحرايت األولية للضبطية. -43
 .22ص  ، 0299، دا  هوعة، اجلزائر، الطبعة الثانية، ة القضائية يف القانون اجلزائريالضبطينصر الدين هنوين، دا ين يقدح،  -44
أن اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط  02/90/0220كانت القاعدة العاعة يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قبل   -45

لجوء ستوى التحقيق القضائي مبوجب أعر عن قاضي التحقيق، وال ميكن الالصو  عن اإلجراءات القضائية اليت ال جيوز اختاذها إال على ع
إليها خالل عرحلة التحرايت األولية حىت ولو تعلق األعر حبالة تلبس، مث استحدث املارع اللجوء إىل هذه األساليب مبوجب القانون 

عنه )وأعا يف فرنسا فقد  92كر  ع 03إىل  3عكر   03عن خالل استحداث املواد  02/90/0220املؤ خ يف  00-20 قم 
وعا شعده عن قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي(. أنظر  13-220الذي استحدث املواد  21/22/0220استحدثها مبوجب قانون 

 .039املرجع الساشق، ص إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائي، جنيمي مجال، يف ذلك: 
طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية، كل تراسل أو إ سال أو استقبال عالعات أو إشا ات املقصود ابملراسالت اليت تتم عن  -46

أو كتاابت أو صو  أو أصوات أو ععلوعات خمتلفة عن طريق األسالك أو البصرايت أو الالسلكي الكهرابئي أو أجهزة أخرى كهرابئية 
احملدد للقواعد العاعة املتعلقة ابلربيد  23/22/0222يف املؤ خ  2-0222عن القانون  قم  09-2عغناطيسة حسب املادة 

، السنة الساشعة والثالثون، الصاد ة 02وابملواصالت السلكية والالسلكية، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، العدد 
 .2، الساشق ذكره، ص 0222أوت سنة  3يف 
 .21رجع الساشق، ص نصر الدين هنوين، دا ين يقدح، امل -47
 .992، ص 0290، دا  هوعة، الطبعة التاسعة، مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريحممد حزيط،  -48
ديسمرب سنة  02، املؤ خ يف 00-20قانون  قم: وتسجيل األصوات والتقاط الصو :  املراسالتأنظر يف إجراءات اعرتاض -49

اجلريدة الرمسية واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية،  9100يونيو سنة  2املؤ خ يف  933-00، يعدل ويتمم األعر  قم 0220
 .1-2، الساشق ذكره، ص للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية

املؤ خ  933-00، يعدل ويتمم األعر  قم 0220ديسمرب سنة  02، املؤ خ يف 00-20: قانون  قم:  انظر يف إجراءات التسرب -50
واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره، ص  9100يونيو سنة  2يف 



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
7 

 

22 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

                                                                                                                                                             

ص ، 0293، التحري والتحقيق، دا  هوعة، اجلزائري، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري؛ كذلك: عبد هللا اوهايبية، 1-92
291-200. 

، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم 0221غات سنة  3، املؤ خ يف 20-21 قم: قانون  -51
 .0واالتصال، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره، ص 

يلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من احملدد تشك، 0293أكتوشر سنة  2املؤ خ يف  009-93عرسوم  ائسي  قم  -52
، السنة 32لعدد ، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، ااجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

 .91-92. الساشق ذكره، ص 0293أكتوشر سنة  2الثانية واخلمسون، الصاد ة يف 
، 0221أوت سنة  23، عؤ خ يف 20-21عن قانون  قم  0و2دة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، املادة اجلري -53

 .0يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، الساشق ذكره، ص 
، حيدد تاكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية 0293شر سنة أكتو  2عؤ خ يف  009-93عنمرسوم  ائسي  قم  09املادة  -54

ص  ،للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره
91. 

حيدد تاكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية  ،0293أكتوشر سنة  2عؤ خ يف  009-93عنمرسوم  ائسي  قم  22املادة  -55
ص  ،للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره

91 
للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات  ، يتضمن القواعد اخلاصة0221أوت سنة  23، عؤ خ يف 20-21عن قانون  قم  3املادة  -56

 .0اإلعالم واالتصال، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره، ص 
، حيدد تاكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية 0293أكتوشر سنة  2عؤ خ يف  009-93عنمرسوم  ائسي  قم  09املادة  -57

جلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره، ص للوقاية عن ا
0-2. 
، حيدد تاكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية 0293أكتوشر سنة  2عؤ خ يف  009-93عنمرسوم  ائسي  قم  09املادة  -58

صلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره، ص للوقاية عن اجلرائم املت
91. 

، املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات 0221غات سنة  3، عؤ خ يف 20-21أنظر قانون  قم  -59
 .2-2الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره، ص  اإلعالم واالتصال وعكافحتها، اجلريدة

، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية عن اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم 0221غات سنة  3، املؤ خ يف 20-21قانون  قم:  -60
 .2-2ص  شق ذكره،اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، السا واالتصال،

، احملدد تاكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية عن 0293أكتوشر سنة  2املؤ خ يف  009-93عرسوم  ائسي  قم  -61
 ص  اجلرائم املتصلة شتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعكافحتها، اجلريدة الرمسية للجمهو ية اجلزائرية الدميقراطية الاعبية، الساشق ذكره،

90. 
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 حق املرأة العربية يف حياة خالية من العنف 
 "قراءة يف اإلسرتاتيجية العربية ملناهضة العنف ضّد املرأة"

 شن عالل )م( شن  حو سهام
 "بقسم "حماضرة أستاذة

 جاععة أشو شكر شلقايد تلمسان،يةكلية احلقوق والعلوم السياس
 ملخص:

 املتعددة، املؤسسات هنج ضعف هو العنف عن املرأة محاية وشراعج اسرتاتيجيات تنفيذ تواجه اليت التحدايت أهم لعل  
 أسس على عنه أكثر الاخصية العالقات على املرأة محاية جمال يف العاعلة الاريكة املؤسسات شني التنسيق واعتماد
 عرجعية وثيقة ليكون ومحايتها؛ املرأة ضد العنف عناهضة اسرتاتيجية لتنفيذ كآلية العريب اإلطا  تطوير م الذ عهنية؛
 .القائمة املما سات يف الثغرات سد على وتعمل واحلماية، الوقاية خدعات لتقدمي عقرتحة أسس تدد عرشية

 العاعلة املؤسسات شني عا والتنسيق التعاون النهج هذا يتطلب حيث املتعددة، املؤسسات هنج على اإلطا  ويقوم
 التفاهم عن عالية د جة أيض ا كما يتطلب املؤسسات، هلذه املارتكة واملسؤوليات األدوا  وتديد املرأة، محاية جمال يف

 ضمن اجلودة عالية خدعات وتقدمي واخلربات، املعلوعات وتبادل املختلفة، املهنية النظر لوجهات املتبادل واالحرتام
 الواجب للخدعات العاعة واخلطوط املرأة محاية وشراعج لسياسات العام التوجه اإلطا  يعرض كما  .عليها املتفق املعايري

 .اإلطا  هذا تطبيق عند تنفيذها
 التاريعات. -اإلسرتاتيجية العرشية -العنف ضد  املرأة الكلمات املفتاحية:

Abstract 

Propabally the most important challenges that facing the implementation of  strategies and 

programs of  protecting  women from violence, is the weakness of the multi-institutional approach 

and also taking into consideration the coordination between the working partner institutions in the 

area of protecting women on personal relations rather than on professional grounds. In this vein 

the Arab framework has  been developed as a mechanism to implement and protect the strategy 

which stands to combat violence against women ; To serve as an Arab reference document setting 

out proposed principles for the provision of prevention and protection services, and filling gaps in 

existing practices0The framework is based on a multi-institutional approach. In which this 

approach requires cooperation and coordination among the working institutions in the area of 

women's protection, and defining the common roles and responsibilities of these institutions. It 

also requires a high degree of understanding and mutual respect for different professional 

perspectives, exchange of information and experience, and introduce services of  a high quality 

within agreed standards. The framework also shows the general orientation of women's protection 

policies and programs and the general lines of services that should be implemented during the 

application of this framework0 

Key words :  
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    Violence against women- The Arabs strategies- Legislations. 

 مقدمــــــــــــــة:

 إىل إضافة املزعنة ابملااكل عهدد ا يظل   اإلنساين األعن أن   0222الثالثة سنة  األلفية قمة أقر ت قدل
 واخلوف. احلاجة عن عنأى يف أمجع العامل شعوب تيا جديدة وجب جماهبتها عن أجل أن أخرى تدايت

 ابملفهوم وتعبئة النهوض هبدف اإلنساين لألعن عستقلة جلنة أنائت اهلدف، هذا تقيق أجل وعن
 على ترك ز اليت اإلنساين األعن عباد ة الل جنة أطلقت 2003 سنة ويف تقيقه. لدعم اإلجراءات احملددة

 .البار مجيع ومتكني محاية وسائل

 على تقيقهما حنو االنطالق نقطة مها الوطين املستوى على واألعن احلرية أن على 1نسق األعن ويؤكد
 فقط ليس اإلنساين األعن عن الدفاع أجل عن تغيري أداة أهنا على املرأة إىل ينظر حيث الفردي، ملستوىا

 إدا ة عيادين خمتلف يف املرأة تاا ك أن جيب املنطلق هذا وعن لألعن، لتطلعها ولكن أكثر، تعاين ألهنا
 األعن منوذج أن نرى هنا عن جة.واحلا اخلوف عن التحر   تقيق على قاد ة لتكون واجملتمع الدولة شؤون

 العدل يامل أنه حيث املرأة، ضد العنف على القضاء جمرد تعدى اليونيفيم تقرير تبناه الذي اإلنساين
 على النساء، عاا كة شدون قوية سالم اسرتاتيجيات هناك تكون لن وعليه املستداعة، والتنمية االجتماعي،

 2القاعدية. املستوايت عن إليه والدعوة تديده يتم جمتمعي نااط السالم شناء أن اعتبا 

حلماية املرأة العرشية عن العنف شكل  والسالم واألعن املرأة حول عرشية إسرتاتيجية إعداد وملـــــــــــــــــ ا كان لزاعا
 للنوع حساسة شيئة خلق على يعمل عام إطا  عريب وضع صو ه، فإن هذه اإلسرتاتيجية هتدف إىل

 وعلى العريب املستوى اإلقليمي على القرا  وصانعي الصلة ذات العرشية اجلهات سائر وحيفز االجتماعي،
 العنف القائم كل أشكال املرأة عن حلماية الفعلي العمل على العرشية الدول خمتلف يف الوطين املستوى

 سلحة. امل واالحتالل والنزاعات احلروب أوقات يف خاصة له تتعرض والذي االجتماعي النوع على

 وسيتم تفصيل وهيكلة الد اسة إىل عدة حماو  هي:

 عدخل عفاهيمي: تعريف العنف ضد املرأة.-9
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 أهداف اإلسرتاتيجية العرشية حول عناهضة العنف ضد  املرأة. -0

 حماو  اإلسرتاتيجية العرشية حول عناهضة العنف ضد  املرأة.-2

 اآلليات التنفيذية لإلسرتاتيجية.  -0

 يمي: تعريف العنف ضد املرأة.مدخل مفاه-9

ابلرغم عن وجود تعريف عاملي لظاهرة العنف ضد  املرأة، إال  أن شعض عنظمات حقوق اإلنسان تتوسع 
ليتضمن العنف البنيوي عثل الفقر، وعدم تكافؤ الفرص، والوصول إىل املوا د املتاحة كالصحة والتعليم، 

 .وفاعليته عضمونه املصطلح يفقد ال حىت حمدد ا تعريف ا أخرى شينما تفضل عؤسسات أخرى عؤسسات

 األطر الدولية أو القانونية أو العاعة األطر ضمن سواء - العنف تعريف عن الغاية فإن األحوال وشكل
 الوقت ذاته؛ يف وعتنوعة خمتلفة ثقافات على التعريف تطبيق وإعكانية وعتاشعتها الظاهرة هذه د اسة هو

 عنيفة متا س أفعال أية إىل لإلشا ة عام شاكل يستخدم النساء ضد العنف وأ املرأة ضد العنف فمصطلح
 إىل العنف يستند عن النوع هذا فإن الكراهية؛ جرائم عثل النساء، جتاه استثنائي شاكل أو عتعمد شاكل

 وقد األذى ابآلخرين، إحلاق إىل يؤدي تصرف أبنه القول وميكن . ئيس كدافع للضحية االجتماعي النوع
 ابلكلمات ابلقوة، والتلفظ اآل اء وفرض الفرد، عن واالستهزاء فالسخرية نفسيًّا؛ أو جسدايًّ  األذى ونيك

 .3الظاهرة لنفس خمتلفة أشكال مجيعها البذيئة،

 :أنواع ثالثة إىل التعريفات تصنيف وميكن

 .املختلفة وليةالد واالتفاقات املواثيق يف و دت اليت ابلتعريفات وتتعلق  :الدولية التعريفات .أ

 عند اخلدعات وعقدعو املختصون يستخدعها اليت ابملصطلحات وتتعلق العاعة:  التعريفات .ب
 .املرأة ضد العنف حاالت عع التعاعل



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
2 

 

22 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 العنف عن الناجتة للجرائم املختلفة الوطنية القوانني شتعريفات هذه وتتعلق القانونية : التعريفات .ج
 .املرأة ضد

 ا فيمايلي: وسنحاول تلخيص أمهه

 :الدولية التعريفات -أ

 االعرتاف وعا عهمة، ات يية شتطو ات عر   ضدها القائم والتمييز املرأة ضد العنف مبسالة االعرتاف إن
 وعواثيق الدولية املؤمترات أمهها وعن األصعدة، مجيع على العمل عن لسنوات نتيجة إال القضية هبذه الدويل
 .املتحدة األعم

 األسرة، على األوىل ابلد جة الدويل الصعيد على املرأة ضد العنف ملعاجلة املبكرة باد اتامل  ك زت ولقد
 يف عكسيكو عدينة يف للمرأة الدولية للسنة العاملي املؤمتر اعتمدها اليت للمرأة العاملية العمل خطة أن إال  

 الكراعة تضمن العائلي النزاع حلل وطرق تعليمية شراعج وضع ضرو ة إىل االنتباه لفتت م 1975 سنة
 املنظمات حمكمة أن غري العنف، إىل شصراحة تار مل لكنها األسرة، أفراد عن فرد لكل واألعن واملساواة

 املرأةضد  املوجهة ابجلرائم املعنية واحملكمة عكسيكو عدينة يف املؤمتر عع ابلتوازي عقدت اليت احلكوعية غري
 .4شكثري أكثر املرأة ضد العنف عن أشكا اتأشرز  م 1976 عام شروكسيل يف عقدت اليت

 ععاهدة أول م 1945 عام يف "فرانسيسكو سان" يف اعتمد الذي املتحدة األعم عيثاق اعترب وقد
 .احلقوق يف والنساء الرجال تساوي إىل حمددة، عبا ات يف تاري، دولية

 عادته يف اجلنس أساس على التمييز  فضه م 1948 عام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن أكد كما
 املادة يف القاسية العقوشة أو واملعاعلة والتعذيب الراشعة، املادة يف واالستعباد لالسرتقاق و فضه الثانية،

 التزوج لدى احلقوق يف والتساوي البلوغ، سن هو الذي الزواج سن إىل  16  قم املادة يف وأشا  .اخلاعسة
 عا على اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن عن عارة الثانية املادة ونصت .احنالله ولدى الزواج قيام وخالل

 :يلي
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 على حلمالت أو عراسالته أو عسكنه أو أسرته أو اخلاصة حياته يف تعسفي لتدخل أحد يعرض "ال
 .5احلمالت" تلك أو التدخل هذا عثل عن القانون محاية يف احلق شخص ولكل ومسعته، شرفه

 1993 فينا عمل وشرانعج إبعالن يعرف عا عنه صد  والذي- اإلنسان قوقحل العاملي املؤمتر  شط كما
 اجلنسية، املضايقة تامل العنف عظاهر أن وشني ، 38  قم الفقرة املرأة، ضد والتمييز العنف شني م

 يادد" :يلي كما الفقرة جاءت وقد .والتعصب والتطرف اجلنس على القائم والتمييز اجلنسي، واالستغالل
 يف املرأة ضد العنف على القضاء أجل عن العمل أمهية على خاصة شصفة اإلنسان حلقوق العاملي املؤمتر
 والقضاء ابملرأة، واالجتا  واالستغالل اجلنسية املضايقة أشكال مجيع على والقضاء العاعة واخلاصة، احلياة
 واآلاث  املرأة حقوق شني أينا أن ميكن تضا ب أي وإزالة العدل، إقاعة يف اجلنس على القائم التحيز على

 ."الديين والتطرف الثقايف والتعصب ابلعادات املتصلة أو التقليدية املما سات لبعض الضا ة

 عنف أي هو" النساء ضد العنف أن م 1995 عام شكني يف للمرأة الراشع العاملي املؤمتر وثيقة وأشا ت
 مبا للمرأة، ععاانة أو نفسي أو جنسي أو جسدي ضر  وقوع إىل األ جح على يؤدي اجلنس شنوع عرتبط

 عام عكان يف ذلك حدث سواء تعسف ا، أو قسر ا احلرية عن واحلرعان األفعال، تلك مبثل التهديد ذلك يف
 ."اخلاصة احلياة يف أو

 الفيزايئية للقوة املتعمد االستعمال" :أبنه 2005 والعنف الصحة تقرير يف العاملية الصحة عنظمة وعرفته
 أو آخر شخص ضد أو الذات ضد احلقيقي املادي االستعمال أو ابلتهديد سواء القد ة، أو )ةاملادي(

 أو عوت أو إصاشة )حدوث  جحان أو( حدوث إىل يؤدي حبيث اجملتمع أو األشخاص عن جمموعة ضد
 ."6احلرعان أو النماء سوء أو نفسية إصاشة

 :العاعة التعريفات  -ب

 القضاء شاأن العاملي اإلعالن أن إال .املختلفة املؤسسات قبل نع املرأة ضد العنف عفهوم اختلف
العنف يف  عن املرأة حلماية العرشية االسرتاتيجية إليه استندت الذي التعريف وهو املرأة، ضد العنف على

ا شاعال يكون قد عفهوم تقدمي عن متكن قد ، 2414  التعريفات يف جوهري هو عا االعتبا  شعني آخذ 
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 أو عليه، ويرتتب اجلنس عصبية إليه تدفع عنيف فعل أي" :أبنه املرأة ضد العنف يعر ف حيث املتواجدة؛
 يف مبا النفسية، أو اجلنسية أو اجلسمانية الناحية عن سواء للمرأة، ععاانة أو أذى عليه، يرتتب أن يرجح
 يف ذلك حدث واءس احلرية، عن التعسفي احلرعان أو القسر أو القبيل، هذا عن أبفعال التهديد ذلك
 ."اخلاصة أو العاعة احلياة

 سواء القد ة، أو )املادية( الفيزيقية للقوة املتعمد االستعمال" :أبنه العنف العاملية الصحة عنظمة وتعر ف
 أو جمموعة ضد أو آخر شخص ضد أو الذات ضد ،)الفعلي( احلقيقي املادي االستعمال أو ابلتهديد
 أو النماء سوء أو نفسية إصاشة أو عوت أو إصاشة )حدوث  جحان وأ( حدوث إىل يؤدي حبيث جمتمع،
 ."احلرعان

 املادة يف  DEVAW املتحدة األعم عن الصاد  املرأة ضد العنف ملناهضة العاملي اإلعالن حدد وقد
 جسدي أمل أو إيذاء إحداث يف يتسبب اجلنس أساس على عبين اعتداء أي أبنه" املرأة ضد العنف 29  قم
 سواء للحرايت، التعسفي احلرعان أو الضغط أو االعتداء هبذا التهديد أيض ا يامل كما للمرأة، ينفس أو

 أنه املرأة ضد ابلعنف يفهم أيض ا أنه 20 قم  املادة يف وجاء ".اخلاصة أو العاعة احلياة إطا  يف حدث
 :يلي عا احلصر ال املثال سبيل على يامل

 والتعدي الضرب، ذلك يف مبا األسرة، إطا  يف حيدث الذي والنفسي واجلنسي البدين العنف )أ (
 وغريه اإلانث، وختان الزوجة، واغتصاب ابملهر، املتصل والعنف اإلانث، عن األسرة أطفال على اجلنسي

 .ابالستغالل املرتبط الزوجي غري والعنف للمرأة، املؤذية التقليدية املما سات عن

 االغتصاب، ذلك يف مبا العام، اجملتمع إطا  يف حيدث الذي والنفسي واجلنسي البدين العنف )ب (
 عكان وأي التعليمية املؤسسات ويف العمل عكان يف والتخويف اجلنسية، واملضايقة اجلنسي، والتعدي

 .البغاء على وإجبا هن ابلنساء واالجتا  آخر،

 .وقع ينماأ عنه تتغاضى أو الدولة ترتكبه الذي والنفسي واجلنسي البدين العنف ) ج(

 :التالية املعايري يستخلص التعريف وهذا
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 .البعض يعتقد كما اجتماعيًّا يكون احنراف ا أن ميكن وال اجلنس أساس على يقوم -

 واإلخوة، واآلابء، األزواج، :عثل العائلة، أفراد قبل عن اخلاصة الفضاءات كل يف ميا س -

 أو الدولة ممثلي طرف عن العام الفضاء ويف ديرين.وامل الزعالء، قبل عن املهين اجملال ويف .واألقا ب
 .الاا ع يف عواطن أي

 .عتعددة أشكاال وأيخذ ععنوايًّ  أو جنسيًّا أو جسدايًّ  يكون أن ميكن -

 .والتقاليد العادات أو السائد القانون شفعل ميا س أن ميكن -

 .والكراعة السالعة أو واحلرية األعن وعن اجلنسني شني املساواة تقيق عن حيد -

 .احلياة يف النساء حق ينتهك -

 .التمييز أشكال مجيع عن والتحر  املساواة يف حقها عن حيرعها -

 اجتماعية ملما سات ات يية جذو  عن وعستمد عتكافئة، غري قوى عالقة على قائم العنف فإن وابحملصلة
 وميا س ثقايف، شعد ذات قضية هأن على أتكيد هنا وعن آخر، دون مبجتمع ال يرتبط وهو الزعن. عر على
 الكربى واملاكلة إخل ...احلروب وقت يف يظهر أنه كما العمل، أعاكن أو اجملتمع أو األسرة يف العنف هذا
 .ككل اجملتمع وعلى ذاهتا املرأة على دعا  عن العنف هذا عا يلفه هو

وإمنا يتسع  اء البدين أو اجلسدي،عنظمة املرأة العرشية أبن عفهوم العنف ال يقتصر على اإليذ هذا وتؤعن
 :كي عن حقوقها اإلنسانية. يامل ذلعفهوعه ليامل سائر عظاهر مما سة التمييز ضد املرأة وحرعاهنا عن أ

 احلرعان عن التعليم. 

 احلرعان عن العمل. 

 احلرعان عن املاا كة السياسية. 
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 احلرعان عن اخلدعات أبنواعها عثل اخلدعة الصحية وغريها. 

 شكال التمييز ضدها داخل األسرة ويف أعاكن العملخمتلف أ. 

 العنف ضد املرأة يف أوقات النزاعات املسلحة. 

 7العنف الذي متا سه التنظيمات اإل هاشية. 

 :القانونية التعريفات -ج

 القانونية الناحية وعن .املرأة ضد العنف عن الناجتة للجرائم املختلفة الوطنية القوانني شتعريفات وتتعلق
 يتجنب أن حياول آخر شفرد الضر  أو األذى إحلاق هبدف الفرد يصد ه سلوك :أبنه العنف عصطلح رفيع

 يف نفسه عن أفصح أو عباشرة، غري أو عباشرة شصو ة م وسواء لفظيًّا، أو شدنيًّا كان سواء   اإليذاء، هذا
 حسب دولة كل يف القانون عليه يعاقب وابلتايل عليه، املعتدى إىل توجه الىت العداوة أو الغضب صو ة
 .وأثره وحجمه نسبته

 حبيث العنف أشكال كل عن للمرأة محاية الدولة تكفل ان القانونية الناحية عن املرأة ضد العنف ويعين
 .8تعرقلها اليت القيود كل وإزالة واالقتصادية والسياسية االجتماعية احلياة يف املسامهة هلا تكفل

 أهداف اإلسرتاتيجية:  -7

 الوقائي النهج تعزيز علىعن عنظمة املرأة العرشية يف دعم العمل القائم  كمسامهة االسرتاتيجية أتيت
 العنف أشكال مجيع عناملرأة  محاية تعزز اليت والثقافية واإلدا ية واالجتماعية والسياسية القانونية والتداشري

لقضاء على وا الرجل لسلوك ثقافيةوال االجتماعيةاإلجتماعي، وتعديل األمناط  النوع أساس على القائم
للمرأة والرجل،  النمطية األدوا  على القائمة األخرى العرفية ومجيع املما سات ما ساتالتحيزات وامل

-املرأة ، عنطلقة عن عقا شتني: هنج الوقاية  ضد العنف ععاجلة يف الامولية النظرة على ذلك يف ععتمدة
  هنج احلماية، وهنج املؤسسات املتعددة،
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املرأة عن العنف؟ و كذا عن سؤال عا  لوقاية العمل عفاده عا  سؤال عن احلماية-الوقاية هنج ينطلقإذ 
العمل لدعم املرأة ومحايتها عن تكرا  العنف ضد ها، عع التأكيد على أن عملييت الوقاية واحلماية عمليتان 

 أعا هنج املؤسسات املتعددة فيعىن عتكاعلتان وهدفهما واحد وهو احلد  عن انتاا  العنف ضد  املرأة ،
شكيفية العمل للوقاية عن العنف ضد  املرأة ومحايتها عنه عن طريق العمل املارتك والتنسيق شني مجيع 

 .9املؤسسات املعنية حبماية املرأة وتديد أدوا ها وعسؤولياهتا يف جماهبة العنف ضد  املرأة ومحاية حقوقها

 حول مناهضة العنف ضّد املرأة: حماور اإلسرتاتيجية العربية-2

 تاتمل اإلسرتاتيجية العرشية حول عناهضة العنف ضد  املرأة عدة حماو  عتكاعلة هي:

ت ويكمن اهلدف االسرتاتيجي له إىل إحداث تغيري اجيايب يف اإلجتاهات والسلوكيا التوعية احملو  األول:
 ى النوع اإلجتماعي ونار ثقافة املساواة.اجملتمعية املتعلقة مبناهضة العنف ضد  املرأة القائم عل

تمع : ويكمن اهلدف اإلسرتاتيجي له إىل تعزيز القد ة املؤسسية ملؤسسات اجملاألمن واحلمايةاحملو  الثاين: 
 حلماية املرأة عن العنف.

: ويهدف إىل تعزيز عاا كة النساء على كافة عستوايت صنع القرا  و سم املشاركةاحملو  الثالث: 
 سات وعراجعة وصياغة التاريعات والرباعج الوطنية يف الدول العرشية.السيا

 ويهدف إىل سن  وتطوير التاريعات والقواننيالتشريعات واإلجراءات القانونية: احملو  الراشع: 
اإلجراءات القانونية لتنسجم عع عبادىء القرا ات واالتفاقيات العرشية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 

 ة اهلنف ضد  املرأة.وعناهض

ويهدف إىل اإل تقاء شبحوث محاية املرأة عن العنف الدراسات والبحوث والبياانت احملو  اخلاعس: 
القائم على النوع اإلجتماعي عن خالل تديد األولوايت وعواقب العنف وتكاليفه وعدى فعا لية الرباعج 

 وتوفري البياانت اخلاصة هبا.
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 : ويهدف إىل تعزيز النهج التاا كي شني كافة املؤسسات املعنية يفلتنسيقالشراكة وااحملو  السادس: 
 جمال صياغة السياسات والرباعج اخلاصة حبماية املرأة عن العنف.

رباعج محاية : ويهدف شدو ه إىل عأسسة عملية املتاشعة والتقييم املتعلقة شاملتابعة والتقييماحملو  الساشع: 
 .10ظمة املرأة العرشيةاملرأة عن العنف عن خالل عن

 اآلليات التنفيذية لإلسرتاتيجية:  -6

إن واحدة عن أهم التحدايت اليت تواجه تنفيذ أي إسرتاتيجية اليوم تتعلق شتحويل أهدافها وإجراءاهتا 
اإلسرتاتيجية إىل آليات تنفيذية، علما أن اإللتزاعات املبذولة يف هذا اإلجتاه على خمتلف األصعدة العرشية 

 ولية والوطنية ال تزال شعيدة كل  البعد عن الواقع املعاش عن قبل النساء.والد

ثالثة عراحل  خالل تتماملشاركة و–احلماية  –الوقاية أهم ثالثة حماو  هي اإلسرتاتيجية جماالتوتامل 
شعد النزاع،  وفيما يلي اجلداول امللخصة ملراحل تنفيذ حماو  -أثناء النزاع-هي: األعن واالستقرا 

 االسرتتيجية:
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 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 : كيفية تنفيذ اسرتاتيجيات الوقاية املتبعة من خالل املراحل الثالثة10اجلدول رقم 

 بعد النزاع أثناء النزاع األمن واالستقرار احملور
تطوير اسرتاتيجيات وسياسات وخطط -9 الوقاية

عمل وطنية ملناهضة العنف ضد  املرأة، 
اية محوترسيخ ثقافة نبذ العنف ضد ها و 

 حقوقها

 فع عستوى الوعي ابلقوانني اإلنسانية -9
وحقوق اإلنسان واملساواة شني اجلنسني 
للعاعلني يف اجملال اإلنساين والقائمني على 

 حفظ السالم. 

تطوير ونار البحوث عن اآلاث  -9
املادية والنفسية واالجتماعية 
واالقتصادية املرتتبة على النزاعات 

 ةاملسلحة ابلنسبة للمرأ
املصادقة على االتفاقيات الدولية ذات -0 

 الصلة ابألعن والسالم.
إطالق محالت التوعية الصحية والقانونية -0

للنساء يف ظروف احلرب والنزاعات ويف 
 خميمات الالجئني.

 فع عستوى الوعي لدى النساء -0
الالجئات حبقوقهن القانونية شاكل 
عام وحقهن شعدم اإلعادة القسرية أو 

ا عن العودة لبلدها أو عكان حرعاهن
 إقاعتها.

إعداد شراعج لتعزيز الوعي حبقوق املرأة -2 
 ودو ها الفاعل يف شناء اجملتمع.

توفري املعلوعات للنساء يف ظل النزاعات -2
 حول اخلدعات املقدعة وطرق الوصول إليها.

زايدة وعي القوات األعنية حول -2
حقوق اإلنسان شاكل عام وحقوق 

 اكل خاصاملرأة ش
العمل على نار ثقافة السالم عن خالل -0 

 إقاعة شراعج تثقيفية للبنات والبنني
زايدة الوعي شطبيعة العنف اجلنسي -0

والنفسي خالل النزاعات املسلحة وأشعاده 
الصحية والنفسية واالقتصادية وأتثريه على 

 املرأة عن خالل نار ثقافة احلماية

 

وق العمل على دعج عبادئ احلق-3 
اإلنسانية وقيم املساواة والعدالة وعقا شة النوع 
 االجتماعي يف السياسات والرباعج واملاا يع

زايدة وعي اجملتمعات احمللية املضيفة -3
لالجئني حول حقوق اإلنسان شاكل عام 
وحول الالجئات والنازحات عن النساء 

 واحتياجاهتن اخلاصة وخماوفهن.

 

اية بحوث محإجياد وتنفيذ نظام عنهجي ل-0 
املرأة عن العنف القائم على النوع االجتماعي 
عن خالل تديد األولوايت وآاث  العنف 

 وكلفته االقتصادية.

تد يب العاعلني يف جمال الاؤون القانونية -0
والطبية واالجتماعية والارطة و جال اجليش 
وعوظفي شؤون اهلجرة عن خالل شراعج 

 انحقوق املرأة شاكل خاص وحقوق اإلنس
شاكل عام مبا حيمي املرأة عن انتهاك حقوقها 

 ويضمن إنصافها.

 

زايدة وعي أفراد اجليوش وسائر أ كان -2 
القوات العسكرية واألعنية حول حقوق 
اإلنسان واآلليات واالتفاقيات الدولية 

 الضاعنة هلا.

إعداد تقا ير  صد دو ية حول واقع -2
 االنساء يف عناطق النزاعات واحلروب و شطه

شرباعج التدخل واإلغاثة على املستوايت 
 العرشية والدولية .

 

صياغة شراعج لرتسيخ عفاهيم املواطنة -2 
 ومحاية الوطن وعفاهيم العدالة والسالم

  

 .922هيفاء أشو غزالة )حمر (، اإلسرتاتيجية اإلقليمية: محاية املرأة العرشية األعن والسالم، ص املصد : 
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 ة تنفيذ اسرتاتيجيات احلماية املتبعة من خالل املراحل الثالثة: كيفي17اجلدول رقم 

 بعد النزاع أثناء النزاع األمن واالستقرار احملور
تعزيز القد ة املؤسسية ملؤسسات -9 احلماية

اجملتمع حلماية املرأة عن العنف وتوفري 
خدعات صحية واجتماعية وقانونية 
شاعلة تغطي كافة احتياجات النساء 

 تاملعنفا

تقدمي احلماية واملساعدة الصحية -9
والقانونية والنفسية للنساء املاردات 
واملعتقالت والالجئات وملن هن حباجة إىل 

 احلماية

التصدي للعنف ضد  املرأة شكافة -9
أشكاله يف أطر التخطيط والتمويل 
للمساعدات االنسانية، وشناء السالم، 
والتنمية واحلوا  السياسي، على أن يتم 

هذا شتمويل االغاثة والتنمية لضمان   شط
 عنع العنف اجلنسي والتصدي له

توفري كواد  شارية عؤهلة للتعاعل -0 
عع حاالت النساء املعنفات على كافة 
املستوايت الصحية واالجتماعية 

 والرتشوية االجتماعية والقانونية

سن  التاريعات وتنفيذها وتعزيز النظم -0
عوا د  ري عا يلزم عنالقانونية والقضائية وتوف

ملقاضاة عرتكيب العنف اجلنسي والعنف ضد  
 املرأة عموعا

تعزيز آليات التعاون اإلقليمي شني -0
احلكوعات واملاحنني واملنظمات الدولية 
واجملتمع املدين للتصدي للعنف اجلنسي 
والعنف ضد  املرأة عع االهتمام شصفة 

 خاصة ابملناطق شديدة التوتر
وصول النساء تسني طرق -2 

املعرضات للعنف إىل املعلوعات حول 
اخلدعات وطرق الوقاية واحلماية عن 
العنف وطرق املعاجلة يف حالة حدوث 

 حاالت عنف ضد  املرأة أو الفتاة

 والتعليم واملأوى الغذاء خدعات توفري -2
 للنساءيف والصحية االجتماعية واخلدعات

 .والالجئات النزاعات ظل

 االجتماعي لتمكنيا شراعج تنفيذ-3
 واملعنفات الالجئات للنساء واالقتصادي

 .احلياتية والقد ات ابملها ات وتزويدهن

عراجعة وتديث القوانني  -0 
والتاريعات اليت تنطوي التمييز ضد 
املرأة وعوائمتها عع النهج القائم على 
حقوق اإلنسان ومحاية املرأة عن كل  

 أشكال العنف.

حلماية اجملموعات  كفالة آليات حمددة-0
األكثر تعرضا للعنف عثل األطفال غري 
املصاحبني ألسرهم أو الذين فقدوا االتصال 

 شذويهم واألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة

توفري سبل اإلنصاف الكاعل  -0
للناجيات عن العنف اجلنسي والتعذيب 

 وتوفري املساعدة القانونية هلن .

ة يف أوضع القوانني اليت تمي املر -3 
أوقات الطوا ئ والنزاعات املسلحة عن  
كافة أشكال العنف وضمان ععاقبة 

 عرتكبيها

وضع اآلليات الكفيلة مبنع وععاقبة -3
عمليات االجتا  ابلنساء واالعتداء عليهن 
وإهانة كراعتهن واستغالهلن يف أوقات احلرب 

 والنزاعات

تنفيذ القوانني الدولية اخلاصة حبماية -3
قات النزاعات واحلروب النساء يف أو 

 وععاقبة عرتكيب االعتداءات على النساء

تعزيز التنسيق والاراكة شني -0 
القطاعات الرمسية واألهلية املعنية حبماية 
املرأة هبدف تقيق ختطيط عتكاعل 

 يعتمد النهج التاا كي.

تطوير أدلة إجرائية لكافة العاعلني -0
وعقدعي اخلدعات يضمن خصوصية تدخل  

طاع يف جمال الدعم واحلماية واألعن يف كل  ق
 حاالت النزاعات املسلحة.

إعداد وتطوير السياسات والرباعج -0
الوطنية املراعية للنوع االجتماعي وحساسة 
الحتياجات النساء وحقوقهن ولتعزيز 

 دو هن يف شناء اجملتمع.
 عملية تضمن اليت القانونية األطر وضع -2  

 تفرقوا الذين ةاألسر  ألفراد الامل إعادة
 توفري خالل عن واحلروب للنزاعات نتيجة

 والبحث املاردين واألطفال للنساء احلماية
 .املفقودين األشخاص عن

 على املرأة متكني شراعج  وتنفيذ إعداد -2
 واالقتصادية االجتماعية األصعد كافة

 .والسياسية

اختاذ كافة اخلطوات واالجراءات  -2  
تقيقات سريعة  الضرو ية لضمان اجراء

وفعالة عن جانب هيئات عستقلة للنظر يف 
الاكاوي اليت تقدعها النساء حول العنف 
شاىت أشكاله وضمان اجراءات احلماية 
للضحااي والاهود عن عمليات التخويف 

 واالنتقام. 
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 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 .929لسالم، ص املصد : هيفاء أشو غزالة )حمر (، اإلسرتاتيجية اإلقليمية: محاية املرأة العرشية األعن وا
 : تنفيذ اسرتاتيجيات املشاركة املتبعة من خالل املراحل الثالثة12اجلدول رقم 

 بعد النزاع أثناء النزاع األمن واالستقرار احملور
تعزيز عاا كة النساء على كافة -9 املشاركة

عستوايت صنع القرا  و سم السياسات 
ية والرباعج الوطنية عن خالل توفري البىن التحت

ملالئمة لنمو املرأة وتطو ها ومتكينها يف كافة ا
 اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية

إشراك املرأة يف كافة عستوايت -9
وعراحل صنع واختاذ القرا ات املتعلقة 
مبفاوضات وحل النزاعات شناء 

 السالم وحفظه

 تطبيق آليات كافة يف املرأة إشراك -9
 عباد ات مودع السالم، وتنفيذ اتفاقيات

 النزاعات حل وعمليات اإلقليمية السالم
 .العريب املستوى على

إشراك املرأة يف اآلليات الدولية واإلقليمية -0 
والوطنية ملراقبة تنفيذ االتفاقيات 
واالسرتاتيجيات اهلادفة إىل تعزيز دو ها 

 ومحايتها عن كافة أشكال العنف

تاكيل تالفات نسائية عرشية -0
 د االنتهاكات ضد  املرأةملتاشعة و ص

يف الدول اليت تعاين عن صراعات 
 وحروب

إشراك املرأة يف جهود حفظ السالم -0
وشناء السالم على املستوى اإلقليمي 

 والعريب والدويل.

 وضع وتنفيذ شراعج متكني املرأة على كافة-2 
األصعدة االقتصادية واالجتماعية 

 والسياسية.

تد يب وتثقيف النساء عى -2
ها ات القيادة والرايدة والتأييد ع

 واملناصرة وحل النزاعات.

أتكيد املاا كة التاعة والفعالة للاباب -2
والنساء وغريهم عن السكان األكثر 
تعرضا لألذى، مبا يف ذلك الالجئون 
والنازحون داخليا، عند وضع خطط عمل 
وكنية شاعلة للتصدي للعنف اجلنسي 

 والعنف ضد  املرأة
لى إدعاج املوازنة املراعية للنوع العمل ع-0 

االجتماعي يف املوازانت العاعة وكذلك يف 
 تنفيذ السياسات العاعة يف خمتلف امليادين

إشراك املرأة يف اآلليات العرشية -0
والدولية ملراقبة تنفيذ االتفاقيات 
الدولية حلقوق اإلنسان اخلاصة 
ابلنزاعات املسجلة وتلك املتصلة 

وخباصة النساء حبماية املدنيني 
واألطفال خالل احلرب أو النزاع 

 املسلح أو أية حالة طوا ىء.

إشراك املرأة يف كافة عراحل إعداد -0
األعما  والتخطيط له على املستوايت 

 الوطنية

إشراك املنظمات النسائية يف صياغة -3 
النظام التاريعي وخباصة تعزيز حقوق املرأة 

 وعساواهتا ابلرجل أعام القانون.

إشراك النساء يف تصميم وإدا ة -3
النااطات والفعاليات اإلنسانية 
اخلاصة ابلنساء يف ظروف احلرب 

 والنزاعات املسلحة.

 

زايدة متثيل املرأة يف اهليئات القضائية -0 
  على كافة املستوايت مبا فيها احملاكم الدولية.

  

 .11ة: محاية املرأة العرشية األعن والسالم، ص هيفاء أشو غزالة )حمر (، اإلسرتاتيجية اإلقليمياملصد : 
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 عدد إىل والسالم يستند واألعن املرأة جمال يف وطنية عمل خطة يتضح عن اجلداول الساشقة أن إعداد
 املصاد . توفري إىل إضافة الدول، عن دولة كل يف الوطين والوضع واإلقليمي الدويل اإلطا  عنها العواعل عن
 هي دولة كل يف الوطنية اجلهود أن شل الدول، مجيع يف تنفيذها ميكن عمل خلطة منوذج هناك وليس هذا
 السياسي االلتزام عنها عن خالل شناء املتفرعة واألناطة واملاا يع العمل وشرانعج األولوايت تدد اليت

 قضااي املرأة أنشا الوعي السياسي وإاث ة االلتزام على والعمل السياسية اإل ادة شناء أن الوعي، حبيث وإاث ة
 القيام إىل إضافة املستقبل، يف العمل خطة تنفيذ لنجاح ابلنسبة احلامسة األعو  عن يعترب والسالم واألعن

 واملباد ات الطرق عن وغريها النقاش وجمموعات العمل وو ش والنارات اإلعالم وسائل عرب توعية حبمالت
 تاكيل خالل العملية هذه تستمر األعنية. والقضااي موالسال للنساء والدعم الوعي عستوى لزايدة الفعالة
 أن مبجردو .اإلسرتاتيجية األهداف ضوء يف وتقييمها مبواكبتها للمسؤولني وتسمح وشعدها، العمل خطة

 عمل خطة إعداد يف الاروع تستهدف جهود لبدء الوطنية املؤسسات دعوة ميكن السياسي، االلتزام يتم
 .والسالم واألعن رأةامل حول

 واملدين، الرمسي املستوى على املختلفة املنظمات عن شبكة شناء يف تتمثل اخلطوات أهم عن واحدة إن 
 جمال يف العاعلة وتلك االجتماعي، النوع جمال يف العاعلة احلكوعية غري املنظمات التعاون هذا فيامل

 وسائر األكادميية، واألوساط لوطنيةا اللجان تساهم أن أيض ا وميكن التنمية، قضااي أو املرأة والسالم قضية
 الوزا ات شني عارتك عمل فريق تاكيل إىل احلكوعة عن مبباد ة املسا  يبدأ .املدين اجملتمع عؤسسات

 .العمل خطة وضع عملية إطالق أجل عن الصلة ذات املدين اجملتمع وعؤسسات

 الضعف الدولة، وعواطن يف املرأة لةحلا تليال   الوطنية العمل خطة تتضمن أن الضرو ي عن أنه إضافة إىل
 الرئيسية التحدايت عند اخلطة تقف أن جيب كذلك والسالم، ابألعن ذلك وعالقة أوضاعها يف والقوة

 .وعاا يعها شراجمها تنفيذ تعرتض قد اليت تواجهها وتلك اليت والصعوابت

 يف صلب صريو ة االجتماعي النوع ضم  عنظو  يو له عا أمهية على اإلطا  هذا يف التأكيد وقع وقد
 على وقوف عن التنموية للحد  والوقاية عن العنف ضد املرأة، واملخططات الرباعج ووضع السياسات  سم

 شني التباينات تليل زيرك   حيث ووضعها؛ اخلطط لصياغة األولي ة املرحلة يف اجلنسني التباينات شني تليل
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 عن شه متر   عا وعلى وتعزيزها، األدوا  هذه تكوين يفيةك وعلى األدوا ، يف االختالفات اجلنسني على
 الرئيسة" السياسات يف النوع شُعد "إد اج عفهوم االجتماعي. وأضحى التغيري عسا ات تطو ات ضمن

 والرباعج السياسات وحاجاهتم ضمن صياغة والنساء الرجال عااغل إىل إدعاج هتدف كإسرتاتيجية ععتمدا
 شصفة والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسي ة اجملاالت كافة يف وتقييمها تهاوتنفيذها وعتاشع العموعية

 11والرجل. املرأة شني وإنصاف ا عساواة أكثر تنمية تفضي إىل

 اخلامتة: 

ويف األخري ميكن التأكيد على ضرو ة أن ترشط السياسات واإلسرتاتيجيات شني اآلاث  االجتماعية 
قضية العنف ضد املرأة ليست عاكلة اجتماعية فقط ولكنها هلا آاث  وتبعات واالقتصادية للماكلة، ف

اقتصادية أيضا  تؤثر على اقتصاد الدولة والشد أن ننظر هلا عن هذا اجلانب ليكون حافز إضاىف ملعاجلة 
اليت تؤكد على  0222املاكلة، كما أن املدخل احلقوقي للماكلة يتوافق عع أجندة التنمية املستداعة 

قوق اإلنسان، وناري هنا إىل أننا نسري يف نسق إقليمى دوىل ملواجهة عاكلة العنف ضد املرأة. خاصة ح
يف ظل األزعات اليت مير هبا العامل العريب حاليا  ، ففي وقت األزعات اإلنسانية جند أن املرأة أكثر عن يتعرض 

لذي ميثل  كيزة التحسيس ابلوازع الديين النتائج السلبية املرتتبة على هذه األزعات، دون إغفال التوعية و 
 أساسية للقضاء على هذه الظاهرة ولنا يف سرية  سولنا صلى هللا عليه وسلم أفضل قدوة.

 الهوامش:

 

 سنة يف العريب أصد ه املكتب والذي العرشية املرأة تقدم للمرأة( حول املتحدة األعم هيئة عن جزء حاليا تعد   (اليونيفيم  تقرير يثري 1 
 دول أجندة على السياسية وعاا كتها املرأة متكني قضااي إد اج كيفية حول تساؤال   السياسي األعن نسق عن احلديث إطا  يف 2004

 .وأهدافه النضال هذا تقيق عند السياسي األعن عن املرأة نصيب ضمان كذلك البقاء، أجل عن لتناض
رشية ابلتعاون ،  )عصر: عناو ات عنظمة املرأة العاإلسرتاتيجية اإلقليمية: محاية املرأة العربية األمن والسالمهيفاء أشو غزالة )حمر (،  2 

 .00تحدة(، ص عع جاععة الدول العرشية وهيئة األعم امل
 .02(، ص0222)عصر: عناو ات عنظمة املرأة العرشية، ، إطار العمل العريب حلماية املرأة من العنفهيفاء أشو غزالة )حمر (،  3 
 .00نفس املرجع ، ص  4 
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 املكان نفسه.5 
 املكان نفسه. 6 
نوفمرب، على املوقع،  03 -اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة  7

http://www.arabwomenorg.org/Landing.aspx?ID=1  41/12/24120يوم 

 .03نفس املرجع، ص  8 
، )عصر: عناو ات عنظمة املرأة العرشية، 29،  ص7171-7100العربية ملناهضة العنف ضّد املرأة  اإلسرتاتيجيةهيفاء أشو غزالة،  9 

 .92(، ص0299
 .02-02نفس املرجع، ص ص  10 
 .901(، ص 0299)عصر: عناو ات عنظمة املرأة العرشية،  النوع وعلم اجتماع العمل واملؤسسة.التائب،  عائاة 11 

http://www.arabwomenorg.org/Landing.aspx?ID=1
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 البصمة الوراثية يف التشريع اجلزائري

 شوصوا  عيسوم  :الدكتو 
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 املدية-جاععة حيي فا س 
 ملخص

ينها تليل احلاعض وعن ش  ،العديد عن دول العامل اإلعتماد على الوسائل احلديثة يف اإلثبات اجلنائي قضاء يف جلأ ال    
، وععرفة الافرة اجلينية اليت تتميز عن شخص ألخر ، ويتم هذا التحليل على أي جزء عن أجزاء اجلسم DNAالنووي 

ة، يكاد عة األدلة اجلنائية لقيمتها اإلجياشية ونتائجها املؤكدالباري أو شقاايه ، وأضحى إستخدام هذه الطريقة يف عقد
 اخلطأ ينعدم فيها.

ثر ويسعى لعصرنة جهاز القضاء واإلعتماد على الوسائل األك ،ومبا أن املارع اجلزائري يواكب التطو  التكنولوجي    
يتعلق إبستعمال  42/12د  قانون املاتبه فيه ععا، اصجلنائي للحفاظ على حقوق الضحية و دقة يف جمال اإلثبات ا

حيدد شروط وكيفيات تنظيم املصلحة  222/12البصمة الو اثية يف اإلجراءات القضائية، وأتبعه مبرسوم تنفيذي  قم
املركزية للبصمات الو اثية وسريها ، وشذلك يكون املارع قد  فع اللبس على العديد عن األعو  اإلجرائية حول كيفية 

 و اثية.إستعمال البصمة ال
Résumé  

La jurisprudence a recours, dans bien des pays à travers le monde, à l’utilisation des méthodes 

modernes qui entre dans la recherche des preuves matérielles ou concrètes pour la détermination 

de la faute ou du délit quel qu’il soit et ce, dans le cadre pénal, à savoir, par exemple l’analyse de 

l’ADN (ou DNA) qui est : l’acide désoxyribonucléique, et de suite permettre la connaissance du 

génotype qui facilite la différenciation d’un individu à un autre. Cette analyse peut se faire sur 

n’importe quelle partie du corps humain ou de ses restes, au point que cette méthode est usitée, en 

préalable, dans toute investigation à caractère pénal en raison de sa valeur positive et de ses 

résultats probants et efficients où l’erreur est pour, ainsi dire, pratiquement nulle. 

Et puisque le jurisconsulte algérien est embarqué dans une dynamique de progrès technologique 

et aspire à la modernisation de l’appareil juridique aussi bien structurel qu’infrastructurel, de même 

qu’il espère se fier aux moyens qui lui offrent le maximum de garantie, en matière de précision et 

de rigueur dans le domaine de la détection des délits pénaux pour la sauvegarde des droits aussi 

bien de la victime que de l’accusé, alors une loi 16/03 a été instituée, relative à l’empreinte 

génétique dans les procédures juridiques qui a été suivie par une ordonnance exécutive n° 17/277 

stipulant aussi bien les conditions que les méthodes d’organisation du service central des 

empreintes génétiques et sa gestion, de cette façon le projet aura levé toute équivoque ou confusion 

sur bon nombre d’affaires et de procédures qui relèvent de la méthodologie de l’empreinte 

génétique. 
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 مقدمـة

تعد البصمة الو اثية عن أحدث التقنيات العلمية اليت توصل إليها العلم يف جمال البيولوجيا للكاف عن 
اجلرائم اليت كان يستحيل الوصول إىل عرتكبيها شدون استخدام البصمة الو اثية، حيث يعد هذا االكتااف 

به صهم الو اثية، ويؤخذ كقرينة شعن أقوى وأدق الطرق العلمية ملعرفة هوية األشخاص عن خالل خصائ
قاطعة يف القضااي اجلنائية، والسيما يف جمال اإلثبات اجلنائي وذلك للكاف عن اجلنات والتحقق عن 

 هوايهتم.

ولكن هذا الدليل العلمي أاث  الكثري عن املااكل ابعتبا  أنه ميس ابحلرية الاخصية لإلنسان وينتهك 
حرايت  ابلتوازن شني حق الدولة يف العقاب وتتبع أثر اجملرعني وشني عبدأ حرعته اجلسدية، وشذلك هو يل

 األفراد وعدم جواز املساس حبقوقهم املصونة قانوان.

 22املؤ خ يف  42-12واهتم املارع اجلزائري ابألخذ واستعمال البصمة الو اثية فأصد  القانون  قم 
وم يف اإلجراءات القضائية، وأتبعه ابملرسالذي حيدد كيفيات إستعمال البصمة الو اثية  2412يونيو 

الذي ينظم املصلحة املركزية للبصمات الو اثية  2412أكتوبر 21املؤ خ يف  222-12التنفيذي  قم 
 .42-12والذي يعد مبثاشة شنك يتم فيه ختزين البصمات الو اثية لألشخاص املذكو ين يف القانونية 

 املبحث األول: ماهية البصمة الوراثية:

دث علم الو اثة تطو ا عتباينا يف الدول خاصة تلك املتقدعة أين استفاد احملققون والقضاة عن تطبيقات أح
 ، حيث أخذت شه العديد عن الدول للكاف عن اجلناة.DNAطريقة تليل احلمض النووي 

 املطلب األول: التعريف ابلبصمة الوراثية.

وهو اختصا  لكلمة  DNAة خالاي الكائنات احلية البصمة الو اثية عبا ة عن محض نووي يوجد يف أنوي
Dexyribonuclieceacid  وهو احلمض النووي الرايبوزي املنقوص األكسجني، وقد أطلق عليه هذا
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االسم نظرا لتمركزه دائما يف أنوية خالاي مجيع الكائنات احلية شدءا عن البكترياي والفطرايت واحليواانت، 
 .9الدم احلمراء ابإلنسان حيث إهنا عدمية النواةوإنتهاءا ابإلنسان عدا كرايت 

زوجا عنها،  22ويوجد هذا احلاعض النووي داخل اخللية يف صو ة كروعوزوعات حيث تتكون النواة عن 
فيختلف شني الذكر  22زوجا عن الكروعوزوعات عتااهبة شني الذكر واألنثى وأعا الكروعوزوم  قم  22فال 

عن احلاعض النووي ويلتف حول النواة على هيئة  م1024عن شريط شطول  واألنثى، وكل كروعوزوم يتكون
سالمل حلزونية وشداخل هذا الاريط توجد أجزاء تسمى ابلعقد اجلنائية تمل الصفات الو اثية، واالجزاء 

 .0الفع الة عنها تعد اجلينات املسؤولة عن نقل كل الصفات الو اثية يف اإلنسان

طريق البصمة الو اثية، إذ أن النهاية جلزء عن شريط احلاعض النووي  ويتم تديد هوية الاخص عن
وشعد استخالصه وتليله وتصويره ياري حتما إىل صاحب العينة ذو  خلية حيوانية فقد يكون   حيواان أو 
طائرا أو زاحفا ، وياري جزء إىل انتمائه إىل عائلة ععينة ، وياري جزء اثلث إىل  تبة ععينة وجزء آخر 

، نثىوجزء آخر حيدد نوعه ذكرا أو أضح أنه إنسان، وآخر ينتمي إىل جنس ععني زجني ، أشيض، أصفر يو 
 وأخريا اجلزء األهم وهو التفريدة النهائية للاخصية واليت ال ياا كه فيها أحد وختتلف عن شخص آلخر ،

وجودة يف قاعدة تلك امل واليت تعد عني الدليل لتربئة أو إدانة أي شخص وذلك عرب املقا شة شينها وشني
 . 2البياانت أو املأخوذة عن عسرح اجلرمية

 دى شرعية اختبار البصمة الوراثيةاملطلب الثاين: م

املنظم  2412يونيو عام 11املوافق لـ 1022 عضان عام10املؤ خ يف  42-12قبل صدو  قانون  قم
ول عدى شخاص، أثري جدل فقهي حالستعمال البصمة الو اثية يف اإلجراءات القضائية والتعرف على األ

جواز استخدام البصمة الو اثية كدليل إثبات، نظرا ملا يفرزه تطبيق هذا اإلجراء عن انتهاك خلصوصية الفرد 
وعساسا ابلسالعة اجلسدية له، وذلك إل غاعه على أخذ عينة عن جسمه أو كمية عن دعه مما يسبب نوعا 

لف لذلك لقاعدة عدم  إجبا  شخص على تقدمي دليل ضد عن األمل اجلسدي أو احلسي، كما أنه خما
 نفسه.
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ويف هذا السياق جاءت أغلب املواثيق الدولية لتقر وتثبت حق اإلنسان يف حرعته اجلسدية وواجب 
ال جيوز « 12يف عادته  1102احرتام خصوصيته، فقد نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصاد  عام 

يف حياته اخلاصة او يف شؤون أسرته أو عسكنه أو عراسالته، وال  تعريض أحد لتدخل شخص تعسفي
، وأكد على هذا احلق العهد 6 » حلمالت متس شرفه ومسعته، ولكل شخص حق يف أن حيميه القانون ...

شنصها "لكل فرد حق يف احلرية ويف  1يف عادته  1122الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصاد ة يف 
وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفيا ،ال جيوز حرعان أحد عن حريته إال ألسباب  األعان على شخصه،

 .5ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقر  فيه "

عنه  04وحذا املارع الدستو ي اجلزائري على منط القانون الدويل عندعا أكد على هذا احلق يف املادة 
نسان، وحيظر أي عنف شدين أو ععنوي أو أي عساس تضمن الدولة عدم انتهاك حرعة اإل « شنصها

 .4» ابلكراعة أو املعاعلة القاسية أو اال إنسانية أو املهينة اليت يقمعها القانون 

ومبا أن  حقوق الفرد ليست عطلقة شل عقيدة حبقوق اآلخرين وعصلحة وأعن اجملتمع فينبغي له التمسك 
جسمه تت شعا  املساس حبرعته اجلسدية أو اإلعتداء والتحجج والدفاع عن نفسه إذا أخذت عينة عن 

على اخلصوصية، وإمنا يتعني عليه و يضع ملا جاء شه القانون يف هذا الصدد وعلى القائم أبخذ العينة 
-12عن قانون  2إحرتام كراعة وحرعة احلياة اخلاصة لألفراد ومحاية ععطياهتم الاخصية وهذا أكدته املادة 

أثناء خمتلف عراحل أخذ العينات البيولوجية و استعمال البصمة الو اثية إحرتام كراعة  يتعني  « شنصها 42
األشخاص وحرعة حياهتم اخلاصة ومحاية  ععطياهتم الاخصية وفقا ألحكام هذا القانون والتاريع السا ي 

 .2 » املفعول

ى إذن قضائي علوعلى كل شخص ترى اجلهات القضائية أو عناصر الضبطية القضائية شعد حصوهلم 
يف إطا  ترايهتم أن أيخذوا عينات شيولوجية لتحليلها يف حالة  فض هذا األخري يتعرض لعقوشة جزائية 

يعاقب ابحلبس عن سنة إىل سنتني وشغراعة   « شنصها 42-12عن قانون  12حسب عا و د يف نص املادة 
عن هذا 5عن املادة 3و0و2و1دج كل شخص عاا  إليه يف الفقرات 1440444دج إىل  240444عن 

 . »  القانون يرفض اخلضوع للتحليالت البيولوجية اليت تسمح ابلتعرف على شصمته الو اثة
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 املطلب الثالث: استخدام البصمة الوراثية كدليل إثبات

لك جهة كمة وال متاللجوء إىل استخدام البصمة الو اثية أعر عرتوك جلهات البحث والتحقيق واحملا  
، واستخدام هذه الوسيلة عرد تقريره للجهات القضائية حسبما تستظهره النتائج لكأخرى تقرير ذ

والتحقيقات ومجع األدلة ، فالقاضي اجلنائي عن واجبه أن يتحرى وينقب عن احلقيقة ابلطرق املاروعة 
ج حقيقية  نتائىلواليت توصله للحقيقة مبا اطمأن ضمريه هلا ، ومبا أن استخدام تليل احلمض النووي أتدي إ

 فيها عنعدعة فال عناص للقاضي اجلنائي أن يعتمد وأيخذ هبا . أوتكاد نسبة اخلط

وعن التطبيقات امليدانية الستخدام البصمة الو اثية يف كاف اجلرائم نذكر عنها على سبيل املثال يف  
ن ايفعا أ 1122عام" قرية ان شو و"كاف وفك حادثي اغتصاب عقرون ابلقتل وتتلخص وقائعها أنه يف 

سنة قد متت تربأته عن هتمة ا تكاب اغتصاب عقرتن ابلقتل لفتاتني عن فتيات القرية، حيث  12عمره 
، 1122والثانية لفتات أخرى يوليو ،1122كانت احلادثة األوىل لفتات وقع عليها االعتداء يف نوفمرب 

الاخص اليت تبني  ملين لنفسحيث تبني عن التحليل عينات املساحات املهبلية لكال الضحيتني أن عينة ا
اختالفها عن عينة دم املتهم يف القضية ويف سبيل السعي و اء احلقيقة م حصر كل  جال القرية احملتمل ان 

 جل وم عمل تليل لعينات الدم عن هؤالء الرجال  3344يكون عن شينهم عرتكب احلادث وكان عددهم 
 تلك اليت م تليلها للعينات املهبلية.مث متت عقا نة البصمة الو اثية لكل عنهم، عع 

غا يدفع له عبل نأل الارطة أن شخصا يساوم آخر على وقد حدث أثناء اخذ العينات اكتاف  جا
ن يقدم عينة عن دعه شدال عنه ، فتم القبض عليه وقدم للمحاكمة شعد أن ثبتت البصمة أعن املال نظري 

 .0أدين وم احلكم عليه وعن مث ،هبلية اليت أخذت عن الضحيتنيالو اثية لعينة عن دعه تتطاشق عع العينات امل

وعن تطبيقات استخدام احلمض النووي كذلك تلك اليت نظرهتا إحدى احملاكم األعريكية وابلضبط يف 
( جبرمية قتل طفلة حديثة الوالدة KEVINGREENوالية )كاليفو نيا ( أين أهتم شخص يدعى )

، وتتلخص وقائع القضية أنه عندعا عاد املتهم إىل شيته عن أحد 1121وحماولته قتل زوجته يف عام 
احلاانت وجد اشنته  خمتنقة وزوجته فاقدة الوعي نتيجة ضرشة قوية يف  أسها ، مما أفقدها جزء كبريا عن 
ذاكرهتا فاهتمت زوجها ابجلرمية حلصول خالف شينهما ،  غم شهادة شعض الاهود أبن الزوج مل يكن 
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احلادثة، إال إن املتهم كان ععروفا لدى الارطة أبنه عن عدعين اخلمو  واملخد ات، وعلى ابلبيت وقت 
ابلسجن عدى احلياة إال أنه يف عام GREENخالف عستمر عع زوجته، فحكمت احملكمة على

أن عينات الدم املعثو  DNAسنة يف السجن ثبت عن طريق تليل 12وشعد أن أعضى املتهم  1112
شخص آخر غري الزوج DNAادثة عطاشق لعينات عليه يف حمل احل

(الذي كان عتهما شسلسلة جرائم قتل واغتصاب ونتيجة ليقينية PARKERGERALDيدعى)
 .GREEN4أطلقت احملكمة سراح  DNAمحض 

ابلنسبة للقضاء اجلزائري فقد استخدم البصمة الو اثية يف اإلثبات اجلزائي، وهذا عنذ إنااء املخاشر  اأع 
 ليل البصمة الو اثية وم اإلستعانة هبا حلل لغز الكثري عن اجلرائم.اخلاصة شتح

وعن التطبيقات امليدانية لذلك ويف إحدى القضااي اليت نظرهتا حمكمة اجللفة وتتلخص وقائعها يف عتاشعة 
عت عن ألخرية تراجاملتهم "أ" جبناية هتك العرض واإلضرا  ابلضحية "ج" ، غري أنه ولدى مساع هذه ا

هنا أعرات حبكم عبيتهما شغرفة واحدة و ن اخاها "د" هو عن كان ميا س عليها اجلنس ولعدة أهلا عؤكدة أقوا
حاعل يف األسبوع الساشع  عار ، فتم على إثر ذلك توجيه االهتام لكل عنهما جبناية ا تكاب الفاحاة  

بس املؤقت فيما كان املتهم عكر  عن قانون العقوابت اجلزائري ، وأودعا احل222شني احملا م طبقا للمادة 
ينكر التهمة املنسوشة إليه خالل عراحل التحقيق ، وشعد أن وضعت املتهمة عولودها أعرت حمكمة اجلناايت 
إبجراء تقيق تكميلي يتمثل يف إجراء خربة جينية إلثبات نسب الطفل "ل" وفقا ألعر إبجراء خربة علمية 

 ى إجراء هذه اخلربة مبساعدة الطبيب الارعي للمستافى .وذلك أبخذ عينات عن الدم او عا يساعد عل

كما م ندب  ئيس عصلحة البصمة الو اثية مبخرب الارطة العلمية للقيام ابلتحليل االزم عن أجل تديد 
البصمة الو اثية للمولود "ل"، وشو ود تقرير البصمة الو اثية عن خمرب الارطة العلمية ابجلزائر، أكد أن البصمة 

ه فيه األول "أ"، هنا ال تتطاشق هنائيا عع املاتبأالبصمة الو اثية لالم "ج"، غري  ثية للمولود تتطاشق ععالو ا
 وال عع املتهم الثاين "د" الذي هو أخوها.

و شناءا على هذا التقرير أصد ت حمكمة اجلناايت حكمها الذي قضى شرباءة املتهم "ج" عن جناية 
فحص دت حمكمة اجلناايت يف تكوين قناعتها إىل تقرير اخلبري الذي قام شالفاحاة شني احملا م، حيث استن
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احلاعض النووي لألطراف حمل االهتام والطفل الناتج عن احلمل هذا الفحص الذي نفى الصلة شني الطفل 
 .01واملتهمني

فرت سويف هذا الصدد ومبناسبة مما سة عناصر الارطة اجلزائرية ملهاعهم يف جمال البحث والتحري، أ
، حبيث م إيقاف 2412قضية جنائية لاهر جانفي وحده عن عام  21جمهوداهتم عن ععاجلة وفك لغز 

شريكا قدعوا للجهات القضائية املختصة، حيث  23وفاعال  ئيسيا  21شخصا عاتبها فيه عن شينهم  30
ىل تكمها يف إاعتمدت عناصر الارطة على األدلة العلمية وفحص خمتلف العينات والبصمات ابإلضافة 

 .00عملية حفظ و فع األدلة اجلنائية عن عسرح اجلرمية

 املبحث الثاين: كيفية وشروط استخدام البصمة الوراثية .

دخل الريب يف نفوس  جال القضاء واحلقوقيني شصفة عاعة حول عدى شرعية استخدام البصمة الو اثية 
املتعلق ابستعمال البصمة  2412يونيو  11خ يف املؤ   42-12يف اإلثبات اجلنائي حىت صد  القانون  قم 

املؤ خ يف  222-12الو اثية يف اإلجراءات القاضية، والتعرف على األشخاص وتبعه املرسوم التنفيذي  قم 
، احملدد شروط وكيفية تنظيم املصلحة املركزية للبصمة الو اثية وسريها وشذلك اتضحت 2411أكتوشر 41

 لبصمة الو اثية.الرؤية حول شرعية استخدام ا

 املطلب األول:األشخاص املخول هلم استخدام البصمة الوراثية 

م إنااء املعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام التاشع لسلك الد ك الوطين مبوجب املرسوم الرائسي 
، وقد عاجل عدة قضااي ععقدة 2441ودخل حيز اخلدعة عام  2440جوان 00املؤ خ يف  40/122 قم

توصل إىل نتائج ابهرة عكنت عن التعرف على عدة جمرعني م توقيفهم وإحالتهم على اجلهات القضائية و 
. 

قاعت إبنااء خمرب للارطة العلمية حيوي على  1122جويلية  22أعا ابلنسبة للارطة اجلزائرية وعنذ 
خرب األول على املستوى وهو امل 2440جويلية  24عدة فروع ، حيث م تدشني خمرب البصمة الو اثية شتا يخ
 .07العريب والثاين على املستوى األفريقي شعد جنوب افريقيا



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                         ار للبحوث والدراسات القانونية والسياسيةجملة املن
6 

 

22 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

إبناائه للمخربين املذكو ين  42-12وابلتايل فاملارع اجلزائري اعتمد البصمة الو اثية قبل صدو  القانون 
 آنفا، ولكنه مل حيدد اجلهات اليت هلا حق طلب إجراء التحليل.

نص على اجلهات اليت هلا حق طلب إجراء التحليل الو اثي  42-12ن قانون ع 0وابلرجوع لنص املادة
 وأخذ عينات شيولوجية.

وهي جهات أو دها املارع اجلزائري على سبيل احلصر ألن عثل هذا اإلجراء ميس ابحلرعة اجلسدية 
 لألشخاص وحرايهتم اخلاصة.

ية وإجراء كم االعر أبخذ عينات شيولوجفقد خول املارع لوكالء اجلمهو ية وقضاة التحقيق وقضاة احل   
ملرتكبة ث والتحري عن اجلرائم اتاليل و اثية ، كما أجاز لضباط الارطة القضائية يف إطا  إجراء البح

التعرف على اجملرعني وعكافحة جرائم  القانون العام شصفة عاعة، طلب اخذ عينات شيولوجية وإجراء و 
طالن ى إذن عسبق عن السلطة القضائية املختصة، ويقع تت طائلة شتاليل و اثية عليها شعد احلصول عل

أي إجراء يتخذه ضباط الارطة القضائية دون احلصول على إذن قضائي عند طلب أخذ عينات شيولوجية 
ا او إجراء تاليل و اثية ابإلضافة إىل تملهم للمسائلة اجلزائية طبقا لقانون العقوابت والعقوشة التأديبية وفق

 مصلحة اليت يتبعها.لل

عندعا حدد املخاشر واخلرباء املعتمدين  42-12عن قانون 2وحسن عا نص عليه املارع اجلزائري يف املادة
 وعن جهة أخرى عندعا أضفى السرية على عملية التحليل ،للقيام شعملية التحليل الو اثي هذا عن جهة

د اجلنس، ض النووي دون املنطقة املسؤولة عن تديالو اثي فهي متس املناطق الو اثية غري املافرة عن احلم
فاملناطق املافرة يف احلمض النووي ال جيوز إجراء عملية التحليل الو اثي، تت أي سبب كان ويعد هذا 

 اإلجراء عن النظام العام ألنه يتعلق ابحلرعة اجلسدية لإلنسان.

ية املتداولة شني يس العلمإلجراءات واملقايخذها وفقا لأعليه أن العينات البيولوجية يتم وعن املتعا ف 
مجع  ويقصد هبم قسم الارطة العلمية املختصني يف ،عوان الارطة القضائية عن ذوي االختصاصأضباط و 
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األدلة املادية وغري املادية، وكذا األشخاص املؤهلني هلذا الغرض تت إشراف ضباط الارطة القضائية 
 ن السلطات القضائية.أبعر ع اوكذلك األشخاص الذين سخرو 

ومينع استعمال العينات البيولوجية أو البصمة الو اثية املتحصل عليها وفقا ملا يتطلبه القانون لغري  
فقد  صد هلا املارع  ،06األغراض اليت عن أجلها م اجراء هذا التحاليل أو أخذ العينات تت أي ذ يعة

 .05دج2440444دج اىل 4404441عقوشة احلبس عن سنة إىل ثالث سنوات وشغراعة عن 

حددت األشخاص الذين جيوز أخذ عينات شيولوجية  42-12وابلرجوع لنص املادة اخلاعسة عن قانون
 ألجل احلصول على البصمة الو اثية، حيث قسمتهم إىل فئتني:

 وهم إعا اشخاص عاتبه يف ا تكاهبم جرائم أو ضحااي جرائم أو أشخاص كانوا عتواجدين الفئة األوىل:
مبكان اجلرمية لتمييز آاث هم عن آاث  املاتبه فيهم، او احملبوسني احملكوم عليهم شعقوشة سالبة للحرية ملدة 

 تتجاوز الثالث سنوات وهم كالتايل:

األشخاص املاتبه يف ا تكاهبم جناايت او جنح ضد أعن الدولة او ضد األشخاص او اآلداب العاعة -1
اجلرائم املنصوص عليها يف قانون عكافحة املخد ات او قانون عكافحة  أو األعوال أو النظام العموعي او

تبييض األعوال ومتويل اإل هاب أو أي جناية او جنحة أخرى إذا  أت اجلهة القضائية املختصة ضرو ة 
 ذلك.

 األشخاص املاتبه يف ا تكاهبم اعتداءات على األطفال أو احملكوم عليهم هنائيا عن اجل هذه األفعال.-0

 ضحااي اجلرائم.-2

 األشخاص اآلخرين املتواجدين مبكان اجلرمية لتمييز آاث  املاتبه فيهم.-0

احملبوسني احملكوم عليهم هنائيا شعقوشة سالبة للحرية ملدة تتجاوز الثالث سنوات ال تكاهبم جناايت أو -3
أو اجلرائم املنصوص  جنح ضد اعن الدولة او ضد أشخاص او اآلداب العاعة أو أعوال او النظام العموعي
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عليها يف قانون عكافحة املخد ات أو قانون عكافحة تبييض األعوال ومتويل اإل هاب أو أي جناية او 
 جنحة أخرى إذا  أت اجلهة القضائية املختصة ضرو ة لذلك.

الذين جيوز أخذ عينات شيولوجية لغرض احلصول على البصمة الو اثية هم األشخاص  أما الفئة الثانية-
الذين عجزوا عن التعريف أبنفسهم أو اإلدالء ابملعلوعات الالزعة للتعرف عليهم وكذا املتوفني جمهويل اهلوية 

 واملفقودين.

 وأتيت فئة املتطوعني واألطفال.

واشرتط املارع حضو  أحد أولياء الطفل أو وصيه أو الاخص الذي يتوىل حضانته أو عن ينوشه قانوان  
 ء يتوىل االعر ممثل عن النياشة العاعة.ويف حالة عدم وجود هؤال

 يفية إدارة وحفظ البصمة الوراثيةاملطلب الثاين: ك

على ضرو ة إنااء عصلحة عركزية للبصمة الو اثية، تكلف هذه  42-12عن قانون  1نصت املادة 
نات ياألخرية شتاكيل وإدا ة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الو اثية املتحصل عليها عن تليل الع

 41املؤ خ يف  222-12وم ابلفعل إنااء هذه املصلحة املركزية مبوجب املرسوم التنفيذي  قم  ،البيولوجية
 ، الذي حدد شروط وكيفيات تنظيم املصلحة املركزية للبصمات الو اثية وسريها.2412أكتوشر

ة العاعة أو عن النياشعن املرسوم التنفيذي يرتأس ويدير املصلحة املركزية قاضي  1وحبسب نص املادة 
سنوات اقدعية على األقل يف سلك القضاء، حيث يتم تعيينه 14قاضي التحقيق ممن تتوفر فيهما شروط 

 . 02مبوجب قرا  عن وزير العدل، حيث يسهر القاضي املكلف ابملصلحة املركزية على حسن سريها

الم اآليل جمال اإلع وتساعده يف عمله خلية تقنية تتاكل عن قضاة وعستخدعني وخمتصني يف
ويتوىل القاضي  ئيس املصلحة املركزية التأشري على املعطيات قبل تسجلها يف القاعدة الوطنية   ،00وإدا يني

للبصمات الو اثية، وكذا السهر على تسجيل  املعطيات يف القاعدة الوطنية للبصمات الو اثية وضمان 
 .04حفظها، كما يارف على إجراء عمليات املقا شة
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وأعا عمل اخللية التقنية املساعدة لعمل  ئيس املصلحة فيتمثل دو ها يف اتعني القاعدة الوطنية للبصمات 
الو اثية وعتاشعة عملية جتميع وتسجيل وحفظ البصمات الو اثية والتنسيق شني وحدات املصلحة املركزية 

ني سري املصلحة وتسهر على تسوتنظيم دو ات تكوينية يف جمال استعمال و إستغالل البصمات الو اثية، 
 . 71املركزية

ابإلضافة إىل اخللية التقنية زودت املصلحة املركزية أبعانة إدا ية ترص على استالم طلبات إلغاء 
البصمات الو اثية وتسجيلها يف سجل خاص عرقم و عؤشر عليه عن طرف القاضي املكلف ابملصلحة 

كزية ومتسك تسهر على تبليغ قرا ات القاضي املكلف ابملصلحة املر  املركزية، وتسليم وصل إيداع املعنيني كما
 .70الربيد

وتتاكل املصلحة املركزية عن ثالث وحدات أساسية لكل وحدة عهاعها اخلاصة، أين يرتأس قاضي   
 كل وحدة يساعده خمتصني يف جمال اإلعالم اآليل والبيولوجيا.

نة ابإلضافة ات الو اثية وتصنيفها حسب الفئات املعيفتتوىل الوحدة األوىل املخصصة إلستقبال البصم
 .77إىل انااء وعسك البطاقيات اخلاصة ابلبصمة الو اثية وتتوىل عملية املساعدة التقنية يف عملية املقا شة

وأعا ابلنسبة للوحدة الثانية وهي خمصصة لتسجيل وحفظ البصمات الو اثية، فتتوىل مجع وتسجيل 
و اثية ياانت املتعلقة هبا وتيني القاعدة الوطنية للبصمات الو اثية وحفظ البصمات الالبصمات الو اثية والب

يف القاعدة الوطنية للبصمات الو اثية للمدد احملددة قانوان كما تقوم شعملية حذف البصمات الو اثية 
 .72امللغات

ات القضائية ع اجلهوتتوىل الوحدة الثالثة وهي وحدة التنسيق اخلا جي، حيث تعمل على التعاون ع
وعصاحل الارطة القضائية، ابإلضافة التصاهلا ابملخاشر املختصة يف تليل العينات البيولوجية، وعع أي هيأة 

 .76او عصلحة ععينة يف مجيع املسائل املرتبطة مبهام املصلحة املركزية

ية الذي نصت عليهم و اثوتسعى النياشة العاعة لتسجيل البصمات الو اثية ابلقاعدة الوطنية للبصمات ال
لكن قبل تسجيلهم ابلقاعدة جيب أن ترفق املعطيات كهوية صاحب البصمة  42-12عن قانون  3املادة 
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الو اثية إن كان ععروفا وات يخ وعكان الوقائع وطبيعة اجلرمية املرتكبة ، و قم القضية أو علف اإلجراءات 
، وميكن إلغاء البصمة الو اثية 75نات أو اإلاث  البيولوجية والبياانت اليت تتعلق ابحلرز الذي حيتوي على العي

و ألقائيا صلحة املركزية للبصمات تعن القاعدة الوطنية للبصمات الو اثية أبعر عن القاضي املكلف ابمل
جمد وغري  صبح االحتفاظ  هبا غريأاملعنيني إبنتهاء املدد أو إذا  شطلب عن النياشة العاعة أو عن األشخاص

. وال ميكن يف أي حال عن األحوال أن يتم االحتفاظ ابلبصمة الو اثية يف القاعدة الوطنية للبصمات ضرو ي
 الو اثية ملدة تفوق مخسة وعارون سنة ابلنسبة ألصول وفروع األشخاص املفقودين.

و أنتفاء وجه الدعوى إب عرأه فيهم املتاشعني املستفيدين عن مخسة وعارين ابلنسبة لألشخاص املاتب-
 حكم ابلرباءة  هنائي.

أ شعني سنة ابلنسبة لألشخاص احملكوم عليهم عن ات يخ صريو ة احلكم هنائيا واملفقودين واألشخاص -
، وحيق لكل شخص أخذت عنه عينة شيولوجية ابلاروط املتعلقة شتسجيل 72املتوفني جمهويل اهلوية

إللغائها وحير   حفظها وحبقه يف تقدمي طلبالبصمة الو اثية ابلقاعدة الوطنية للبصمات الو اثية ومبدة 
و أو شطلب عن عصاحل االعن املختصة أللجهات القضائية عن تلقاء نفسها ، كما حيق 70حمضر لذلك

 .74أن تتلف العينات البيولوجية إذا مل يعد االحتفاظ هبا ضرو اي أو صدو  حكم هنائي يف الدعوى

إفااؤها للغري، فينطبق احلال على القاعدة الوطنية ومبا أن لكل عؤسسة أسرا ها اخلاصة ال ميكن 
للبصمات الو اثية فال ميكن ألي عوظف عهما كان أن يفاي أي سر اطلع عليه عن شياانت القاعدة فقد 

دج 240444أشهر والثالث سنوات وغراعة عالية ترتاوح عا شني 0 صد املارع عقوشة احلبس عا شني 
 .21املسجلة يف القاعدة الوطنية للبصمات الو اثية دج كل عن يفاي املعطيات2440444إىل

 خامتة

إن اجملتمعات احلديثة طو ت الوسائل الفنية خاصة يف جمال اإلثبات اجلنائي، فاعتمدت على أساليب -
 جد عتطو ة وعقا ابت فنية دقيقة ات كة أساليب البحث والتحري الكالسيكية و ائها.
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يعد مبثاشة سند قوي يضاف  22-90ليه املارع يف قانون خذ ابلبصمة الو اثية حسب عا نص عواأل
إىل اجلهات القضائية وفصائل البحث والتحري لتتبع اجملرعني وعكافحة جرائم القانون العام، وإنصاف 
ضحااي اجلرائم واملساعدة على التعرف على األشخاص الذين عجزوا عن التعريف أبنفسهم او الذين فقدوا 

 وية.أو املتوفني جمهويل اهل

ويعد إجناز املصلحة املركزية للبصمات الو اثية مبثاشة شنك للبصمات جتمع فيها كل البصمات املأخوذة، 
حيث أحاطها املارع شضمانة حني أوجب قيادهتا وتسيريها لقاضي حمنك ال تقل خربته عن عار سنوات، 

كد على هذا أصمة الو اثية، و خضعوا لتحليل البمما يضفي االستقاللية والسرية التاعة لألشخاص الذين 
 التحصني شرتأس قاضي لكل وحدة عن وحداهتا الثالث.

فراد اجتاه خضوعهم لتحليل البصمة الو اثية أهنا تكون شطلب عن القضاء كما تدعمت حصانة األ
وحده، أو عن ضباط الارطة القضائية شعد حصوهلم على إذن قضائي، وهو عا مينع عناصر الضبطية عن 

 استخدام هذه اآللية اجتاه االفراد. التعسف يف

 قائمة املراجع 
، املركز القوعي لإلصدا ات 0290د/ سامل مخيس علي الظنحاين، حجية البصمة الو اثية يف اإلثبات اجلنائي، الطبعة األوىل عام  10

 .32القانونية، القاهرة، عصر، ص 
 .22عكتبة دا  الثقافة، عمان، األ دن ص  0222بعة األوىل عامد/ عنصو  عمر املعايطة، األدلة اجلنائية والتحقيق اجلنائي، الط 20
د/ عباس فاضل سعيد و د/ حممد عباس محودي استخدام البصمة الو اثية يف االثبات اجلنائي، جملة الرافدين للحقوق، العدد  20

 .023، العراق، ص  0221عام 99اجمللد09
 .9102 اجع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 00
 .9100عهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام  اجع ال 30
 عن الدستو  اجلزائري. 02 اجع املادة  20
 .22اجلريدة الرمسية  قم  0290يونيو91املؤ خ يف  22-90عن قانون  قم  2 اجع املادة   20
ية والطب الارعي ، وم األدلة اجلنائ اجع د/ حمسن العبودي، القضاء وتقنية احلاعض النووي )البصمة الو اثية(، املؤمتر العريب األول لعل 20

 .90ص  0222جاععة انيف العرشية للعلوم األعنية، الرايض السعودية عام 
، عكتب التفسري للنار واإلعالن أ شيل، العراق، ص 0222كوثر أمحد خالند، اإلثبات اجلنائي ابلوسائل العلمية الطبعة األوىل عام  10

222. 
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، 0290الو اثية د اسة عقا نة  سالة لنيل شهادة الدكتو اه، جاععة تلمسان السنة اجلاععية عاينو اجلياليل، اإلثبات ابلبصمة  140
 .290، ص 0293

 09:22على الساعة  22/22/0292 اجع عوقع املديرية العاعة لألعن الوطين على شبكة اإلنرتنت ات يخ الدخول  110
(www.dgsn.dz). 

 ق.عرجع ساش 0290يونيو00املؤ خ   22-90عن  0املادة  120
 ، نفس املرجع. 22-90عن قانون  0املادة  120
 . 22-90عن  2املادة  100
 .22-90عن  92املادة  130
 .22-90عن  3املادة  120
 .022-92عن املرسوم  92املادة  120
 عن نفس املرسوم. 99املادة  120
 .22-90عن قانون  99املادة  110
 عن نفس املرسوم. 90املادة  240
 عن نفس املرسوم. 22املادة  210
 م.عن نفس املرسو  23املادة  220
 عن نفس املرسوم. 20املادة  220
 عن نفس املرسوم. 22املادة  200
 .22-90عن قانون  92املادة  230
 .22-90عن قانون  90ملادة  220
 .22-90عن قانون  90ملادة  220
 .22-90عن قانون  92ملادة  220
 .22-90عن قانون  93ملادة  210
 .22-90عن قانون  92ملادة  240
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 مالك الوطنيةدور القاضي اإلداري يف تكريس احلماية القانونية لأل
 جاععة حيي فا س ابملديةأستاذ حماضر قسم "ب" حليم العروسي، الدكتو : 

 حيي فا س ابملدية جاععةطالب دكتو اه حمــده جلول،    األستاذ:
 ملخص:

لقد خص املارع األعالك الوطنية شصنفيها العموعية واخلاصة حبماية قانونية عتميزة اعتبا ا ملركزها القانوين يف نطاق 
األعوال العاعة، حيث حظيت حبماية عدنية تتمثل يف عدم قاشليتها للتصرف القانوين الناقل للملكية وعدم قاشلية اكتساهبا 
ابلتقادم عن طرف الغري وعدم جواز احلجز عليها عن طريق اجراءات احلجز التنفيذي، ويضطلع القاضي اإلدا ي شدو  

يف أصل احلق وإدعاء متلكها عن طرف الغري عن طريق دعوى احليازة  عهم يف تكريس هذه املبادئ مبناسبة املنازعة
 والتقادم املكسب، ألنه املختص ابلفصل يف هذه املنازعات اليت تؤول إليه تطبيقا للمعيا  العضوي.

 وترتكز هذه احلماية على النصوص القانونية والتنظيمية اليت تنظم األعالك الوطنية ال سيما اليت تنص على أيلولة
األعالك الااغرة للدولة وقاعدة حظر التقادم املكسب على األعالك الوطنية واليت جند هلا تطبيقا عباشرا يف ظل نظام 

 الاهر العيين الذي تعترب هذه القاعدة عن أهم خصائصه.
خص إذا  وابلتايل فإن عناقاة إدعاء التملك عن طريق احليازة والتقادم املكسب الواقع على األعالك الوطنية وابأل

(، فيه كثري عن التجاوز لقواعد احلماية املذكو ة 23/20كان ذلك شعد أتسيس السجل العقا ي يف ظل األعر  قم )
 وعلى القاضي االدا ي التنبه هلا يف املنازعات العقا ية اليت يتص ابلفصل فيها. 

 مقدمة

( عن القانون 22ذلك املادة ) تعترب األعالك الوطنية صنفا عن أصناف امللكية العقا ية كما نصت على
( املتضمن التوجيه العقا ي، وقد خصها املارع حبماية قانونية وإدا ية وجنائية عتميزة عن أصناف 14/23)

امللكية العقا ية األخرى، وتتجلى احلماية القانونية يف عا نص عليه املارع يف القانون املدين عن خالل املادة 
  أعوال الدولة أو حجزها أو اكتساهبا ابلتقادم، وم تكريس هذه القاعدة( عنه اليت عنعت التصرف يف021)

 العاعة يف قانون األعالك الوطنية عن خالل نص املادة الراشعة عنه.

املذكو ة  فإن أحكام املنع ،ومبا أن األعالك الوطنية تنقسم إىل أعالك وطنية عموعية وأعالك وطنية خاصة 
ية املالية أعا األعالك الوطنية اخلاصة فبالنظر لطبيعتها اإلعتالك ،ك العموعيةتنطبق شصفة أساسية على األعال
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فإهنا تكون قاشلة للتصرفات القانونية الناقلة للملكية حىت وإن ضيق عنها املارع إىل د جة أن أصبحت 
للقانون  تاكل االستثناء، أعا ابلنسبة لعدم قاشليتها للحجز أو االكتساب ابلتقادم فإن التعديل األخري

( قد أصبحت هاتني القاعدتني تامالن األعالك اخلاصة للدولة والوالية 42/10( مبوجب األعر )14/24)
 والبلدية.

ويكون دو  القاضي اإلدا ي فعاال يف محاية األعالك الوطنية عن خالل تطبيق هذه القواعد الثالث 
هة لتقادم املكسب وادعاء ذلك أعام اجلوشصفة أكثر وضوحا وجتليا وأكثر خطرا إكتساب هذه األعالك اب

القضائية املختصة يف حالة املطالبة إبلغاء سندات امللكية الرمسية للدولة واليت يتص ابلفصل فيها القضاء 
 اإلدا ي تطبيقا للمعيا  العضوي.

 ولد اسة الدو  املعهود للقاضي اإلدا ي للفصل يف املنازعات العقا ية اليت تكون الدولة أو إحدى
مجاعاهتا االقليمية طرفا فيها وكيفيات تفعيل آليات احلماية املدنية لألعالك الوطنية إ أتينا ععاجلة هذا 

 املوضوع عن خالل طرح اإلشكالية التالية: 

إىل أي مدى ميكن للقاضي اإلداري تفعيل آليات احلماية القانونية لألمالك الوطنية يف ظل املنازعات 
 فصل فيها ؟العقارية اليت خيتص ابل

ولإلجاشة عن هذا التساؤل قسمنا هذه الو قة البحثية إىل ثالث عطالب نتناول يف املطلب األول عفهوم 
قواعد احلماية املدنية لألعالك الوطنية، مث نتناول يف املطلب الثاين االختصاص القضائي يف عنازعات 

ي يف تكريس انونية اليت يرتكز عليها القاضاألعالك الوطنية يف حني نتناول يف املطلب األخري القواعد الق
 هذه احلماية .

 املطلـب األول : قواعد احلماية املدنية لألمالك الوطنية

وهتدف قواعد محاية األعالك الوطنية إىل ضمان استمرا ية أداء هذه األعالك لوظيفة النفع العام دون 
واز التصرف ملدنية لألعالك الوطنية يف عدم جعرقلة ختصيصها لالستعمال العام للجمهو ، وتتمثل احلماية ا

وعدم قاشليتها لإلكتساهبا ابلتقادم وعدم قاشلية احلجز عليها، وتتمتع األعالك العموعية هبذه اخلصائص 
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الثالث يف حني تنسحب اخلاصيتان الثانية والثالثة على األعالك الوطنية اخلاصة ، حىت وإن كان املارع 
 التصرف فيها وهو عا سنرب ه الحقا. قد قيد إىل حد كبري حرية

 الفرع األول : عدم قابلية التصرف يف األمالك العمومية 

ويقصد هبذه القاعدة عدم خضوع األعالك الوطنية العموعية للتصرفات القانونية الناقلة للملكية اليت 
نونيا انقال تصرفا قا ينظمها القانون املدين ، أي أنه ال ميكن لألشخاص املعنوية العاعة أن جُتري عليه

 . 1وذلك حىت ال يتعطل االنتفاع ابملال العام للملكية عا داعت الصفة العموعية عالزعة هلا ،

نها البيع واهلبة عو  إن قاعدة عدم قاشلية التصرف تامل التصرفات القانونية الوا دة يف القانون املدين
بسه عن كية املال العام إىل الغري أو تعط له وتوالتبادل، وكذا الرهن الرمسي ألن هذه التصرفات خترج عل

، وتبعا لذلك فإن املنع ال يسري على التصرفات اإلدا ية طبقا لقواعد القانون اإلدا ي 2آداء وظيفته العاعة
ألهنا ال تؤدي إىل تعطيل آداء هذه الوظيفة، وعنه جيوز تبادل األعالك الوطنية العموعية شني أشخاص 

ويف هذه احلالة فإن التخصيص للمنفعة العاعة ال ينقطع كما جيوز إشرام تصرف  ،قليميةالقانون العام اإل
قانوين كمنح االعتياز الستغالل عرفق عام أو عنح ترخيص لبعض األفراد الستعمال شعض أجزاء األعالك 

 الوطنية العموعية استعماال خاصا كإقاعة كاك يف حديقة عموعية أو على شاطئ البحر.

أغلب التاريعات على هذا املبدأ الذي يقضي شعدم جواز التصرف يف األعوال العاعة وهو وقد نصت 
( عن القانون املدين واملادة الراشعة عن قانون األعالك الوطنية 221عا تناوله املارع الوطين ضمن نص املادة )

 :وسنتناول تبعا لذلك نطاق تطبيق هذه القاعدة والنتائج املرتتبة عليها فيما يلي

عة ترتبط هذه القاعدة شفكرة ختصيص امللك للمنفنطاق تطبيق قاعدة عدم جواز التصرف: : أوال
العاعة ، وهي ترتاوح وجودا وعدعا هبذا التخصيص وابلتايل فإن عناط هذه القاعدة هي األعالك الوطنية 

لراشعة عن القانون ، وذلك لنص املادة ا 3العموعية وخترج شذلك األعالك الوطنية اخلاصة عن هذا احلظر
(14/24.) 
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 ،وإذا كان عنع التصرف عرتبط شتخصيص املال للمنفعة العاعة فإن ذلك قد يكون انشعا عن إ ادة املارع
( عن القانون املدين اليت تعترب العقا ات واملنقوالت اليت ختصص ابلفعل    222وذلك حسب نص املادة )

نه يصبح عاال فإ ،ولة، فإذا عا فقد املال صفته العموعيةأو مبقتضى نص قانوين ملصلحة عاعة أعواال للد
اقلة وجيوز لإلدا ة يف هذه احلالة التصرف فيه ابلتصرفات الن ،خاصا للدولة أو إلحدى مجاعاهتا اإلقليمية

 .4للملكية شعد جتريده طبعا عن الصفة العموعية

نية جندها قد وع إىل النصوص القانو وخبصوص التصرفات الوا دة على األعالك الوطنية اخلاصة فإنه ابلرج
( عن القانون املدين اليت 221جعلت عنها عا يابه استثناء عن األصل العام وهو عا يفهم عن نص املادة )

تنص على أنه " ميكن التنازل أو أتجري األعالك العقا ية التاشعة لألعالك اخلاصة للدولة واجلماعات االقليمية 
ي ختصيصها إذا و د احتمال عدم قاشليتها لتأدية وظيفتها يف عمل املصاحل ، غري املخصصة أو اليت ألغ

واملؤسسات العموعية عن طريق املزاد العلين " ، ويكون ذات التصرفني ابلرتاضي شصفة استثنائية وعرب ة 
 قانوان.

ت ( فإننا جندها قد كر س12/022( عن املرسوم التنفيذي )11( و )14وابلرجوع إىل نص املادتني )
البيع ابملزاد العلين كأسلوب أساسي للتصرف يف األعالك العقا ية يف حالة إلغاء ختصيصها أو إذا مل تكن 
خمصصة وشارط أن ال تبقى هناك فائدة عنها، غري أن املارع مسح ابلبيع ابلرتاضي وضيق جماله وحصره يف 

نية تصرف يف األعالك الوطوعنه نالحظ أن املارع قد قي د حرية الحاالت خاصة على سبيل احلصر، 
 اخلاصة إىل احلد األدىن الذي يستجيب فقط للضرو ات احلتمية اليت تقتضيها املصلحة الوطنية الكربى .

اعدة عدم جواز يرتتب عن تطبيق ق: النتائج املرتتبة عن تطبيق قاعدة عدم جواز التصرف : اثنيا
 التصرف يف األعالك الوطنية العموعية النتائج التالية:

شطالن كل أنواع التصرفات الناقلة للملكية الوا دة على األعالك الوطنية العموعية وللقاضي أن  
 ألن حظر التصرف يف األعالك العموعية عن النظام العام. 5يتمسك هبذا البطالن ويثريه عن تلقاء نفسه
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الستغالل الاواطئ  يازللدولة ومجاعاهتا اإلقليمية أن جتري التصرفات غري الناقلة للملكية كمنح االعت 
أو وعنح  خصة الوقوف و  خصة الطريق وهذه التصرفات عن شأهنا أن ال تتعا ض عع ختصيص امللك 

 .6العموعي، كما ميكن تبادل العقا ات أو املنقوالت شني أشخاص القانون العام االقليمية

 الفرع الثاين: عدم قابلية األمالك الوطنية لإلكتساب ابلتقادم

القاعدة عن عدم جواز التصرف يف األعالك الوطنية، وتعين عدم جواز اعتالك األعالك  تتفرع هذه
العموعية أو اخلاصة ابحليازة القصرية أو الطويلة اليت تبدأ شوضع اليد، وذلك ألنه ملا كان املال العام غري 

تساشه ابلتقادم، وعنه كقاشل للتصرف فيه ابلتصرفات الناقلة للملكية فمن ابب أوىل أن مينع على األفراد ا 
فإن الاخص اإلقليمي املالك يستطيع أن مينع الغري عن وضع يده على املال العام وأن يسرتده يف حال 

، وال جيوز حلائز امللك الوطين العموعي أن يتمسك شقاعدة التقادم املكسب  7وقوع ذلك ويف أي وقت
نه سنتعرض إىل عضمون ونطاق تطبيق هذه ( عن القانون املدين ، وع222املنصوص عليها يف املادة )

 القاعدة والنتائج املرتتبة عليها فيما يلي :

داء : عضمون هذه القاعدة هو عنع االعت عدم قابلية اإلكتساب ابلتقادم: نطاق تطبيق قاعدة أوال
ىل إ الذي قد يضر ابألعالك الوطنية املخصصة للنفع العام ويعرقل أداء وظيفتها العموعية، وهتدف كذلك

عنع األشخاص عن التمسك شقاعدة التقــادم املكسب اليت تبدأ شوضع اليد واحليازة املادية غري املنقطعة 
 واهلادئة والعلنية واليت تنتهي حسب قواعد القانون املدين ابكتساب امللكية ابلتقادم املكسب. 

قرا  جملس الدولة  قم وقد أقر االجتهاد القضائي هذه القاعدة وهو األعر الذي نلمسه عن خالل 
الذي يقر  املبدأ التايل " عىت كان عن املقر  قانوان أنه ال  21/14/2441الصاد  شتا يخ  8(401002)

جيوز التصرف يف األ اضي التاشعة ألعالك الدولة أو حجزها أو متلكها ابلتقادم ، فإن شهادة احليازة احملر ة 
 طلة لعدم عاروعيتها ". لصاحل شخص طبيعي على عقا  علك للدولة تعد اب
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لذلك فإنه ال ميكن لواضع اليد على عقا  عد ج ضمن األعالك الوطنية أن يتحصل على سند علكية   
أو شهادة حيازة عهما طالت عدة وضع اليد على امللك الوطين العموعي ، وإن م ذلك فإنه يكون ابطال 

 .9يئة املالكةه وأن حيكم شه عىت متسكت شه اهلشطالان عطلقا ، وجيب على القاضي أن يثريه عن تلقاء نفس

ونطاق تطبيق هذه القاعدة فإنه ميتد إىل مجيع األعالك الوطنية العموعية عنها واخلاصة حسب املادة    
( عن القانون املدين، وعنه فإن املنع يص األعالك الوطنية العقا ية عنها واملنقولة وال جيوز التمسك 221)

قول سندا للملكية واألصل يف عدم جواز اكتساب األعالك الوطنية ابلتقادم هي قاعدة شقاعدة حيازة املن
خاصة ابألعالك العموعية فقط ، لكن أغلب التاريعات دأشت على متديد هذه القاعدة على األعالك 

ري املارع املص ، وقد استد كتفيد عن هذه احلماية االستثنائيةالوطنية اخلاصة وابلتايل فهي األخرى تس
( 24/33مبوجب القانون  قم ) 1124وكذا تعديل سنة   1131ذلك مبوجب تعديل القانون املدين لسنة 

( عنه على أنه " ...وال جيوز متلك األعوال اخلاصة اململوكة للدولة أو لألشخاص 124حيث تنص املادة )
.. وال أو للهيئات العاعة . االعتبا ية العاعة وكذا أعوال الوحدات االقتصادية التاشعة للمؤسسات العاعة

ها ، ويف حال حصول ذلك حيق للوزير املختص إزالتألعوال املذكو ة ابلفقرة الساشقةجيوز التعدي على ا
 .10إدا اي "

الصاد  شتا يخ  11(2432وقد أقر جملس الدولة هذه القاعدة وذلك عن خالل قرا ه  قم )
ضع أصبحت عن أعالك الدولة خت –كوعينال   –لدية الذي يقر  املبدأ التايل " األعالك الب 14/42/2442

جلميع التاريعات واملبادئ املقر ة حلمايتها ال سيما عبدأ عدم اكتساهبا عن طريق التقادم كما تنص على 
 ".  41/12/1114( املؤ خ يف 14/24( عن قانون األعالك الوطنية )22ذلك املادة )

لى األعالك يقتصر تطبيق هذه القاعدة ع 24/42/2442أعا ابلنسبة للتاريع الوطين فكان قبل ات يخ 
، ريعات املقا نةحلال وعسايرة للتا، إال أنه عنذ هذا التا يخ واستجاشة ملا ميليه واقع االوطنية العموعية فقط

( حيث نصت املادة الراشعة عنه على أن " األعالك 42/10عد ل قانون األعالك الوطنية مبوجب األعر )
غري قاشلة للتقادم وال للحجز عا عدا املسامهات املخصصة للمؤسسات العموعية  الوطنية اخلاصة
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وقد شرعت هذه القاعدة ملصلحة  الاخص العموعي االقليمي فله وحده احلق يف الدفع   ،االقتصادية"
 .12هبا محاية لألعالك العموعية أو اخلاصة عن احلائزين

الصاد   13(134211اعدة أيضا يف القرا   قم )واالجتهاد القضائي للمحكمة العليا كرس هذه الق
 مالذي ينص على املبدأ التايل " ال ميكن اكتساب األعالك الوطنية اخلاصة ابلتقاد 23/42/1112شتا يخ 

الذي يقر  22/11/2444الصاد  شتا يخ  14(244013، والقرا   قم )وليس ألي كان األولوية عليها "
، وأنه ال جيوز متلك ( سنة13تقادم املكسب إال ابستمرا  احليازة ملدة )املبدأ التايل " ال جيوز التمسك ابل

 االعوال العموعية ابلتقادم املكسب ". 

تب على تطبيق هذه : يرت  عدم قابلية االكتساب ابلتقادم: النتائج املرتتبة عن تطبيق قاعدة اثنيا
 القاعدة يف عواجهة الغري النتائج التالية:

د فإن األعالك الوطنية العموعية أو اخلاصة ال تنتقل إىل واضع اليد ويبقى عهما طالت عدة وضع الي 
 احلق يف اسرتدادها قائما يف أي وقت. 

استبعاد تطبيق شعض املبادئ القانونية املعرتف هبا ابلنسبة لألعالك اخلاصة اململوكة عن طرف األفراد  
 با لكسب امللكية .، وقاعدة االلتصاق سبا " حيازة املنقول سند امللكية "وعنه

 الفرع الثالث: عدم قابلية األمالك الوطنية للحجز 

ذ إجراءات وتنفي ،عدم جواز احلجز على األعالك الوطنية هي قاعدة عكملة لقاعدة عدم قاشلية التصرف
ختتلف املراكز  ويف هذه احلالة ،احلجز تقتضي وجود عالقة دائنية شني طالب توقيع احلجز واملدين املالك

ات قانونية وعنطقية وجتد هلا عرب    ،لذلك قر  املارع إحاطة األعالك الوطنية هبذا املنع ،انونية شني الطرفنيالق
 نو دها فيما يلي: 

ال إن إجراءات التنفيذ اجلربي على األعو عدم قابلية األمالك الوطنية للحجز : : مربرات قاعدة أوال
ض عع املصلحة العاعة، وذلك لعدم تصو  إعكانية إعسا  التاشعة للدولة أو جلماعاهتا اإلقليمية يتعا  
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ويستطيع الوفاء مبا عليه عن التزاعات دون اللجوء  ،15الاخص اإلقليمي الذي يفرتض أن ذعته املالية عليئة
 إىل إجبا ه.

ويف نفس الوقت فإنه إذا افرتضنا قاشلية احلجز على األعالك الوطنية فإن ذلك يعد عساسا ابملصلحة 
 يف سبيل تقيق عصلحة خاصة ضيقة لفائدة فرد أو جمموعة األفراد الدائنني. العاعة

ويتفرع عن هذه القاعدة عدم جواز ترتيب حقوق عينية تبعية على األعالك الوطنية ضماان لديون الاخص 
االقليمي كالرهن الرمسي أو الرهن احليازي أو حق التخصيص، ألن الفائدة عن هذه احلقوق تظهر فقط 

ا تباع األعالك املثقلة هبا جربا ابملزاد العلين ، وهذا عا ال ميكن تققه عع األعالك الوطنية طبقا لنص عندع
 املادة الراشعة عن قانون األعالك الوطنية اليت متنع احلجز عليها.

ويف عثل هذه احلاالت يثا  التساؤل حول كيفية استيفاء احلقوق يف حالة عا إذا كانت اجلهة اإلدا ية 
 عتنعت عن تنفيذ التزاعاهتا التعاقدية أو عا أعر شه احلكم القضائي املتضمن عثال دفع تعويضا ألحد األفراد.ا

املتعلق  12/41/1111( املؤ خ يف 11/42وهذه املسألة فصل فيها املارع مبوجب أحكام القانون )
ن ه يسوغ ألعني اخلزينة أ، حيث تنص املادة الثالثة عنه على أن16ابألحكام اخلاصة شبعض أحكام القضاء

أيعر شسحب عبلغ الدين عن حساب اهليئة احملكوم عليها لصاحل اهليئة الدائنة على أن ال تتجاوز العملية 
 احملاسبية شهرين عن ات يخ إيداع عريضة شذلك. 

رب قاعدة اليت تعتعن خـالل تطبيق هذه العدم قابلية احلجز: : النتائج املرتتبة عن تطبيق قاعدة اثنيا
 عن قواعد احلماية االستثنائية لألعالك الوطنية العمـــوعية واخلاصة تتحقق النتائج التالية:

ابستثناء حصص املسامهات  17ال ميكن للجهات القضائية أن تقبل طلبات احلجز على األعالك الوطنية-
 اليت ختصصها الدولة أو إحدى مجاعاهتا االقليمية للمؤسسات العموعية .

 ألشخاص املعنوية اإلقليمية ترتيب حقوق عينية على االعالك الوطنية كضماان للوفاء شديوهنا.  ال جيوز ل-
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 االختصاص القضائي يف منازعات األمالك لوطنية  املطلب الثاين :

ا اختصاص هلملما سة الدعوى املدنية يف إطا  محاية األعالك الوطنية يثو  التساؤل حول اجلهة اليت ينعقد 
عى سواء شصفتها عدعي   أو عد، املخول هلا التمثيل أعام القضاء ، وكذا اجلهاتهذه الدعاوىالنظر يف 

 ،  وذلك عا سنتناوله فيما يلي:عليه

ختصاص : تطبيقا للمعيا  العضوي املعتمد يف توزيع االالفرع األول : االختصـــاص النوعي واإلقليمي 
ية، ختص ابلنظر يف املنازعات املتعلقة ابألعالك الوطنشني اجلهات القضائية فإن القضاء اإلدا ي هو امل

( عن قانون االجراءات املدنية واإلدا ية عع شعض االستثناءات الوا دة يف هذا 244وذلك شناء على املادة )
 القانون    أو القوانني اخلاصة األخرى، وهنا ميكن التمييز شني االختصاص النوعي واالختصاص االقليمي.

 لدعاوى األعالك الوطنية يتحدد تبعا للهيئة اليت تكون طرفا يف الدعوى ، فبناء لنوعيفاالختصاص ا
( عن قانون االجراءات االدا ية فإنه يعود االختصاص النوعي للمحاكم اإلدا ية كلما  241على املادة )

لعموعية احمللية ت اكانت الوالية أو املصاحل غري املمركزة للدولة على عستوى الوالية أو البلدية أو املؤسسا
 .18ذات الصبغة االدا ية طرفا يف الدعوى 

شينما ينعقد االختصاص جمللس الدولة  كد جة أوىل وهنائية يف الدعاوى املرفوعة عن طرف السلطات 
اكم االدا ية ، كما يكون جهة استئناف ألحكام احملألعالك الوطنيةاملركزية فيما يتعلق ابملنازعات املرتبطة اب

 زير املالية شتمثيل الدولة أو يفوض املدير العام لألعالك الوطنية شذلك.ويقوم و 

وجيد  التنويه إىل أنه ينعقد االختصاص للقضاء العادي استثناء يف املنازعات املتعلقة شتبادل العقا ات 
الك ( عن قانون األع12شني اخلواص والدولة أو إحدى مجاعاهتا اإلقليمية ، وهذا عا نصت عليه املادة )

( عن قانون االجراءات املدنية واإلدا ية ، وكذلك االستثناءات الوا دة ضمن نص 312الوطنية و املادة )
( عن نفس القانون اليت تقضي ابختصاص احملاكم العادية يف خمالفات الطرق واملنازعات املتعلقة 242املادة )

و إلحدى نامجة عن عركبة اتشعة للدولة أشكل دعوى خاصة ابملسؤولية الراعية إىل  طلب تعويض األضرا  ال
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الوالايت أو البلدايت أو املؤسسات ذات الصبغة اإلدا ية ، كما يعود االختصاص كذلك لنفس اجلهة 
 .19ابلنسبة لقضااي االستيالء على الرتكات الااغرة أو املهملة اليت ليس هلا وا ث

( عن قانون االجراءات املدنية واإلدا ية 04فإنه طبقا لنص املادة ) أما ابلنسبة لالختصاص االقليمي
 فإنه يعود االختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها العقا  أو عكان تنفيذ األشغال .

عالك : عن خالل استقراء نصوص قانون األالفرع الثاين : صفة التقاضي يف منازعات األمالك الوطنية 
قد وزعت االختصاص على أ شعة جهات وهي الوزير املكلف ( جندها 12/022الوطنية واملرسوم التنفيذي )

 ابملالية والوايل و ئيس اجمللس الاعيب البلدي وعدير أعالك الدولة ابلوالية شصفته ممثال للوزير.

( على أنه يتوىل الوزير 14/24: تنص املادة العاشرة عن القانون ) اختصاص الوزير املكلف ابملالية -0
ضائية و ئيس اجمللس الاعيب البلدي متثيل الدولة واجلماعات اإلقليمية يف الدعاوى الق املكلف ابملالية والوايل

ة املتعلقة ابألعالك الوطنية وفيما يص الدعاوى املتعلقة شعقود التسيري فإن الوز اء املعنيني والسلطات املسري 
صة وذلك ات القضائية املختلألعالك الوطنية ميكنهم متثيل الدولة واجلماعات اإلقليمية كذلك أعام اجله

شناء على نص املادة التاسعة عن ذات القانون غري أنه ال شد أن يكون ذلك ابالشرتاك عع الوزير املكلف 
 (.12/022( عن املرسوم التنفيذي  قم )112ابملالية ، وذلك عا يفهم عن نص املادة )

ليمية أعام شتمثيل الدولة ومجاعاهتا االق: يتحدد األساس القانوين الختصاص الوايل  اختصاص الــــوالــي -7
اجلهات القضائية املختصة يف املادتني التاسعة والعاشرة عن قانون األعالك الوطنية ، وكذا نص املادة 

( اليت تنص على أن " ميا س الوايل املختص إقليميا فيما  12/022( عن املرسوم التنفيذي )112/2)
ذا ه ، املطالبة مبصاحل الدولة يف جمال أعالكها طبقا لقانون الوالية إال إيص أعالك الدولة الواقعة يف واليت

 نص القانون على غري ذلك ".

والعتبا  أن الوايل ميثل الدولة يف واليته فإننا جنده ذا اختصاص عزدوج فهو ميثل الدولة شصفته عفوضا 
ني يارف تهما مجاعتني اقليميتعن طرف السلطة املركزية ، وعن جهة أخرى ميثل الوالية والبلدية شصف

 عليهما وعن اختصاصاته يف جمال األعالك الوطنية متثيلها أعام اجلهات القضائية املختصة.
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: عن خالل نص املادتني التاسعة والعاشرة عن قانون  اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدي -2
ة وكذا البلدية يف تص شتمثيل الدولاألعالك الوطنية املذكو تني سلفا فإن  ئيس اجمللس الاعيب البلدي خم

جمال الدعاوى القضائية الراعية إىل محاية االعالك الوطنية العموعية الواقعة على عستوى نطاقه اإلقليمي 
  سواء كان شصفته عدعيا أو عدعى عليه.

( على أنه 12/022( عن املرسوم التنفيذي  قم )112: تنص املادة ) اختصاص مدير أمالك الدولة -6
تص إدا ة أعالك الدولة وحدها مبتاشعة الدعاوى املتعلقة شصحة عقود اقتناء االعالك العقا ية أو أتجريها " خت

واحلقوق العقا ية وحقوق احملال التجا ية اليت تربعها... على أن تكون املصلحة العموعية التاشعة للدولة أو 
الدعوى  ستقلة اليت أشرعت هذه العقود ممثلة يفاملؤسسة العموعية ذات الطاشع اإلدا ي أو اهليئة االدا ية امل

 قانوان ".

( على دو  االعوان املؤهلني التاشعني إلدا ة 14/24( عن القانون )122وعن جهة أخرى تنص املادة )
أعالك الدولة يف ععاينة كل أنواع املساس ابألعالك الوطنية العموعية واخلاصة التاشعة للدولة أو اجلماعات 

ويالحقون عن ياغلون هذه األعالك دون سند وحيصلون التعويضات املطبقة واألاتوى والعائدات  اإلقليمية ،
 ...وذلك شغض النظر عن املتاشعات اجلزائية.

( عن املرسوم 120( عن املرسوم املذكو  واليت حلت حمل املادة )112وتطبيقا للفقرة الثالثة عن املادة )
ات إدا ة وتسيري األعالك العاعة واخلاصة التاشعة للدولة ويضبط  الذي حيدد شروط وكيفي 20(11/030 قم )

املتضمن أتهيل أعوان إدا ة أعالك الدولة  24/42/1111 كيفيات ذلك  صد  القرا  الوزا ي املؤ خ يف
.حيث تنص املادة الثانية  21واحلفظ العقا ي لتمثيل الوزير املكلف ابملالية يف الدعاوى املرفوعة أعام العدالة

 ه على اختصاص: عن

املدير العام لألعالك الوطنية يف القضااي املتعلقة أبعالك الدولة واحلفظ العقا ي املرفوعة أعام احملكمة   -
 العليا أو جملس الدولة أو حمكمة التنازع.
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عديري أعالك الدولة ابلوالايت وعديري احلفظ العقا ي ابلوالايت يف القضااي املرفوعة أعام احملاكم   أو   -
 جملالس القضائية أو احملاكم االدا ية.ا

ية اليت : إن أهم الدعاوى االدا   املطلب الثالث : تفعيل قواعد احلماية يف ظل دعاوى األمالك الوطنية
تواجهها األعالك الوطنية هي تلك اليت هلا عالقة عباشرة ابالستغالل التعاقدي ملاتمالت األعالك الوطنية    

اغل واالستغالل غري املاروع أو تلك املتعلقة  ابملنازعة يف أصل حق امللكية أو تلك اليت  تناأ عن ال
وغريها كثري ، وسنتطرق إىل شعضها فيما يتقدم مث نعرج على شعض املرتكزات اليت ميكن للقاضي تفعيلها 

 أثناء النزاع محاية لألعالك الوطنية.  

 ة  الفرع األول : أنواع الدعاوى املتعلقة ابألمالك الوطني

 أوال : دعوى تعيني احلدود 

يف أغلب األحيان ال ترعي عنازعات تعيني حدود األعالك الوطنية العموعية الطبيعية أو االصطناعية إىل 
املنازعة يف أصل حق امللكية شرعته ، وإمنا هتدف إىل املطالبة شتعديل حدودها مبا يتماشى وعصلحة املالك 

 عموعي وخاصة يف عرحلة تعيني احلدود واستصدا  قرا ا شذلك ، حيث أنهاجملاو ين مبناسبة اقتناء امللك ال
( فإنه جيوز الطعن يف قرا ات ضبط 12/022طبقا لنص املادة الراشعة والعارين عن املرسوم التنفيذي  قم )

احلدود وفقا للتاريع املعمول شه، ويرتتب عن ذلك  فع دعوى قضائية أعام جهة القضاء اإلدا ي املختصة 
لب إلغاء القرا  اإلدا ي املتضمن تعيني احلدود ، وإذا عا قضت احملكمة إبلغاء القرا  فإن اإلدا ة تكون لط

 علزعة إبعادة ضبط احلدود مبا يتماشى وعنطوق احلكم القضائي الفاصل يف عوضوع الدعوى.

لقضائية اويف ظل هذه املنازعة يكون للقاضي اإلدا ي دو  اب ز يف تقدير عدى عاروعية املطالب 
وعدى عدم تنافيها عع قواعد وأسس احلماية القانونية املقر ة لألعالك الوطنية، فال ميكن أن ُيكسب الغري 

 حقا يكون غري عاروع فيه خرقا لقواعد احلماية.
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 اثنيا : دعوى استغالل األمالك الوطنية 

ابستغالل  املتضمن الرتخيصتستغل األعالك الوطنية العموعية عن طريق العقد اإلدا ي الوحيد الطرف 
جزء عن األعالك الوطنية العموعية عن طريق  خصة الطريق أو  خصة الوقوف ، أو تستغل عن طريق العقد 

 اإلدا ي املتضمن عنح االعتياز على عاتمالت األعالك الوطنية العموعية أو اخلاصة.

ا ي، وعثال ذلك عنح االعتياز يف وهذه السندات عنها عا يكون الرجوع عنها أو إلغاءها ابإلجراء اإلد
الذي حيدد شروط وكيفيات استغالل األ اضي الفالحية التاشعة لألعالك  22(14/42إطا  القانون  قم )

( الفقرة الثانية والثالثة، اليت تنص على أنه يف حالة إخالل املستثمر 22اخلاصة للدولة ، شناء على املادة )
استجاشة  نة وشعد إعذا ه عن طرف الديوان الوطين لأل اضي الفالحية دو صاحب االعتياز ابلتزاعاته التعاقدي

، يطر الديوان عديرية أعالك الدولة شذلك وتقوم شفسخ عقد االعتياز ابلطرق إىل غاية انقضاء األجل
اإلدا ية ويكون الفسخ قاشال للطعن أعام اجلهات القضائية املختصة يف امليعاد احملدد شاهرين عن ات يخ 

 يغ الفسخ.تبل

وعنها عا يكون الرجوع عنه وإلغاءه إال عن طريق القضاء كمنح االعتياز يف إطا  االستثما  شناء على 
، الذي حيدد شروط وكيفيات عنح االعتياز على األ اضي 41/41/2442املؤ خ يف  23(42/40األعر  قم )

( عنه 12وذلك شناء على نص املادة ) التاشعة لألعالك اخلاصة للدولة واملوجهة الجناز عاا يع استثما ية ،
واليت تنص على أنه يرتتب على كل إخالل عن املستفيد عن االعتياز للتاريع السا ي املفعول ولاللتزاعات 
اليت يتضمنها دفرت األعباء اختاذ اجراءات عن أجل إسقاط حق االعتياز لدى اجلهات القضائية املختصة 

 ختص إقليميا. ومبباد ة عن عدير أعالك الدولة امل

ويف هذا اإلطا  ميكن أن يثو  نزاع يف أصل قرا  اإللغاء عن طريق دعوى إلغاء قرا  سحب الرخصة أو 
إلغاء عقد االعتياز ، كما ميكن أن تكون الدعوى للمطالبة ابلتعويض إذا عا حلق صاحب الرخصة ضر  

 ي دعاوي إىل جهة القضاء اإلداجراء تعسف اإلدا ة مبوجب قرا  السحب ، ويؤول االختصاص يف هذه ال
( عن قانون اإلجراءات املدنية واإلدا ية ملباشرة دعوى اإللغاء أو دعوى التعويض اليت 241شناء على املادة )

 .24تسمى شدعوى القضاء الكاعل
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ومبناسبة هذه املنازعات تكون للقاضي اإلدا ي سلطة تقديرية واسعة يف تقدير عاروعية القرا ات اإلدا ية 
اء اليت متنح االستغالل أو تلك القا ات اليت تلغي املنح واالستفادات عن األعالك الوطنية وجيب أن سو 

 يستند القاضي يف ذلك إىل تفعيل وتكريس عبادئ وقواعد احلماية القانونية املقر ة لألعالك الوطنية.
 :  دعوى احليازة وحق امللكية :اثلثا

اكيك أخطر النازعات اليت تثا  ضد األعالك الوطنية وترعي إىل الت تعترب املنازعة يف أصل حق امللكية عن
( عن قانون 123يف أصل احلق فهي هتدد شصفة عباشرة وجود امللكية عن عدعه، وحسب نص املادة )

األعالك الوطنية فإنه يعود االختصاص للوزير املكلف ابملالية أو الوايل أو  ئيس اجمللس الاعيب البلدي كل 
للدفاع عن األعالك الوطنية أعام اجلهة القضائية املختصة وذلك مبناسبة الدعاوي الراعية إىل  فيما يصه

التاكيك يف علكية الدولة حملل املنازعة أو يف إطا  محاية احلقوق و تنفيذ االلتزاعات اليت يتعني عليهم 
 الدفاع عنها أو املطالبة هبا أعام اجلهات القضائية املختصة.

نازعات عن خالل تريك الدعوى املدنية عن طرف األفراد ضد الدولة أو إحدى مجاعاهتا وتثو  هذه امل
اإلقليمية أو العكس ، وتبعا لذلك فإنه يعترب تاكيكا يف امللكية حماولة اكتساب امللكية العموعية أو اخلاصة 

يتم عن طريق ، والذي  25عن طريق التقادم املكسب الذي يارتط فيه أبن يكون العقا  ليس له عالك
عقد الاهرة أو شهادة احليازة أو عن طريق سند امللكية يف إطا  التحقيق العقا ي مبوجب القانون  قم 

، ويف هذا الصدد جتد  اإلشا ة إىل أنه يف ظل تعثر عملية 26( الذي ألغى إجراءات عقود الاهرة42/42)
وص ب العقا ات التاشعة هلا مبوجب نصإعداد عسح األ اضي العام ملدة طويلة جدا جعل الدولة متتلك أغل

قانونية وليس مبوجب سندات  مسية عاهرة لدى احملافظة العقا ية املختصة إقليميا ، وهو عا فتح الباب إىل 
غاية اليوم هلذا النوع عن املنازعات الكثرية اليت تاكك يف امللكية العموعية أو اخلاصة التاشعة للدولة ، واليت 

 حيان إىل ضياع األعالك الوطنية ال سيما  اخلاصة عنها مبوجب التقادم املكسب.تؤدي يف كثري عن األ

كما أن هذه املنازعات قد تثو  حىت يف ظل إعداد عسح األ اضي العام وأتسيس السجل العقا ي 
وتطبيق نظام الاهر العيين الذي يتميز شعدة عبادئ وخصائص متيزه عن نظام الاهر الاخصي واليت تكون 

 ات قانونية يرتكز عليها القاضي يف تكريس احلماية القانونية لألعالك الوطنية.ا تكاز 
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 الفرع الثاين : الوسائل القانونية لتفعيل محاية األمالك الوطنية 

ميكن للقاضي اإلدا ي أن يرتكز على عدة وسائل قانونية لتكريس قواعد احلماية املدنية اليت تتمتع هبا 
تفعيل النصوص القانونية املتعلقة أبيلولة األعالك الااغرة للدولة وذلك ملواجهة األعالك الوطنية وعن ذلك 

دعاوى احليازة والتقادم املكسب ، وكذلك تفعيل قاعدة االعفاء عن قاعدة الاهر املسبق لاهر التصرفات 
عيين لالقانونية الوا دة على األعالك الوطنية اخلاصة ، واالعتماد على عبادئ وخصائص نظام الاهر ا

 واسقاطها على األعالك الوطنية اخلاصة محاية له .

متتلك الدولة األ اضي والعقا ات الااغرة مبوجب عدة نصوص أوال : أيلولة األمالك الشاغرة للدولة : 
املتضمن انتقال األعالك الااغرة  إىل  42/43/1122( املؤ خ يف 22/142األعر )قانونية وتنظيمية عنها 

ء محاية هلذه األعالك ال سيما عنها األ اضي الااغرة والعقا ات املبنية اليت تركها املعمرين ، الذي جا27الدولة
 "( عن القانون املدين اليت تنص كذلك على أنه 222شعد  حيلهم غداة االستقالل ، وأتيت كذلك املادة )

 عول األشخاص الذينتعترب علكا عن أعالك الدولة مجيع األعوال الااغرة اليت ليس هلا عالك ، وكذا أ
 ميوتون عني غري وا ث أو الذين هتمل تركتهم ".

( املؤ خ يف 22/142وقد م ضم أغلب األعالك الااغرة لفائدة الدولة وذلك مبوجب األعر  قم )
حيث أن جممل نصوصه تعترب األعالك اليت  28املتضمن أيلولة األعالك الااغرة للدولة 42/43/1122

 تقالل شاغرة مبوجب إجراءات إعالن الاغو  هي علك للدولة شقوة القانون.تركها أصحاهبا شعد االس

( املتعلق ابألعالك الوطنية وأضاف التعديل األخري 14/24( عن القانون )02وقد كرست ذلك املادة )
عكر ( متلك الدولة األ اضي الصحراوية اليت ال ميا س عليها حيازة  30للقانون املذكو  ضمن نص املادة )

 (.42/10( سنة على األقل عن ات يخ نار القانون )13ئة وعستمرة دون التباس وغري عنقطعة عنذ )هاد

 وعليه عندعا يقوم الدفع هبذه النصوص القانونية لتربير متلك الدولة فإن النص القانوين يعترب أقوى حجية
قانون التوثيق  قم شناءا على  21/12/1124عن السندات العرفية اليت ال تكون اثشتة التا يخ قبل 

(، وجيد  التنويه إىل أنه شناءا على هذه النصوص يفتؤض يف الدولة أو مجاعاهتا االقليمية أهنا 24/11)
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أصلت علكيتها شواثئق وسندات  مسية عاهرة غري أن ضرو ة هذا االجراء ملواجهة الغري ال تقلل عن حجية 
 النصوص  القانونية املذكو ة. 

ص يف ظل املعاعالت العقا ية اليت جتريها الدولة ينالعفاء من الشهر املسبق : اثنيا: إعمال قاعدة ا
( 21املارع يف أغلب األحيان على إعفاء الدولة عن قاعدة إلزاعية الاهر املسبق شناء على نص املادة )

ى د( املتعلق شتأسيس السجل العقا ي واليت تعرتض إيداع الواثئق اخلاضعة للاهر ل22/22عن املرسوم )
احملافظة العقا ية ، وابلتايل فإن قاعدة الاهر املسبق ال تسري يف كثري عن العقود والواثئق املودعة لدى 
احملافظة العقا ية سواء عا تعلق عنها ابألفراد كاهادة احليازة وعقد الاهرة وسند امللكية يف إطا  التحقيق 

يت جتريها الدولة على أعالكها اخلاصة واليت ( أو ابلنسبة للتصرفات ال42/42العقا ي تطبيقا للقانون )
( واملرسوم 21/41تكون عستثناة عن قاعدة الاهر املسبق كعقود التازل عن أعالك الدولة يف ظل القانون )

 ( وعقود االستصالح الفالحي وغريها.42/221)

ازعات العقا ية نوابلتايل فإن هذه القاعدة ميكن للقاضي اإلدا ي أن يعتمد عليها وتفعيلها يف ظل امل
 اليت يتص ابلفصل فيها محاية لألعالك الوطنية اخلاصة.

 اثلثا : مبادئ نظام الشهر العيين : 

وهو عبدأ يعتمد على ختصيص لكل جمموعة علكية أو وحدة عقا ية شطاقة عقا ية مبدأ التخصيص :   -9
قا ، التصرفات ة املادية ، عالك العيف السجل العقا ي تقيد فيها املعلوعات التالية : وصف العقا  عن الناحي

 الوا دة على هذا العقا ، احلقوق الوا دة عن هذا العقا  ) كاحلقوق العينية التبعية (.

وعنه فان نظام الاهر العيين يعتمد على العنصر الثاشت وهو العقا  عكس نظام الاهر الاخصي الذي 
 .29يعتمد على العنصر املتغري وهو الاخص

وعقتضى عبدأ الارعية هو وجوب التحقيق و الرقاشة و املراجعة الدقيقة الساشقة  :مبدأ الشرعيـة  -0
لعملية الاهر فال ياهر احلق العيين إال شعد تنقيته عن كل شائبة حبيث يكون عطاشقا للحقيقة وعنواان هلا 

 .30طاملا أن هذا احلق يتضح مبجرد قيده يف السجل العقا ي
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لدو  الرئيسي إذ يارف على عراقبة وإثبات عا إذا كان هناك نقص يف ويلعب احملافظ العقا ي يف هذا ا
البياانت اليت جيب أن حيتوي عليها السند املراد شهره أو أن حمتـــــوى التصرف خمالف للنظام العام  واآلداب 
العاعة ويقر   فض إجراء عملية الاهر دون أن يتعدى ذلك إىل املساس أبصل السند أو تعديله وذلك 

 املذكو  ساشقا.  22/22عن املرسوم التنفيذي  143تنادا إىل املادة اس

دأ : ويعرف هذا املبدأ ابلثقة العاعة يف السجل العيين ، ويسمى عند البعض مبب مبدأ القوة الثبوتية -2
الاهر وعفاده  أن شهر التصرفات يف ظل نظام الاهر العيين تعترب قرينة قاطعة على علكية احلق العيين إذ 

ح التصرف املاهر عطهر عن العيوب عهما كان عصد ه وابلتايل كون احلقيقة املقيدة حقيقة عؤكدة يصب
هنائية ال جيوز الطعن فيها ال شدعوى البطالن وال شدعوى االستحقاق و االسرتداد وهذا عا ياجع ويطمئن 

 املتعاعلني وابلتايل يعترب حجة يف  عواجهة الغري.

أبي  السجل العقا ي هلا عظهران عظهر إجيايب يتمثل يف أنه حيتج على الغريوعليه فإن الثقة العاعة يف 
 حق عيين عقا ي عاهر وعظهر آخر سليب أنه ال حيتج على الغري أبي حق عيين عقا ي غري عاهر.

: وععناه أن الاهر هو عصد  احلقوق العينية العقا ية سواء كانت أصلية أو تبعية  مبدأ القيد املطلق -0
نائها أو يعدهلا أو ينقلها أو يزيلها إذ ال ميكن االحتجاج هبا شني أطراف التصرف أو يف فهو الذي ي

عواجهة الغري  إال عن ات يخ قيدها يف السجل العقا ي وكذلك احلال ابلنسبة لألحكام و القرا ات القضائية 
. 

ة واالطمئنان لدى د الثقوجند أن هذا املبدأ عرتبط ا تباط وثيق مببدأ القوة الثبوتية فهذا األخري يوج
املتصرف فإن هذه الثقة ال ميكن أن توجد إال شوجود  عبدأ القيد املطلق   الذي يعترب عصد  للقوة 

 .31الثبوتية

: إذا كان التقادم سبب عن أسباب كسب امللكية اليت تبدأ ابحليازة املادية و  مبدأ حضر التقادم -3
ملطلق ن هلذا السبب عن سبيل ألنه يتعا ض عع عبدأ القيد االقانونية فإنه يف نظام الاهر العيين ال يكو 
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وعبدأ القوة الثبوتية  ألن عن ثبت امسه يف السجل العقا ي كمالك للعقا  يصبح يف عأعن عن أن يفاجأ 
 إبدعاء أي عغتصب يزعم أنه ميلك العقا  ابلتقادم.

 قا  ممسوح. وهبذه املبادئ يصبح  نظام الاهر العيين عرآة عاكسة للحقيقة لكل ع

 اخلامتة

عن خالل عا تقدم يتضح أن دو  القاضي اإلدا ي عهم جدا يف تفعيل وتكريس عبادئ احلماية القانونية 
لألعالك الوطنية يف حالة ناوء املنازعة يف أصل حق امللكية ويف هذا اإلطا  يظهر جليا تفعيل املبدأ القاضي 

سبب سة احليازة املفضية إىل إثبات التقادم املكسب كشعدم قاشليتها للتقادم املكسب الذي يبدأ مبما  
 إلكتساب امللكية العقا ية املنصوص عليه يف القانون املدين.

وذلك إلعتبا  أن األعالك الوطنية العموعية واخلاصة ال تكون حمل هلذا العمل القانوين أصال ابلنظر 
م الاهر وذلك سةواء يف ظل تطبيق نظا للنصوص القانونية املذكو ة واليت يكرسها االجتهاد القضائي ،

الاخصي أو العيين ويف ظل هذا األخري يكون القاضي اإلدا ي علزعا شعدم االعرتاف ابحليازة والتقادم 
املكسب الذي ينصب على األعالك الوطنية عرتكزا يف ذلك إىل التأصيل القانوين لطبيعة األعالك الوطنية 

 تطبيق عبادئ وخصائص نظام الاهر العيين ال سيما عنها حظر العموعية أو اخلاصة هذا عن جهة وإىل
 التقادم املكسب عن جهة أخرى.

وللتقليل عن املنازعات العقا ية اليت تثقل كاهل القاضي اإلدا ي وعنها شطبيعة احلال عا ينصب على 
العقا ي شوضع ( املتعلق شتأسيس السجل 22/22( عن املرسوم )12األعالك الوطنية نقرتح تعديل املادة )

أجل يتحصن شعده الرتقيم النهائي عن مجيع طرق الطعن فيه وذلك عا يبعث على استقرا  امللكية العقا ية 
 شصفة عاعة.  

شاهلوام
دولية ، عمان ، ل، محاية املال العام يف ظل املسؤولية اجلزائية للاخص املعنوي ، الطبعة األوىل ، الدا  العلمية اخملد اشراهيم الزعيب ، 1

 .12ص ، 0290األ دن ، 
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 .929ص ،  0292األعوال العاعة ومحايتها عدنيا وجنائيا ، دا  اجلاععة اجلديدة ، اإلسكند ية ، إشراهيم أمحد الارقاوي ،  2
 .002، ص  0290/0293قوق والعلوم السياسية ، جاععة أيب شكر شلقايد ، تلمسان ، حنان عيساوي ، آليات محاية األعالك الوطنية ،  سالة لنيل شهادة الدكتو اه ، ختصص القانون العام ، كلية احل  3

 .922اشراهيم أمحد الارقاوي ، عرجع ساشق ص  4
 .300ص  ، 0220األعوال العاعة ،  عنااة املعا ف ،  االسكند ية، اشراهيم عبد العزيز شيحا ،   5
 0290كتاب الثالث، أعوال االدا ة العاعة واعتيازاهتا ، دا  الفكر العريب، القاهرة، سليمان حممد الطماوي، عبادئ القانون االدا ي، ال 6

 .20، ص 
 .920إشراهيم أمحد الارقاوي ، عرجع ساشق ، ص  7
ص ،  0293محودي عبد الرزاق ، املوسوعة القضائية يف القضااي العقا ية ، الطبعة األوىل ،  وافد العلم للنار والتوزيع ، اجلزائر ،  8

00. 
 .22، ص  9122عبد العزيز السيد اجلوهري ، حماضرات يف األعوال العاعة ، ديوان املطبوعات اجلاععية ، اجلزائر ،   9

 .20سليمان حممد الطماوي ، عبادئ القانون االدا ي ، عرجع ساشق ، ص   10
 .090، ص  0220( لسنة 20جملة جملس الدولة ، العدد )11
 .90، ص  0292 وإلدا ة األعالك الوطنية ، دا  اخللدونية ، القبة ، اجلزائر ، تسيريعبد العظيم سلطان ،  12
، ص  0292مجال سايس االجتهاد القضائي اجلزائري يف القضاء العقا ي ، الطبعة الثانية ، عناو ات كليك ، احملمدية ، اجلزائر ،  13

029. 
 .092نفس املرجع ، ص  مجال سايس االجتهاد القضائي اجلزائري يف القضاء العقا ي ،14
 . 22سليمان حممد الطماوي ، عبادئ القانون اإلدا ي ، عرجع ساشق ، ص  15
( ، الصاد ة  20املتعلق ابألحكام اخلاصة شبعض أحكام القضاء ، ج   عدد )  22/29/9119( املؤ خ يف 19/20القانون  قم )16

 .21/29/9119شتا يخ 
 .012، الدا  اجلاععية ، شريوت ، لبنان ، ص عبد الغين شسيوين ، القانون االدا ي   17
 .29، ص  0220حممد الصغري شعلي ، القضاء اإلدا ي  ) جملس الدولة ( ،.دا  العلوم ، احلجا  ، عناشة ، 18
 .092سلطان عبد العظيم ، عرجع ساشق ، ص 19
وط وكيفيات إدا ة وتسيري األعالك ( الذي حيدد شر 90/002( علغى مبوجب املرسوم التنفيذي  قم ) 19/030املرسوم  قم )  20

 العموعية واخلاصة التاشعة للدولة.
املتضمن أتهيل أعوان إدا ة أعالك الدولة واحلفظ العقا ي لتمثيل الوزير املكلف ابملالية يف  02/20/9111القرا  الوزا ي املؤ خ يف 21

 .00/22/9111( ، الصاد ة شتا يخ  02، )ج  ( عدد )  الدعاوى املرفوعة أعام العدالة
، الذي حيدد شروط وكيفيات استغالل األ اضي الفالحية التاشعة لألعالك اخلاصة  93/22/0292( املؤ خ يف 92/22القانون  قم )22

 .92/22/0292( الصاد  شتا يخ:00))ج  ( عدد للدولة ، 
األ اضي التاشعة لألعالك اخلاصة الذي حيدد شروط وكيفيات عنح االعتياز على  29/21/0222( املؤ خ يف 22/20األعر  قم )23

 .22/21/0222( الصاد ة شتا يخ:01) )ج  ( عددالتاشعة للدولة واملوجهة إلجناز عاا يع استثما ية ، 
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 .990، ص   0222عما  شوضياف ، القضاء اإلدا ي يف اجلزائر ، الطبعة الثانية جسو  للنار والتوزيع ، اجلزائر ، 24
 .03، ص  0229احليازة ، دا  هوعة ، اجلزائر ، محدي ابشا عمر ، حمر ات شهر 25
املتعلق ابلتقادم املكسب وإعداد  22/230( على أنه يلغى العمل ابملرسوم التنفيذي  قم:22/20( عن القانون)91تنص املادة )26

 ية.عقد الاهرة ، ابستثناء امللفات املودعة لدى عكاتب التوثيق قبل ات يخ نار هذا القانون يف اجلريدة الرمس
( , املؤ خة يف 20), املتضمن إنتقال األعالك الااغرة إىل الدولة, الصاد  ابل20/23/9100( املؤ خ يف 00/920األعر ) 27

 .009, ص  20/23/9100( , املؤ خة يف 20العدد )جريدة الرمسية, .009, ص  20/23/9100
( ، الصاد ة  20الك الااغرة للدولة ، )ج  ( عدد ) ، املتعلق أبيلولة االع 20/23/9100( املؤ خ يف 00/920االعر  قم ) 28

 .20/23/9100شتا يخ 
 .01, ص.  0220شوشنافة مجال , شهر التصرفات العقا ية يف التاريع اجلزائري , دا  اخللدونية , اجلزائر , طبعة   29
تنه , اجلزائر, اجستري , جاععةاحلاج خلضر, ابنظام السجل العقا ي يف التاريع اجلزائري, عذكرة خترج لنيل د جة امل ويصات عسعــود,  30

 . 02, ص. , 0292 -0221
 الاهر العقا ي يف التاريع اجلزائري, حبثمقدعلنيلاهادة املاجستريفيعلمالقانوانخلاص ،فرعالقانوانلعقا ي , كلية احلقوقفردي كرمية , 31

 . 23, ص. 0222 -0222والعلوم السياسية, جاععة اإلخوة عنتو ي , قسنطينة, 
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 حكام القانونية للشركات التجارية عدمية الشخصية املعنويةاأل

 األستاذة: عما ة كرمية
 أستاذة عساعدة قسم "أ"
 جاععة حيي فا س ابملدية

 خص:مل

ابلرغم عن املزااي اليت توفرها الاخصية املعنوية يف جمال الاركات التجا ية، إال أننا جند أن املارع التجا ي     
اجلزائري وشعض التاريعات املقا نة تعرتف شبعض الوحدات وتكسبها وصف الاركة التجا ية دون أن تكون هلا 

مبوجب  1993ف هبا التاريع اجلزائري شداية عن سنة الاخصية املعنوية، على غرا  شكرة احملاصة اليت اعرت 
، وكذا الاركة املناأة 5عكر  795 إىل 1 عكر  795، ونظمها عن خالل املواد:12/22 التاريعي  قم املرسوم

 عن 1873 عن الواقع اليت اعرتف هبا القضاء الفرنسي ويف عرحلة الحقة التاريع الفرنسي عن خالل املادة
 الالزعة اإلجراءات اختاذ دون واقعيا، أكثر كاركاء أو شخصان فيها يتعاعل عتبا ها وضعيةاملدين، اب التقنني
 شركة. لتكوين

 مقدمة:    

يهدف  االتفاق مبوجب القانون أوالاخصية املعنوية هي تعبري يستخدم للداللة عن كيان قانوين يناأ     
ابمسه وحلساشه،   باشرة خمتلف العالقات القانونيةيكون له القد ة مل اثشتة وعستمرة، لتحقيق أغراض اجتماعية

كما يكون عؤهال عن الناحية القانونية لإللزام وااللتزام، ويتأتى ذلك شتظافر جمموعة عن األعوال أو 
 .   (1)شخصا قانونيا عستقال عن األعضاء املكونني لهاألشخاص تتعاعل عع الغري على أساس أهنا تاكل 

                                                 
 .02، ص 9120، دا  النهضة العرشية، القاهرة ت التجا ية يف القانون املصريالاركا أنظر: حممود مسري الارقاوي،(1)



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
6 

 

113 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

ة وعتنوعة، فروع القانون، جند أن فكرة الاخصية املعنوية جتد هلا تطبيقات كثري ابلتدقيق يف خمتلف     
سواء يف جمال القانون العام أو القانون اخلاص، غري أن أحكاعها ختتلف ابختالف الوضعيات القانونية 

 وكذا األهداف االجتماعية اليت أناأت عن أجل تقيقها.

دها اعرتف للاركات التجا ية ابلاخصية املعنوية مبجرد قيوابلرجوع للقانون التجا ي، جند أنه     
يف السجل التجا ي، وجعل عنها كيان قانوين عستقل قانونيا وعاليا عن األشخاص املكونني له، و تب 
عن ذلك جمموعة عن اآلاث  القانونية على غرا  متتع الاركة التجا ية شذعة عالية عستقلة، أهلية 

 ة إىل وجود عوطن قانوين هلا.للتصرف والتقاضي، ابإلضاف

يف إضفاء الاخصية القانونية على الاركات التجا ية تتجلى يف عدة عظاهر، فمن ولعل احلكمة     
احلماية قانونية للغري املتعاعل عع الاركة، إذ أن استكمال إجراءات القيد يف جهة جند أهنا توفر 

ا، وعن جهة خص قانوين يفرتض علم الغري هبالسجل التجا ي يعد مبثاشة قرينة على قيام الاركة كا
أخرى جند أن ثبوت الاخصية املعنوية للاركة التجا ية ياكل ضاعنا للاركاء فيها ابختالف عراكزهم 
القانونية، كما يضفي محاية قانونية ملختلف اهليئات اإلدا ية واملالية املسرية هلا، ابعتبا  أن الاخصية 

 ابسم الاركة وحلساهبا. القانونية تفرض عليهم التعاعل

غري أنه وابلرغم عن هذه املزااي اليت توفرها الاخصية املعنوية، إال أننا جند أن املارع التجا ي     
اجلزائري وشعض التاريعات املقا نة تعرتف شبعض الوحدات القانونية وتكسبها وصف الاركة التجا ية، 

 دون أن تكون هلا الاخصية املعنوية.

ن خالل هذه الد اسة البحث يف خمتلف األحكام القانونية اليت خص هبا املارع سنحاول ع    
التجا ي اجلزائري وكذا التاريع الفرنسي الاركات التجا ية عدمية الاخصية القانونية، عن خالل 
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وء التدقيق أوال يف املرب ات العلمية والعملية اليت جعلت التاريعات تتبىن هذا املوقف، وكذا تسليط الض
 على األساليب القانونية اليت تناأ وتسري هبا هذه األنواع عن الاركات.

 احملاصة شركة :أوال
  ؤوس اختذه أصحاب الذي الثقة ووضع التوصية أو " الكوعندا " عقد إىل احملاصة شركة أصول ترجع    

 يقوم العقد هذا أن الوسطى، ومبا القرون يف الكنيسة قبل عن الراب ترمي على للتحايل كسبيل األعوال
  1األشخاص شركات تعد عن قبيل الاركة هذه أصبحت والثقة الاخصي االعتبا  على

 :حالتني يف الاركات عن الاكل هذا إىل اللجوء ويتم    
 يودون طبيعيني أشخاص عدة حلساب عا عملية لتحقيق عسترتة شطريقة عسري لتمويل كوسيلة 

هذا  وأ اد ععني، شخص على الكرتونية أجهزة راءش عملية عرضت لو كما اخلفاء، يف البقاء
ففي  لوحده، العملية اجناز يريد ال أو يستطيع ال لكنه  شح، لتحقيق البيع أجل عن الاراء األخري

ابنتهاء  الاركة وتنتهي آخرين، أشخاص عع حماصة شركة أتسيس إىل اللجوء ميكنه احلالة هذه
 .العملية

اجناز عملية واحدة وعؤقتة، كما قد يكون الغرض عن إناائها أكثر  وقد تناأ هذه الاركة عن أجل    
 تعقيدا كإجناز عمليات أطول عدة.

 أكثر  جيذب عا وهو الاركات، شني للماا كة كتقنية احملاصة شركة أتسيس إىل يلجأ وقد
 لعثا املنجزة، وأحسن للعمليات املسترت الطاشع وكذا الاكل هذا ملرونة نظرا املارتكة الاركات

تفوق  العموعية لألشغال صفقة يف كمزايدين للدخول الاركات عن عدد هو اتفاق ذلك عن

                                                 
 . 149ص ،2005اجلزائر سنة  هوعة، دا  االشخاص، شركات :اجلزائري التجا ي للقانون طبقا الاركة أحكام فضيل، اندية :انظر 1
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 كما احملاصة شركة عدير عع ابلتعاعل اإلدا ة تقوم فهنا حدى، على كل شركة إعكانيات قيمتها
 .1األعضاء الاركات شني فيما واأل ابح األعمال توزيع يتم مث لوحده، ععها تعاعل لو أنه

 مبوجب املرسوم ،1993سنة  يف إال التجا ي التقنني ضمن احملاصة شركة يد ج اجلزائري مل املارع    
 .03/20/9112 املؤ خ 12/22 التاريعي  قم

 املوضوع، حبسب جتا ية شركة اعتربها وإمنا الاكل، حبسب التجا ية الاركات ضمن يد جها مل أنه كما     
شنصها  التجا ي التقنني عن  1عكر   795املادة تؤكده عا وهو ،2الاركات عن ابقي كثريا ختتلف لكوهنا

  .»جتا ية عمليات اجناز تتوىل أكثر، أو طبيعيني شخصني شني حماصة أتسيس شركات جيوز «
 :احملاصة شركة تعريف -10

 عن اكتفى شتبيان أهم ععاملها ضمن املواد وإمنا احملاصة، لاركة دقيقا تعريفا اجلزائري املارع يو د مل    
 .5عكر  795 إىل 1 عكر  795

 ابمسه أكثر يتعاعل أو واحد شخص شني تنعقد عسترتة، شركة أهنا على احملاصة شركة عرف الفقه لكن    
 عن شريك شتقدمي حصة كل فيه يلتزم ععني عاروع استثما  شقصد أكثر، أو آخر وشخص الغري، عع

 تاكل أن دون أو خسا ة،  شح عن عنه يناأ قد عا واقتسام االستثما ، هذا تقيق هبدف عمل أو عال
 يف قيدها عدم شسبب املعنوية ابلاخصية تتمتع ال األخرية هذه أن كون للاركة،  أمسال الاركاء حصص
 .3شهرها وعدم التجا ي السجل

 
                                                 

1  Voir : Yves Guyon, Droit des affaires, Economisa, Paris, 10ème Ed, 1998, Tome : 1, pp.548, 

549. 
 . 257ص ،2000اجلزائر سنة  هوعة، دا  اجلزائري، التجا ي القانون عمو ة، أنظر: عما  2
، 2، ج20ط وعناو ات عويدات، املتوسط حبر عناو ات التجا ية، الاركات التجا ة، قانون يف الكاعل انصيف، الياس :انظر 3

 .123 ، ص9110اب يس -يروت
 اجلديدة اجلاععة دا  وآلياته، التجا ي النااط يف د اسة األعمال: قانون حممدين، وفاء جالل والبد ي العريين فريد مدحم :كذلك انظرو 

 .257 ص ،2000اإلسكند ية سنة  للنار،
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 :احملاصة شركة خصائص -17
 :يلي فيما عموعا اخلصائص هذه وتتمثل

  :أشخاص شركة .أ
 شسندات الاركاء متثيل حقوق ميكن ال أنه ذلك عن ويرتتب اركاء،ال أبشخاص الثقة على تقوم لكوهنا    
 جيوز أنه الاركة، غري ديون وتضاعنية عن شخصية عسؤولية عسؤولني الاركاء يعترب كما 1للتداول، قاشلة

 االتفاق قدعها، وهذا اليت احلصة شعضهم على أو أحدهم عسؤولية تقتصر أن على الاركاء شني االتفاق
  2احملاصة. شركة عدير عع يتعاعل الذي الغري حقوق على له أتثري وال ركاءالا شني صحيح

 .على استمرا يتها الاركاء سائر يتفق مل عا األشخاص شركات انتهاء أسباب شنفس الاركة تنتهي كما     
فإنه   يةأعماال جتا ابشر إذا أنه إال احملاصة، شركة إىل انتمائه مبجرد اتجرا احملاص الاريك يعترب وال    

 ابلضرو ة فقد ليست جتا ية احملاصة ، فاركة3التجا ي السجل يف القيد عليه ويتعني الصفة هذه يكتسب
 .4طبيعتها على يؤثر ذلك أن دون التجا ي الاكل تتخذ قد املدنية والاركة عدنية، أبعمال تقوم
  مسترتة: شركة .ب

 فهي الاركاء، شني إال يف العالقات هلا ودوج ال أنه يف األشخاص، شركات ابقي عن احملاصة شركة ختتلف
 املاروعني والسبب واحملل الصحيح فيها الرضا يتوفر أن الشد إذ العقود، يف العاعة لألحكام ختضع شركة

 الاركة يف حبصة شريك كل عسامهة يف واملتمثلة شعقد الاركة، اخلاصة األ كان توفر وكذا الاركاء، وأهلية
 ال فالاركة ذلك، عدا وفيما .الاركاء واخلسائر على األ ابح توزيع ايل قصدع عاروع يف االشرتاك ونية
  .ذاهتا االشرتاك واقعة عن تناأ أن ميكن احملاصة فاركة الاهر، إتباع إجراءات وال ابلكتاشة تلزم

                                                 
 .التجا ي التقنني عن  5عكر   795املادة :انظر 1
 .314ص ،2003املعا ف،  عناأة واالستثما ، واألعوال اصاألشخ شركات :التجا ية الاركات الاوا يب، عوسوعة احلميد عبد انظر: 2
 .259ص ذكره، سبق عرجع حممدين، وفاء جالل والبد ي العريين فريد حممد :أنظر 3
 .222ص  ذكره، سبق عرجع الاوا يب، احلميد عبد انظر: 4
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ري الغ الزعان إلعالم والاهر الكتاشة أن الاركات، عن وغريها احملاصة شركة شني التفرقة عن واحلكمة    
 وجدت، إن الكتاشة طريق عن شينهم حماصة شركة وجود إثبات للاركاء جيوز ذلك، على وشناء شوجودها،

 1 اإلثبات طرق عن غريها أو الاهود شهادة أو ابلدفاتر أو
 املقصود وليس عسترتة، شركة إذن فهي له، تكاف ال ألهنا الاركة هلذه وجود فال للغري، ابلنسبة أعا    
 قياعها يعين ال الواقع، فكوهنا عسترتة يف عوجودة فالاركة القانوين، وإمنا املادي االستتا  ابالستتا  هنا

طريق  عن هبا الغري علم عدم املتمثل يف القانوين االختفاء هو املقصود وإمنا عاروعة، غري سرية أبعمال
 فاركة الاركاء، أمساء على حيتوي شعنوان املعاعالت على والتوقيع الاهر أو التجا ي السجل يف القيد

 2لإلشها . ختضع ال احملاصة

 هذا أعام املسؤول الوحيد الاركة وحلساب ابمسه الغري عع يتعاعل الذي احملاصة شركة يف املدير ويعترب   
 3.الغري

 شقيدها الاركاء عثال قام إذا أعا صدفة، شوجودها الغري علم لو حىت التسرت شطاشع عتميزة الاركة وتبقى    
 االسم هذا الاركة، أو استعملوا ابسم الغري عع تعاعلوا أو قضائية دعوى أقاعوا أو التجا ي، السجل يف

 وتتحول حماصة صفتها كاركة تفقد فإهنا ،4ابمسها شنكيا حسااب فتحوا أو السلع نقل شاحنات على عثال
 للاكل وفقا البسيطة شركة التوصية أو التضاعن كاركة األشخاص شركات أشكال عن آخر شكل إىل

  .5للغري عليه تظهر الذي

                                                 
 .221و 308ص ص  نفسه، املرجع انظر: 1

 . 44 ص، 0229، سنة 29 العدد املوثق، ةجمل احملاصة، شركة كيحل، الكرمي عبد :كذلك وانظر
 .التجا ي التقنني عن  2عكر   759املادة :انظر 2

3  Voir : Paul Didier, Droit commercial : L’entreprise en société, P.U.F, Paris, 1ère Ed, 1993, Tome 

2, p.502. 
4  Voir : Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, p 676. 

 . 124ص عرجع سبق ذكره، انصيف، الياس :ظرأن 5
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 أنه عنه يفهم عسلكا سلك أبن االلتزام ابالستتا ، أو شعضهم الاركاء أحد خالف وأن حدث وإذا    
 ابلنسبة احملاصة وصف زال إبذهنم، الاركاء اآلخرين ابقي عن أمساء ابلكاف قام أو الاركة ابسم يتعاعل
 حماصة، إليهم ابلنسبة الاركة ظلت ضمين، عنهم ولو إذن دون عن الاريك شذلك قام إن مجيعا، أعا إليهم
 .1الغري عواجهة يف وحده يكون علزعا الاريك هذا ولكن

 الاركات هذه تلزم اليت اجلبائية اإلدا ة عواجهة يف االستتا  لصفة وجود ال أنه إىل اإلشا ة وجتد  هذا    
 املناسبة. للضريبة وختضعها ابلوجود ابلتصريح

 أن تكون مينع ال هذا ولكن  أينا، كما عسترتة احملاصة شركة تكون األحيان أغلب يف أنه صحيح    
 يتم قد احملاصة لاركة الظاهر حياهتا، والطاشع خالل كذلك تصبح أو أتسيسها عنذ سواء ظاهرة كذلك
 عن يننيعع ألشخاص الاركة تظهر قد كما العمليات عسترتة، ابقي وتبقى ععينة عملية على إضفاؤه

 يف يناط حماص شريك كل فإن األحوال كل جبانب املسري، ويف فقط واحد شريك إظها  أو الغري،
 ابقي عع التضاعن وجه وعلى الغري عواجهة يف شخصيا يكون عسؤوال شريك، أنه على الغري عواجهة
 .2الظاهرين الاركاء

 ( أنPaul Didierفريى الفقيه ) اء،شرك أهنم على احملاصة شركة يف الاركاء كل ظهو  حالة يف أعا   
 إىل قد تولت للغري الطريقة هبذه تظهر اليت احملاصة شركة يعترب ال أنه الفرنسي يظهر التجا ي التاريع

 3صحيحة. وتبقى ظاهرة حماصة شركة هي وإمنا تضاعن، شركة

                                                 
 .التجا ي التقنني عن 0 عكر  213 املادة :انظر 1
 .712 ص ،03العدد  ،1964الكويت، احلقوق، جملة الاركاء، عراكز على أثرهو  الاركة إفالس ،عوض الدين مجال .د :كذلك انظرو 

2 Voir : Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial : Sociétés commerciales, Dalloz, Paris, 

8ème Ed, 2001. p  222 . 
3 Voir : Paul Didier, Droit commercial: L’entreprise en société, P.U.F, Paris,1ère Ed, 1993, Tome 

2., p.503. 



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
6 

 

121 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

  :1املعنوية ابلشخصية تتمتع ال شركة ج.

 ععنواي، شخصا احملاصة شركة تعد فال وال عاهرة، التجا ي سجلال يف عقيدة كوهنا لعدم  اجع وهذا    
 ععنوي شخص إنااء قصد دون أكثر، أو جتا ية عملية إجناز قصد شخصني شني أشرم عقدا تعترب وإمنا

 .2املتعاقدين األشخاص عن عستقل

 :التالية النتائج املعنوية الاخصية ععدوعة شركة كوهنا عن ويرتتب    

 وجود هلا ليس لاركة ابلنسبة فائدهتا لعدم وذلك هبا، خاصا امسا وال  ئيسيا كزاعر  متلك ال أهنا 
 شريك يتعاعل كل شل ابمسها، العقود تربم أن احملاصة لاركة حيق ال ، وابلتايل3الغري عواجهة يف
 .التجا ي التقنني عن 4 عكر  795 املادة أكدته عا وهو الاخصي، ابمسه الغري عع

 دويل أو أجنيب عنصر هناك كان وأن حدث إذا ولكن جنسية، وال عوطن احملاصة لاركة ليس 
 أقرب عنصر عن البحث إىل تلجأ احملاكم فإن عا، نزاع شصددها يثا  اليت التجا ية املعاعالت يف

 .االستغالل عكان أو الاركاء جنسية :عثل التطبيق، الواجب القانون لتحديد  شط
 قاشلة غري املقدعة الاركاء حصص لكون  اجع وهذا قلة،عست عالية شذعة الاركة هذه متتع عدم 

للمدير  ويعود للاركاء احلصص علكية تبقى شل الاركة،  أمسال ُتكوِّن ال فهي علكيتها، النتقال
احلل  أن على الاائعة، امللكية قواعد احلصص هذه شاأن تطبق وابلتايل فقط، االنتفاع حق

التجا ية،  العمليات اجناز لتويل أكثر أو شريك ىلإ احلصص علكية نقل هو الواقع إىل األقرب
الذين  الاركاء لباقي شخصيني عدينني يصريون وابلتايل للحصص، عالكني شخصيني فيصبحون

 .احلصص قدعوا

                                                 
 .التجا ي التقنني عن 0 عكر  213 املادة :انظر 1
 .903و 900ص ص  عرجع سبق ذكره، انصيف، الياس :أنظر 2

3 Voir : Yves Guyon, op.cit, p551. 
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فإذا سلمت احلصص للمدير على سبيل امللكية، يصبح عالكا شخصيا هلا، ويصري عدينا شخصيا     
ا، فلس املدير فال جيوز للاريك الذي قدم له حصته أن يطالبه ابلوفاء هبلباقي الاركاء. ويف حالة عا إذا أ

شل جيوز له فقط طلب قيد دينه يف تفليسة املدير كسائر الدائنني العاديني، واحلصول على النسبة احملددة 
 .1يف أعواله
 على امتق شل الدعاوى عليها تقام ال كما الغري، على قضائية دعاوى  فع احملاصة لاركة حيق ال 

 .2إفالسها إعالن طلب جيوز ال كما شخصيا، املدير أو الاريك
 هذه ألن والتجا ية، املدنية احملاصة شركة شني للتفرقة أمهية ال أنه العملي الواقع يف يالحظ 

ختضع  ال كما التجا ي، السجل يف والقيد التجا ية الدفاتر عسك على جترب ال كاألوىل، األخرية
 .املعنوية ابلاخصية تتمتع ال أهنا طاملا لإلفالس

 ويف اخلتام ميكن إمجال عزااي وعيوب شركة احملاصة فيما يلي:    

تعترب هذه الاركة الاكل األنسب لألشخاص الذين ال يريدون أن يظهروا للغري أهنم شركاء، وهذا  اجع    
ت عن ا للاركاء اإلفاللكوهنا شركة عسترتة مبا أهنا تفلت عن كل إجراءات اإلشها ، وهو عا يسمح أيض

 .3صراعة قانون املنافسة. كما تعترب الاكل األكثر تناسبا إلجناز عمليات عؤقتة

 ععقدا، وال ليس عكلفا أتسيسها فإن وابلتايل املعنوية، الاخصية عدمية شسيطة شركة احملاصة شركة تعترب   
 اجملال يفتح املعنوية نعدام الاخصيةا أن كما .األخرى العقود ابقي عع ابملقا نة طويال وقتا يتطلب وال

 عقد عوضوع يص فيما – العاعة واآلداب العام النظام إطا  يف -احملاصني للاركاء التعاقدية احلرية أعام
 و الاركة، وإدا ة تسيري نظام حيددون كما واخلسائر، األ ابح توزيع كطرق شروطه، خمتلف و الاركة

                                                 
 .903ص  عرجع سبق ذكره، انصيف، الياس :أنظر 1
 .126ص نفسه، املرجع :املعىن هذا يف انظر 2

3  Voir : Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, p221 . 
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 اإل ادة عبدأ سلطان عن قراب أكثر نكون وهبذا .تلف القطاعاتخم يف املتاجرة يف كذلك احلرية تظهر
 1األكثر تقييدا. الاركات تقنيات عع ابملقا نة

 فإن النتائج للغري، احملاصة شركة تظهر فعندعا .تعيبها سلبيات احملاصة لاركة جند املقاشل يف لكن    
عن  انجتة الغري ابلتزاعات عواجهة يف علتزعا يكون عنهم واحد فكل احملاصني، الاركاء على سلبية تكون

 .2جتا ية الاركة كانت طبعا إذا ابلتضاعن وهذا آخر، شريك قبل عن الصفة هبذه عنجزة تصرفات

األجل، فاملسري الذي  طويلة للعمليات ابلنسبة عائقا الاركة هذه يف املعنوية الاخصية غياب يعترب كما     
 اخلطرة العمليات الكافية لتغطية املالية اإلعكانيات ميلك ال عندعا الغري ثقة حيقق قد ال للغري وحده يظهر

 .واملكلفة

 فذلك يؤدي احملاصني، الاركاء شني هلا أتسيسي قانون ترير غياب الاركة، هذه على كذلك ويعاب    
 .3املعرفة حق شينهم يتعا فون الذين الاركاء شني حىت نزاعات إىل غالبا

 الواقع من املنشأة الشركة اثنيا:

 ذكر جاء على حيث الفرنسي، نظريه عكس على الواقع، عن املناأة للاركة اجلزائري املارع يتطرق مل    
 تنص إذ شركة احملاصة، ينظم الذي الفصل يف وابلتحديد املدين، التقنني عن 1873 املادة يف الاركة هذه
 .4«الواقع عن ناأةامل الاركات على الفصل أحكام هذا تطبق«يلي:  عا على املادة هذه

 .خصائصها خمتلف وإىل الاركة هذه تعريف عن كل إىل سنتطرق أييت وفيما    

 

                                                 
1 Voir : Yves Guyon, op.cit, pp.549 550 

Et : Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, p667. 
2 Voir : Idem, p676. 
3 Voir : Ibid, p.669. 
4 Voir : Paul Didier, op cit, p.342. 
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 :الواقع من املنشأة الشركة تعريف -10
 يتعاعل اليت الوضعية هي الواقع عن املناأة الاركة« :يلي ( كماPhilippe Merleالفقيه ) عرفها    
  .1«شركة لتكوين الالزعة اإلجراءات اختاذ دون ولكن واقعيا، أكثر كاركاء أو شخصان فيها

أو  شني األقا ب كالاركة احلاالت، عن العديد يف تصو ها ميكن التعريف هذا يف املقصودة والواقعية    
 .ويعمالن ععا يعياان شرعية غري عالقة ترشطهما شخصني شني حىت أو األصدقاء أو الزوجني

 أهنا شركة عناأة على عقرشني شني عتبادل تعاون كل ال يفسرأ على دائما يسهر الفرنسي، القضاء لكن    
 العاعة. القواعد يف اليت جندها الاركاء شني العالقة خصائص كل توافر عن التأكد على يعمل إذ الواقع، عن

2 

واختصاصها  إعكانياهتا حبسب عنها كل تساهم جممعة، عؤسسات شني الاركة هذه تصو  ميكن كما     
 يف عاروع عارتك، كإجناز زشون قبل عن إجنازه طلب ععقد عاروع تقيق أجل عن اهاإحد إدا ة وتت
 .املهنيني عن العديد تكاتف يستوجب اليت املدنية اهلندسة جمال

عن استيفاء  العاجز للدائن السماح يف يتمثل األول أثرين، تنتج الواقع عن املناأة الاركة فإن عمليا،   
 فهو أهنا تعطي الثاين األثر للمدين، أعا الفعلي الاريك على ابلرجوع ععه دتعاق الذي املدين عن حقوقه

 .3املارتك عن االستغالل حصة على احلصول يف احلق شريكه عنه وختلى عمال قدم الذي الفعلي للاريك

 :هلا املشاهبة الشركات عن الواقع من املنشأة الشركة متييز -17
تتمتع ابلاخصية  ال وشذلك عسجلة، غري أهنا يف احملاصة ةكارك الواقع عن املناأة الاركة تتميز    

 شخصني أو شني شبه عقد عن وإمنا عقد، عن تناأ ال أهنا يف احملاصة شركة عن تتميز حني املعنوية، يف

                                                 
1  Voir : Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, p221 . 
2 Voir : Paul Didier, op cit, p.342. 
3 Voir : Idem, p.506. 
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 يف العمل طريق عن كاركاء هؤالء ابلتصرف قام وإمنا ضمنيا، وال صراحة ال شركة عقد إشرام دون أكثر
 .1التسيري يف االشرتاك وكذا األ ابح واخلسائر واقتسام أعوال، عن قدعه امب كل عارتكة عؤسسة

 وهنا دون تسجيلها، ظاهرة تكون قد احملاصة شركة أن مبا الاركتني، هاتني شني التمييز أحياان ويصعب    
الواقع،  عن الاركة املناأة يف وهو عا ينعدم  إنااء الاركة يف الاركاء إ ادة على للتمييز كمعيا  تعتمد
 القول أن التمييز جيوز ولكن 2ذلك كتاشة، حير وا مل لو حىت الاركاء طرف عن احملاصة شركة يف عنها واملعرب

 .األحكام القانونية خلضوعهما لنفس نظرا ،3عمليا الفائدة عدمي الاركتني هاتني شني

 أتسيس الاركة فيها يكون اليت الوضعية هي األخرية هذه أن حيث الواقع، شركة عن متييزها جيب كما     
 إذ يارتط العتبا  احلل، قبل الواقع شركة أعام نكون وهنا التأسيس، يف عيب وجود عع ولكن عقصودا

 ابلبطالن، احلكم قبل ابشرت أعماال قد الاركة تكون أن الفعلية ابلاركة تسمى عا أو واقع شركة الاركة أن
 ميكن واقعي. وال هلا كيان يكون أعماهلا فال عباشرة يف أتبد أن قبل شبطالهنا قضائي حكم صد  عا إذا أعا

 اخلاصة، األسباب إحدى تتحقق أن جيب وإمنا البطالن، حاالت مجيع يف الواقع شركة شوجود االعرتاف
 الاهر. وتبقى أو الكتاشة الاكلية أي  كن توفر أو عدم  ضاه شاب عيب أو الاركاء أحد أهلية كنقص
 يف عوجودة الاركة هذه تكون لتصفيتها، وشذلك ابلقد  الالزم عستقلة ويةععن شخصية الواقع لاركة

 محاية فكرة جتسيد هبدف وذلك واقعي فعلي كيان وإمنا كيان قانوين له ليس وجودها ولكن املاضي
 4القانونية. املراكز الستقرا  وتقيقا الظاهرة األوضاع

 . 5الواقع وهي شركة واحدة تسمية تت الواقع وشركة الواقع عن املناأة الاركة شني خلط هناك وعموعا    

                                                 
1 Voir : Ibid, pp.505, 506. 
2 Voir : Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, pp.679, 680. 
3 Voir : Idem, p.6800 

 .30-30ص  ذكره، سبق عرجع فضيل، انظر: اندية 4
5  Voir : Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, p221 . 
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 :الواقع من املنشأة الشركة خصائص -12
 ظاهرة الواقع شركة عن املناأة الاركة فإن املسترت، الطاشع ذات احملاصة شركة عكس علىظاهرة:  شركة .أ

 .الواقع يف يظهر الذي الاركاء سلوك األشخاص سلوك خالل عن للغري
وعدم  الاركة هذه تسجيل عدم السبب يف ذلك إىل ويرجعاملعنوية:  لشخصيةاب تتمتع ال ب. شركة

 نفس النتائج اليت أشران إليها ملا كنا شصدد ععاجلة شركة احملاصة. ذلك عن ويرتتب شهرها،
نتائج  كل تسوية ذلك و اء عن يهدف إذإهنائها:  أجل من إال القانوين للوجود تظهر ال ج. شركة

 .1الاركة دائين حقوق تسديدل أو الاركاء انفصال

 املزااي فإن نفس الواقع، عن املناأة الاركة على تطبق احملاصة شركة على املطبقة األحكام نفس أن مبا    
 شني الاركتني، فالفرق الوحيد الواقع. عن املناأة الاركة يف جندها احملاصة شركة يف جندها اليت والعيوب

 تصرفات عن ظاهر الاركة يستنتج وجود إذ الواقع، عن املناأة الاركة يف عنها املعرب غري االشرتاك نية هو
 احملاصة شركة يف الاركاء أن حني يف هذه الاركة، وجود عن الكاف صعوشة إىل يؤدي عا وهو الاركاء،

 .2شينهم التأسيسي القانون حير وا لو مل حىت إب ادهتم، الاركة شتأسيس قاعوا عن هم

 اخلامتة:
 استنا لألحكام القانونية اليت تكم الاركات عدمية الاخصية املعنوية خلصنا إىل جمموعة عن خالل د    

 عن النتائج نذكر أمهها فيما يلي:
  اولة احلصول حمتتمثل املرب ات العملية اليت تدفع التجا  إىل اللجوء إىل شركة احملاصة يف

 البقاء يودون طبيعيني أشخاص عدة حلساب عا عملية لتحقيق عسترتة شطريقة على متويل
 الاكل هذا ملرونة نظرا الاركات، شني للماا كة كتقنية اخلفاء، كما يتم اللجوء إليها يف

                                                 
1  Voir : Idem, p.222. 
2  Idem, pp.679, 680. 
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 وال ليس عكلفا املنجزة، وعن جهة أخرى جند أن أتسيسها للعمليات املسترت الطاشع وكذا
 ام الاخصيةانعد أن األخرى، كما العقود ابقي عع ابملقا نة طويال وقتا يتطلب وال ععقدا،
 للاركاء. التعاقدية احلرية أعام اجملال يفتح املعنوية

  9112تبىن املارع اجلزائري فكرة شركة احملاصة ضمن التقنني التجا ي شداية عن سنة ،
، غري أنه مل يد جها ضمن 03/20/9112املؤ خ  12/22مبوجب املرسوم التاريعي  قم 

 ا شركة جتا ية حبسب املوضوع.الاركات التجا ية حبسب الاكل، وإمنا اعتربه
 قاشلة شسندات الاركاء فيها متثيل حقوق ميكن أشخاص ال شركة احملاصة هي شركة 

ديوهنا، وهي تفتقد  وتضاعنية عن شخصية عسؤولية عسؤولني الاركاء يعترب للتداول، كما
 وال نعوط هبا، كما ليس هلا خاصا امسا وال  ئيسيا عركزا متلك للاخصية املعنوية حبيث ال

عستقلة، ابإلضافة إىل أن عدم اكتساهبا للاخصية املعنوية  عالية جنسية وال تتمتع شذعة
 على تقام شل الدعاوى عليها تقام ال كما الغري، على القضائية الدعاوى حيرعها عن  فع

 إفالسها. إعالن طلب جيوز وال شخصيا، املدير أو الاريك
 حيث الفرنسي، املارع عكس على الواقع، عن أةاملنا للاركة اجلزائري املارع يتطرق مل 

 املدين. التقنني عن 1873 املادة يف الاركة هذه ذكر جاء على
 شبه  عن وإمنا عقد، عن تناأ ال كوهنا يف احملاصة شركة الواقع عن عن املناأة تتميز الاركة

ؤالء ه قام وإمنا ضمنيا، وال صراحة ال شركة عقد إشرام دون أكثر شخصني أو شني عقد
 واقتسام أعوال، عن قدعه مبا كل عارتكة عؤسسة يف العمل طريق عن كاركاء ابلتصرف

 التسيري. يف االشرتاك وكذا األ ابح واخلسائر
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 إهنائها، إذ أجل عن إال القانوين للوجود تظهر ال الواقع هي شركة عن املناأة الاركة 
 الاركة. دائين حقوق ديدلتس أو الاركاء نتائج انفصال كل تسوية ذلك و اء عن يهدف
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 احلماية القانونية للبيئة احلضرية يف املدن اجلزائرية
 –يف إطار التنمية السياحية املستدامة  -

  حياين أعينةالدكتو ة: 
 شسكرة جاععة حممد خيضرعؤقتة أستاذة 

 
 امللخص:

سالعتها، خاصة وأن ساس شتتعرض البيئة احلضرية للمدن إىل ضغط هتيئتها هبدف تنميتها شاكل عستمر دون امل
 عساحاهتا السياحية تكون حمل اإلشداع يف شنيتها التحية ابعتبا ها عركزا للحياة احلضرية.

واملارع اجلزائري نظم هذا اجملال شسنه لتاريعات وقوانني خمتلفة لغرض عنح احلق يف التنمية املستداعة للمدن السياحية، 
 البيئة احلضرية هلا.عع واجب االلتزام شواجب احملافظة على 

Résumé : 

Exposées à l'environnement urbain des villes à la pression configuré afin de 

développer une base continue sans compromettre l'intégrité, d'autant plus que les 

espaces touristiques fassent l'objet de la créativité dans son message d'accueil en tant 

que centre de la vie urbaine. 

Les systèmes de législateur algérien cette zone promulgation de la législation et 

des lois différentes dans le but d'accorder le droit au développement durable des 

villes touristiques, avec l'obligation d'engagement à l'obligation de maintenir son 

environnement urbain. 

 مقدمة: 

تعترب البيئة احلضرية للمدن احلاضنة الطبيعية حلياة البار املتواجدين عليها، ويتناسب وضعها طردا عع  
سالعة البار ووجودهم، كما يعترب اإلنسان أكرب عهدد لوسطه البيئي نتيجة شجعه وسياساته اليت ال يبنيها 

ة، خاصة الستمرا  نوعه املرتبط أساسا ابلبيئإال على أساس تقيق عنافع ذاتية ظرفية، دون إعطاء أمهية 
عع تركيز التنمية االقتصادية اليوم على التصنيع الذي ميثل عظهرا لتطو  الدول، ونتج عنه تزايد يف أتزم 
الوضع البيئي، وعرف ا تفاعا يف ععدالت تدهو ه، إىل أن أصبحت البيئة فعال يف خطر حقيقي، وابلتبعية 

 قرا  وجوده عهددا هبذا اخلطر.أضحت حياة اإلنسان واست
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لذلك تتعرض البيئة احلضرية للمدن إىل ضغط هتيئتها هبدف تنميتها شاكل عستمر دون املساس 
شسالعتها، خاصة وأن عساحاهتا السياحية تكون حمل االشداع يف شنيتها التحية ابعتبا ها عركزا للحياة 

 احلضرية.

ملستداعة يعات وقوانني خمتلفة لغرض عنح احلق يف التنمية اواملارع اجلزائري نظم هذا اجملال شسنه لتار 
للمدن السياحية، عع واجب االلتزام شواجب احملافظة على البيئة احلضرية هلا، وهذا عا نفصل فيه عن خالل 

 احملاو  التالية عتبعني يف ذلك املنهج التحليلي.

 حتديد املفاهيم: -أوال 

ها عطاء عفهوم للبيئة احلضرية للمدن، وتنميتإأن نعرج على قبل اخلوض يف عوضوع املداخلة  أينا 
هدفه عنها، ارع اجلزائري و السياحية املستداعة، واليت تاكل حمل الد اسة حسب الرؤية القانونية لدى امل

 نه اند  عا يتصدى املارع ملوضوع عا ابلتعريف.أخاصة و 

 تعريف البيئة احلضرية للمدن: -0
ني عتزامحني وحدة اجتماعية متتاز شوحداهتا اإلدا ية، ويعيش فيها األفراد عتكتل تعترب البيئة احلضرية للمدن

 .(9)يف عساحة ععينة،  غبة يف تبادل املنافع، وتقيق الغاية عن االجتماع اإلنساين

واملدينة عن الناحية السوسيولوجية الفنية البحتة عبا ة عن فكرة جمردة ولكن العناصر اليت تتكون عنها، 
إلقاعة والبناءات الداخلية ووسائل املواصالت وغريها، عبا ة عن عوجودات عاخصة هلا طبائع خمتلفة، عثل ا

ولذلك فإن عا جيعل املدينة شيئا حمددا هو ذلك التكاعل الوظيفي لعناصرها املختلفة على هيئة وحدة  
 .(0)كلية

نظرة السوسيولوجية ضرية على عكس الوننوه هنا أبن املارع اجلزائري عيز شني تعريفه للمدينة والبيئة احل
 . (2ا)هلا، هذا األخري اعترب التجمع احلضري هو املدينة نفسه
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 20-20غري أنه مل يرج عن هذا احليز عند تديده ملعىن املدينة، فقد خص تعريفها يف القانون  قم: 
وفر على وظائف سكاين، تاملتعلق ابلقانون التوجيهي للمدينة، وأ ى أبهنا عبا ة عن جتمع حضري ذو حجم 

 . (0)إدا ية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية

 تعريف التنمية املستدامة للمدن السياحية:  -7
عرف املارع اجلزائري التنمية املستداعة للمدن أبهنا تقوم على عسامهة سياسة املدينة يف التنمية، لتلبية 

ص التنمية املستداعة للسياحة يف قانون ، كما خ(3)احلاجات اآلنية دون  هن حاجات األجيال القادعة
، وعلى غري عادته تعرض اىل تعريف شعض عصطلحاته كالتهيئة السياحية، و أى أبهنا 2442عستقل سنة 

جمموعة أشغال إلجناز املناآت القاعدية ملساحات عوجهة الستقبال االستثما ات السياحية املتجسدة يف 
 .(0)ة وطبيعة عاا يع األناطة للمناآت املراد تقيقهاالد اسات احملددة لطبيعة عمليات التهيئ

غري أنه اكتفى شتعداد أهداف التنمية السياحية دون تعريفها، واليت شدو ها ترفع عن قد ات االنتاج 
، هذا (2)السياحي عن طريق االستثما  يف هذا اجملال، عع عراعاة التثمني على الرتاث السياحي الوطين

لى د عناصر البيئة اليت اعرتف املارع اجلزائري ابحلق يف العيش عليها، واحملافظة عاألخري الذي يعترب أح
 . (2)سالعتها

 إلىحماية م،ممايؤديهل الزوا  واملنطقةاملضيفة احتياجات وتعترب السياحة املستداعة نقطة التالقي عاشني
القتصادية، ا ياجاتاالحت توفر املصاد شطريقة إدا ةمجيع يتم التطويراملستقبلي،حيث ودعم فرص
 الضرو ي،والتنوعالبيئي احلضا ي،والنمط الواقع على حافظ ذاهتت الوقت ايف والروحية، ولكنه االجتماعية

 ناعاتابلنسبةالستداعةالص احلياة وأنظمتها،والستداعةالسياحة،كماهواحلال عستلزعات احليوي،ومجيع
 .(1)ألخرى

 الميكن ية،إالأهناالسياح اإلنتاجية املوا دالسياحية،أويف يفكما تقق السياحة املستداعةالزايدةاملستمرة 
 عناطق يف تارتن ىسياحيةى وقر  فنادق شبناء أجزاءعنه فقط،أو السياحي تنمية العرضى تقتصرعل أن

 غبات  باعاإلش شينهم التالقي لتحقيق والطلب العرض عن كل لتامل متتد أن خمتلفة، وإمناجيب
  .(92)قطاعية، وإقليمية وطنية، حمددة افأهد إىل والوصول السائحني،



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
2 

 

122 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

وشذلك أتخذ التنمية السياحية املستداعة للمدن يف ععناها ععادلة ذات شقني، أوهلما تلبية حاجات 
السياح يف املدن السياحية، واثنيهما احملافظة على هذه املعامل وشيئتها احلضرية شصو ة عستمرة، وهذا عا 

 الساشق. 0220انون التوجيهي للمدينة سنة صرح شه املارع اجلزائري يف الق

ومتس التنمية السياحية عدة أعكان وععامل، كما تتصو  يف أشكال عتعددة، ونتطرق فيما يتعلق مبوضوع 
 د استنا، التهيئة احلضرية للمدن، وهذا عا نوضحه يف العنصر املوايل.

 أشكال التنمية السياحية املستدامة للمدن: - 7

، وتتمثل أشكاهلا (99)ياحية للمدن إىل تقيق أشعادها البيئية، االقتصادية، االجتماعيةتسعى التنمية الس
 فيما يلي:

 املدن: منتجعات-أ-7

 املخصصة للمنتجعات،وشراجما األ اضي شراجماستعماالت دعج املنتجعات عن النوع هذا يتطلب
للماا يع  ما ياالستث اجلذب فرص الذي يوفر لبعداالقتصادي إمهاال عدم لتنميةاالجتماعيةاملنتظرة،عع

 احيسي وجودنااط املنتجعات عن النوع إقاعةهذا فياملنطقة، وتتاج-كالفنادق، واالسرتاحات-
 أثرية اجلليد،وجودشاطئ،أناطةسياحيةعالجية،عواقع على التزجل :املواقع عثل يف مميز،أو ئيسي

 .(90)أودينية

 :السياحةاحلضرية -ب -7

 سياحةلل كون احلضريةالكبرية، حيثي األعاكن واملعروفة،وتوجديف ا جةالسياحةالدعن  منو  وهي
 عرافق املنطقة، وتاكل يف الوحيد االقتصادي النااط أمهيةابلغة،لكنهاالتكون

 كذلكأواملنطقة، و  املدينة، سكان للمدينة، وختدم العام اإلطا احلضري اإلقاعةوالسياحةجزء االيتجزأعن
 تطويروتنميةالسياحة عاتقها كثريعن احلكوعاتالي اعلى أخذتإليها، وقد القادعني السياح

التا يية،  ل: املواقعتطويرهاعث عكن السياحية،واليت تتوفر فيهااملوا د،واملعطيات فياملناطقاحلضريةاليت
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 ملدينةعنا إىل ابلزوا  والسياح وجل انحية عن احملليني السكان  غبات إشباع أجل عن واألثرية، وذلك
 .(92)ىانحيةأخر 

 اثنيا: التنظيم القانوين حلماية البيئة احلضرية للمدن:

حظيت محاية البيئة احلضرية للمدن يف اجلزائر ابهتمام عتزايد عن قبل اهليئات اإلدا ية املختصة، هذه 
األخرية تباينت وظائفها لتسيري هذا اجملال، وتوسعت أشكال تنظيمها، وهذا عا سنوضحه عن خالل 

 يئات القانونية املكلفة شذلك، وإشراز عهاعها.التطرق إىل اهل

 املكلفة ابلتهيئة احلضرية للمدن السياحية:اهليئات القانونية   -0
واليت تعترب أجهزة عستحدثة للتدخل يف تسيري عيدان عملها، وتقدمي االقرتاحات والتوصيات عن خالل 

 يف التايل: إشداء آ ائها يف القضااي اليت تند ج ضمن نطاق اختصاصها، ونعرضها

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية: -أ-0

يتوىل الوزير املكلف ابلسياحة والصناعات التقليدية النهوض ابلنااطات اليت تند ج ضمن األعمال 
 ، واليت تاكل يف غالبيتها تعبري ا وكاف ا عن البيئة الثقافية للجزائر. (90)السياحية والصناعات التقليدية

املنظم لصالحيات وزير النقل على عاا كته يف إعداد القواعد اليت تتعلق حبماية البيئة  كما نص املرسوم
 .(93)البحرية

 الوكالة الوطنية لتنمية السياحة: -ب-0
م اسناد عهمة تنفيذ وعتاشعة عملية التنمية السياحية إىل هيئة عموعية خمتصة يف هذا اجملال، تت تسمية 

ناآت سياحة"، لتتوىل هتيئة املواقع السياحية، والتاجيع على استثما ها إلجناز امل"الوكالة الوطنية لتنمية ال
 .(90)السياحية
 الديوان الوطين للسياحة: -ج-0

 . (92)يعترب هيئة عموعية تتوىل عهمة أتطري الرتقية السياحية
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 الدواوين احمللية للسياحة واجلمعيات ذات الصلة ابلنشاط السياحي: -د-0

 . (92)إلجراءات التاجيعية اليت متنحها الدولة واجلماعات اإلقليمية، أو اهليئات املعنيةتستفيد عن ا

 املرصد الوطين للمدينة: -و

يلحق ابلوزا ة املكلفة ابملدينة ويضلع شعدة عهام تدو  جمملها حول تطبيق سياسة املدينة يف العديد عن 
 :(91)عناصرها، وهي

  :اد د اسات حول هتيئة االقليمية للمدينة، وضبط عدونة خاصة يقوم املرصد الوطين إبعدالتسيري
 هبا وتيينها، واقرتاح كل عا يساهم يف ذلك على احلكوعة، وتفعيل عاا كة املواطنني يف ذلك.

  :يساهم املرصد يف التعاون عع الدول األخرى يف اطا  ترقية املدن.التعاون الدويل 
 ء تقوم شه احلكوعة إزاء ترقية السياسة الوطنية للمدينة: يقوم املرصد ابلرقاشة على إجراالرقابة. 

 املكلفة ابلتهيئة احلضرية للمدن السياحية:مهاماهليئات القانونية  – 0

رى يتوىل التنظيم القانوين للبيئة احلضرية للمدن السياحية املتمثل يف وزا ة السياحة عع اهليئات املعنية األخ
ا ونية للبيئة احلضرية للمدن يف إطا  التنمية املستداعة للسياحة، وعنها ععدة عهام تساهم يف احلماية القان

 يلي:

 (02)الرقاشة لألناطة السياحية، عن حيث شروط مما ستها. 
   تويل اإلدعاج املكثف للحرف السياحية ضمن املنظوعة الوطنية للتكوين املهين والتعليم الثانوي

 . (09)والتعليم اجلاععي
 (00)عطيات السياحيةإنااء شنك خاص ابمل . 
  الرتقية السياحية لتثمني القد ات واملؤهالت السياحية عع االستعمال العقالين ملوا دها، قصد ضمان

 . (02)التنمية املستداعة هلا
  ،تديد أجزاء عن اإلقليم الوطين كمناطق توسع وعواقع سياحية وفقا لد اسات التهيئة السياحية

 . (00)يأ لتنميتها، ومحايتهاووفقا ملواصفات التخطيط امله
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  احلفاظ على عناطق التوسع واملناطق السياحية عن كل أشكال التلوث البيئي، وتدهو  املوا د
 . (03)الطبيعية والثقافية

 (00)إشراك املواطنني يف محاية الرتاث واملعامل السياحية . 
 لتجهيزات، كل الستثما ،  أو اد اسات التأثري على هتيئة إقليم املدن السياحية قبل السماح شبدء ا

 . (02)ذلك يف إطا  تنظيم السياسة التنموية للمدينة
  استعمال اإلجراءات التحفيزية لتطوير اإلقليم واألوساط الواجب ترقيتها وفقا ألدوات هتيئة اإلقليم

 . (02)انهيك عن اإلعاانت املالية
  قانون  32دة  د على سبيل املثال يف املاالرسم على النفاايت احلضرية حلماية املدن السياحية فقد و

، أبنه يتكفل عنتجو أو حائزو النفاايت اخلاصة والنفاايت اهلاعدة شتكاليف نقلها (01)11-41 قم : 
، كما حدد هذا القانون اإلجراءات الردعية )سواء أكانت حبــس، أو غراعة عالية( لكل (22)وععاجلتها

 عناطق غري خمصصة هلا. عن يتسبب يف  عي وإمهال النفاايت يف 
 ألفعال ععينة هلا آاث  سلبية وضا ة على التنمية املستداعة للمدن السياحية، ونلمس  احلظر املطلق

هذا احلظر يف القانون املتعلق حبماية الساحل وتنميته، عندعا نص على أنه متنع األناطة السياحية، 
كولوجية عستوى املناطق احملمية، واملواقع اإلي األناطة االستحماعية والرايضات البحرية، واملتنقل على

احلساسة، كما مينع التوسع الطويل للمحيط العمراين للتجمعات السكنية املوجودة على الاريط الساحلي 
كيلوعرتات عن الاريط الساحلي، وكذا مينع إقاعة أي نااط صناعي   42على عسافة تزيد عن ثالث 

 .(29)جديد على الساحل
 التخطيط  للتهيئة احلضرية للمدن السياحية: اثلثا: أدوات

جند أسلوب التخطيط املعتمد لدى اهليئة املكلفة ابلتهيئة احلضرية للمدن نظرا للظروف املفاجئة 
واملستجدة اليت تقع على الوسط البيئي، مما يؤدي إىل تقلب األحداث املستقبلية، فالشد أن تظى 

 يات دقيقة، وهذا عا نعرضه يف التايل: مبيكانيزعات وفق خطط وشراعج واسرتاتيج
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 املخطط الوطين لتهيئة االقليم:  -0
تند ج التهيئة احلضرية للمدن السياحية وابلتحديد عناطق التوسع واملواقع السياحية يف إطا  املخطط 

ة ي، على اعتبا  أن هذا املخطط يهدف ابألساس إىل إعادة توازن البنية احلضر (20)الوطين لتهيئة اإلقليم
، كذلك أعمال التنظيم للفضاءات الطبيعية، (20)، والتحكم يف منو املدن وتنظيمها(22)للمدن وترقية وظائفها

 .(23)واملساحات احملمية، وعناطق الرتاث الثقايف، والبىن التحية للسياحة

 خمطط هتيئة اإلقليم الوالئي:  -7
ظيم اخلدعات هيئة اإلقليم يف جمال تنتتوافق خمططات هتيئة اإلقليم الوالئي عع املخطط اجلهوي لت 

علقة ابلبنية ، وعاا يع التنمية، والبيئة، واحلدود املت-واليت تعترب السياحة أحدها كما أشران ساشقا -العموعية
 .(20)احلضرية

 خمطط التهيئة والتعمري:  -2
التعمري، على و يتم استغالل اال اضي املتواجدة داخل املناطق السياحية يف ظل احرتام قواعد التهيئة 

 . (22)اعتبا ها عناطق سياحية حممية

 خمطط التهيئة السياحية: -6
يتم اعداده عن طرف االدا ة املكلفة ابلسياحة يف إطا  تااو ي، وعصادق عليه عن طريق التنظيم، 

لة شويند ج خمطط التهيئة السياحية يف إطا  أدوات هتيئة اإلقليم والعمران، ليعترب  خصة جتزئة للمناطق القا
 . (22)للبناء

 ، ومها:(21)ويامل املخطط جانبني حلماية البيئة احلضرية للمدن يف اطا  التنمية املستداعة السياحية

 :ها عن خالل محاية اجلمال الطبيعي واملعامل الثقافية، واليت ياكل احلفاظ علي محاية البيئة السياحية
 عاعال اساسيا للجذب السياحي.

 وذلك عند اجناز استثما ات على أساس أهداف حمددة، إلحداث  ضرية:املسامهة يف التنمية احل
 تنمية عتعددة األشكال يف املناطق السياحية.
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 وذلك شغرض تديد املناطق القاشلة للتعمري والبناء.

 املخطط التوجيهي لتهيئة السياحية:  -5

، (02)فعة العاعةات املنيعترب أحد املخططات التوجيهية للبىن التحتية الكربى، واخلدعات اجلماعية ذ
وحيدد كيفيات تطوير األناطة السياحية وعناآهتا األساسية عع عراعاة خصوصيات كل عنطقة واحتياجاهتا 

، واالستغالل -هذه االحتياجات متثل أشعاد التنمية املستداعة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية-املختلفة، 
 فاظ على عواقع وعناطق التوسع السياحي، كما يراعي املخططالعقالين للفضاءات السياحية، وعن مثة احل

 .(09)طرق االستغالل وأصناف التجهيزات، وكيفيات توطني املاا يع عن طريق دفرت شروط

هذا ابإلضافة إىل خمططات أخرى تتمثل يف خمطط شغل األ اضي، خمطط هتيئة املدينة اجلديدة، املخطط 
ا، خمطط احلماية واستصالح املواقع األثرية واملناطق احملمية التاشعة هلالدائم حلفظ القطاعات واستصالحها، 

املخطط العام لتهيئة احلظائر الوطنية، املخطط اجلهوي جلهة الرباعج، املخطط التوجيهي لتهيئة فضاءات 
 احلواضر الكربى...اخل.

ساس شسالعة دون املوهذا أتكيد عن املارع على تاجيع االستثما  السياحي لتهيئة املدن السياحية 
 شيئتها احلضرية.

 اخلامتة:

يف ختام هذه الد اسة وجدان أن احلماية القانونية للبيئة احلضرية للمدن اجلزائرية قد م توفري آليات 
 لتجسيدها يف اطا  التنمية املستداعة للسياحة، وشذلك توصلنا للنتائج التالية:

 لبيئة غطي جوانب هاعة عن جماالت محاية البيئة مبا فيها ااملارع اجلزائري قد وفر  صيدا قانونيا ثراي ي
احلضرية للمدن السياحية، وم دعم هذا الرصيد ابستحداث وزا ة خاصة شاؤون البيئة، وهبياكل 
وعنظمات عركزية وغري ممركزة خمتصة ابلسياحة، غري أن الفجوة  الزالت قائمة شني صنع القرا  وتنفيذ 

 قائمة حاليا.السياسة العاعة للبيئة ال
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   الواقع العملي يؤكد عدم التجاوب أو التفاعل عن قبل املسؤولني احملليني عع الرباعج املسطرة، شسبب
عدة عوائق عنها نقص التعاون شني اهلياكل البيئية، واجملتمع املدين الذي الوجه اجلديد للحكم الراشد 

 للدول.
  ية ععرضة للتلوث هتيئ هلذا الغرض، وتركت ثرواهتا الطبيعالكثري عن املدن تعترب عوقعا سياحيا غري أهنا مل

 شاىت أنواعه،  غم كثرة القوانني املنظمة هلذا اجملال.
  يساهم املرصد الوطين للمدينة يف التعاون عع الدول األخرى يف إطا  ترقية املدن، ومل حيدد املارع

 شعض الغموض يف تطبيقه.اجلزائري حدود هذا التعاون وترك جماله عاعا وواسعا، مما يضفي 

 :وشعدتلخيصناجلملةعنالنتائجفإننانتوصإللىبعضالتوصيات،نوجزهافيالتايل
  تاجيع على االستثما  يف املناطق احلضرية لسياحة عستداعة، فالشد عن اجلهات املعنية أن الال شد عن

ج هلا، وجند على يتضفي عليها اناطة واعتيازات تزيد عن احملافظة عليها وجذب السياح حنوها، والرتو 
سبيل املثال عنطقة "الوناريس" شبلدية شرج شونعاعة والية تيسمسيلت الغنية ابلثروة املعدنية ) ععدن 

، ميكن جعلها  ائدة يف جمال السياحة اإليكولوجية هبدف إعادة أتهيل املنطقة (00)(-الزنك–التوتياء 
ث قالع واملراعل اليت تسببت يف التلو وإدخاهلا ضمن املناطق احملمية، شدال عن عنح تراخيص للم

 .(02)الضوضائي وتلوث اهلواء، انهيك عن اختالل التوازن البيولوجي، واجنراف الرتشة
  تبقى محاية البيئة احلضرية للمدن السياحية عسؤولية عارتكة، فال تكفي التاريعات واهليئات املكلفة

سيسية وإعالعية،  يف عملية الرقاشة وتنظيم محالت تابلرقاشة عليها يف جتسيد محاية فعالة، وال شد عن تكث
 كوجه حديث لتطوير شراعج التوعية والرتشية البيئية لفائدة املواطنني.

 اهلوامش:
 .20، ص 0220، دا  املعرفة اجلاععية، عصر، علم االجتماع احلضريغريب حممد سيد أمحد،  (0)
 -االجتماعية ، جملة الد اسات والبحوث_ مقاربة سوسيولوجية_(تلوث البيئة احلضرية والصحة فريد شوشيش، شالل شوترعة، ) (7)

 .922، ص 0292جاععة الوادي، العدد الثالث، ديسمرب 
، 93ج  ، العدد يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،  ،0220فيفري  02، املؤ خ يف: 20-20، عن القانون  قم: 2/2املادة  (2)

 .  0220عا س  90الصاد ة يف: 
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احلضري أنه فضاء حضري يامل على األقل مخسة آالف نسمة، وعا جنده يف املادة نفسها أهنا صنفت التجمع  حيث عرفت التجمع
احلضري كأصغر تصنيف تعرفه املدينة، أي شعد املدينة املتوسطة، واملدينة الصغرية، واعتمد املارع هنا املعيا  الكمي لعدد السكان 

 لتمييز شني هذه األصناف.
 ع نفسه.، املرج2/0املادة (6)
 ، املرجع نفسه.0/2املادة (5)
، 99، ج  ، العدديتعلق ابلتنمية املستدامة للسياحة ،0292فيفري  92، املؤ خ يف: 29-22، عن القانون  قم:2/0املادة  (4)

 . 0292فيفري 91الصاد ة يف: 
 ، املرجع نفسه. 21املادة  (2)
، الصاد ة 90ج  ، العدد  ن التعديل الدستوري،املتضم ،0220عا س  20املؤ خ يف: ، 01-01، عن القانونرقم: 91املادة  (0)

 .  0290عا س  22يف: 
، جاععة حممد جملة أحباث اقتصادية وإدا ية ،)السياحة البيئية وأثرها على التنمية يف املناطق الريفية(،خان أحالم، زاوي صو ية (4)

 .022، ص 0292، جوان 22خيضر، شسكرة، اجلزائر، العدد 
عداخلة ألقيت يف امللتقى الدويل حنوتنميةسياحيةمستدامة(،  :)السياحةأحدحمركااتلتنميةاملستدامة هراين،دليلة طالب، عبد الكرمي و  (01)

 منو املؤسسات واالقتصادايت شني تقيق األداء املايل وتدايت األداء البيئي، يف: –الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكوعات 
، جاععة 0ععة امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكوعات، ط، جممع عداخالت جا0299نوفمرب  02و 00

 . 320و قلة، اجلزائر، ص 
 مبعىن تقيق التوازن شني التنمية وعتطلباهتا وتقيق أهداف التنمية السياحية عع عدم التعدي، أو إهدا  دائم ملصاد  البيئة الطبيعية، (00)

 زاز  الئمة للبيئة والتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية يف إطا  احلذ  البيئي.          لتوسع أنظر لـ:أو املادية، مبا حيقق التنمية امل
لسياحية وأثرها عداخلة ألقيت يف اليوم الد اسي شعنوان: التهيئة ا )التهيئة السياحية وأثرها على التنمية احمللية(،حممد عبد الصمد، 

 .90، ص 0221ديسمرب 09لثقافة لربج شوعر يج، اجلزائر، يوم: على التنمية احمللية، دا  ا
 .022خان أحالم، زاوي صو ية، املرجع الساشق، ص  (07)
، ص 0290، الطبعة األوىل، األكادمييون للنار والتوزيع، األ دن، اإلدارة السياحية احلديثةاملرجع نفسه.أيضا: مسر  فقي الرحيب،  (02)

991. 
 ،متضمن حتديد صالحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية، 9110أكتوشر  22املؤ خ يف: ، 10/232املرسوم التنفيذي  قم:  (06)

 .9110، الصاد ة يف: اكتوشر29ج  ، العدد 
، 20، ج  ، العدد متضمن حتديد صالحيات وزير النقل، 9121اوت  01، املؤ خ يف: 21/903املرسوم التنفيذي  قم:  (05)

 .  9121اوت  22الصاد ة يف: 
 ، املرجع الساشق.29-22، عن القانون  قم:20املادة  (04)
 ، املرجع نفسه.00/2املادة  (02)
 ، املرجع نفسه.00/3املادة  (00)
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 ، املرجع الساشق.20-20، عن القانون  قم: 00املادة  (04)
، ج  ، املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية، 0222فيفري 92، املؤ خ يف: 22-22، عن القانون  قم: 20-01املواد  (71)

 . 0222فيفري  91، الصاد ة يف: 99العدد
 ، املرجع الساشق.29-22، عن القانون  قم:00/2،3،0املادة  (70)
 ، املرجع نفسه.02املادة  (77)
 ، املرجع نفسه.   03املادة  (72)

 ، املرجع الساشق.22-22، عن القانون  قم:9/2أيضا: املادة 
 ، املرجع الساشق.29-22، عن القانون  قم:90، 22املادتني  (76)
 .املرجع نفسه ،92/2املادة  (75)
 ، املرجع نفسه.92/0املادة  (74)
 ،  ، جيتعلق بتهيئة االقليم وتنميته املستدامة، 0229ديسمرب  90، املؤ خ يف: 02-29، عن القانون  قم:02، 00املادتني (72)

 .0229ديسمرب 93، الصاد ة يف: 22العدد
 ، املرجع نفسه.32املادة (70)
 يتعلق بتسيري، 0229رب ديسم 90، املؤ خ يف: 91-29املرسوم التنفيذي  قم:  (74)

 0229ديسمرب  93، الصاد ة يف: 22، ج  ، العدد النفايـات ومراقبتـها وإزالتـها
حيدد القواعد العامة لتهيئة واستغالل ، 0220ديسمرب  90املؤ خ يف: ، 092-20عن املرسوم التنفيذي  قم :  22أوضحت املادة  (21)

ديسمرب  91، الصاد ة يف: 29، ج  ، العدد ستوى هذه املنشآتمنشآت معاجلة النفاايت وشروط قبول النفاايت على م
عناآت املعاجلة أبهنا: كل املناآت املوجهة لتثمني النفاايت وختزينها وإزالتها، ال سيما عراكز الطمر، التفريغ واملعاجلة  ،0220

 للنفاايت اخلاصة، املنزلية.
 ، ج  ، العدداملتعلق حبماية الساحل وتثمينه، 0220فيفري  23: املؤ خ يف،  20 -20، عن القانون  قم : 93، 99،90املواد  (20)

 .0220فيفري  90، الصاد ة يف: 92
 ، املرجع نفسه. 92، 90املادتني

 ، املرجع الساشق.22-22، عن القانون  قم:3/0املادة (27)
 ، املرجع الساشق. 09-29، عن القانون  قم:0/2املادة  (22)
 ، املرجع نفسه. 0املادة  (26)
 جع نفسه.، املر 99املادة (25)
 ، املرجع نفسه .2املادة (24)
 20، الصاد ة يف:  30، ج  ، العدد املتعلق ابلتهيئة العمرانية والتعمري، 9112ديسمرب  29، املؤ خ يف: 01-12القانون  قم:  (22)

 .9112ديسمرب 
 ، املرجع الساشق.22-22، عن القانون  قم:90املادة  (20)
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 ، املرجع نفسه.90املادة  (24)
 ، املرجع الساشق.09-29:، عن القانون  قم00املادة (61)
 ، املرجع نفسه.22املادة (60)
 سالة عقدعة لنيل  ،-نيةدراسة أثرية الف –التحف املعدنية العثمانية احملفوظة ابملتحف الوطين لآلاثر القدمية نبيلة آيت سعيد،   (67)

 .22، ص 0222شهادة املاجستري يف علم اآلاث  اإلسالعية، ععهد اآلاث ، جاععة اجلزائر، 
سالة عقدعة لنيل ،   -مدينة بسكرة منوذجا -واقع سياسة التهيئة العمرانية يف ضوء التنمية املستدامةع عيدين، شايب ذ ا  (62)

، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جاععة حممد خيضر -ختصص شيئة -شهادة الدكتو اه يف علم االجتماع
 . 21، ص 0292شسكرة، اجلزائر، 

 املصادر واملراجع:قائمة 
 املصادر: -أوال 
 الدستور: -0

عا س  22، الصاد ة يف: 90ج  ، العدد  املتضمن التعديل الدستوري، ،0220عا س  20املؤ خ يف: ، 1-001القانونرقم:  (9)
0290  . 

 القوانني: -7
، الصاد ة يف:  30لعدد ، ج  ، ااملتعلق ابلتهيئة العمرانية والتعمري، 9112ديسمرب  29، املؤ خ يف: 01-12القانون  قم:  (0)

 .9112ديسمرب  20
، الصاد ة يف: 22ج  ، العدد يتعلق بتهيئة االقليم وتنميته املستدامة،، 0229ديسمرب  90، املؤ خ يف: 02-29القانون  قم: (2)

 0229ديسمرب 93
 90، الصاد ة يف: 92، املتعلق حبماية الساحل وتثمينه، ج  ، العدد 0220فيفري  23، املؤ خ يف:  20 -20القانون  قم :  (0)

 .0220فيفري 
 91، الصاد ة يف: 99، يتعلق ابلتنمية املستداعة للسياحة، ج  ، العدد0222فيفري  92، املؤ خ يف: 29-22القانون  قم: (3)

 . 0222فيفري
ة يف: ، الصاد  99، املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية، ج  ، العدد0222فيفري 92، املؤ خ يف: 22-22القانون  قم:  (0)

 . 0222فيفري  91
 90، الصاد ة يف: 93، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج  ، العدد 0220فيفري  02، املؤ خ يف: 20-20القانون  قم:  (2)

 .0220عا س 
 املراسيم: -2

، 20، عتضمن تديد صالحيات وزير النقل، ج  ، العدد 9121اوت  01، املؤ خ يف: 21/903املرسوم التنفيذي  قم:  (2)
 . 9121اوت  22د ة يف: الصا
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، عتضمن تديد صالحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية، 9110أكتوشر  22، املؤ خ يف: 10/232املرسوم التنفيذي  قم:  (1)
 .9110، الصاد ة يف: اكتوشر29ج  ، العدد 

واستغالل عناآت ععاجلة  ، حيدد القواعد العاعة لتهيئة0220ديسمرب  90، املؤ خ يف: 092-20املرسوم التنفيذي  قم :  (92)
 .0220ديسمرب  91، الصاد ة يف: 29النفاايت وشروط قبول النفاايت على عستوى هذه املناآت، ج  ، العدد 

 املراجع: -اثنيا 
 الكتب: - 0
 .0290، الطبعة األوىل، األكادمييون للنار والتوزيع، األ دن، اإلدارة السياحية احلديثةمسر  فقي الرحيب،  (9)
 .0220، دا  املعرفة اجلاععية، عصر، علم االجتماع احلضريسيد أمحد، غريب حممد  (0)

 أطروحات الدكتوراه: -0
الة عقدعة لنيل ،  س-مدينة بسكرة منوذجا -واقع سياسة التهيئة العمرانية يف ضوء التنمية املستدامةشايب ذ اع عيدين،  (2)

مد عية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جاععة حم، قسم العلوم االجتما-ختصص شيئة -شهادة الدكتو اه يف علم االجتماع
 . 0292خيضر شسكرة، اجلزائر، 

 رسائل املاجستري: -7
 سالة عقدعة لنيل  ،-فنيةدراسة أثرية ال –التحف املعدنية العثمانية احملفوظة ابملتحف الوطين لآلاثر القدمية نبيلة آيت سعيد،  (0)

 .0222ععهد اآلاث ، جاععة اجلزائر،  شهادة املاجستري يف علم اآلاث  اإلسالعية،
 اجملالت العلمية: -2
 امللتقيات العلمية: -6
ية، جاععة حممد جملة أحباث اقتصادية وإدا   ،)السياحة البيئية وأثرها على التنمية يف املناطق الريفية(،خان أحالم، زاوي صو ية (3)

 .0292، جوان 22خيضر، شسكرة، اجلزائر، العدد 
اخلة ألقيت يف عد )السياحة أحد حمركات التنمية املستدامة :حنو تنمية سياحية مستدامة(،وهراين، دليلة طالب، عبد الكرمي  (0)

دايت منو املؤسسات واالقتصادايت شني تقيق األداء املايل وت –امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكوعات 
اخالت جاععة امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات ، جممع عد0299نوفمرب  02و 00األداء البيئي، يف: 

 ، جاععة و قلة، اجلزائر. 0واحلكوعات، ط
هيئة السياحية عداخلة ألقيت يف اليوم الد اسي شعنوان: الت )التهيئة السياحية وأثرها على التنمية احمللية(، زاز حممد عبد الصمد،  (2)

 .0221ديسمرب 09لثقافة لربج شوعر يج، اجلزائر، يوم: وأثرها على التنمية احمللية، دا  ا
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 جماالت تعويض الضرر البيئي ودور القاضي يف تقديره

 األستاذ: غراف ايسني
 بكلية احلقوق والعلوم السياسية  "أ"قسم أستاذ مساعد
 جلياليل اليابس بسيدي بلعباس.اجبامعة 

 مقدمة:
قديرية ابعتبا ه ه للتعويض، وذلك لكونه يضع لسلطته التيلعب القضاء شصفة عاعة دو  ا أساسيا يف تقدير 

عسألة وقائع وال تراقبه احملكمة العليا، وعليه فإن احملكمة عند حكمها ابلتعويض تكم شه كاعال وشطبيعة 
 احلال تتأثر ابلعواعل اخلا جية عن الضر .

لذي يصيب اإلنسان البيئي ا أعا ابلنسبة للضر  البيئي فإن التعويض أيخذ فيه شعني االعتبا  الضر 
والضر  البيئي الذي يصيب احمليط البيئي، وعليه سوف نتناول يف هذه الو قة شعد تقسيمها إىل عبحثني 
خنصص األول عنهما لبيان جماالت التعويض عن الضر  البيئي، وخنصص الثاين لكيفية تقدير التعويض عن 

 طرف القاضي.

  املبحث األول: جماالت التعويض

ناول يف هذا املبحث إىل التعويض عن الضر  البيئي الذي يصيب اإلنسان )املطلب األول(، مث إىل سأت
 التعويض عن الضر  البيئي الذي يصب احمليط البيئي )املطلب الثاين(.

 املطلب  األول: التعويض عن الضرر البيئي الذي يصيب اإلنسان

يط الذي يصيب الاخص نتيجة وجوده يف احملإن الضر  البيئي الذي يصيب اإلنسان هو ذلك الضر  
الطبيعي الذي يعيش فيه، والذي قد يصيبه يف جسده أو يف عصلحة عالية أو ععنوية له، وعليه عن الضرو ي 

 تعويض األضرا  اليت تصيب الاخص سواء كانت أضرا  جسدية وعالية أو ععنوية

 ان على النحو اآليت:وعليه سيتم شبيان تعويض األضرا  البيئية اليت تصيب اإلنس
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 .التعويض عن الضرر البيئي اجلسدي -9

قد تسبب األضرا  البيئية لإلنسان أذى يف ذعته املالية، كما قد يصاب أيضا يف جسده مما يسبب له 
أنواع ا خمتلفة عن األعراض نتيجة استنااق الغازات الساعة أو تعرض الاخص املستمر للمواد املاعة 

 عستافى تتعاعل عع املواد املاعة أو الساعة أو عؤسسة  دم النفاايت.املتسرشة عن ععمل أو 

وتطبيقا لذلك عا ذهبت إليه حمكمة التمييز العراقية عن احلكم ابلتعويض لألشخاص الذين تضر وا صحيا 
عن تلوث اهلواء لقيام صاحب ععمل جماو  للدو  ابستعمال إطا ات السيا ات كمادة عولدة للطاقة احلرا ية 

 عمل املذكو  مما يولد ابستعماهلا أدخنة أو أترشة وهواء علوث يضر ابلصحة العاعة.للم

وقد تبلغ جساعة الضر  اجلسدي الذي يصيب الاخص إىل حد عدم القد ة على اإلجناب نتيجة 
تعرضه املستمر للمواد املاعة عثال، فهنا يتوجب حصول املتضر  على التعويض يامل عا حلقه عن ضر  

 .عادي وأديب

ويطالب املتضر  تعويضا عن عستلزعات العالج والدواء اليت تامل كل عا ينتجه املضرو  لتحسني حالته 
الصحية وشفائه عن املرض مبا فيها أجو  األطباء واجلراحني وعساعدي األطباء كاملمرضني واملخد ين 

ر الاعاعية، ة والتصاويوعصا يف اإلقاعة يف املستافى وكلفة الدواء ونفقات إجراء التحليالت املرضي
 وابلتايل القاضي جيب عليه أن أيخذ يف تقديره للتعويض مجيع املسائل اليت ذكرت.

وعليه جتد  اإلشا ة إىل أن القضاء الفرنسي خاصة عند تقدير التعويض عن األضرا  اجلسيمة أيخذ يف 
كلما كانت اآلالم   رباء، وابلتايل فإنهاحلسبان جساعة اآلالم وعدهتا استنادا إىل تقا ير األطباء املختصني واخل

 شديدة وعستمرة ملدة طويلة، زادت قيمة التعويض.
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كما قد يؤدي التلوث البيئي الذي يتعرض له الاخص الطبيعي إىل حد وفاته نتيجة استنااقه الغازات 
ن الضر  الذي ع الساعة أو تعرضه املستمر للمواد املاعة، وعن مث جيوز لو ثة املضرو  أن يطالبوا ابلتعويض

 .1حلق ابملضرو  حيث يدخل هذا التعويض يف تركة املتوىف ويوزع على الو ثة كل حبسب حصته يف الرتكة

كما جيب على القاضي أن أيخذ شعني االعتبا  لدى حكم ابلتعويض األضرا  اليت أصاشت األشخاص 
ي قيمة خذ يف احلسبان أي القاضالذين كان يعيلهم املضرو  وحرعوا عن إعالته شسب املوت، وعليه أن أي

الدخل الذي كان حيصل عليه املتوىف سنواي وعمر املتوىف وعدد أفراد أسرته وعليه أن يصم عن جمموع 
عن القانون املدين اليت تنص  022دخل املتوىف نسبة تعادل عا كان يستهلكه، وهو عا نصت عليه املادة 

اجلرح أو أي فعل ضا  آخر يكون عن أحدث الضر   على أنه يف حالة القتل ويف حالة الوفاة شسبب
 عسؤوال عن تعويض األشخاص الذين كان يعيلهم املصاب وحرعوا عن اإلعالة شسبب القتل أو الوفاة.

 التعويض عن الضرر البيئي املايل.-7

نية و يقصد ابلضر  املايل األذى الذي يصيب اإلنسان يف ذعته املالية، لكن هذا الضر  عن الناحية القان
ال يتميز أبية خاصية عن األضرا  عموع ا، حيث يتم مبوجبه تعويض املتضر  عن عا حلقه عن خسا ة وعا 
فاته عن كسب اعتثاال للمبدأ الذي حيكم عدى التعويض الذي نصت عليه الكثري عن القوانني وعنها 

انون عقد  ا يف العقد أو يف القاليت تنص على: "إذا مل يكن التعويض  122القانون املدين اجلزائري يف عادته 
فالقاضي هو الذي يقد ه، ويامل التعويض عا حلق الدائن عن خسا ة وعا فاته عن كسب، شارط أن 

كن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء اباللتزام أو التأخر يف الوفاء شه، ويعترب الضر  نتيجة طبيعية إذا مل ي
 ععقول ...". يف استطاعة الدائن أن يتوقاه شبذل جهد

وعليه فإن التعويض عن الضر  املايل يتمثل يف عا حلق املضرو  عن خسا ة عادية وعا فاته عن كسب،  
كما يدخل ضمن نطاق األضرا  املالية واألضرا  البيئية اليت أصاشت ممتلكات املضرو  كالعقا  أو األ ض 

                                                 
، ص 0292ىل، سنة ، عناو ات احلليب احلقوقية، شريوت، لبنان، الطبعة األو الضر  البيئي وتعويضه يف املسؤولية املدنيةي، عبد هللا تركي محد العيال الطائ 1

901 – 932. 
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خلسائر ياء وكذلك يتمثل الضر  املايل ابالز اعية اليت ميلكها املضرو  وعا تويه هذه املمتلكات عن أش
 االقتصادية اليت قد تلحق املضرو  نتيجة االخنفاض احلاصل يف السوق.

ويعترب القضاء الفرنسي أول عن قام ابحلكم شتعويض األضرا  املالية تطبيقا لقاعدة عا فات املضرو  عن  
ديسمرب  22احملاكم العليا يف كسب وعا حلق عن خسا ة، وذلك عن خالل حكم حمكمة "ابستيا" إحدى 

، ففي هذه القضية قاعت إحدى املؤسسات اإليطالية إبلقاء نفاايت ساعة )ععروفة ابسم 1122سنة 
الطني األمحر( يف عرض البحر الذي يطل على جزيرة كو سيكا، حيث نتج عن ذلك تلوث حبري كبري، 

التيا ات البحرية،  ية جلزيرة كو سيكا نتيجة أتثريليس فقط يف أعايل البحا  ولكن اعتد ذلك إىل املياه اإلقليم
ويف نظر احملكمة فإن تلوث عياه البحر الزائد عن احلد عن جراء املخلفات الصناعية أدى إىل عرقلة املما سة 
الطبيعة لعمليات الصيد وأحلق الضر  ابملياه اإلقليمية، هذا عن جهة، أعا عن اجلهة األخرى فإن هذا 

القرى ميكن أن يكون له عواقب وخيمة عثل اإلقالل عن قيمة املمتلكات اليت تقع على  التلوث الذي ميس
شاطئ البحر، وهروب السائحني، وضياع قيمة الضرائب اليت يتم تصيلها عن قبل احملليات واحملافظات، 
ونقص حمصول الصيد، وابلتايل فعلى الاخص الذي أحدث التلوث أن يتحمل عسؤولية كل ذلك، ويلزم 

 .1إبصالح األضرا  الواقعة وذلك تطبيقا لقواعد املسؤولية املدنية

عن خالل هذا احلكم يتبني لنا أن القاضي يدخل ضمن نطاق التعويض عن الضر  املايل عا فات 
 املضرو  عن كسب عادي نتيجة انقطاع عصد  عياه.

قع الضر  على عقا  فقد ي أعا ابلنسبة للتعويض عن أضرا  البيئية اليت تصيب املضرو  يف ممتلكاته،
املضرو  ويسبب له أضرا  ا كتصدع جد ان عنزله أو تلوثها ابألدخنة أو هتام زجاج نوافذه، كما قد يقع 
الضر  على حمتوايت املنزل كتهام حبق األجهزة الكهرابئية أو تلف عا كان ععلقا جبد ان املنزل واليت تنتج 

أن يكون حمطة قطا  أو عطا  انجت ا عن أعمال التاييد والبناء عن االهتزازات اليت تدث عن عكان جماو  ك
 والرتعيم.

                                                 
 .12م، ص 0222، دا  اجلاععة اجلديدة، اإلسكند ية، عصر سنة املسؤولية املدنية على األضرا  البيئيةد. نبيلة إمساعيل  سالن،  1
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وعليه فإن تقدير القاضي للتعويض عن األضرا  اليت تصيب امللكية فيكون على أساس قيمة اإلصالح 
أي إصالح الضر ، أو على أساس النقصان يف القيمة، ويقد  النقصان يف قيمة املمتلكات العقا ية عن 

 ة الفرق شني سعر السوق للعقا  يف حالته غري املتضر ة وقيمته شعد الضر .خالل ععرف

وجتد  اإلشا ة إىل أن أغلبية التاريعات تنص على تعويض األضرا  املالية شعنصريها اخلسا ة الالحقة 
والكسب الفائت وكذلك األضرا  اليت تصيب اإلنسان يف ممتلكاته والتعويض عن اخلسا ة االقتصادية، 

ويقد  التعويض عن األضرا  البيئية املالية مبجرد ععرفة قيمة الايء املتضر  شفعل املسؤول إذ يعد هذا 
عساواي  هلذه القيمة يف حالة عا إذا كان الايء ممكن إصالحه فيقد  التعويض حبسب املبلغ الضرو ي 

ئي املايل ا كان الضر  البيإلصالحه عع عراعاة لألجزاء املتبقية عن الايء إذا كان غري قاشل لإلصالح، فإذ
عتمثال يف نقص قيمة الايء اقتصاداي وهو عا حيصل عادة ابلنسبة للعقا ات فإن تقدير قيمتها يرجع إىل 
عوقعها ذلك ألن استغالل عصنع وتاغيله، قد يسبب يف كثري عن األحيان إىل إنقاص عن قيمة العقا ات 

عن القانون املدين ومها اخلسا ة  122ن عنصرين حسب املادة ، وابلتايل فإن الضر  املادي يتضم1اجملاو ة هلا
 الالحقة والكسب الفائت، وهو األساس الذي جيب أن يستند عليه التعويض عن األضرا  البيئية املالية.

 التعويض عن الضرر البيئي املعنوي.-2

أو التاوه  املرضحيدث الضر  املعنوي شسبب اآلالم النفسية واألحزان الناشئة عن الضر  اجلسدي ك
اخللقي الو اثي أو املوت نتيجة الستنااق الغازات الساعة أو التعرض للمواد املاعة املنبعثة، عن عكان 
حماذي كأن يكون عصنعا أو عطهرا للنفاايت أو أن ينتج عن فقدان عباهج احلياة الطبيعية النقية والنقص 

 ة اخلالية عن التلوث.يف أسباب املتعة والراحة اليت ميكن أن توفرها البيئ

عن القانون املدين  122وقد نص املارع اجلزائري على التعويض عن الضر  املعنوي عن خالل نص املادة 
 شقوله:"يامل التعويض عن الضر  املعنوي كل عساس ابحلرية أو ابلارف أو ابلسمعة".

                                                 
 .939ي محد العيال الطائي، املرجع الساشق، ص عبد هللا ترك 1
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  األدشية،  غم عن األضراويعترب الفقه والتاريع والقضاء الفرنسي هم أول عن أقر شضرو ة التعويض 
 اختالفه يف أول األعر شني ععا ض وعناصر للتعويض املعنوي.

لقد نص املارع الفرنسي على الضر  املعنوي  غم عدم إيضاحه للطريقة اليت جيب أن تتبع هلذا التعويض، 
يسبب ضر ا و  عن القانون املدين الفرنسي اليت تقضي أبن خطأ أي عهما كان يرتكبه املرء 1222يف املادة 

 للغري يلزم عن كان شسببه التعويض.

ولقد آاث  هذا النص جدال واسعا يف الفقه الفرنسي حيث  أى البعض عنهم أبن عفهوم هذا النص 
يقتصر فقط على األضرا  املادية دون األضرا  املعنوية، شينما يرى البعض اآلخر أن عفهوم العبا ات 

لفقه عن تتضمن الضر  املعنوي إىل جانب الضر  املادي، غري أنه تركها لوعموعيتها اليت احتوهتا تعين أبهنا 
أجل البحث والتحليل وعع ذلك فإن هذه القضية مل يتم التطرق إليها ابلبحث والد اسة إال يف هناية القرن 

 .1الساشع عار

وىل ابلتعويض وعن التطبيقات القضائية نذكر عا قضته  حمكمة التمييز العراقية يف هيئتها املوسعة األ
عدين عراقي :" ألن إصاشة املدعي جبرح أعر ميس عاطفته وحريته  2432تطبيقا  للفقرة األوىل عن املادة 

 إضافة إىل أن هذه اإلصاشة قد تركت له عجزا جسيما جاء يف التقرير الطيب مما يسبب له أملا نفسي ا".

ان عن فهو عا يصيب العاطفة والاعو  واحلنوقضت كذلك يف قرا  آخر هلا جاء فيه " أعا الضر  األديب 
أمل وحزن لفقد املصاب"، فيجب تعويضه مبقدا  عن املال يفف عن وقع املصاب شارط أن ال يكون ذلك 
سبب ا للكسب واإلثراء وهذه ععايري دقيقة ال ميكن تديدها إال عن طرف اخلرباء ذوي االختصاص يف 

 عسائل التأعني والتعويض عنها. 

نسبة للتاريع األعريكي فهو اآلخر أقر ابألذى والكآشة النفسية الناجتة عن األضرا  البيئية كأساس أعا ابل
لرفع دعوى قضائية، وقد اتسع هذا األساس شد جة كبرية لرفع الدعوى يف القضااي اليت تنصب على فعل 

                                                 
 .203.، ص 0299النظام القانوين للضر  البيئي وآليات تعويضه، دا  اخللدونية للنار والتوزيع، القبة القدمية، اجلزائر، سنة  محيدة مجيلة، - 1
 ديب كذلك ...".عن القانون املدين العراقي على أنه :"يتناول حق التعويض الضر  األ 023تنص املادة  2
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على كل حال انة كهذه، و عتعمد عآله إحلاق املعاانة النفسية، أي أن املدعي عليه كان يهدف التسبب مبعا
لقد م احلكم يف نزاعات أخرى للمدعني ابلتعويض عن اإلمهال الذي كان سببا يف اإلصاشة ابلكآشة النفسية 
دون أن يصاب املدعي أبية إصاابت أو أعراض جسدية، ألنه قد يتولد األذى النفسي أو الكآشة عن 

 .1خوف عن أن يصبح املدعي عريضا ابملستقبل

ب إفريقيا فبموجب القوانني اجلزائية جيوز للاخص إذا عا عست عااعره نتيجة التلوث أن أعا يف جنو 
 يطالب ابلتعويض عن الاخص الذي أساء إىل أحاسيسه شارط أن يكون عمل امللوث جاء عن عمد.

إن نص كثري عن التاريعات القانونية علو وجوب التعويض عن الضر  املعنوي مل يؤدي إىل تفوق الفريق 
ؤيد على االجتاه املعا ض، و مبا يرجع سبب ذلك إىل األزعات االقتصادية يف العامل الصناعي اليت أدت امل

إىل أن االهتمام مبوضوع البيئة ال حيتل اجلانب األساسي يف اهتماعات الدول، وهو عا نستخلصه عن 
طبيعي  الة إحياء جمالخالل إحدى القرا ات األعريكية حيث جاء فيها "إن عبلغ التعويض املمنوح يف ح

أو إصالحه جيب أن يتناسب عع ذلك"، وهو عا يعزز القول شغلبة االجتاه املعا ض لتعويض الضر  املعنوي 
 .2الناجم عن التلوث واألضرا  البيئية عموعا

 املطلب الثاين: التعويض عن الضرر البيئي الذي يصب احمليط البيئي.

يعة البيئي اخلالص أن يكون الضر  عباشر ا، ويرجع ذلك للطب عن الاروط املوضوعة للتعويض عن الضر  
تيجة تداخل ففي الغالب عا يتولد الضر  ن –الضر  البيئي اخلالص  –اليت يتميز هبا الضر  اإليكولوجي 

عواعل كثرية األعر الذي ياكل صعوشة يف التعرف على السبب املباشر الذي تسبب يف حدوث هذا 
اكلة األضرا  الناجتة عن تلوث السواحل شسبب املفرزات والفضالت اليت قد الضر ، وعن أعثلة ذلك ع

 تتفاعل عع اهلواء الذي ينقلها حىت تصل إىل السواحل فيرتتب عليها تلوث هذه األخرية.

                                                 
 .931مد العيال الطائي، املرجع الساشق، ص حمعبد هللا تركي  1
 .900عبد هللا تركي حممد العيال الطائي، املرجع الساشق، ص  2
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تارتط القواعد العاعة على أنه عن شروط الضر  املوجب للتعويض أن يكون عباشر ا، أي حيدث نتيجة 
املباشر هو الضر  املؤكد الذي حدث فعال وجاء نتيجة عباشرة لنااط املسؤول  الفعل الضا ، والضر 

عكس األضرا  البيئية اليت تطرح العديد عن العقبات كما سبق القول يف إجياد  اشطة السببية املباشرة، وعليه 
تيجة أسباب ن يستلزم على التاريعات البيئية أن تواكب الطبيعة اخلاصة لألضرا  البيئية واليت تدث عادة

 غري عباشرة، مما جيعل القواعد العاعة قاصرة خبصوص تعويضها.

وهناك جانب آخر جيب اإلشا ة إليه وهو أن العناصر البيئية هي عناصر جاعدة ال مبكنها أن تلجأ 
شنفسها إىل القضاء للمطالبة ابلتعويض عن األضرا  اليت أصاشتها، األعر الذي حتم على أغلب التاريعات 

عرتاف للجمعيات البيئية ابحلق يف الدفاع عن املصاحل اجلماعية لألفراد و فع دعاوى هتدف للمطالبة اال
 واالستاا ة واملااو ة املاا كة حقها يفابلتعويض عن األضرا  اليت تصيب العناصر البيئية، فإضافة إىل 

 الرقاشة لتفعيل الركائز اهلاعة أحد ابعتبا ه القضاء إىل اللجوء تقيق أهدافه، حيق هلا  يف اإلدا ة عع
 أهدافها تقيق اجلمعيات تستطيع ال عندعا خصوصا البيئية، القواعد احرتام على حلمل اإلدا ة االجتماعية

 .1األسلوب هذا فعالية عدم أو لضعف نتيجة املاا كة طريق عن ابلطريقة الوقائية

عن التاريع األساسي للبيئة  22املادة ولقد تبىن املارع اجلزائري هذا األعر عن خالل نص عليه يف 
حيث خول للجمعيات اليت متا س أناطتها يف جمال محاية البيئة حق املطالبة القضائية للتعويض  42-14

 عن كل الوقائع اليت تسبب ضر  ا عباشرا أو غري عباشر للمصاحل اجلماعية.

ات اص املعنوية كاجلمعيوشدو ه  املارع الفرنسي جنده قد أعطى احلق لألشخاص خصوصا األشخ
اخلاصة ابلدفاع عن البيئة أو السلطات العاعة يف الدولة احلق يف املطالبة القضائية سواء كانت أضرا  ا عباشرة 
أو غري عباشرة، وهو عا أخذت شه العديد عن التاريعات اخلاصة حبماية البيئة يف القانون الفرنسي، كالتاريع 

حيث تقضي املادة مبا يلي: "إن  م1122ديسمرب  21اع املواد الصاد  يف اخلاص إبزالة النفاايت يف اسرتج
املعرتف هبا قانوان  –الوكالة الوطنية املكلفة ابلتخلص عن النفاايت واسرتجاعها ومجعيات الدفاع عن البيئة 

                                                 

ثاعن،جانفي لو قلة،اجلزائر،العدد ا جملة دفاتر السياسية والقانون،جاععة قاصدي عرابح، حق اجلمعيات يف التقاضي، د.شوكعبان العريب، ساوس خرية، 1
 .922،ص0292



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                        جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
8 

 

131 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

فعال ألهلا احلق يف إطا  نظاعها األساسي املطالبة القضائية ومما سة حقوقها كطرف عدين فيما يتعلق اب –
 واملخالفات اليت تسبب ضر  ا عباشر ا أو غري عباشر للمصاحل اليت حيميها القانون".

ونستاف عن خالل هذه النصوص أن التاريعات البيئية تعرتف ابلضر  غري املباشر وتعطي حق املطالبة 
يض على األضرا  و القضائية لتعويض هذه األضرا  واملالحظ أنه  غم أن القواعد العاعة ال تعرتف إال ابلتع

املباشرة و غم ذلك يف عوضوع األضرا  البيئية وعع تطو  التاريعات املنظمة هلا جندها قد أصبحت تعرتف 
 مبا يسمى ابلضر  غري املباشر آخذة شعني االعتبا  خصوصية األضرا  البيئية.

ملباشر إال أهنا تبقى ا و غم أن أغلب التاريعات القانونية يف العامل أقرت شوجوب التعويض عن الضر  غري
غري كافية، األعر الذي يؤدي إىل القول أبن طبيعة األضرا  البيئية تتاج إىل صياغة قواعد جديدة خاصة 
تتناسب عع اخلاصية غري املباشرة للضر  البيئي، وتنص على آليات خاصة للتعويض عن األضرا  غري 

 .1ر  البيئياملباشرة حىت يتمكن القاضي عن تقدير التعويض عن الض

 املبحث الثاين: تقدير القاضي للتعويض عن الضرر البيئي.

إن القاضي يف إطا  تقديره للضر  البيئي وابلنظر لصعوشة تديده فمن الضرو ي أن يراعي حالة كل عن 
املتضر  واملسؤول عن الضر ، فاملتضر  ميكن أن يكون قد أصاشه ضر  جسيم وغري عادي وعليه فعلى 

خذ يف احلسبان وهو شصدد تقديره للتعويض احلالة اجلسدية واملعنوية واملالية للمتضر ، وهو القاضي أن أي
علزم إىل جانب ذلك مبراعاة املراحل والتطو  اليت مير هبا الضر  البيئي حىت وإن حدث هذا التطو  شعد 

شعد تفاقم الضر ،  ضصدو  احلكم ابلتعويض، وهذا ابالعرتاف حبق املتضر  إبعادة النظر يف قيمة التعوي
خصوص ا يف جمال األضرا  البيئية ألن إذا كان املبدأ أن تقدير التعويض يكون وقت صدو  احلكم فإن 
الضر  البيئي يف كثري عن األحيان ال تكتمل آاث ه إال يف فرتات زعنية  عتالحقة كما أشا ت إىل ذلك 

الفقرة األوىل عن  121عر يف نص املادة العديد عن القضااي، ولقد نصت القواعد العاعة على هذا األ
القانون املدين اجلزائري على أنه إذا مل يستطع القاضي وقت صدو  احلكم أن يقد  عدى التعويض شصفة 

                                                 
 .202د.محيدة مجيلة، املرجع الساشق ، ص  1
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هنائية وله أن حيتفظ للمضرو  ابحلق يف أن يطالب خالل عدة ععينة ابلنظر عن جديد يف التعويض وهذا 
ا يستحدث الضر  البيئي غري املستقر عا دام أنه يتأثر يف تقديره مبيتماشى يف وجهة نظر البعض عع طبيعة 

على الضر  عن تطو   وتغري يف نسبته، ابإلضافة إىل ذلك فإن القاضي عليه أيضا وهو شصدد تقديره 
للتعويض أن يراعي وضعية طريف دعوى املسؤولية وهذا عكس القواعد العاعة اليت يتفق الفقه على أن 

 لظروف احملاطة شوضعية املتضر  ألنه هو الذي لديه عصلحة يف املطالبة القضائية.القاضي يراعي ا

كما ينظر القاضي يف قيمة التعويض استنادا إىل عا حلق املتضر  عن خسا ة وعا فاته عن كسب، فهذه 
 .1أهم املسائل القانونية اليت يطرحها عوضوع تقدير القاضي للتعويض عن األضرا  البيئية

خلوض يف الدو  الذي يلعبه القاضي تقديره للتعويض، عن األمهية مبا كان أن أشري يف ابدئ لكن قبل ا
 األعر على دو ه يف تديد على عن يقع على إثبات الضر  املوجب للتعويض.

 املطلب األول: دور القاضي يف حتديد على من يقع عليه عبء اإلثبات.

 واحلقوق املالية ذلك احلقوق يف وسواء اخلاصة، وقاحلق مجيع يف عام أنه يف اإلثبات أمهية تتجلى
 عر على ودائمة يوعية اإلثبات وظيفة األدشية، وأن أو املعنوية احلقوق أو املادية احلقوق سواء العائلية،

 نلقي أن ويكفي قضية، كل يف القاضي ويستخدعه كل نزاع، يف األفراد إليها ويلجأ والعصو ، الزعان
على  إجيااب أو سلبا كلها تتوقف الدعاوي وآالف األشخاص عئات لنرى احملاكمإحدى  على سريعة نظرة

 اإلثبات.

 أن إذ خاصة تتل أمهية اإلثبات قواعد إن ..." الوضعي القانون فقه يف ذلك يف قيل عا عن أهم ولعل
 الدليلف إليه، يستند الذي على احلادث الدليل يقم مل إذا قيمة كل عن يتجرد التقاضي عوضع هو احلق

                                                 
 .230مجيلة، املرجع الساشق ، ص ةمحيد 1
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 هو فيه املنازعة عند يصبح دليله عن جمرد أبن احلق القول صدق حىت عنه، النفع وعقعد احلق، قوام هو
 .1" سواء والعدم

 - احلاكم حق عن أصبح اليوم فقد للقانون، االجتماعية النزعة شزايدة القضائي اإلثبات أمهية وتزداد
 فإن نزاعا إال اخلصوعة يف يرى ال املذهب الفردي نكا فإذا الدعوى إدا ة يف يتدخل أن – اجملتمع ممثل

 التنظيم يتطو  أن يستلزم ككل، االجتماعي التطو  فإن هلذا اجتماعية، يعطيها صبغة االجتماعي املذهب
 عن اإلثبات لتمكينه يف املدين احلاكم دو  تدعيم إىل ليمتد والتجا ية، املدنية املواد يف القانوين لإلثبات

 وعاجلة. عادلة أحكاعا تقق عؤثرة إبجياشية ،الدعوى إدا ة

 العقبات، هذه التدخل لتجاوز عثل شضرو ة اجلزائري املارع عن وإمياان لإلثبات، العملية ألمهية ونظرا
 القاضي تسهل عهمة اليت املبادئ جمموعة عن طريق النص على عن لإلثبات عتكاعال نظاعا وضع فقد

 وقانون املدين القانون شني اإلثبات قواعد شتقسيم وكما قام لمتقاضني،ل ابلنسبة الضماانت مبثاشة وتكون
 .2التاريعات شعض ذهبت كما لذلك خاص شقانون ومل يفرده واإلدا ية املدنية اإلجراءات

إذن املبدأ يف القواعد العاعة لإلثبات على أن املدعي هو عن يقع عليه إقاعة الدليل على دعواه وذلك 
 ل اإلثبات املتاحة.عن طريق مجيع وسائ

د لكن ونظرا لطبيعة األضرا  البيئية اليت تتميز ابلطاشع التقين والفين يصعب على املدعي إثباهتا ويزي
احتفاظ املدعي عليه خاصة إذا كان عؤسسة صناعية أو أي شخص ععنوي آخر شكافة البياانت واملعلوعات 

 شة.اخلاصة ابألناطة املتسببة يف الضر  البيئي األعر صعو 

                                                 
سية، جاععة حممد اقروف عوسى الزين،سلطة القاضي املدين يف تقدير أدلة اإلثبات،  سالة عقدعة لنيل شهادة الدكتو اه يف احلقوق،كلية احلقوق والعلوم السي 1

 .02، ص0292زائر،سنة خيضر،شسكرة،اجل
 .09ص نفس املرجع، 2
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وعليه ميكن للقاصي أن يكون له دو  إجيايب يف عسألة إثبات الضر  البيئي عن خالل قلب عبء 
املدعي  –اإلثبات عن املدعي إىل املدعي عليه وذلك عن طريق إجياده لقرائن شسيطة تتمثل يف وجوب نفي 

 عسؤولية نااطه عن الضر . –عليه 

ه قرينة اخلاص ابملسؤولية  املدنية عن األضرا  البيئية شوضعوهو عا ذهب إليه املارع األملاين يف القانون 
لصاحل املدعي تنص على أنه إذا كان النااط املسبب للضر  "خطر ا شطبيعته" وقد يؤدي إىل األضرا  اليت 
أصاشت املدعي، فإن القانون يفرتض أن العالقة السببية قائمة شني النااط والضر ، وإذا أ اد املدعي عليه 

 .1ع شعدم عسؤوليته، وجب عليه أن يثبت للمحكمة أن نااطه مل يكن السبب يف إضرا  املدعيأن يدف

كذلك ميكن للقاضي أن يلعب دو ا عهما يف عملية اإلثبات، فإذا كانت القاعدة القانونية اليت عا زال 
تسري  ثأثرها واضحا فقها وقضاء أن حقوق اخلصوم علكا هلم، وأن طلباهتم القضائية هي حق هلم،حي

جمرايت الدعوى وفقا لرغباهتم، إال أن القاضي مل يعد مبثاشة عااهد صاعت للمنازعة القضائية ليس له إال 
احلكم يف الدعوى، فالقاعدة األساسية اليت متتد شعاهبا إىل قواعد اإلثبات وإجراءاته هي أن للقاضي عركزا 

 إجياشيا.

دير يف شه القاضي يف جمال اإلثبات يكفل له حرية التقوالشك أيضا أن هذا الدو  اإلجيايب الذي يتمتع 
 .2نطاق ععني، فتلك احلرية جيب أن تتالزم عع عا له عن دو  ناط يف جمال اإلثبات

 املطلب الثاين: وقت تقدير القاضي للتعويض وكيفيته.

 دو ص وقت احلسبان يف تكن مل للمضرو ين عضاعفات تقع أن ابلتعويض احلكم شعد أحياان حيدث قد
 الظروف هذه تسمح فهل احلقيقي، الضر  عع يتناسب ال التعويض جتعل قد ظروف أطر ت أو احلكم،
 هنائيا؟ احلكم فيه صد  الذي للتعويض القاضي مبراجعة املتغريات وتلك

                                                 
م، 0290عمان، األ دن، سنة  دا  الثقافة، للنار والتوزيع، النظرية العاعة للقانون البيئي عع شرح التاريعات البيئية، ،القانون البيئيعبد الناصر زايد هياجنة،  1

 .000ص 
قوق والعلوم السياسية،عذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون،جاععة عولود ععمري،تيزي سايكي وزنة،إثبات اخلطأ الطيب أعام القاضي املدين،كلية احل 2

 .901،ص0299وزو،اجلزائر،سنة 
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 النهائي، فيمكن احلكم صدو  وقت األضرا  لقيمة وفقا التعويض تقدير هي العاعة القاعدة كانت إذا
 يف للمصاب ابحلق حيكم أن اجلزائري املدين القانون عن 131 املادة نص إىل استنادا املوضوع لقاضي
 .شه احملكوم املبلغ يف النظر إبعادة ععقولة عدة خالل املطالبة

"إذا مل يتيسر له )للقاضي( أن يقد  وقت احلكم عدى التعويض  :يلي كما أعاله املادة نص و د وقد
 قدير".رو  ابحلق يف أن يطالب خالل عدة ععينة ابلنظر عن جديد يف التشصفة هنائية فله أن حيتفظ للمض

 عناصر الضر  شعض هناك أن ابلتعويض حكمه إصدا  وقت يف القاضي  أى إذا أنه النص عن يتضح
 ععينة فرتة املطالبة خالل يف املضرو  أبحقية احلكم فله الضر ، يتطو  أن وحيتمل هنائية، شصفة تستقر مل

 .1املستقبلي الضر  يكون أن شارط ولكن التعويض، تقدير يف لنظرا إعادة يف

وعليه فكثري عن األضرا  البيئية ال تظهر وقت  فع الدعوى شل قد يتأجل ظهو ها إىل عا شعد صدو  
احلكم القضائي ابلتعويض عن شعضها، كأضرا  التلوث الناجم عن تسرب املواد البرتولية أو أية عواد ضا ة 

ة التسرب عرب عراحل شدء ا عن تسرب املواد البرتولية عرو  ا ابلتفاعل عع عناصر البيئية البحريحيث مير هذا 
انتهاء  إىل حدوث ضر  التلوث، وهذا هو شأن الضر  البيئي الذي غالبا عا يتسم شطاشع التأجيل والقاشلية 

افيا وتعيينه تعيينا لبيئي إملاع ا كللتطو  والظهو  التد جيي، وابلتايل إذا مل يتمكن القاضي اإلملام ابلضر  ا
دقيق ا فله حينئذ أن يقضي شتعويض عما يراه عن ضر  قائم فعال عع شقاء حق التعديل للمتضر  إلعادة 

 املطالبة القضائية الستكمال قيمة التعويض احملكوم شه.

ضية دويل يف قوهو عا ذهب إليه كل عن القضاء الوطين أو الدويل، عن ذلك عا استند إليه القضاء ال
عصنع "مسيلرت" إذ أن التعويض مل يتم عرة واحدة، فبعد أن أحيل النزاع على جلنة التحكيم اخلاصة قاعت 

تناول تقدير قيمة التعويض  م1122أفريل  12هذه األخرية إبصدا  حكمني: حيث صد  احلكم األول يف 
، أعا احلكم الثاين فقد صد  م1122إىل غاية  م1122عن أضرا  انبعاث الدخان عن املصهر عنذ جانفي 

نتيجة استمرا  الدخان املنبعث عن عصهر تراشل، األعر الذي جعل القاضي يعيد النظر  م1101يف عا س 
                                                 

مد جاععة حم العلوم السياسية،كلية احلقوق و  عذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، آليات تعويض األضرا  البيئية يف التاريع اجلزائري،  محوين حممد، 1
 .22اجلزائر،ص ،0سطيف-أعني دابغني
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يف القضية عن جديد ويصد  حكما اثنيا لتكملة التعويض، إال أن التعويض الثاين انتهت إىل وضع نظام 
كية عما شضرو ة دفع تعويضات للوالايت املتحدة األعري دائم لتاغيل املصنع وابملقاشل حكمت على كندا

 حلقها عن أضرا  انشئة عن تطاير خبا  وغاز املسبك املتعلق شصهر النحاس والرصاص.

إن احملكمة أخذت أبسلوب التعويض مبقاشل ومل تكم إبعادة احلال إىل عا كان عليه أو وقف وقوع 
رو ي، وال ميكن االستغناء عن هذا االستثما  عن طرف  الضر ، فهذا غري ممكن ألن تاغيل عصنع أعر ض

 كندا.

كما أود أن أشري ابلنسبة إىل كيفية تقدير القاضي للتعويض، أن االتفاقيات الدولية اخلاصة ابملسؤولية 
املدنية عن األضرا  اليت تصيب البيئة عن جراء التلوث فقد حددت ععايري لتقدير الضر  حيث جاء يف 

صة ابملسؤولية املدنية عن الضر  الناجم عن التلوث النفطي الناتج عن استكااف واستغالل االتفاقية اخلا
، وكذلك االتفاقية "املسؤولية" املدنية املتعلقة ابلتلوث م1122املوا د البيئية لقاع البحر املربعة شلندن سنة 

تخذها داشري املعقولة اليت يأبن القاضي يُدخل يف نطاق التعويض الت م1121النفطي املربعة شربوكسل سنة 
الاخص إزاء احلادث املسبب للضر  والتعويض عن أضرا  التلوث اليت وقعت فعال ، وتكمن أمهية 
اإلجراءات الوقائية أنه يف حالة تسرب عواد شرتولية عن السفينة عثال فإن اإلجراءات أو التداشري الوقائية تعد 

يئة اضي خصوصا يف جمال الضر  البيئي الذي يصيب البأحد الكاوف احلساشية اليت يرتكز عليها الق
فمن أشرز عا احتوته طلبات فرنسا هو نفقات احتواء انتاا   1البحرية، وهو عا م يف قضية "تو ي كانيون"

عليون دوال  كتعويض عن الضر ، يف حني طالبت شريطانيا  42.2الضر  واعتداده وطالبت وحدها مببلغ 
، يذكر أن هذا النزاع م عن طريق التسوية الودية عع العلم أن القضاء الفرنسي  عليون دوال  42.0مببلغ 

،  م1121قد أخذ هبذا النوع عن التعويض املتمثل يف إجراءات الوقائية عنذ أعد شعيد أي عنذ صدو  ععاهدة 
 123 ةكما أن الدعوى اليت تقدعت هبا فرنسا أعام القضاء انتهت إىل تعويض فرنسا مببلغ إمجايل قد  

فرنك وهو احلكم الصاد  عن حمكمة شيكاغو عن تداشري املقاوعة عن جراء الضر  الذي أصاهبا مبقتضى 

                                                 
، يف الساحل الربيطاين مما جنم عنه خسائر وأضرا  قد ت مباليني 9102عا س  92تتلخص وقائع القضية يف غرق انقلة البرتول الضخمة تو ي كانيون يف  1

 عن أضرا  التلوث ابلنفط. م شاأن املسؤولية املدنية9101الفرنكات، فعلى إثر هذه الكا ثة ظهرت اتفاقية شروكسل لعام 
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" فقد م تعويض فرنسا Tanion  ، يف حني أنه يف قضية "اتنيونم1112جانفي  00احلكم الصاد  يف 
 .1عليون فرنك عن املصا يف الوقائية فقط 242مببلغ 

را  البيئية يضع إىل السلطة التقديرية للقاضي، لكن ميكن للقاضي أن إن التعويض املقر  عن األض
يستند يف حكمه إىل ععايري حمددة قانوان وفق عقاييس حساشية ،كما للقاضي أيضا على أن أيخذ شعني 
االعتبا  يف حكمه تديد قيمة الضر  مبا ال يتجاوز احلد املذكو  عليه يف االتفاقيات، وقد تبىن القانون 

اليت تتعلق ابألضرا  النامجة عن  42/14عن التاريع البيئي  32زائري هذه املعايري استنادا إىل املادة اجل
التلوث شواسطة احملروقات، إذ تقضي هذه املادة أبن عالك السفينة اليت تمل شحنة عن احملروقات عسؤول 

املسؤولية  تفاقية الدولية حولعن أي تسرب أو انتج عن التلوث وفق الاروط والقيود احملددة مبوجب اال
املدنية عن األضرا  النامجة عن التلوث شواسطة احملروقات، واملعلوم أن اجلزائر قد صادقت على الربوتوكول 

 .2املعدل لالتفاقية الدولية شاأن املسؤولية املدنية عن أضرا  التلوث الزييت م1112عام 

 *األخذ بعني االعتبار وضعية طريف التعويض. 

عن القانون املدين اجلزائري على أن :"القاضي يقد  عدى التعويض عن الضر  الذي  122املادة  تنص
 عن نفس القانون عع عراعاة الظروف املالشسة ...". 122حلق املصاب استنادا للمادة 

 ،إن القاضي وهو شصدد تقديره للضر  علزم مبراعاة العواعل اليت أحاطت ابلضر  ابلنظر إىل املتسبب فيه
وابلنظر إىل املتضر ، وعليه فقد تكون هناك ظروف خاصة شضحية الضر  سواء تعلق هذا الضر  مباله أو 

 جسمه فيقد ه القاضي تقدير ا ذاتي ا وليس عوضوعي ا.

وعثال ذلك الضر  الناتج عن التلوث الصويت والضجيجي فإن الاخص الذي قد يكون عصااب مبرض 
يه يكوان أكثر جساعة عن الاخص الذي يكون سليم ا عن هذه عصيب أو نفسي فالضر  ابلنسبة إل

األعراض، كاألشخاص املصاشني ابلنظر إىل الظروف االقتصادية لكل عنهما، وهذا عا ميكن أن تتميز هبا 
                                                 

 .232د. محيدة مجيلة، املرجع الساشق، ص  1
، تعديل االتفاقية الدولية شاأن املسؤولية 9110م، املتضمن املصادقة على شروتوكول عام 9112أفريل سنة  92املؤ خ يف  902-12املرسوم الرائسي  قم  2

 املدنية عن أضرا  التلوث الز اعي.
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الظروف املالشسة للتعويض عن الضر  البيئي ابملقا نة عع القواعد العاعة اليت يقصد هبا فقط الظروف احملاطة 
ألنه هو العاعل األساسي يف دعوى التعويض، كا جيب أيضا عراعاة ظروف املسؤول يف جمال  ابملضرو ،

األضرا  البيئية، فقد يكون التعويض عرهق ا له، ويف هذا اجلانب أشري إىل أن شعض الفقهاء املعاصرين حاولوا 
التاريعات عنه التاريع  عن تفسري األضرا  البيئية إىل ثالث أصناف ابلنظر إىل د جتها وهو عا تبنته العديد

 .1املصري مبقتضى قانون محاية البيئة يتم تقسيم الضر  البيئي حسب كثافته إىل صو 

سه هناك فعل ينتج عليه ضر  جسيم وهو عا يعرب عنه مبقتضى قانون محاية البيئة ابلكا ثة البيئية وأسا -0
واجهته إعكانيات تفوق القد ات احمللية، ، وهو يتطلب ملم1110لسنة  40املادة األوىل عن القانون  قم 

 فهو ضر  قائم شذاته لذلك يسمى ابلكا ثة البيئية.

 فعل يرتتب عليه ضر  عادي ابلبيئة وهو ال يعترب ضر  جسيم ابلبيئة وال ضر  كا ثي. -7

ويتجه الفقه إىل القول أبن الضر  البيئي الذي يستوجب التعويض يارتط فيه أن يكون ضر  ا جسيم ا 
، حيث جاء فيه أن تفريغ املواد الساعة م1122طبيقا للمبدأ السادس عن عبادئ عؤمتر "ستوكهومل" سنة ت

واملواد األخرى وتسريب احلرا ة شتلك الكميات والرتكيز الذي يتجاوز قد ة البيئة على استيعاهبا وجعلها غري 
د يصيب هبذا املرض، كما ق ضا ة يصيب أبعراض تنفسية أو الذين لديهم استعدادات نفسية، لإلصاشة

الضر  األعالك فتختلف أيضا جساعة الضر ، فمثال الاخص الذي لديه حمل جتا ي يعترب املنظر الطبيعي 
ابلنسبة له كسبا جوهراي فإذا شيدت جبانبه عزشلة عموعية أو إلقاء النفاايت املنزلية جبوا ه يكون أكثر ضر  ا 

 ابعتبا ها عاعال أساسيا للكسب.عن حمل ال حيتاج إىل الاروط الطبيعية 

كذلك ابلنسبة للاخص الذي يصاب شضر  جسدي نتيجة التلوث كمن يسقط شسبب املخلفات 
املتدفقة فيصاب شكسو  جسدية أو الاخص الذي يكون ضحية خملفات خطرة تنفجر أثناء عرو ه فيصاب 

قرب عن يف املخلفات ابلأبضرا  عديدة قد تنتج عنها أيضا أضرا  ععنوية، والاخص الذي يتم تصر 
أعالكه قد يصيبه ضر  جسدي وععنوي نتيجة األضرا  اليت هتدد حياته أو األضرا  اليت تؤدي إىل إنقاص 

                                                 
م، مجهو ية عصر العرشية ، 0222لسنة  13م والئحته التنفيذية واملعدل مبقتضى القانون  قم 9110لسنة  20، قانون البيئة  قم د. عبد الفتاح عراد 1

 .202نقال عن د. محيدة مجيلة، ص  0222االسكند ية، ط 
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القيمة التجا ية ألعالكه، فكل هذه األضرا  اليت ختتلف فيها الظروف اليت تيط ابلضر ، وعليه فالقاضي 
عن  نه لو اعتمد على ععايري عوضوعية ألعترب ذلك إنقاصايقد  هذه األضرا  تقدير ا ذاتيا ال عوضوعيا، أل

حق املتضر ين يف احلصول على التعويض، فال جيوز أن نطبق نفس املعايري على شخص يصيبه ضر  
 .1جسدي أو ععنوي

لقد نص املارع اجلزائري وغريه عن التاريعات على وجوب االعتداد ابلظروف الاخصية للمتضر ، 
ة عليه التعويض عموعا هو عبدأ العدالة اليت يقصد هبا أن يكون التعويض عادال ابلنسبفاملبدأ الذي يرتكز 

لطريف الدعوى سواء املضرو  أو املسؤول عن الضر ، وهو األعر الذي جيب على القاضي عراعاته، جيب 
 وأن أيخذ شعني االعتبا  وضعية الطرفني اخلطرة كي نضمن عدم وقوع ضر  جسيم ال ميكن إصالحه، وه

، حيث نصت املادة األوىل على أنه "... ليس لدولة م1121األعر الذي تضمنته اتفاقية شروكسل سنة 
احلق يف أن تستعمل أو تسمح ابستعمال إقليمها ... على حنو يسبب الضر  عن طريق األدخنة ... عندعا 

 تكون احلالة ذات نتائج خطرية...".

ن الضر  قاييس القانونية فإنه جيب االستناد إىل عبدأ التعويض عوعليه فنظر ا خلطو ة النااطات وعراعاة امل
اجلسيم وهو عا اجته إليه القضاء الفرنسي فيما يص عسؤولية املستافى يف شعد األعراض املعدية اليت تعرب 
عن نوع عن التلوث الصحي )فقدان املناعة املكتسبة(، حيث أخذت شفكرة الضر  اجلسيم مث أصبحت 

املستافى على أساس املخاطر شسبب صعوشة ععرفة املتسبب يف عملية نقل الدم اليت  تؤسس عسؤولية
أدت إىل اإلصاشة ابلعدوى، وعنه ميكن القول أن اشرتاط الضر  اجلسيم يعد عن جانب عنه ختفيف ا عن 

اديق ناملسؤول عن الضر  ألنه يف حالة عا إذا كانت هناك كا ثة شيئية فإن أنظمة التأعني املتمثلة يف ص
التعويض غالب ا هي اليت تتحمل التعويض، وإذا كان الضر  عاداي فإن التعويض حتما سيكون أقل، كحالة 
انزالق شخص يف وسط تدفق فيه النفاايت السائلة عن أحد املصانع، يف حني أن التعويض عن الضر  

 اجلسيم سيكون أكثر تكلفة للمسؤول.
 

                                                 
 .203د. محيدة مجيلة، املرجع الساشق، ص  1
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 :خامتة
جوب عراعاة وضعية املتضر  يف سعيه للحصول على التعويض وذلك عن جتد  اإلشا ة يف األخري إىل و  

طريق تطوير قواعد املسؤولية املدنية، حىت تتخللها نصوص أكثر محاية للمتضر  وذلك شعدم إ هاقه إبثبات 
 الراشطة السببية عن طرف القاضي.

ئة سواء حدث ضرا  ابلبيكما جيب تبين عبدأ افرتاض قيام املسؤولية املدنية عن كل عمل يؤدي إىل اإل
الذي يقول أبن املسؤولية  مد وحيد حممد علي"اخلطأ أم ال، وأكثر عن ذلك أضيف  أي الدكتو  "حم

اخلطئية هي أوسع عن عسؤولية حا س األشياء واليت تستوجب تطبيقها على األضرا  اليت تنسب إىل الايء 
عني االعتبا  لتعويض عن الضر  البيئي األخذ شاخلاضع للحراسة، فيجب على القاضي أثناء نظره يف دعوى ا

عركز كال طريف الدعوى، وهذا ابلنظر إىل عقدا  وجساعة الضر  الذي قد يكون يف شعض األحيان انمجا 
عن نااط عاروع وعرخص له، وإىل املتضر  الذي يصعب عليه إثبات توافر أ كان املسؤولية املدنية يف عثل 

 هذه األضرا .

  قائمة املراجع:

، تعديل االتفاقية 9110م، املتضمن املصادقة على شروتوكول عام 9112أفريل سنة  92املؤ خ يف  902-12املرسوم الرائسي  قم  -9
 الدولية شاأن املسؤولية املدنية عن أضرا  التلوث الز اعي.

شريوت، لبنان، الطبعة  و ات احلليب احلقوقية،عبد هللا تركي محد العيال الطائي، الضر  البيئي وتعويضه يف املسؤولية املدنية، عنا -0
 .0292األوىل، سنة 

 .0222نبيلة إمساعيل  سالن، املسؤولية املدنية على األضرا  البيئية، دا  اجلاععة اجلديدة، اإلسكند ية، عصر سنة  -2
 .0299زائر، سنة زيع، القبة القدمية، اجلمحيدة مجيلة، النظام القانوين للضر  البيئي وآليات تعويضه، دا  اخللدونية للنار والتو  -0
ان، معبد الناصر زايد هياجنة، القانون البيئي النظرية العاعة للقانون البيئي عع شرح التاريعات البيئية، دا  الثقافة، للنار والتوزيع، ع -3

 .0290األ دن، سنة 
وق والعلوم عقدعة لنيل شهادة الدكتو اه يف احلقوق،كلية احلققروف عوسى الزين،سلطة القاضي املدين يف تقدير أدلة اإلثبات،  سالة -0

 0292السياسية، جاععة حممد خيضر،شسكرة،اجلزائر،سنة 
 القانون،جاععة عذكرة لنيل شهادة املاجستري يف كلية احلقوق والعلوم السياسية، إثبات اخلطأ الطيب أعام القاضي املدين، سايكي وزنة،-2

 .0299عولود ععمري،تيزي وزو،اجلزائر،سنة 
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آليات تعويض األضرا  البيئية يف التاريع اجلزائري،عذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون لعام،كلية احلقوق والعلوم   محوين حممد،-2
 .0290سنة  ، اجلزائر،0سطيف-السياسية،جاععة حممد أعني دابغني

ساوس خرية،د.شوكعبان العريب،حق اجلمعيات يف التقاضي،جملة دفاتر السياسية والقانون،جاععة قاصدي عرابح،و قلة،اجلزائر،العدد  -1
 .0292الثاعن،جانفي 
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 وســـــــائل الضبط اإلداري واجـراءاتـــــه
 كسبيـــل لتحقــيق األمـــن البيئي

 عبدالرزاق حبري
 20اععة البليدة أستاذ عؤقت جب

 قــــانون عـــــــــامختصص طالب دكتو اه 

 ملــخص:
مبا أن هدف الضبط اإلدا ي هو محاية النظام العام شعناصره الثالثة )األعن العام، الصحة العاعة، والسكينة العاعة(،  

ىل عنافع كبرية متس ي تقيقها إكان لزاعا على املاــرع أن جيعل له وســائل فعالة لتحقيق هذه الغاية الضــرو ية، واليت يؤد
حياة االنسـان، ولتوفري شيئة حسنة وعالئمة لعيش هذا األخري، تستعمل اإلدا ة الكثري عن الوسائل الساشقة واالجراءات 
اليت تضـــمن محاية البيئة )ترشة، عاء، هواء( وتعمل على تقيق األعن البيئي، حيث تتنوع هذه الوســـائل واالجراءات شني 

لوقــائيــة عنهــا على غرا  األنظمــة واللوائح والرتخيص، والتحفيز والبعــديــة العالجيــة عثــل األواعر والقرا ات الفرديــة القبليــة ا
 والتنفيـذ اجلربي وغريهـا، وابلنظر اىل الـدو  الكبري الـذي تلعبـه هـذه االجراءات يف توفري احلمـاية للبيئة، فال يكاد يتلف

 ائم لتفادي التلوث والعمل على تقيق األعن البيئي.اثنان حول ضرو ة تطويرها وتفعيلها الد
الضــــــــــــــبط اإلدا ي، الضــــــــــــــبط البيئي، محـايـة البيئـة، اللوائح، األنظمـة، القرا ات الفرديـة، التنفيذ  الكلمات املفتاحية: )

 اجلربي، اإلذن، الرتخيص، التحفيز، املنع، األعر، األعن البيئي ... (.
Summay: 

    Since the goal of the administrative control is to protect the public order with its 

three components (public security, public health and public tranquility), the 

legislator has to make effective means to achieve this necessary goal, which results 

in significant benefits to human life and to provide a good and appropriate 

environment, and in order to live the latter, the administration uses many of the 

previous methods and procedures that guarantee the protection of the environment 

(soil, water, air) and works to achieve environmental security. These methods vary 

between preventive tools such as regulations, licensing, and implementation of 

individual and forced others, and given the significant role played by these measures 

in the protection of the environment, there is hardly any different between two about 

the need to develop lasting and activated procedures to avoid contamination and to 

achieve environmental security0 

Keywords: (Administrative control, environmental control, environmental 

protection, regulations, individual decisions, forced implementation, authorization, 

licensing, motivation, prevention, order, environmental security). 
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  مقدمة:

الشك أن املهام األساسية للدولة عن خالل أجهزهتا اإلدا ية املركزية أو احمللية هي خدعة املواطنني 
األعن  الدولة تطو ات ات يية هاعة اليت تعدت عسؤوليتها عنوتقيق املنفعة العاعة، حيث عرفت وظائف 

والدفاع وحل املنازعات شواسـطة القضـاء، اىل أن وصلت ملا يعرف اليوم ابلدولة املتدخلة، اذ اتسعت  قعة 
 نااطها شعد تدخلها يف جماالت شىت شغرض أدائها لوظائف كثرية تقيقا للمصلحة العاعة.

هذه الوظائف إال أن الفقه يرى أن كيفية مما ستها ال خترج عن صو تني  وعلى الرغم عن تعدد وتنوع
أساسيتني، فقد متا س اإلدا ة نااطها شتقدمي خدعات شواسطة جهاز أو عرفق، أو تعمل على احلفاظ على 
النظام العام مبا فيه عن أعن عام، سكينة عاعة وصحة عاعة شواسطة األعر والزجر وهذا عا يعرف ابلضبط 

 ا ي.اإلد
وشظهو  حقوق اجليل الثالث وعن شينها احلق يف شيئة سليمة، وا تباط هذا احلق إبحدى وظائف الدولة 
املتمثلة يف ضرو ة احلفاظ على صحة األفراد ابحملافظة على حميطهم وشيئتهم، تبني لنا عدى تلك األمهية 

ة واجراءاته يف ذلك دو  وسائله املختلفالبالغة اليت ميثلها الضبط اإلدا ي أبنواعه وال سيما اخلاص عنه، وك
محاية البيئة عن خطر التلوث الذي يهدد صحة األفراد ويرعي اىل تقيق األعن البيئي ، وعنه نطرح التساؤل 

 املوايل:
" ما هي وسائل الضبط اإلداري واجراءاته املختلفة اليت تلعب دورا حموراي يقي من تلوث البيئة 

ماشى مع احلفاظ على الصحة العامة والبيئة السليمة اليت حتقق األمن ويعمل على محايتها مبا يت
 البيئي؟"

ولإلجاشة على هذا التساؤل سأعتمد على د اسة تليلية على ضوء اجتاهات الفقه يف التعاطي عع 
ن عالقواعد العاعة للضبط اإلدا ي ووسائله واجراءاته،  عع األخذ شعني االعتبا  التاريعات الوطنية وأعثلة 

التاريعات الدولية الرائدة يف هذا اجملال )التاريع الفرنسي والتاريع املصري(، وسأقسم حبثي هذا اىل جزأين 
أساسني، حيث أعاجل يف اجلزء األول وسائل الضبط اإلدا ي اليت تستهدف محاية البيئة واحلفاظ عليها،  

 البيئة وتقيق األعن البيئي. كما أتطرق يف اجلزء الثاين اىل أهم اإلجراءات الوقائية حلماية
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 وسائل الضبط اإلداري البيئي :املبحث األول

متتلك هيئات الضـبط اإلدا ي املختصـة حبماية البيئة أساليب ووسائل قانونية عتعددة وعتنوعة ميكن 
أن تسـتعني هبا حلماية البيئة حبسـب عا نصـت عليه التاـريعات البيئية، كما أن هذه االسـاليب والوسائل 

رب وقائية تصــــــــد  شصــــــــدد مما ســــــــة اإلدا ة لوظيفة الضــــــــبط اليت يرجى عنها جتنب التلوث، وعن أجل تعت
 توضيح هذه الوسائل سنقسم هذا املبحث وفق عا أييت:

 لوائح الضبط البيئي )القرارات التنظيمية(: املطلباألول

ألنظمة ا يعرف ابن أن تلجأ ســـــــــــلطات الضـــــــــــبط اإلدا ي البيئي اىل اللوائح أو التعليمات ، أو عكمي
ا ســـــــــنتطرق لكل عن عفهوم لوائح الضـــــــــبط البيئي وتعريفاهت وذلك عن أجل محاية البيئة، ولتوضـــــــــيح هذا،

 )الفرع األول( مث اىل شروط استصدا  هذه اللوائح )الفرع الثاين(، وسنقسم هذا املطلب وفق عا يلي:

 األول: مفهوم لوائح الضبط البيئي عالفر 

دا ي العاعة واخلاصـــــة أن تصـــــد  تصـــــرفات  قانونية عاعة وجمردة تضـــــبط ميكن لســـــلطات الضـــــبط اإل
مبقتضـــــــــــــــاهــا حرايت األفراد وتتخــذ جزاءات على خمــالفتهــا تقيقــا للنظــام العــام مبوجــب عــا يعرف شلوائح 

 الضبط أو البوليس.

ين و إن لوائح الضــــــــبط اإلدا ي البيئي هي عبا ة عن قرا ات إدا ية تنظيمية يتعلق عوضــــــــوعها مبركز قان
عام، عثل قرا   ئيس اجمللس الاـــــــعيب البلدي مبنع  عي النفاايت يف عكان عا حفاظا على الصـــــــحة العاعة 

 9وسالعة البيئة احمليطة أبفراد املدينة اليت يتوىل  ائسة شلديتها. 

وتتضــــــــــــــمن لوائح الضــــــــــــــبط اإلدا ي يف جمال البيئة على غرا  شقية اجملاالت قواعد عاعة جمردة وعلزعة 
ىل احملافظة على النظام العام شعناصــــــــــــره الثالثة، وتتضــــــــــــمن تقييد حرايت األفراد وتقر  يف الغالب هتدف ا

عقوابت على خمالفتها، لذلك ناــــأ خالف شــــديد حول عدى عاــــروعيتها على اعتبا  أن تقييد احلرايت 
 0د وتنفيذها.اعال جيوز اال شقانون، زايدة على أن وظيفة اإلدا ة حمصو ة يف تطبيق هذه القوانني والقو 
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ويعود االجتاه الراجح يف القضــــــــــــاء والفقه اىل اعرتاف اإلدا ة شتنفيذ هذه القوانني عن طريق اصــــــــــــدا  
اللوائح التنظيميــة حىت وان كــان ذلــك يفضــــــــــــــي اىل تقييــد شعض احلرايت شــــــــــــــريطــة عراعــاة شعض احلــدود 

 2واحليثيات.

عن ي قد ة على حفظ النظام العام، فكما تعد لوائح الضـــــبط البيئي عن أكثر وســـــائل الضـــــبط اإلدا  
طريقها تضـــــــــــع هيئات الضـــــــــــبط اإلدا ي قواعد عاعة جمردة كلوائح تنظيم املرو  والســـــــــــري يف الطرق العاعة 
واللوائح املنظمـة للمحـال العـاعـة واخلطرة واملقلقـة للراحـة، واللوائح املتعلقـة مبراقبـة األغـذيـة ونظـافـة األعاكن 

واألوشئــة املتعلقــة حبمــايــة الصــــــــــــــحــة العــاعــة ومحــايــة البيئــة عن التلوث وعنع  والوقــايــة عن األعراض املعــديــة
  0الضوضاء، أهم هذه اللوائح هي اللوائح املنظمة للنااطات امللوثة للبيئة والصحة العاعة.

وجتد  االشــــــا ة هبذا الصــــــدد أن لوائح الضــــــبط اإلدا ي شصــــــفة عاعة وعنها لوائح الضــــــبط البيئي قد 
لســــد العجز احلاصــــل يف  التاــــريعات ، فقد أثبت التطبيق العملي عجز التاــــريع ظهرت كأســــلوب شديل 

وحده عن تنظيم مما سـة احلرايت جلموده  وعدم قد ته على عواكبة تطو  اجملتمعات، وكذا لصعوشة ععاجلة 
 ذســــــلطات التاـــــــريع لكل جزئيات الناـــــــاط اإلدا ي جبميع أوجهه و اليت ال ميكن اإلملام هبا إال عند تنفي

فالســــــلطة التاــــــريعية عهما حاولت فإهنا ال تســــــتطيع اإلملام شتفاصــــــيل ، القانون عن طرف اإلدا ة نفســــــها
 3القانون، لذا كان عن األحسن ترك هذه للسلطة التنفيذية لتؤديها شواسطة اللوائح.

وختتلف السـلطات املختصـة إبصـدا  أنظمة الضـبط اإلدا ي عن دولة ألخرى، حيث حرصــت أغلب 
 9132النص صـــراحة على اجلهة اليت متلك ســـلطة إصـــدا ها، فقد نص دســـتو  فرنســـا لســـنة  الدول على

يدير الوزير األول عمل (على أن الســـــلطة التنفيذية هي اجلهة املختصـــــة إبصـــــدا  أنظمة الضـــــبط ابلقول: 
، 0)92احلكوعــة ... ويتوىل تنفيــذ القوانني وميــا س الســــــــــــــلطــة التنظيميــة الالئحيــة ... عع عراعــاة املــادة 

عن الدســتو  اليت  92وابلتايل فإن لرئيس الوز اء ســلطة إصــدا  أنظمة الضــبط شاــرط عراعاة أحكام املادة 
أعا على الصـــعيد 2تنص على ضــرو ة توقيعرئيســـاجلمهو يةاألواعرواملراســـيماليت يتداول شاـــأهنايف جملســـالوز اء.

دة هذه السلطة ه وكذلك ميا س العماإلقليمي يتمتع احملافظ شسلطة إصدا  أنظمة الضبط يف نطاق حمافظت
، وهو عا يقاشل  ئيس اجمللس الاـــــــــعيب البلدي الذي ميلك الســـــــــلطة التنظيمية يف حدود 2يف حدود شلديته
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إقليم شلديته وابلتايل إبعكانه اصــــــــــدا  كل القرا ات اإلدا ية التنظيمية حفاظا على النظام العام الذي يدم 
 1االنسان وشيئته.

لوائح الضــــــبط واألنظمة لرئيس اجلمهو ية يف شعض الدول عثل عصــــــر، حيث  وترجع ســــــلطة اصــــــدا 
هلذه الاــــخصــــية صــــالحية إصــــدا ها ابلنص على أنه )يصــــد   ئيس  1121حدد دســــتو ها املعدل لســــنة 
، ولرئيس اجلمهو ية كذلك ســــــــــــــلطة تفويض غريه عن أجل إصــــــــــــــدا  هذه 92اجلمهو ية لوائح الضــــــــــــــبط( 

 99اللوائح.

دا ي اليت تصـــــــــــد  حلماية البيئة عبا ة عن قواعد عاعة جمردة تضـــــــــــعها هيئات إن انظمة الضـــــــــــبط اإل
الضــــــــــبط اإلدا ي املختصــــــــــة شذلك يف ســــــــــبيل احملافظة على النظام العام البيئي عن خالل محاية البيئة عن 
التلوث مبختلف عناصــــــــرها عن هواء وعاء و ترشة وغذاء مبا ال يتعا ض عع الدســــــــتو  والتاــــــــريعات املعنية 

ية البيئة حيث تتوىل ســــــــلطات الضــــــــبط اإلدا ي البيئي اســــــــتخداعها وتطبيقها عن أجل تقيق األعن حبما
 90البيئي.

 صدور لوائح الضبط البيئيالثاين: شروط عالفر 

ملا كان الضــــبط اإلدا ي يضــــع قيودا وحدودا عاســــة حبقوق األفراد، وجب على ســــلطات الضــــبط أال 
فق شــــــروط حمددة، حيث يتعني على هذه األنظمة أن خترج يف تصــــــد  هذه األنظمة إال يف اطا  ععني وو 

صــــــــو  قواعد عاعة جمردة )العموعية والتجريد( ،متييزا  هلا عن قرا ات الضــــــــبط الفردية الصــــــــاد ة حلالة فردية 
، وصـــــدو ها على غري هذه الصـــــو ة يؤدي اىل انتفاء صـــــفة شل ينبغي أن ياطب هبا جمموع األفراد خاصـــــة

وعن األعثلة على اللوائح الصــــاد ة حلماية ، 92ول اىل جمرد قرا  فردي عىت توافرت أ كانهالالئحة عنها وتتح
البيئـة ، اللوائح اليت تظر الصــــــــــــــيـد يف وقـت ععني لتكـاثر احليواانت أو عنع  عي النفاايت يف جما ي املياه 

 الطبيعية واألهنا  تفاداي لتلوث املاء وغريها. 

 ســـــــــاواة شني األفراد عند التطبيق عليهم عىت توافرت شـــــــــروطها،ياـــــــــرتط يف إصـــــــــدا  اللوائح كذلك امل
ة دون إفراد أحدهم أو شعضــــهم مبعاعلة خاصــــوابلتايل جيب ععاعلتهم على قدم املســــاواة ابألواعر والنواهي 
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إذا تســاووا يف عراكزهم، وذلك  اجع لكون الضــر  الذي ينتج عن املســاس أبحد عناصــر البيئة يعم اجملتمع 
، وعن أعثلة ذلك صــــدو  قرا  تنظيمي يفيد عدم أتســــيس 90وى األفراد يف االلتزام حبمايتها أبســــره فيتســــا

عصـانع االمسنت يف املناطق العمرانية اآلهلة ابلسكان، وهو القرا  الذي جيب أن يسري على مجيع األفراد 
 ويف مجيع األعاكن اليت تدخل يف إقليم نطاق القرا .

يتني د ة حلماية البيئة أال ختالفا نصـا تاـريعيا أو تنظيميا عن الناحكما ياـرتط يف أنظمة الضـبط الصـا
الاـــــكلية أو املوضـــــوعية احرتاعا ملبدأ تد ج القواعد القانونية وعبدأ املاـــــروعية، وشناء على ذلك فإن لوائح 

 فالضــــبط البيئي جيب أن تتقيد شنصــــوص الدســــتو  وأال ختالفها أو ختالف املبادئ العاعة للقانون أو ختال
 93نصوصا قانونية أخرى خاصة حبماية البيئة أو هلا عالقة شذلك.

كما يتعني على ســـــلطات الضـــــبط البيئي إمجاال وختاعا اختيا  أنظمة الضـــــبط اجملدية يف توقي اخلطر 
وأقلها عاــــــقة، ويتم ذلك شتحســــــيس األفراد أبمناط اإلخالل املراد توقيها وإذا عا جتاوزت ســــــلطة الضــــــبط 

 ضت وسيلة حمددة كانت عتجاوزة لسلطاهتا يف إصدا  اللوائح والتنظيمات املقر ة هلا.اإلدا ي ذلك وفر 

 القرارات اإلدارية الفردية :  املطلب الثاين

تعترب القرا ات اإلدا ية الفردية الصــــــاد ة عن ســــــلطات الضــــــبط البيئي وســــــيلة اثنية تســــــتعمل يف اطا  
وطها  كل عن شيان عفهوعها )الفرع األول( وتعداد شــر محاية البيئة واســتهداف األعن البيئي، وســنتطرق اىل

 )الفرع الثاين( وفق عا أييت: 

 ألول: مفهوم القرارات اإلدارية البيئية الفرديةا الفرع

تلجأ أحياان سـلطات الضبط اإلدا ي اىل اصدا  قرا ات إدا ية أو أواعر فردية تطبق على فرد أو أفراد 
قرا ات أواعر ابلقيــام أبفعــال ععينــة أو نواهي ابالعتنــاع عن القيــام ععينني شــذواهتم، وقــد تتضــــــــــــــمن هــذه ال

، وعن أعثلة ذلك األعر الصـــــاد  هبدم شناء آيل للســـــقوط أو غري عطاشق للمعايري املعمول 90أبعمال أخرى
هبا، أو القرا  الصــــاد  ابلتوقف عن مما ســــة ناــــاط ععني يضــــر ابلبيئة أو أي عنصــــر عن عناصــــرها الثالثة 

 اء، ترشة( كالصيد يف وقت حمدد عن أوقات السنة.)هواء، ع
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وعلى اعتبا  أن لوائح الضــبط متثل أول عرحلة لناــاط ســلطة الضــبط، إال أن هذه الســـلطة ميكن أن 
متا س عن طريق اصدا  قرا ات فردية ختص شخص ععني أو أشخاص على سبيل التحديد ابألمساء، هلذا 

بط اإلدا ي البيئي استخداعا، وهذا  اجع الستحالة قيام لوائح تعد القرا ات الفردية عن أوسـع وسائل الض
الضــــــــــبط البيئي وأنظمته جبميع األدوا  اليت متنع اإلخالل ابلنظام العام ألهنا ســــــــــاشقة على الناــــــــــاط املراد 
تنظيمه، خبالف األواعر الفردية اليت ميكن أن تصـــــــــــــد  يف وقت عتزاعن عع اإلخالل وحىت شعده، وهذا عا 

 92ا طاشعا عن العالج الضرو ي للحفاظ على األعن البيئي.يضفي عليه

كما تصــــــــد  القرا ات أو األواعر الفردية اليت تســــــــتهدف احلفاظ على البيئة يف أشــــــــكال عتعددة عن 
أعثلتها األعر الصـاد  ابالعتناع عن إصــدا  ترخيص ملناــأة ععينة لكوهنا تلوث البيئة وهتدد توازهنا، أو عنع 

للصيد عن داخل احملميات الطبيعية ألسباب ععينة ، أو األعر مبنع دخول سفينة ععينة دخول أحد األفراد 
إىل املياه اإلقليمية للدولة حلملها عواد علوثه أو عاـــعه، كما ميكن أن تصـــد  يف صـــو ة األعر االجيايب عثل 

ألعر يفيد  14-11اصــــــــــدا   ئيس اجمللس الاــــــــــعيب البلدي يف اطا  صــــــــــالحياته املقر ة يف قانون البلدية 
 92ضرو ة هدم عبىن هش واعادة شنائه.

يضاف اىل ذلك شعض األواعر الفردية اليت ميكن أن تصد  يف صو ة تراخيص تسمح لألفراد مبما سة 
، وكلما جلأت األنظمة اىل النظام 91حرايهتم شــــــــــريطة طلب عســــــــــبق هلذه الرتاخيص وعوافقة اإلدا ة عليها

ية اجلهة اإلدا ية املختصـــة ابلتصــريح لديها على العزم على مما ســـة حر  التصــرحيي واالكتفاء إبعالم واطالع
ععينة أو ناــــــــاط حمدد دون انتظا  لرتخيصــــــــه، كلما كان نطاق مما ســــــــة احلرايت العاعة أوســــــــع والعكس 

 صحيح.

 القرارات اإلدارية البيئية الفردية الثاين: شروط اصدار عالفر 

الواجب توفرها يف القرا ات واألواعر اإلدا ية البيئية لقد حدد الفقه والقضــــــــــــاء جمموعة عن الاــــــــــــروط 
 الفردية، وهي اليت يرتتب على خمالفتها فقدان املاروعية وتعريضها للطعن ابإللغاء.
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جيب أن تســـتند القرا ات الفردية اىل قوانني أو تنظيمات، فتكون تنفيذا هلا، إال أنه اســـتثناء عن ذلك 
اســتنادها اىل قانون أو الئحة تنظيمية عاعة، اذ ال يســتطيع القانون  ميكن هلذه القرا ات أن تصــد  شــريطة

أو التنظيم أن ينص على مجيع التوقعات والتنبؤات اليت قد تدث، كما أن عفهوم النظام العام واملصــــــــلحة 
العاعة عتغريان حبسب الظروف، فإذا ظهر هتديدا أو اخالل تقد ه اإلدا ة ومل يتم النص عليه، جاز اصدا  

خضـــوع  يوجبلقرا  دون وجود النص، وتســـتند هذه األفكا  اىل عبدأ املاـــروعية املذكو  ســـلفا، والذي ا
القاعدة األدىن للقاعدة األعلى عنها د جة كالدســتو  أو التاــريعات أو األنظمة ،وذلك عا اســتقرت عليه 

ي اصــــــــدا  قرا  فرديفهم عن ذلك أنه ليس هليئات الضــــــــبط اإلدا ي البيئي ،  02أحكام القضــــــــاء اإلدا ي
شيئي خمالف لنص عام أعلى عنه وان فعلت ذلك جاز الطعن شقرا ها مما جيعله عرضــة لإللغاء أعام جهات 

 القضاء اإلدا ي.

وياـــــرتط كذلك لصـــــحة القرا ات اإلدا ية الفردية، أن تصـــــد  عن ســـــلطة الضـــــبط املخولة إبصـــــدا ها 
ه املختلفة وف املكانية والبيئية وطبيعة املكان واحتياجاتقانوان ، لكوهنا  أكثر عن غريها  قد ة وععرفة ابلظر 

، وابلتايل أقد  على تقيق أهدافها ملا تتمتع شه عن كفاءة وععرفة ابألســــــــــــاليب املتاحة أعاعها، كالقرا ات 
 09اخلاصة إبقاعة املصانع والو شات امللوثة للبيئة شعيدا  عن املساكن.

 على وقـائع عـاديـة فعلية حقيقية ترب  إصــــــــــــــدا ه ، أي ظروف وجيـب يف القرا  الفردي أن يكون عبنيـا
خا جية علموسـة دفعت اإلدا ة اىل التدخل وإصدا  قرا ها، وال يعد قرا  اإلدا ة عاروعا إال اذا كان عبنيا 

، وخبالف ذلك 00على أســـــباب صـــــحيحة وجدية عن شـــــأهنا أن ختل ابلنظام العام البيئي شعناصـــــره الثالثة
ت حمكمة تطبيقا لذلك قضـــ. ويكون عرضـــة لإللغاء اذا اســـتند على وقائع غري صـــحيحة، يعد القرا  ععيبا  

القضــاء اإلدا ي يف عصــر إبلغاء قرا   فض ترخيص إبقاعة دا  ســينما يف عدينة )شــربا( شقوهلا: )...انه ان  
دينية عند ر الكان للســلطة اإلدا ية تقدير قرب احملالت العاعة أو شعدها عن األعاكن املعدة إلقاعة الاــعائ

عنح الرتخيص إال ان ســــــــلطتها يف ذلك ليســــــــت عطلقة شل جيب ان يقوم قرا ها على أســــــــاس عن الوقائع 
 .02املادية الصحيحة وأن يكون تقديرها تقديرا سليما...(
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كما ياـــرتط يف القرا  الفردي أن يســـتند لســـبب صـــحيح وعاـــروع يرب  لســـلطات الضـــبط اصـــدا ه، 
 لغاية حمددة وهي عنع اإلخالل ابلنظام العام البيئي أو املساس شه. اضافة اىل ضرو ة استهدافه

 التنفـــيذ اجلربي:  املطلب الثالث

يف حالة تعذ  محاية النظام العام البيئي شعد اســــتنفاذ الوســــيلتني الســــاشقتني، ميكن لســــلطات الضــــبط 
ا ســــــنتناوله يف هذا لقســــــري، وهو عاإلدا ي أن تلجأ اىل وســــــيلة اثلثة تتمثل يف التنفيذ اجلربي أو التنفيذ ا

اجلزء عن البحث شداية شبيان عفهوعه )الفرع األول( مث التعريج على شـــــــــــــرح أهم عرب اته وشـــــــــــــروطه )الفرع 
 الثاين( يف عا يلي:

 األول: مفهوم التنفيذ اجلربي البيئي عالفر 

اإلدا ية ملنع  ح والقرا اتقـد تســــــــــــــتخـدم اإلدا ة القوة املـادية إلجبا  األفراد على تنفيذ القوانني واللوائ
اإلخالل ابلنظام العام، وتعد هذه الوســــــــيلة أكثر وســــــــائل الضــــــــبط اإلدا ي البيئي شــــــــدة وعنفا ابعتبا ها 

 تستخدم القوة اجلربية عع عا يفى عا لذلك عن خطو ة على حقوق األفراد وحرايهتم.

لى األفراد وقرا اهتا الضـــــــبطية عويقصـــــــد هبذه الوســـــــيلة حق اإلدا ة أبن تســـــــتعمل القوة لتنفيذ أواعرها 
عباشــرة دون الذهاب اىل القضــاء عســبقا كما هو احلال يف املنازعات شني األفراد، وذلك يف ســبيل احملافظة 
على النظام العام،  وعن مث فإن ســــــلطة الضــــــبط تقوم ابلتنفيذ القســــــري ابلقوة لتطبيق قرا اهتا وخاصــــــة يف 

صـــــــــــــبا وعالئما لدى تقاعس أو اعتناع  األفراد عن االنصـــــــــــــياع جمال الضـــــــــــــبط البيئي الذي يعترب جماال خ
 00واخلضوع لتعليمات تلك اهليئات على اختالف د جاهتا.

عن أعثلة ذلك، نذكر قيام أجهزة األعن أو محاية الغاابت إبخراج جمموعة عن الصــــــــــــــيادين يف الوقت 
عد  فضــــــــهم ملتاشعة القضــــــــائية شالذي ال يســــــــمح فيه ابلصــــــــيد واجبا هم على املغاد ة عع تملهم لتبعات ا

 الساشق لالعتثال للوائح الضبط وقوانينه اليت تكم هذا اجملال.
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 الثاين: مربرات وشروط اللجوء اىل التنفيذ اجلربي البيئي عالفر 

انطالقا عن كون التنفيذ اجلربي يعد عن أكثر وســــــائل الضــــــبط اإلدا ي خطو ة على حقوق وحرايت 
ه عن طاشع القسر والقوة ألنه يكون شصو ة عمل عادي خبالفالوسائل الساشق ذكرها األفراد نظرا  ملا يتسـم ش

اليت تكون شصو ة عمل قانوين ، فقد حرص الفقه والقضاء اإلدا ي على قصر حق اإلدا ة يف تطبيقه على 
 03حاالت حمددة مبرب ات وشروط على سبيل احلصر وال جيوز التوسع هبا: 

كون هـذا اخلطر جســــــــــــــيما  وعفاجئا  يهدد النظام العام البيئي شعناصــــــــــــــره أن يكون هنـاك خطر وأن ي -9
 املعروفة. 

أن ال يكون أعام ســـــلطات الضـــــبط وســـــيلة أخرى ميكن اســـــتخدعها لدفع  اخلطر إال وســـــيلة التنفيذ  -0
 اجلربي.

أن هتدف هيئات الضـــبط عن تطبيق التنفيذ اجلربي لتحقيق املصـــلحة العاعة وإال شـــاب عملها عيب  -2
 االحنراف.

أن ال تضــحي ســلطات الضــبط اإلدا ي مبصــلحة األفراد إال شقد  عا تقتضــيه عتطلبات حفظ النظام  -0
العام يف حالة الضـــرو ة، وعليها أن ختتا  أقل الوســـائل ضـــر ا  ابألفراد عن شني الوســـائل املتاحة أعاعها، أي 

تعمال ى هيئات الضـــــــــبط اإلدا ي اســـــــــتطبيق قاعدة الضـــــــــرو ة تقد  شقد ها، ويفهم مما تقدم أنه حيظر عل
 ربي.تعسفة يف استعمال التنفيذ اجلالتنفيذ اجلربي اذا مل تتحقق شروط حالة الضرو ة وإال كانت ع

 اجراءات الضبط اإلداري البيئي:  املبحث الثاين

تقوم ســـــــــلطات الضـــــــــبط اإلدا ي أثناء أداء عهمتها يف ســـــــــبيل محاية البيئة وتقيق األعن البيئي شعدة 
راءات وقــائيــة نص عليهــا القــانون، وهي أتيت خالفــا للقرا ات الفرديــة أو التنفيــذ اجلربي الــذي يعقــب إج

 اإلخالل ابلنظام العام البيئي، وسنتطرق لكل عنها على حدى فيما أييت: 
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 املنع )احلظر(:  املطلب األول

كن ععينة أو طرق أو وععناه أن يكون قرا  ابملنع عن مما ســــــة ناــــــاط أو عمل ععني أو اســــــتغالل أعا 
حمال أو عناطق حمددة عن أجل املصــــــــلحة العاعة اليت تفرض ذلك، وعن أعثلته ذلك القرا  الذي يفضــــــــي 
مبنع شناء املصــــــــــانع امللوثة للبيئة يف اجملمعات الســــــــــكانية، أو عنع نقل املواد الكيمياوية واملســــــــــتحضــــــــــرات 

 00الصناعية وحجزها.

شتطبيقه عن طريق القرا ات اإلدا ية وتصــــــــــــــد ه مبا هلا عن اعتيازات فاملنع وســــــــــــــيلة إدا ية تقوم اإلدا ة 
الســــــــلطة العاعة، كما أن املنع ال يكون عطلقا أو هنائيا اال يف حالة اســــــــتثنائية قليلة جدا ألنه ال يتفق عع 
النظام التاـــــريعي للحرية، اضـــــافة اىل أن ســـــلطة الضـــــبط اإلدا ي ال متلك صـــــالحية الغاء احلرايت شصـــــفة  

ويف جمال محاية البيئة ، يعين  02، وإمنا جيب على اإلدا ة أن تعمل على محاية البيئة يف غري تعســـف،كاعلة
هذا اإلجراء أن مينع القانون إتيان أو مما ســــــة شعض التصـــــــرفات اليت عن شـــــــأهنا أن هتدد البيئة وتؤدي اىل 

راد نص شاـــأن يعات البيئية على إياإلضـــرا  هبا. ونظرا  ألمهية هذا األجراء يف محاية البيئة ، حرصـــت التاـــر 
 املنع شنوعيه املطلق والنسيب  حبسب تقديرها خلطو ة التصرف حمل احلظر.

 األول: املنع املطلق عالفر 

يقصد ابملنع أو احلظر املطلق تلك الداللة على عنع اإلتيان أبفعال ععي نة، ملا هلا عن آاث  ضا ة ابلبيئة 
املتعلق حبماية البيئة يف  42/14، وقد تضــــــم ن القانون  قم 02يص شاــــــأنهعنعا ابات ال اســــــتثناء فيه وال ترخ

( 31إطا  التنمية املســــتداعة هذا النوع عن احلظر يف الكثري عن املواضــــع، إذ جند على ســــبيل املثال املادة)
عن هذا القانون تنص على عا يلي:" مينع كل صب أو طرح للمياه املستعملة أو  عي للنفاايت، أاي كانت 
طبيعتها، يف املياه املخصصة إلعادة تزويد طبقات املياه اجلوفية ويف اآلاب  واحلفر وسراديب جذب املياه"، 

( عن نفس القانون اليت تنص على عا يلي:" مينع كل إشـــها  على العقا ات املصـــنفة ضـــمن 22أو املادة )
 01."احملمية أو على األشجا اآلاث  التا يية أو اآلاث  الطبيعية واملواقع املصنفة أو املساحات 
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الذي حظر الصــــيد يف  42/14/1131أعا عن األعثلة على ذلك يف فرنســــا، جند املرســــوم شقانون يف 
األهنــا  ابســــــــــــــتخــدام العقــاقري املخــد ة أو التفجري ابلكهرابء ، وكــذلــك حظر تلوث املوا د املــائيــة مبــا يغري 

لبيئة املائية عن طلق حلماية املصــري ، على املنع املخواصــها وقيمتها، ويف عصــر نص قانون يف شــأن البيئة ا
التلوث أبن حظر على الســـــــــــفن أاي  كانت جنســـــــــــيتها تصـــــــــــريف أو إلقاء الزيت أو املزيج الزييت يف البحر 

 22.اإلقليمي أو املنطقة االقتصادية اخلالصة جلمهو ية عصر العرشية

 الثاين: املنع النسيب عالفر 

اطات ععينة تعد خطرا على البيئة، ويرفع احلظر مبجرد احلصــــــــول على هو عنع القيام أبعمال أو ناــــــــ
تراخيص عن الســـــلطات اإلدا ية املختصـــــة، وفقا للاـــــروط احملددة يف قانون محاية البيئة، وعن األعثلة على 

 29احلظر النسيب: 

ملوجهة ا اشـرتاط الرتخيص يسـلمه الوزير املكلف ابلبيئة يف عمليات الاحن وتميل املواد والنفاايت-
 للغمر يف البحر.

متنح الرخص املنجميـــة يف األعـــاكن الغـــاشيـــة واملـــائيــة اذا  20عن القـــانون املتعلق ابملنـــاجم 112املــادة -
 اخضعت املادة عباشرة هذا النااط اىل املوافقة الرمسية للوزير املكلف ابلبيئة.

ظر كاعل وهنائي ودائم ال ح األخريع  احلظر املطلق يالحظ أن هذا نـد عقـا نة هذا األســــــــــــــلوب ععو 
اســـــــتثناء شاـــــــأنه، وعليهليس هليئات الضـــــــبط املختصـــــــة إال تنفيذ هذا االجراء وفق عا جاء يف النصـــــــوص 
القانونية تطبيقا حرفيا ال وجود لالجتهاد ععه، ألن ســـلطات الضـــبط البيئي ال تســــتعمل احلظر املطلق إال 

فادي را  جســـيمة وصـــعبة االصـــالح واليت ال ميكن تيف حالة األناــطة اليت تؤدي إىل اإلضـــرا  ابلبيئة أبضـــ
أاث ها، يف حني أن هليئات الضبط اإلدا ي املختصة حبماية البيئة يف حالة احلظر النسيب احلق يف استخدام 
ســــلطتها يف قبول او  فض مما ســــة الناــــاط  احملظو  يف ضــــوء الاــــروط اليت حددها القانون، وعىت توفرت 

ئات الضـــــبط املعنية علزعة مبنح الرتخيص أو املوافقة على مما ســـــة الناـــــاط حمل الاـــــروط القانونية تكون هي
 22احلظر حىت يصبح عسموحا أو عتاحا لألفراد.
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 اإلذن املسبق )الرتخيص(:  املطلب الثاين

يسـمح يف هذه الصـو ة لألفراد مبما سـة حرايهتم شاـرط احلصول على إذن عسبق عن اإلدا ة، وابلتايل 
يت يف تدشري يتخذ قبل مما سـة ناـاط ععني ابلتقدم شطلب اإلذن عن السـلطة املختصة والفالرتخيص يتمثل 

جييز هلــا القــانون تقــدير هــذا الطلــب وعنح اإلذن عن عــدعــه وإال كــان ذلــك الناــــــــــــــاط خمــالفــا للقــانون شــل 
وععـاقبا عليه ، وعثال ذلك طلب  خصــــــــــــــة الصــــــــــــــيد أو طلب إذن ابلقيام حبمالت عاعة على احليواانت 

 20ا ة، وكذلك  خص إلقاعة املعاعل والو شات واحملاجر وغريها.الض

عواده،   املتعلق حبمـايـة البيئـة يف إطا  التنمية املســــــــــــــتداعة يف شعض  03/10 وقـد نص القـانون  قم
 .شوجوب الرتخيص قبل عزاولة شعض األناطة

سب أمهيتها وح( تنص على عا يلي:" ختضع املناآت املصنفة حسب 11وعن أعثلة ذلك جند املادة)
األخطا  أو املضا  اليت تنجر عن استغالهلا، لرتخيص عن الوزير املكلف ابلبيئة والوزير املعين عندعا تكون 
هذه الرخصـــة عنصـــوصـــا عليها يف التاـــريع املعمول شه، وعن الوايل أو  ئيس اجمللس الاـــعيب البلدي ..."،  

ات شــــــــــحن أو تميل كل املواد أو النفاايت ( تنص على عا يلي: "ياــــــــــرتط يف عملي33كما جند املادة )
 ."املوجهة للغمر يف البحر، احلصول على ترخيص يسلمه الوزير املكلف ابلبيئة

ابمليــاه، تنص على عــا يلي: "يضــــــــــــــع  عي   املتعلق  43/12( عن القــانون  قم 00كمــا جنــد املــادة)
لماء، سمم أو ضر  ابألعالك العموعية لاإلفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع املواد اليت ال تاـكل خطر ت

 23إىل ترخيص تدد شروط وكيفيات عنحه عن طريق التنظيم".

وابلنظر اىل التاــريعات البيئية املقا نة، جند هذا االجراء واضــحا جدا يف كثري عنها ، ففي فرنســا على 
يص ابلنسبة إلنااء الرتخسبيل املثال نص قانون املناآت املصنفة حلماية البيئة على ضرو ة احلصول على 

املناـــآت اليت تاـــكل خطرا كبريا أو إزعاجا لراحة الســـاكنني يف املناطق اجملاو ة أو على الصـــحة والســـالعة 
لى ضـــــرو ة عالعاعة، أو الز اعة وعلى الطبيعة أو البيئة واملواقع أو املعامل األثرية. كما نص القانون املصـــــري 

آت أو احملال على شـــاطئ البحر أو ابلقرب عنه واليت ميكن أن احلصـــول على ترخيص كذلك إلقاعة املناـــ
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حدات ملعاجلة إبجراء د اسات التأثري البيئي وشتوفري و ينتج عنها تصـريف عواد علوثة وألزم طالب الرتخيص 
 20املخلفات اليت ترتكها هذه املناآت كارط ملوافقة اإلدا ة.

 اإلشعار )اإلخطار(:  املطلب الثالث

طة علم الســلطات اإلدا ية املختصــة ابلعزم على مما ســة ناــاط ععني )اإلشــعا  القبلي ويقصــد شه إحا
أو اإلخطا  املســـــــبق( أو االنتهاء عنه )اإلشـــــــعا  البعدي(، وذلك ليتســـــــىن هلا اختاذ التداشري الالزعة حلفظ 

 22.النظام العام أو عا قد ينجر عنه عن فوضى أو عساس أبحد عناصر البيئة واحمليط

نســــبة للناــــاط املاــــعر شه فهو يف األصــــل جائز وغري حمظو  وال ياــــرتط ملما ســــته أي إذن أو أعا ابل
ترخيص لكونــه يعــد حقــا عن احلقوق املكفولــة قــانوان، إال أن عتطلبــات حفظ النظــام العــام تتطلــب ذلــك 

حق  ةالختـاذ االحتيـاطـات الكفيلـة مبنع كـل عـا عن شــــــــــــــأنــه أن يـل شـه، وكمـا هو ععلوم فـإن احلريـة الفرديـ
طبيعي ال تتوقف ممـا ســــــــــــــتهـا على  أي أو عوافقة عن إحدى اجلهات يف الظروف العادية، أعا ابلنســــــــــــــبة 
لإلخطا  ملما سة نااط ععني فأنه يقتصر على إشالغ هيئات الضبط اإلدا ي ابلبياانت والاروط للتحقق 

يعين هذا لوث شيئي، فعن عدى صـحتها، كما أانإلخطا  الذي ياـرتط ملما سة األناطة اليت يناأ عنها ت
اإلجراء القانوين، اخبا  هيئات الضـــبط اإلدا ي املختصـــة عن الناـــاط املؤثر ابلبيئة قبل مما ســـته أو شعدها 

 22لتتمكن هذه اجلهات عن اختاذ االحتياطات الكفيلة حلماية البيئة واحلد عن أضرا ه.

 األمــــــــــــــــــــــر )اإللزام(:  املطلب الرابع

ظ على النظــام العــام ومحــايــة البيئــة، اســــــــــــــتخــدم القــانون عــا يعرف ابألعر أو اإللزام، وهو عن للحفــا
الوســـــائل اليت تلجأ ســـــلطة الضـــــبط مبوجبها اىل توجيه أعر لاـــــخص أو جمموعة أشـــــخاص حمددين للقيام 

 نشعمل ععني، عثل اعطاء سلطات الضبط يف الغاابت ألواعر تفيد ضرو ة اصطياد أو التخلص عن نوع ع
 21أنواع احليواانت الضا ة أو اليت تاكل هتديدا على البيئة أو االنسان.

، وعن أعثلــة ذلــك جنــد الفقرة 02ويعترب اإللزام ابلقيــام شعمــل إجيــايب ععــادال حلظر القيــام شعمــل ســــــــــــــليب
الدولة  ثاملتعلق حبماية البيئة يف إطا  التنمية املستداعة ت 42/14( عن القانون  قم 14الثانية عن املادة )
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على ضـــــبط القيم القصـــــوى وعســـــتوى اإلنذا  وأهداف النوعية، الســـــيما فيما يتعلق ابهلواء واملاء واأل ض 
وابطن األ ض، وكذا إجراءات د اســــــــــــة هذه األوســــــــــــاط املســــــــــــتقبلة، والتداشري اليت جيب اختاذها يف حالة 

ليات شناء واســـــــــــتغالل ( عن نفس القانون فتجرب على اخضـــــــــــاع عم03األوضـــــــــــاع اخلاصـــــــــــة، أعا املادة )
واستعمال البناايت واملؤسسات الصناعية والتجا ية واحلرفية والز اعية وكذلك املركبات واملنقوالت األخرى، 

 09.إىل عقتضيات محاية البيئة، وذلك تفاداي إلحداث التلوث اجلوي واحلد عنه

 التحفيــــــــز: املطلب اخلامس

عمال عنح شعض املزااي املادية أو املعنوية، لكل عن يقوم أب يقصــــــد ابلتحفيز أو الرتغيب أو التاــــــجيع
وعن أعثلة ذلك جند املادة  00ععينـة يقـد  القـانون أمهيتهـا يف محـاية البيئة، واحلد عن شعض أعمال التلوث،

املتعلق حبمــايـــة البيئـــة يف إطـــا  التنميـــة املســــــــــــــتــداعـــة تنص على عــا يلي:  42/14( عن القـــانون  قم 22)
 حوافز عالية ومجركية تدد مبوجب قانون املالية، املؤسـسات الصناعية اليت تستو د التجهيزات"يسـتفيد عن 

اليت تســـــــمح يف ســـــــياق صـــــــناعتها أو عنتجاهتا، إبزالة أو ختفيف ظاهرة االحتباس احلرا ي، والتقليص عن 
 كل شـــخص  ( عن نفس القانون شنصـــها على عا يلي:" يســـتفيد22التلوث يف كل أشـــكاله"، وكذا املادة )

، أعا على املستوى احمللي "طبيعي أو ععنوي يقوم أبناطة ترقية البيئة عن ختفيض يف الرشح اخلاضع للضريبة
فنجد على ســــــــبيل املثال ختصــــــــيص الوايل أو  ئيس اجمللس الاــــــــعيب البلدي ملكافآت عتنوعة عقاشل تقدمي 

مها وايل والية لبليدة و يدة اليت نظالنفع إلقليمه وحميط شيئة جمتمعه يف اطا  عســـــــــــــاشقات عثل عســـــــــــــاشقة ا
 واليت القت جناحا ابهرا وقدعت نفعا واسعا حمليط الوالية. 2412/2412البليدة يف السنة الفا طة 

 اخلامتة

إن عوضـوع البيئة عرتبط ا تباطا وثيقا ابإلنسـان، وال يسـتوي حال البيئة اال ابسـتواء السلوك االنساين 
لضـــــــــبط اإلدا ي يف جمال البيئة يبدأ عن ضـــــــــبط ســـــــــلوك األفراد وتصـــــــــرفاهتم ابلد جة االوىل، لذا نرى أن ا

وتكييفها عع عا يتماشـــــــى وضـــــــواشط احلفاظ على النظام العام البيئي شعناصـــــــره الثالث، وهذا ال يتأتى إال 
 شتوفر جمموعة عن الاروط أال وهي:
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ة شرحه له أكثر شواسطاخراج عصـطلح الضـبط البيئي عن عظلة الضـبط اإلدا ي العام، عن أجل استغال -
 والتحسيس شه وتبيان عدى أمهيته يف احلفاظ على البيئة وتقيق األعن البيئي والتنمية املستداعة.

تفعيــل اإلدا ة البيئيــة وععــاجلــة اشــــــــــــــكــاليــة غيــاهبــا اجلزئي يف كثري عن األقــاليم ولــدى كثري عن ذهنيــات  -
املد اء الفرعيني  الس الاعبية البلدية والوالئية وحىتاملسؤولني على املستوايت احمللية، عثل الوالة و ؤساء اجمل

 للمؤسسات مبختلف أنواعها.
تفعيـل وســــــــــــــائـل الضــــــــــــــبط اإلدا ي الوقـائيـة عن أنظمـة ولوائح، وكـذا العالجيـة البعـدية عن أواعر فردية  -

 والتنفيذ اجلربي مبا يضمن محاية البيئة عن كل انتهاكات قد تطاهلا.
ة ا أتثري كبري يف عملية الضــبط البيئي، إال أهنا تتاج اىل جهات عتخصــصــإن آليات الضــبط اإلدا ي هل -

 يف جمال البيئة وليس اجملال اإلدا ي العام.
ضـــــرو ة التفعيل الواســـــع إلجراء الرتغيب والتحفيز عن أجل شعث  وح احلفاظ على البيئة ومحاية النظام  -

 االيكولوجي وتقيق األعن البيئي شصفة عاعة.

 ع:قائمة املراج
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 910.عالء الدين عاي، املرجع نفسه، ص  -3
انونية ساليب القانونية حلماية البيئة عن التلوث، جملة احملقق احللي للعلوم القد. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، األ -4

. عوجودة يف املوقع االلكرتوين: 03والسياسية، العدد الثاين/ السنة السادسة، جاععة ابشل، العراق، ص
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition11/article_ed11_1.doc  ات يخ

 . 92:22على الساعة  29/92/0292الزاي ة: 
 03.د. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، املرجع نفسه، ص -5
 9132.( عن الدستو  الفرنسي لسنة 09املادة ) -6
على:  ) يوقعرئيساجلمهو يةاألواعرواملراسيماليت يتداول شاأهنايف  9132الدستو  الفرنسي لسنة  ( عن92نصت املادة ) -2

 جملسالوز اء...(.
 00.د. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، املرجع الساشق، ص -8
 029.و  021د. حممد الصغري شعلي، املرجع الساشق، ص  -9

 9129.ملصري لسنة ( عن الدستو  ا903املادة ) -10

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition11/article_ed11_1.doc
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 .9129( عن الدستو  املصري لسنة 900املادة ) -11
، فرباير 9، العدد 2د. نواف كنعان، دو  الضبط اإلدا ي يف محاية البيئة، جملة جاععة الاا قة للعلوم االنسانية والارعية، اجمللد  -12

. املوقع االكرتوين: 21، االعا ات العرشية املتحدة، ص 0220
http://www.abhatoo.net.ma/content/download/23733/439628/version/1/file/.pdf 

 .92:00على الساعة:  20/92/0292ات يخ الزاي ة: 
 02.جع الساشق، صد. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، املر  -13
 911.عالء الدين عاي، املرجع الساشق، ص  -14
 12.د. نواف كنعان، املرجع الساشق، ص  -15
 910.عالء الدين عاي، املرجع الساشق، ص  -16
 01.د. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، املرجع الساشق، ص -17
 .029د. حممد الصغري شعلي، املرجع الساشق، ص  -18
 020.د. حممد الصغري شعلي، املرجع نفسه، ص  -19
 910.عالء الدين عاي، املرجع الساشق، ص  -20
 29.د. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، املرجع الساشق، ص -21
 912.عالء الدين عاي، املرجع الساشق، ص  -22
 20.الساشق، ص د. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، املرجع -23
 020.د. حممد الصغري شعلي، املرجع الساشق، ص  -24
 20.د. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، املرجع الساشق، ص -25
 910.عالء الدين عاي، املرجع الساشق، ص  -26
لسياسية، جاععة ري، كلية احلقوق والعلوم اععيفي كمال، آليات الضبط اإلدا ي حلماية البيئة يف التاريع اجلزائري، عذكرة عاجيست -27

 .23، ص 0292/0299ابتنة، 
 عنصو  جماجي، الضبط اإلدا ي و محاية البيئة، جملة العلوم القانونية، جاععة و قلة، عقال عناو  على االنرتنيت:  -28
-02-05-2013-dafatir/549-2009-02-ouargla.dz/index.php/numero-https://revues.univ

08-30-11 

 .92:20على الساعة  29/92/0292ات يخ الزاي ة: 
، 02لرمسية عدد ، املتعلق حبماية البيئة يف اطا  التنمية املستداعة، اجلريدة ا0222جويلية  02املؤ خ يف  92-22القانون  -29

0222. 
 22.د. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، املرجع الساشق، ص -30
 10.ععيفي كمال، املرجع الساشق، ص  -31
 0220.، 92، املتعلق ابملناجم، جريدة  مسية عدد 0229يوليو  22املؤ خ يف  92-29القانون  -32
 21.اشراهيم، املرجع الساشق، صد. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد   -33

http://www.abhatoo.net.ma/content/download/23733/439628/version/1/file/.pdf
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-02-2009-dafatir/549-2013-05-02-11-30-08
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-02-2009-dafatir/549-2013-05-02-11-30-08
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 .020د. حممد الصغري شعلي، املرجع الساشق، ص  -34
 .910عالء الدين عاي، املرجع الساشق، ص     

 .0223،  02ابملياه ،اجلريدة الرمسية عدد  املتعلق  0223غات  20املؤ خ يف  23/90القانون  قم   -35
 29.اهيم، املرجع الساشق، صد. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشر  -36
 910.عالء الدين عاي، املرجع الساشق، ص  -37
 22.د. امساعيل صعصاع البديري/ حو اء حيد  اشراهيم، املرجع الساشق، ص -38
 029.د. حممد الصغري شعلي، املرجع الساشق، ص  -39
 عنصو  جماجي، املرجع الساشق، صفحة املوقع.  -40
 0220.، 92، املتعلق ابملناجم، جريدة  مسية عدد 0229يوليو  22يف املؤ خ  92-29القانون  -41
اجي، املرجع الساشق، صفحة املوقععنصو  جم -42
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 األحداث يف قانون الطفل اجلديد حلماية قانونيةاآلليات ال

 األستاذ: هلزيل عبد اهلادي
 يف القانون اخلاص دكتو اه  طالب

 الواديمحة خلضر ابجاععة 
 امللخص:
مبثاشة الضاعن حلقوق الطفل ، ولكون أن هذا القانون تزاعن عع صدو   0293قانون الطفل الصاد  يف جويلية يعترب 

التعديل اخلاص شقانون اإلجراءات اجلزائية، فإهنما يلتقيان يف شعض النقاط اليت عن شأهنا توفري احلماية الكافية للطفل 
انح قانوين فرضه املارع اجلزائري حلماية احلدث شصفة عاعة، واجلسواء كان جاحنا  أو غري ذلك، ويعترب مبثاشة سياج 

شصفة خاصة، وعن أهم النقاط اليت جندها قد أضفت ملسة جديدة يف التعاعل عع هذه الفئة هي قضية التعاعل عع 
يه إال للضرو ة لالطفل اجلانح يف عرحلة التحقيق سواء تعلق األعر ابحلبس املؤقت وجعله إجراء إستثنائي ال ميكن اللجوء إ

وشضواشط حمكمة، ومل يركز القانون على جانب ععني عن احلماية شل مشلتها إيل مجيع اجلوانب املتعلقة ابحلياة ) الطفولة 
(، وهبذا ميكن القون أبن التاريع اجلزائري يكون قد خطى خطوة حسنة يف جتسيد عبدأ محاية .…املسعفة، اجلاحنة

 الطفولة.

 املقدمة:

فيه أن صدو  التعديل اخلاص شقانون اإلجراءات اجلزائية والقانون اخلاص ابلطفل كان هلما مما ال شك 
أتثريا  إجياشيا خبصوص املتعاعلني عع جهاز العدالة، فبالرغم عن ان القانونني قد عضى على تطبيقهما حوايل 

  اط الغاعضة اليتإال انه قد حقق شعض التكاعل خاصة على النق 0290جانفي  02سنة أي إشتداءا  عن 
كانت ترشط شني االطراف اليت تتعاعل عع القانون عن  جال الضبطية القضائية أو عن سلطة قضائية أو عن 
اجلهة اليت خوهلا القانون عراقبة احملبوسني وهي إدا ة السجون سواء تعلق األعر مبؤسسة عقاشية أو عركز 

رض خصوصيته خاصة وان املارع اجلزائري قد ف عتخصص يف إعادة الرتشية، ألن التعاعل عع األحداث له
على اجلهات الوصية التطبيق الصا م للمذكرات واللوائح اليت تصد  عن الوزا ة واليت عنبعها حرص الدولة 
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على النهوض شقطاع العدالة وجعله يضمن لألشخاص احلماية الكافية يف مجيع عراحل التحقيق حىت 
 عن العقوشة.احملاكمة أو ابألحرى حىت اإلنتهاء 

 أمهية املوضوع:-0

تكمن امهية املوضوع عن خالل جانبني أساسيني األول علمي ويكمن يف ععرفة عدى جناعة القوانني 
اليت أقرها املارع اجلزائري يف محاية الطفولة شصفة عاعة واألحداث اجلاحنني شصفة خاصة وعدى ضماهنا 

اين عملي حقوق املتهمني حىت تثبت اإلدانة، واجلانب الثلتحقيق عبدأ احملاكمة العادلة املبنية على ضمان 
ويكمن يف عدى التطبيق الصحيح ملضمون القانون والفهم السليم حملتوى القانون وجعله أداة فعالة يف 

 النهوض حبقوق اإلنسان 

 أهداف الدراسة:-7

حملاكمة وسنحاول  اهتدف الد اسة إىل ععرفة الدو  الذي لعبته التاريعات الوضعية يف ضمان العدل يف
 إمجال األهداف يف:

 ععرفة عدى جناعة القوانني واالحكام اليت أصد هتا الدولة اجلزائرية يف محاية الطفولة وكيفية جناعتها 
  ععرفة الدو  الذي لعبته السلطة يف عدى عواكبة قانون الطفل األخري لتطلعات السلطة القضائية

 واملتعاعلني ععها 
 قائص اليت أغفلها املارع اجلزائري يف هذا القانون وحماولة ععرفة البدائل عن الوقوف على شعض الن

 خالل البحث االكادميي اهلادف

 إشكالية الدراسة: -2

 قصد التعرف على املوضوع واإلحاطة جبميع جوانبه سنحاول صياغة اإلشكالية التالية: 

فل اجلديد؟ اث اجلاحنني يف قانون الطإىل أي مدى وفق املشرع اجلزائري يف فرض محاية كافية لألحد -
 وما مدى مواكبتها للتطورات العاملية؟ 



 7102مرب العدد الثالث ديس                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
10 

 

122 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 سنحاول اإلجاشة على التساؤالت الفرعية التالية:

 عاهي النقاط اليت أاث ها قانون الطفل اجلديد؟-أ

 عاهي عالقة قانون الطفل شقانون اإلجراءات اجلزائية املعدل ععه؟ -ب

 ت القانونية املوضوعة أعام القاضي واملتعاعل عع القانون؟هل هي كافية لتحقيق اإلشكاال-ج

 هل وفق املارع يف ذلك؟-د

 خطة الدراسة: -6

 نظراً لطبيعة املوضوع سنحاول تقسيم الدراسة إىل ما يلي: 

 إستحداث اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولةمبحث متهيدي:

 لقانون اجلزائريكيفية ععاعلة األحداث اجلاحنني يف ااملبحث األول: 

 والتحري التحقيق إجراءات األول: املطلب

  التحقيق يف الطفل قانون عستجدات الثاين: ملطلب

 للحدث املؤقت احلبس خصائص الثالث: املطلب

 استقاللية ععاعلة األحداث على املتهمني البالغنياملبحث الثاين: 

 احملاكمة إجراءات األول: املطلب

 احملاكمة شعد عا إجراءات الثاين: املطلب

 مبحث متهيدي: إستحداث اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة
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نص القانون على إستحداثها على عستوى الوزير األول إبعتبا ه املسؤول الثاين شعد  ئيس اجلمهو ية  
عماهلا اعلى تطبيق القانون ونص القانون على وجوب توفري مجيع الوسائل املادية والبارية للهيئة ملباشرة 

على أحسن وجه، كما يرأس اهليئة احد الاخصيات املعروفة أبصحاب اخلربة والناشطة يف هذا اجملال 
مبوجب عرسوم  ائسي وذلك حرصا عن املارع اجلزائري على إعطاء اهليئة  اإلهتمام الالزم للقيام مبهاعها 

 :على احسن وجه ويتوىل الرئيس املهام التالية

 ملراقبة:مهام املفوض خبصوص ا

وضع شراعج وطنية حلماية الطفولة وذلك ابلتنسيق عع خمتلف اإلدا ات اليت هلا عالقة حبماية الطفولة  -9
 مبا يف ذلك شعض املنظمات واجلمعيات 

 عتاشعة االعمال امليدانية اخلاص ابلطفولة  -0

ا ب املرجو حلماية تقيق التقالقيام ابلنااطات التوعوية اإلعالعية السمعية عنها والبصرية والعمل على  -2
 الطفولة 

 تاجيع التعليم واألحباث يف هذا اجملال خبصوص الطفولة وتفيز القائمني على األناطة اهلادفة  -0

 إشداء الرأي يف التاريعات السا ي العمل هبا يف جمال الطفولة  -3

ئات الرمسية تعاعل عع اهليوزايدة على ذلك يقوم املفوض مبجموعة عن املهام اليت تعترب يف صميم ال
 واإلدا ات اليت تسهر على محاية الطفولة عن خالل:

 كيفية الزايرة للمراكز املتخصصة:

 زاي ة املراكز املختصة حلماية الطفولة وهنا تظهر الفرق شني املراكز اليت هلا طاشع محاية وهلا طاشع إصالح -9

                                                 
()  0، املتضمنة قانون الطفل، ص0293يونيو -02ا يخ:، الصاد ة شت21اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد. 
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نح ص إلعادة الرتشية فهناك ميكن للسيد النائب العام عإذا كان املركز اتشع لوز اة التضاعن أي عركز خمت-أ
الرتخيص للزاي ة إبعتبا  السيد النائب العام املارف عن طريق السلطة اليت خوهلا له املارع اجلزائري يف 

 تنظيم هذا النوع عن املراكز 

عنح  ا الشد عنإذا كان املركز ذو طاشع إصالحي أعين أي اتشع للمديرية العاعة إلدا ة السجون فهن -ب
الرتخيص عن طرف السيد الوزير حافظ األختام ممثلة يف السيد املدير العام إلدا ة السجون و إعادة اإلدعاج 

 عراعيا يف ذلك خصوصية اللجنة واملركز شصفة خاصة.

 روعند زاي ة املراكز الساشقة الذكر جيب على املفوض إخطا  السيد النائب العام يف األوىل  والسيد املدي
العام إلدا ة السجون يف الثانية وتقدمي تقرير عفصل والذي عن خالله يقوم السيدالنائب العام شتحريك 
الدعوى العموعية خبصوص األشخاص الذين يرتكبون أعماال تدخل يف جمال املسؤولية اجلزائية خبصوص 

 املوظفني القائمني هبا 

ال عاعل عع املفوض وهو عهمته الساشقة الذكر و كما أنه ال ميكن اإلحتجاج ابلسر املهين خبصوص الت  
ميكن اإلحتجاج شكل وسيلة عن شأهنا عرقلة السري اجليد ملهمة املفوض ولكن هناك شكل مل يتطرق إليه 

 القانون إذا كان احلدث يف وضعية أعنية هاعة 

صوص خب كما جيب على املفوض تقدمي تقرير عفصل إىل السيد  ئيس اجلمهو ية تقرير سنواي عفصال
 وضعية األطفال املوضوعني تت احلماية 
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  اجلزائري القانون يف اجلاحنني األحداث معاملة كيفية  األول: املبحث

  والتحري التحقيق إجراءات األول: املطلب

  : االستدالالت ومجع األويل التحري -(0

 أوعن وصيه أو وليه أو يهعل اجملىن الاخص عن األعن عصاحل لدى احلدث ضد شكوى شتقدمي إعا تبدأ -

نفسه احلدث
1

. 

 واكتااف ماجلرائ عن ابلتحرايت قياعهم أثناء األعن عصاحل طرف عن احلدث على القبض طريق عن إعا -
 عرتكبيها. أحد عن احلدث أن

 عكان جيادإب الكفيلة الالزعة اإلجراءات الختاذ اجلمهو ية وكيل إبشالغ القضائية الارطة  جال يقوم  -
      اجلرمية. يف لىحينالتحقيقإ حجزه

 : العمومية الدعوى حتريك -(7

  .وحدها العاعة للنياشة إال يكون ال احلدث ضد وعباشرهتا العموعية الدعوى تريك إن

 اليت اجلنحو  اجلناايت ملتاشعة العموعية الدعوى احملكمة لدى اجلمهو ية وكيل ميا س ق.ا.ج، 002 املادة
 لعموعيةا اإلدا ات القانون يول جرمية ا تكاب حالة ويف غمرهم، عن عار ثاعنةال دون األحداث يرتكبها

 عن عسبقة ىشكو  على شناءا   وذلك ابملتاشعة القيام صالحية وحده اجلمهو ية وكيل يكون املتاشعة حق
  الاأن. صاحب

  التالية: احلاالت يف اجلمهو ية وكيل طرف عن العموعية الدعوى تريك إذن

                                                 
 .00، ص9112الدكتو : حممد عبد القاد  قوامسية، جنوح األحداث يف التاريع اجلزائري،م و ك (1)
() 02ص املرجع، نفس. 
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 قيق.التح قاضي إىل عوجه التحقيق لفتح افتتاحي شطلب فيكون جبناية ألعرا تعلق إذا

 حالة يف ألحداث،ا قاضي إىل توجه التحقيق لفتح افتتاحية شعريضة فيكون جبنحة األعر تعلق إذا *
 طلبات مبوجبو  األحداث قاضي طلب على نزوال التحقيق إجراء التحقيق لقاضي يعهد أن له القضية تاعب
    عسببة.

 اجلنح مجيع لش املباشر االستدعاء أو احلدث على التلبس إجراءات تطبيق اجلمهو ية لوكيل جيوز *ال
 ق.ا.ج(. 032  ) املادة لنص طبقا فيها التحقيق عن شد ال احلدث عن املرتكبة واجلناايت

 : القضائي التحقيق -0

 هي احلدث عع قللتحقي تحقيقال قاضي يتبعها اليت وتلك األحداث قاضي يتبعها اليت اإلجراءات إن
 البالغني. عع التحقيق عن ختتلف واحدة

 )مجع ناصرهع مجيع استكمال وعدى املتهم إىل املنسوب العمل طبيعة عن البحث يقصد األخرية هذه أن
 عا هذا ) اهل والعناصراملميزة احلدث شخصية يف البحث على يرتكز احلدث عع التحقيق لكن  األدلة(،
 (. االجتماعي ابلتحقيق يسمى

 له ويعني اشعةابملت حضانته يتوىل عن أو وصيه أو احلدث ويل وإخطا  األطراف مساع هو شه يبدأ عا أول
  عنه. الدفاع يتوىل حماعي لتعيني احملاعني لنقيب ذلك يعهد أو حماعي

 وسواشقه خصيتهوش لألسرة األدشية املادية احلالة عن املعلوعات كل  جلمع اجتماعي حبث إبجراء أيعر أخريا
 يف املتمثلة ئمةاملال اإلجراءات اختاذ األحداث قاضي لتمكني وهذا وظـــــروفمعياته وعيوله وسلوكه ود اساته

 حاالت يف سنة 12 إىل سنة 12 احلدث جتاوز وإذا ق.ا.ج 033 املادة يف عليها املنصوص احلماية تداشري
 املادة يف الوا دة مايةاحل تداشري فالت إذا وذلك بةعسب شقرا  عقاشية عؤسسة يف وضعه ميكن االستثنائية

 ليال العزلة ىلإ يضع و خاص جبناح فيوضع ضرو اي ذلك وكان العام النظام على خطرا أصبح إذا الساشقة
  (. ق.ا.ج 032 ) عادة
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  التحقيق يف الطفل قانون مستجدات الثاين: املطلب

 حقوق ايةومح يتماشى القانون وجعل التطو  مبواكبةو  العدالة قطاع عصرنة عع تزاعن القانون أن مبا
 يلي: عا قر  القانون فإن العادلة احملاكمة ضمان خالل عن اإلنسان

 القصوى للضرو ة الإ القاضي إليه يلجا ال إستثنائي إجراء اإلحتياطي احلبس يعترب اإلحتياطي: احلبس
 فقط: حالتني خالل عن وذلك

 ألن ملؤقتا احلبس احلدث يودع أن األحداث قاضي للسيد جيوز هناف وفاة: اجلرمية عن ينتج أن -0
 خترج ان ممكن احلدث هبا يقوم اليت األفعال ألن ابخلطرية اجلرمية شوصف أو للحدث محاية إعا هنا احلبس

 .جدا   اخلطرية شدائرة توصف لكي نطاقها عن

 اليت جلرائما شعض عع يتساعح ال نونالقا ان مبا العام: ابلنظام إخالال اجلرمية عن ينتج يكون أن -7
 اجلرم فإن دثللح تنسب ان ميكن اليت األفعال خلطو ة ونظرا   فاعليها عن النظر شغض تدث ان ميكن

 املؤقت احلبس إيداعه ضرو ة ععه يتقاشل

 إيداع عدم عن فالشد ضرو ي إجراء احلبس أن مبا سنوات: 12 فيها احلبس يفوق اليت العقوابت يف -2
 اجلزائري املارع وهنا حبس سنوات 42 عن أكثر هو للعقوشة املقر  اجلزاء كان  إذا املؤقت احلبس احلدث

 . للتجديد قاشلة غري شهرين 42 املؤقت احلبس يتجاوز أن ميكن ال

 جتديد كل  يف شهرين 42 يتجاوز أن ميكن ال للحدث املؤقت احلبس فإن جبناية األعر تعلق إذا-
 والذي زائيةاجل اإلجراءات شقانون اخلاص اجلديد القانون يف عليها املنصوص خرىاأل الكيفيات عراعاة عع

 .املؤقت ابحلبس اخلاصة األحكام شعض على أيضا ينص

 نوعني: أعام نكون فإن هناك ختريبية ابألعمال توصف جبناية األعر تعلق إذا-

                                                 
()  03، ص 21اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 
() 22، ص9110الطفولة ـ م م إ، طبعة الدكتو :عبد احلميد الاوا يب، جرائم األحداث و تاريعات. 
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  اديع شاكل التحقيق يكتمل فهناك التخرييب ابلعمل قام عن وحده احلدث -9

 أو داثاألح عن جمموعة عع احلدث يكون أن حالتني شني منيز أيضا فهناك جمموعة عع احلدث -0
 الفصل يتم فإنه اكمةاحمل يف إال عادي شاكل التحقيق قاضي السيد عند يبقى امللف فإن ابلغني شينهم عن

  شينهم

  حماعيه او هعوكل او احملبوس احلدث طرف عن املرفوعة اإلستئنافات يف اإلهتام غرفة تفصل -2

 جتديد كل  يف شهرين 42 يتجاوز أن ميكن ال للحدث املؤقت احلبس فإن جبناية األعر تعلق إذا-
 والذي زائيةاجل اإلجراءات شقانون اخلاص اجلديد القانون يف عليها املنصوص األخرى الكيفيات عراعاة عع

 املؤقت. ابحلبس اخلاصة األحكام شعض على أيضا ينص

 للحدث املؤقت احلبس خصائص الثالث: املطلب

 ملثولا إبجراءات احلدث يتاشع أن األحوال عن حال أبي ميكن الالفوري: املثول إجراءات يف -أ
 سندات عن نوعال هذا  صد  إذا عطلقا   شطالن ابطال اإلجراء ويكون ساشقا ، ابلتلبس يعرف مبا أي الفو ي
  ئيس أو ةاحملكم  ئيس أي السند عصد  شني عارتكة تكون املسؤولية فغن صد وها حالة ويف احلبس
 القضائي الضبط بكات  السيد يف ممثلة فيها احلدث إيداع م اليت املؤسسة عدير السيد وشني اجلنح، حمكمة
 القضائية سلطاتال عن تصد  اليت واألحكام السندات وعراقبة احلبس سندات تنفيذ عن املسؤول إبعتبا ه
 .احلبس يف وضوعنيامل ابحملبوسني واخلاصة

 قاضي لسيدا طرف عن التحقيق إنتهاء يف شه املعمول لإلجراء خالفا  املستندات: إرسال يف -ب
 حيدةو  حالة يف إال املستندات إ سال حمل يكون أن األحوال عن حال أبي ميكنه ال احلدث فإن األحداث

 املستندات ترسل ناكفه واحدة قضية يف البالغني عن جمموعة عع إ هاشية قضية يف عتاشع احلدث يكون أن هي

                                                 
()20الدكتو :عبد احلميد الاوا يب، جرائم األحداث و تاريعات الطفولة ،عرجع ساشق، ص. 
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 جلناايتا حمكمة على امللف إحالة األخري قر  إذا ان إال عناسبا، يراه عا إلختاذ العام النائب السيد غلى
 اجمللس. عقر األحداث حمكمة يف لوحده حياكم احلدث فغن

 أعام ستئنافإلل قاشلة التحقيق قاضي السيد قرا ات مجيع أن األصلالدعوى: وجه إنتفاء يف -ج
 جديد إبجراء اءج القانون أن إال القضااي مجيع يف أصيل طرف النياشة أن إبعتبا  اجلمهو ية وكيل السيد

  غم فو ا حملبوسا احلدث املتهم عن يفرج فإنه للمتاشعة وجه أبال اعرأ التحقيق قاضي السيد أصد  إذا وهو
 أخرى قضية ذعة على حمبوسا   احلدث  يكن مل عا النياشة إستئناف

  يكون أيضا والتجديد أشهر 40ب أساسا يكون  التحقيق ان مباابحلدث: اخلاص التجديد يف -د
 فإن البالغني عن جمموعة عع احلدث كان  ولو حىت شهرين 42 كل  يكون احلدث إال أشهر أ شعة كل

 كثرأ لتمديدا يتم أين األحوال عن حال أبي أيضا والميكن وحده شهرين 42 كل  للحدث يبقى التجديد
  شهرين 42 عن

 وقانون زائيةاجل اإلجراءات قانون شني املارتكة النقاط شني عن الوساطة تعتربالوساطة: إجراءات ه:
 التالية: اجلرائم يف وهي الطرفني شني صلح عقد م إذا القضائية للمتاشعة حد وضع يضمن إجراء وهو الطفل

 إليها اإلشا ة م احلالة هذه ففي اةللوف عؤدية تكن مل عا العمدي واجلرح الضرب-0

  خطرية الغري اجلرائم -7

 اخلطأ اجلروح -2

 الصلح اجلزائري املارع فيها يارتط اليت اجلرائم شعض -6

  صيد شدون شيك إصدا  جرمية عن الوساطة إجراء عن احلدث يستثىن -5

                                                 
)(02، ص02اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد. 
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 املبحث الثاين: استقاللية معاملة األحداث على املتهمني البالغني 

 احملاكمة إجراءات األول: طلبامل

 احلدث عن املرتكبة اجلرمية إىل النظر هو األحداث حماكم حيكم الذي املبدأ: احملاكمة مرحلة -0
 : البالغني حماكم عن ختتلف األحداث حماكم فإن وعليه الردعية وليس الرتشوية الزاوية عن

 .احملكمة عن الصاد  واحلكم واإلجراءات التاكيل حيث عن

 جتاوز ليتا أشخاص عن املرتكبة اجلرائم يف النظر يف األحداث حماكم ختتص : احملكمة كيلتش 
 ق.إ.ج(. 002-000) املادة اإلجراعي الفعل إ تكاب يوم سنة 92 أعما هم

  : عن تتاكل

 ق.إ.ج. 001 املادة: األحداث قاضي -أ(

 العدل زيرو  عن شقرا  ألحداثا وشاؤون لكفاءته أكثر أو أحداث قاضي اجمللس عقر حمكمة شكل يعني
  العام. لنائبا طلب على شناءا   اجمللس  ئيس عن صاد  أبعر فيكون العادية األقسام يف أعا سنوات، 2 ملدة

 : وهي احمللفني القضاة تعيني شروط ق.إ.ج عن 032 املادة حددت: حملفني قاضيني -ب(

 اجلزائرية. ابجلنسية عتمتعني اجلنسني كلى  عن -

 سنة. 22 عن كثرأ العمر -

 هبا. ود ايتهم األحداث شاؤون ابهتماعاهتم يتميزون -

 سنوات. 2 ملدة العدل وزير عن شقرا  يعني -

                                                 
(): املطبوعات دا  ـ حداثاأل على اجلنائي اجلزاء فيذتن كيفية ـ  العقاب و اإلجرام علم ـ الااذيل هللا عبد فتوح الدكتو  القهوجي القاد  عبد علي الدكتو 

 .929،ص اجلاععية
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 إفتتاح قبل أشهر   2 ملدة جيتمع ابجمللس جلنة طرف عن يتا ون إحتياطيون أو أصليون سواء -
  اليمني. شتأدية يقوم اجمللس لدى القضائية السنة

 : النيابة ممثل -(7

 الضبط. كاتب  اجللسات حيضر -9

 : األحداث حمكمة أعام املتبعة اإلجراءات -0

 : أمهها خصوصيات شعدة احملاكمة إجراءات تتميز

 للحدث ضرو ي حبضو  األحداث حماكمة شسرية 002 و 009 املادة قضت: احملاكمة سرية -أ(
 ية.العاد أبوضاع الاهود شهادة وتسمع حماعيه و القانوين انئبة وحيضر

 الاهود. ، احملاعي انئبة ، أقا شه - : ابحلضو  يسمح -

 القانوين انئبة-

  النقاشة(. )أعضاء حماعيه -

 األحداث.  قاشة على املكلفني ، القضاء  جال ، أقا شه -

 األحداث. شاؤون املهتمة املصاحل أو للجمعيات ممثلني -

 جزء. أو طيلتها لسةاجل عن احلدث أبشخاص أيعر أن )الرئيس( للقاضي جيوز   -

 يةالقضائ  األحداث جلهات اجللسات يف يدو  عا نار حضر على ق.إ.ج 022 املادة تقتضي    -
 أخرى. وسيلة أبي أو السينما أو اإلذاعة شطريقة أو الصحافة أو الكتب يف

 اجملرعني. األحداث وشخصية هبوية يتعلق إيضاح أو نص كل  نار الطرق شنفس كذلك  وحيضر   -
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 . ابلرعوز وحىت إسم ذكر شدون احلكم نار جيوز ال  -

 الدفاع مساعدةف ووجواب تلقائيا الدفاع حق تقرير املدين، عسؤوله حبضو  إال احلدث حماكمة ميكن ال
 خالف على األحداث حماكمة يف ميكن ق.إ.ج، 009 املادة األحداث جلسة كل  يف إجبا ية للحدث
 قر ي أن األحداث لقاضي ميكن اجللسة احلضو  عن إعفاءه احلدث عصلحة دعت إذا البالغني حماكمة

 0/ 002 ملادةا حضو ي احلكم احلالة هذه يف ويعترب القانوين انئبه أو حماعيه عن نياشة وحيضر ذلك
  ق.إ.ج.

 : يف تنظر ابحملكمة األحداث حمكمة

 حقيقاألحكامالت تهاءإن شعد األحداث قاضي أو اإلهتام غرفة طرف عن سواء ابألحداث املتعلقة القضااي
 .ابألحداث املتعلقة القضااي مجيع عتهما أو شاهدا سواء فيها طرفا احلدث يكون اليت

 : يف تنظر ابجمللس األحداث حمكمة

 للحرية.  السالب ابلعقوشة والقاضية األحداث حماكم عن الصاد ة األحكام يف االستئناف 

 .003 املادة  يف عليها املنصوص شريابلتدا املتعلقة األحداث قاضي الصاد ة القرا ات

   .020 املادة االستئناف لقواعد يضع التحقيق أواعر يف االستئناف

  احملاكمة بعد ما إجراءات الثالث: املطلب
 فيه ضياملق األعر حجية هلا ليست احلماية تداشري يص فيما األحداث حمكمة عن الصاد ة األحكام إن

 ، األحكام ذهه على يارف يبقى ،  احلكم إستصدا  شعد األحداث اضيق أن حيث ، للتعديل قاشلة شل
 .الرتشوي للعمل وجلان الرتشية إعادة للجنات ترأسه عن وذلك

                                                 
()21الدكتو :عبد احلميد الاوا يب، جرائم األحداث و تاريعات الطفولة ،عرجع ساشق، ص. 
() ستئناسية لقاضي تطبيق العقوابت إ تعترب اللجنة مبثاشة املسؤولة عن مجيع التصرفات اليت تصد  عن القرا ات اتلي تلحق ابحلدث، تعترب مجيع أ اء اللجنة

 ويبقى القرا  األول واألخري له.
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 وقت كل  يف ق.ا.ج 000املادة: يف عليها املنصوص التداشري وتعديل عراجعة األحداث لقاضي جيوز
   .020املادة نفسه اءتلق عن أو اإلفراج يف املعني ندوبامل تقرير على شناءا أو العاعة، النياشة طلب على شناءا

 تقدمي لوصيه و لوالديه جاز أسرته، خا ج (9) سنة احلدث إبيداع صاد  حكم تنفيذ على عضت وإذا
 ضد املتخذة التداشري فالت إذا كذلك  وميكن ( ق.ا.ج022 )م حصانتهم إىل إ جاعه ذو تسليمه طلب

 يف ودعي أن ميكن سبب، وشقرا  ، واحنرافه وعدواعته سلوكه سوء وتبني سنة(92 اىل90 ) عن احلدث
  ق.ا.ج(.020م: ) سنة91 تتجاوز ال سن يبلغ أن إىل عقاشية عؤسسة

 : األحداث ملراكز األحداث قاضي مراقبة -0

 املراكز وهذه ، خمتص مبركز وضع الذي القاصر يتبع شل احلكم إبصدا  األحداث قاضي عهمة تنتهي ال
  : عنها عتخصصة

 : العدل لوزارة التابعة -أ

 شسطيف. التأهيل إعادة عركز -

 قديل. التأهيل إعادة عركز -

 تيجالشني. أتهيل إعادة عركز -

 شعض هناكو  للحرية، سالبة شعقوابت هنائيا عليهم احملكوم األحداث تستقبل ، عغلق نظاعها *
 عركز وأ عؤسسة هناك جملس كل  صاصاخت كل  يف تقريبا نظام وهو اإلنااء قيد هي اليت املؤسسات
  لألحداث.
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 املتضمن 20/20 األعر عن 922 : )م الرتشية إعادة جلنة يرتأسه العقوابت، تطبيق قاضي عليها يارف
  .املساجني ترشية وإعادة السجون تنظيم

 اكلال لىع عؤلفة الرتشية إعادة جلنة لألحداث التأهيل إبعادة خمتص عركز كل  لدى "تناأ املادة نص
  : التالـــــي

 العقوابت تطبيق قاضي -9

 املركز. عدير -2

 النفس. شعلم املتخصصون -0

 املرشون. -3

 االجتماعيات. املساعدات -0

 للوالية. التاشعة الابيبة عدير ممثل    -2

 األكادميية. عفتش عن ممثل    -2

 ية.للوال التاشعة الدينية والاؤون األصلي التعليم عدير عن ممثل    -1

 : اللجنة مهمة

 املهين. والتكوين للتعليم السنوية الرباعج د اسة   -9

 األحداث. ترشية إعادة يص عا كل  يف  أيها إشداء    -0

                                                 
() و السجون تنظيم قانون املراهقة، و الطفولة حبماية املتعلق 0223 - 20-20 يف املؤ خ 20-23 األعر، املتضمنة 20اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 

 .29، ص23/20/0223، الصاد ة شتا يخ:املساجني ترشية إعادة



 7102مرب العدد الثالث ديس                                                                         جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
10 

 

113 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 : يف املداولة    -2

 للحدث.  خصة أو إجازة عنح املركز عدير إعطاء عند   -

 على (األحكام تطبيق قاضي أو األحداث )قاضي املختصني القضاة أو املدير يقرتح عندعا   -
 املاروط. واإلفراج النصفية احلرية نظام تت األحداث وضع العدل وزير

 : االجتماعية واحلماية العمل لوزارة التابعة املراكز  -ب(

 : عهمتها اللجنة وهذه ، عمل جلنة املراكز هذه داخل يرتأس األحداث قاضي -

 م.وترشيته القصر ععاعلة شراعج تطبيق على السهر -9

 التداشري يف النظر إعادة األحداث قاضي على واقرتاح املؤسسة يف عوضوع قاصر كل  تطو  د اسة -0
 : عن اللجنة هذه وتتكون ، املتخذة

 ) ئيسا(. األحداث قاضي -9

 املؤسسة. عدير -0

 آخران. وعرشيان  ئيسي عريب -2

 اجتماعية. عساعدة -0

   ئيسها. عوةد على شناءا ابملركز أشهر ثالث كل  يف واحدة عرة اللجنة وتنعقد ، املؤسسة طبيب -3

 اخلامتة: 

 ابلوادي، 92-90 يوعي املنعقدة اجلنائي لإلصالح الدولية املنظمة أعضاء شاهادة اجلزائري املارع يعترب
 اهلدف ان مباو  وعصرنتها، العدالة عنظوعة إصالح جمال يف كبرية  خطوة خطت اليت التاريعات شني عن

 حقوق وتعزيز التطو ات عواكبة هو 02/29/0290 يف املارع اقره الذي األخري التعديل عن الرئيسي
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 ولقد احلها،عر  مجيع يف احملاكمة يف حقه للفرد تضمن شصو ة العادلة احملاكمة ضمان خالل عن اإلنسان
 لتعاعلا يف عتالزعني كوهنما  الصدو  حيث عن القانونني شني وازى عندعا صنعا   اجلزائري املارع أحسن
 عن تفهمةع القضائية السلطة عن كل  يضع الذي األعر وهو احملبوسني ابألشخاص األعر تعلق إذا خاصة

 تسجيل ميكن هوعلي املتخصصة واملراكز السجون يف تطبيقها على القائمة اجلهات وتفهم للقانون جهة
 التالية: النتائج

 النتائج:
 21 م ق شعدد صــــــــد األول كون  اجلزائية جراءاتاإل قانون عع الوقت نفس يف صــــــــد  الطفل قانون أن 

  اجلزائرية الرمسية ابجلريدة 02 والثاين
 ألشــــــــــــخاصل محاية ضــــــــــــمان وهو املعىن يف تقا ب حيققان اجلزائية اإلجراءات وقانون الطفل قانون أن 

  املتهمني
 هبا اندى طويلة اداةعن شعد جاء إبعتبا ه األحداث قاضـــــي عليها يســـــري اليت الطريق الطفل قانون يعترب 

  اجملال هذا يف الناشطون
 فائقة عنايةش حيظى احلدث ان خاصــــة التعاعل يف وضــــعيته تتغري ال الذي الوحيد الاــــخص هو احلدث 
 اإلفراج حىت القضائية املتاشعة عراحل مجيع يف
 املتخصصة واملراكز السجون وإدا ة القضائية السلطة شني تقاطع نقطة 21  قم القانون يعترب 

 وصيات:الت
 والوقوف لطفلا قانون تطبيق خبصـــــوص والقضـــــاة ابلســـــجون الضـــــبط كتاب  شني العالقة تفعيل وجوب 

  النقائص على
 عع التعاعل فيةكي  يف الســـجون وإدا ة والد ك الاـــرطة والضـــباط القضـــاة شني التكوينية الدو ات تكثيف 

   اجلاحنني األحداث
 املتخصصة املراكز ءوعد ا واألحداث التحقيق قضاة شني التنسيق ضرو ة  
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 والباــرية املادية لابلوســائ ومتويلها املتخصــصــة ابملراكز املســماة أو املتخصــصــة العقاشية املؤســســات فتح 
   األهداف لتحقيق
 لفةخمت وندوات إعالعية دو ات عقد خالل عن الطفولة محاية يف الناشطة املنظمات دو  تفعيل  
 الكفيلة السائل لىع الرتكيز وابلتايل العقاب دون إلصالحا على اجلانح الطفل عع التعاعل يف الرتكيز 

  الغاية هلذه
 وإعطائها  إلجتماعيةا املساعدة دو  وتفعيل واحلدث العائلة شني اإلتصال قنوات تفعيل او تنايط حماولة 

  خاصة ضماانت
 إجراعهم يف اسبب كانت  اليت األعمال عن واإلقالع الد اسة على املبتدئني اجلاحنني األحداث تاجيع  

 املراجع:
 الـكتـب : أوال

 الثقافة ا د ـ األول اجلزء – األشخاص على الواقعة اجلرائم – اخلاص القسم – العقوابت فانون شرح – منو  سعيد حممد الدكتو -9
 .0220-0229 سنة ـ الثانية الطبعة ـ عمان

 سنة الراشعةـ لطبعةا اجلاععية املطبوعات ديوان ـ اخلاص القسم ـ ئرياجلزا العقوابت قانون شرح يف د وس ـ سليمان هللا عبد الدكتو - 0
1996. 

 و األعوالو  األخالق و األشخاص ضد جرائم يف ـ خاص جنائي ـ اجلزائري العقوابت قانون شرح ـ عنصو  إشراهيم إسحاق الدكتو - 2
  اجلاععية املطبوعات ديوان ـ 9122 الثانية الطبعة ـ الدولة أعن

 .9112 للكتاب الوطنية املؤسسة اجلزائري التاريع يف األحداث جنوح ـ قوامسية القاد  عبد حممد ـ كتو الد - 0
 .9110 طبعة اإلسكند ية املعا ف عنااة ـ الطفولة تاريعات و األحداث جرائم ـ الاوا يب احلميد عبد الدكتو - 3
 ـ للكتاب الوطنية املؤسسة ـ رتازيةاإلح للتداشري العاعة النظرية ـ سليمان سليمان هللا عبد- 0
 على اجلنائي جلزاءا تنفيذ كيفية ـ  العقاب و اإلجرام علم ـ الااذيل هللا عبد فتوح الدكتو  ـ القهوجي القاد  عبد علي ـ الدكتو - 2

 .اإلسكند ية ـ اجلاععية املطبوعات دا  ـ األحداث
 امللتقيات و الندوات : اثنيا

 ـ األحداث و الطفولة محاية حول علتقى ـ األحداث شقضااي التكفل يف للارطة األحداث فرقة دو  ـ خرية عسعودان ـ الارطة حمافظ
 .اجلزائر 0229 جوان 00-03

 00 – 00 عن شريوت ـ العرشية الدول يف األحداث شقضاء اخلاصة الندوة ـ اجلزائر يف األحداث قضاء حول د اسة ـ نو ة حااين القاضية
 92 ص 9112 جوان

  الطفولة محاية حول علتقى ـ اجلاحنني لألحداث القضائية املتاشعة ـ عرمي شريف ـ القاضية
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 القانونية النصوص اثلثا:
  اجلزائية اإلجراءات قانون املتضمن 0223-20-00 يف املؤ خ 22-90 األعر- أ

  .املتمم و املعدل العقوابت قانون املتضمن 9100-0-2 يف املؤ خ 930-00 األعر- ب
 .للمحبوسني اإلجتماعي اإلدعاج إعادة و السجون تنظيم قانون املتضمن و 0223 - 20-02 يف املؤ خ 20-23 األعر- ت
 الطفل. شقانون املتعلق 0293 -22-02 يف املؤ خ 22-93 األعر- ث
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 "التقاضي على درجتني يف املسائل اجلزائية بني الدسرتة والدستورية"
 ل القانون اجلزائري""دراسة حتليلية نقدية يف ظ

 فؤاد جحيش األستاذ:
 طالب دكتو اه ختصص القانون العام

 ي فا س ابملديةحلقوق والعلوم السياسية جباععة حيلية اك

 ملخــــص: 

 22-22يف إطا  السعي التاريعي عن أجل ضمان دستو ية النصوص القانونية؛ عمل املارع اجلزائري ابلقانون     
، سيما دسرتة 0290ج"، حىت يتناسق عع عا استجد يف التعديل الدستو ي األخري لسنة على تعديل ومتيم "ق.إ.

صراحة على املبدأ -لقانونا-وعليه؛ أكد ،عله عبدءا دستو اي صرحيا وعطلقاالتقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية، جب
 يف عادته األوىل، ومسح ابستئناف أحكام اجلناايت.

ناف شعض ئأنه جاء إبجراءات غري دستو ية. حيثأشقى على نصوصا تضر است ،القانون لكن عا يعاب على هذا   
ونظم االستئناف يف عادة اجلناايت،ابلاكل الدائري شدال عن التد جي العايل، الذي يكرس  ،أحكام اجلنح واملخالفات

 إعادة النظر القضائي، وليس التقاضي على د جتني.

 درجتني/ املسائل اجلزائية/ إجراء قانوين/ دسرتة/مبدأ دستوري/ مبدأ قانوين/تكريس قانوين/عدماملصطلحات الدالة: )التقاضي على 
 دستورية(

Abstract: 

   For the sake of ensuring the constitutionality of the legal texts, the Algerian 

legislator, by law 07-07, amended and supplemented the Code of Criminal 

Procedure in order to be conformed with the latest constitutional amendment of 2016 

and To make it an explicit  constitutional principle. Accordingly, the law affirmed 

the principle in its article 1 and permitted the resumption of criminal court 

judgments. 

     In fact, what is wrong with this law is that it came in unconstitutional proceedings, 

where he kept texts to attend the appeal of some judgments of misdemeanors and 

irregularities. The criminal appeals system was organized in circular rather than 

hierarchical form, which was devoted to judicial review, rather than to two-tier 

litigation. 
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Key TERMS: (Litigation on two levels/ criminal matters/ legal procedure/ 

constitution/ constitutional principle/ legal principle/ legalization/ 

unconstitutionality). 

 مقــدمــــة: 

عملت أغلب القوانني املقا نة إن التأسيسية عنها أو العادية، وعن فوقها االتفاقيات الدولية ذات الصلة    
أو عا تسمى -محبقوق اإلنسان؛ على التأسيس ملبادئ وإجراءات قضائية تضمن احملاكمة القانونية للمته

الد اسات الفقهية، سواء  قبل العمل هبذه الضماانت أو  األعر الذي لطاال اندت شه ،-ابحملاكمة العادلة
شعد إقرا ها دوليا ووطنيا، خاصة  ابلنظر إىل عدى تطبيقها فعليا وواقعيا عن اجلهات املختصة شذلك، أو 

 شتعبري آخر عدى استفادة املتهم هبا عمليا.

انونية، ضماانت احملاكمة القويف هذا اإلطا  توسعت االتفاقيات الدولية ذات الصلة يف تديدها ل     
سيما عا جاء شه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، 
واالتفاقية األو وشية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، وغريها الكثري. وعن أهم هذه الضماانت املقر ة 

امل غرا ؛ احلق يف احلرية، ويف االستعانة مبحاعي، واالتصال ابلع جند تلك الوا دة قبل عرحلة احملاكمة على
اخلا جي، وحق الصمت...اخل. ابإلضافة إىل العديد عن الضماانت املقر ة دوليا للمتهم أثناء عرحلة احملاكمة 

لقوانني ااجلزائية؛ سيما ضمان املساواة أعام القانون، وعلنية اجللسات، احلق يف افرتاض الرباءة، وعدم تطبيق 
العقاشية أبثر  جعي، وخاصة تعليل األواعر واألحكام والقرا ات اجلزائية، وفتح جمال الطعن فيها؛ أعام حمكمة 

 عوضوع تقيقا ملبدأ التقاضي على د جتني أو أعام حمكمة قانون عن طريق الطعن ابلنقض...اخل. 

أغلب  لدولية املوضحة أعاله وغريها؛ أفرغتهاالعديد عن املبادئ املذكو ة والوا دة مبوجب االتفاقيات ا    
الدول يف نظاعها القانوين الداخلي، انطالقا عن تاليف تمل املسؤولية الدولية على أساس الفعل الدويل غري 
املاروع، جراء عدم تناسق قوانينها الداخلية عع عا و د يف االتفاقيات الدولية املصدق عليها، وحىت غري 

 عنطلق أن اتفاقات حقوق اإلنسان؛ تعد عن القواعد اآلعرة يف القانون الدويل العام.املصدق عليها، عن 

ومل خترج اجلزائر عن اإلطا  املوضح أعاله، عن عنطلق كوهنا طرفا يف أغلب اتفاقيات حقوق اإلنسان      
ته املختلفة؛ عمل الالدولية واإلقليمية. حيث يف إطا  دساتريها املتعاقبة وقانون اإلجراءات اجلزائية وتعدي
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املارع اجلزائري أتسيسي وعادي على تقرير العديد عن هذه الضماانت كمبادئ دستو ية و/أو إجراءات 
، وعا جاء شه عن عبادئ تضمن احملاكمة 2412قانونية، سيما مبوجب التعديل الدستو ي األخري لسنة 

؛ الذي جاء مبادة 42-12وجب القانون العادلة، أو يف إطا  آخر تعديل لقانون اإلجراءات اجلزائية مب
 افتتاحية أقرت ألول عرة العديد عن املبادئ القانونية يف اإلطا  نفسه.  

؛ عن حيث قوة -وفق عا وضحنا أعاله-وختتلف الضماانت املذكو ة اليت اعتمد أغلبها املارع اجلزائري    
تقاضي على أشرزها جند تلك املتصلة حبق الأتثريها على محاية حقوق املتهم أثناء احملاكمة وقبلها، ولعل 

د جتني يف املسائل اجلزائية، الذي مبوجبه ميكن عراقبة عدى احرتام قاضي أول د جة، لباقي الضماانت عن 
 جهة، وعدى عراقبته ملدى احرتاعها يف املرحلة الساشقة للمحاكمة عن جهة أخرى.

يعة ن عن ضماانت احملاكمة العادلة؛ يقوم على طبوالتقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية كضما    
قانونية أوال، وآليات تكريس اثنيا. ومبجرد حماولة املقا شة شني االثنني يف إطا  القانون اجلزائري؛ تظهر 
املفا قة، حيث تباين املارع يف التعاعل عع التقاضي على د جتني، فاعتربه جمرد إجراء قانوين يف البداية 

حكام ، وعنه حاول املارع العادي تكريس املبدأ أب-أي الدسرتة-را إىل د جة املبدأ الدستو يوا تقى شه عؤخ
 عستحدثة وأخرى ععدلة.   

وعليه نتساءل؛ عن املفهوم العام للتقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية، وطبيعته املقر ة عن املارع      
 ء قانوين إىل عبدأ دستو ي صريح وعطلق. ومبفهوم، املتحولة عن جمرد إجرا-أتسيسي وعادي-اجلزائري

املخالفة نتساءل أيضا؛ عن عدى دستو ية املواد اإلجرائية، اليت يفرتض فيها تكريس التقاضي على د جتني 
 شعد دسرتته.

ويف إطا  اإلجاشة عن ذلك؛ قمنا شتقسيم الد اسة إىل عبحثني، حيث نتطرق يف األول عنهما إىل عاهية     
على د جتني يف املسائل اجلزائية، عن حيث تديد املفهوم العام عن جهة والطبيعة القانونية يف  التقاضي

إطا  القانون اجلزائري، سيما دسرتة املبدأ عن جهة أخرى. على أن خنصص املبحث الثاين إىل د اسة 
ها أهنا تكرس ياملوضوع مبفهوم املخالفة، حيث نبحث يف عدى دستو ية اإلجراءات اجلزائية املفرتض ف

 التقاضي على د جتني كمبدأ دستو ي. 
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 املبحث األول: ماهية التقاضي على درجتني يف املسائل اجلزائية

يعد التقاضي على د جتني؛ أحد أهم املبادئ اإلجرائية األساسية، إن يف إطا  اإلجراءات القضائية      
لكونه عن أهم عناصر وعتطلبات احملاكمة  عموعا، أو يف إطا  القضاء اجلزائي على وجه اخلصوص، نظرا

، اليت تنادي هبا جل التاريعات الوطنية األساسية والعادية، وعن قبلها اإلعالانت -العادلة-القانونية
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان. األعر املستمد أساسا عن حق اإلنسان يف احلياة واحلرية 

قها؛ اس هبا؛ إال شعد الوصول إىل عا تسمى ابحلقيقة القانونية، واليت ال ميكن تقيوحرعة املال، فال ميكن املس
عن دون ضمان أكثر عن فرصة حماكمة للمتهم، وأعام جهات حكم خمتلفة وعتفاوتة يف الد جة، فإعا يربأ 

 أو يدان، لتُنهى حياته، أو يُنتقص عن حريته أو عاله.  

وع ت املقا نة التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية عموعا، وان شنوعن هذا املنطلق قننت التاريعا    
عن التباين عن حيث اإلجراءات املتبعة والصيغة املعمول هبا. و يف اإلطا  نفسه؛ مل يالف املارع اجلزائري  

يث ح كثريا نظرائه، حيث عمل ابملبدأ وفق سياق تقرير وتطو ، وال ميكن تديد ذلك إال ابلتطرق إليه عن
 املفهوم العام)عطلب أول(، وطبيعته القانونية يف القانون اجلزائري)عطلب اثن(.

 املطلب األول: املفهوم العام للتقاضي على درجتني يف املسائل اجلزائية

نوعا عن  ،خاصة واإلجراءات القضائية عموعا اكتسب عبدأ التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية    
 ،ريعات املختلفةختالفات شني التاانونية عن حيث طرح عفهوعه العام، وان تربز شعض االصفة البديهية الق

تعريفه أوال)فرع أول(،  شتحديد ،على د جتني يف املسائل اجلزائية وعليه ميكن أن نتطرق إىل عفهوم التقاضي
 وإشراز خصائصه اثنيا)فرع اثن(. 

 ئل اجلزائيةالفرع األول: تعريف التقاضي على درجتني يف املسا

عادة عا يتم الرشط شني التقاضي على د جتني وحق االستئناف، عن عنطلق كوهنما عرتادفان يدالن على 
املعىن القانوين نفسه. إال أن األعر غري ذلك، حيث كل تقاض على د جتني هو استئناف وليس كل 

 عا تد جي عايلاستئناف هو تقاض على د جتني. فاالستئناف يف املسائل اجلزائية نوعان؛ إ
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"l'appelsupérieure"أو دائري ،"l’appelcirculaire حيث يرتبط األول ابلتقاضي على ،"
 . ]1[د جتني، وينطوي الثاين على فكرة إعادة النظر القضائي

، وان كان -تد جيأو االستئناف ال-تتعدد التعا يف املعطاة للتقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية   
 ؛ عن حيث العناصر املكونة للتعريف واخلصائص املستمدة عنه. فعرفته-إن مل نقل جلها-تتفق أغلبها

؛ ]2[عنظمة العفو الدولية وفق عرجعية قائمة على أغلب االتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان
إلدانة اعلى أنه: "حق كل عتهم يدان اب تكاب فعل جنائي أن يلجأ إىل حمكمة أعلى د جة ملراجعة حكم 

 .]3[الصاد  ضده والعقوشة املقر ة عليه"

ويقوم التقاضي على د جتني وفق التعريف املذكو  أعاله وعا تتفق ععه عن د اسات فقهية و مسية؛ على     
 ،]4[فكريت اخلطأ احملتمل يف احلكم الصاد  عن القسم، والسالعة املفرتضة يف القرا  الذي سيصد  عن الغرفة

ائية أعلى د جة  وأوسع تاكيلة ؛ مبراقبة احلكم الصاد  يف أول د جة عن حيث الوقائع حيث تقوم جهة قض
 . ]5[والقانون، فإعا تؤيده أو تعدل فيه أو تلغيه متاعا

 الفرع الثاين: خصائص التقاضي على درجتني يف املسائل اجلزائية

زه عما يااهبه، صائص اليت متيينطوي التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية؛ على العديد عن اخل   
ميكن القول أن التقاضي على د جتني  ،وانطالقا مما قدم ساشقا وأعاله ،]6[سيما عن االستئناف الدائري

 يتحقق ابالستئناف أعام جهة قضائية أعلى وأوسع)أوال(، وإبعمال عبدأ األثر الناقل)اثنيا(.

 أوال: االستئناف أمام جهة قضائية أعلى وأوسع

وجب يف إطا  إعمال التقاضي على د جتني؛ أن تقر  النصوص اإلجرائية الوطنية حق االستئناف يف يت   
األعر املستمد أساسا عن  ،]7[األحكام اجلزائية االشتدائية؛ أعام جهات قضائية أعلى د جة وأوسع تاكيلة  

تمل يف حكم طأ عادة  عا حيالفكرة املوضحة ساشقا، والقائمة على اخلطأ احملتمل والسالعة املفرتضة. فاخل
القاضي الفرد قليل اخلربة، وعلى النقيض عن ذلك؛ دائما عا تفرتض عسبقا السالعة يف القرا  اجلماعي 
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الصاد  عن عستاا ين ذوي خربة. األعر الذي يضمن فحص القضاء للقضية املعروضة على عرحلتني  
 . ]8[كحد أدىن

م صلة وهلا صالحية املراقبة على أعمال اجلهة عصد ة احلكوعنه يفرتض أن تكون جهة االستئناف؛ عنف   
حمل االستئناف التد جي. وابلرجوع إىل نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري؛ جند أن  املارع يكرس 

ناف ؛ يف إطا  عاديت اجلنح واملخالفات، عن طريق إعكانية استئ-شكل تفظ-عبدأ التقاضي على د جتني
ية املتواجدة ، أعام الغرفة اجلزائ-وهو قاضي فرد- ئيس قسم اجلنح أو املخالفات ابحملكمةاحلكم الصاد  عن 

 .]9[على عستوى جملس القضاء، والناظرة يف االستئناف شتاكيلة مجاعية عكونة عن  ئيس وعستاا ين

 اثنيا: االستئناف إبعمال مبدأ األثر الناقل

 ية أعلى وأوسع؛ جيب أيضا يف إطا  إجراءات االستئنافإضافة  إىل خاصية االستئناف أعام جهة قضائ   
التد جي احرتام عا يسمى مببدأ األثر الناقل. الذي عفاده نقل عوضوع النزاع عن الد جة األوىل إىل الد جة 

. األعر الذي ال ميكن ]10[الثانية، ليتم الفصل فيه عن جديد عن حيث القانون واملوضوع واإلجراءات
ة لف القضية عن الد جة األوىل إىل الد جة الثانية. وعنه ينظر قاضي االستئناف يف القضيتكريسه إال شنقل ع

عن حيث أطرافها وعوضوعها األصلي، فيقر  إعا إلغاء احلكم والتصدي عن جديد ابلرباءة أو اإلدانة، أو 
 قاضي. كما يستاف عن نصوص املارع اجلزائري ذات الصلة؛ أنه الميكن ل]11[يكتفي ابلتعديل فيه

االستئناف أن يؤيد احلكم حمل االستئناف جملرد عدم حضو  املستْأنف، شل جتب يف ذلك؛ إعادة طرح 
 . ]12[الوقائع وعناقاتها عن حيث الثبوت والوصف القانوين

؛ مل يقر  -مبا فيها اجلزائري-وحسب الد اسات الفقهية ذات الصلة، وعا جاءت شه التاريعات املقا نة    
ست حدودا اليت نراها ععززة له ولي-ناقل على إطالقه، وإمنا ترد عليه شعض احلدود اإلجرائيةعبدأ األثر ال

. فيجب على جهة االستئناف؛ التقيد ابلوقائع والطلبات املناقاة أعام احملكمة، الوا دة إليها يف -عليه
اديد، أو وف التعلف الدعوى، وعدم اخلروج عنها إال عن حيث تكييفها القانوين وعا يتصل هبا عن ظر 

، وعنه عدم اخلروج ]14[. كما أهنا تتقيد مبا هو وا د يف تقرير االستئناف]13[شقبول األدلة والطلبات اجلديدة
عما تقدم شه املستأنف عند استئنافه، فإذا عا اقتصر االستئناف على الدعوى املدنية التبعية فقط؛ ال ميكن 
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ا  فع على الغرفة أن تتقيد شصفة املستأنف، فإذا ع للغرفة أن تتصدى للدعوى العموعية. وأيضا جيب
االستئناف عن مجيع اخلصوم يعاد النظر يف القضية أبكملها، وإذا عا اقتصر  فع االستئناف على املتهم 

 .]15[فقط؛ الميكن إساءة عركزه شتقرير عقوشة أشد أو تغيري وصف اجلرمية إىل الوصف األشد

 للتقاضي على درجتني يف املسائل اجلزائية املطلب الثاين: الطبيعة القانونية

-التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية وفق املفهوم العام املوضح أعاله؛ تباين املارع اجلزائري    
 ؛ يف تديد طبيعته القانونية، شني املبدأ وجمرد اإلجراء. فاعتربه يف البداية جمرد إجراء-أتسيسي وعادي

 قى شه شعد ذلك إىل عصاف املبدأ الدستو ي والقانوين يف الوقت نفسه)فرع اثن(.قانوين)فرع أول(، وا ت

 الفرع األول: التقاضي على درجتني كمجرد إجراء قانوين

؛ التقاضي 2412قبل التعديل الدستو ي األخري لسنة -أتسيسي وعادي-مل يكن يعترب املارع اجلزائري     
 دا مبوجب قانون اإلجراءات اجلزائية يف شكل أحكام إجرائية، ميكن على د جتني إال جمرد إجراء  قانونيا، وا

التضييق أو التوسيع فيها وفق عا شاءت السلطة املكلفة ابلتاريع العادي. األعر الذي مسح شتضييق نطاق 
 االستئناف التد جي يف اجلنح واملخالفات، وحضره متاعا يف اجلناايت.

أو  1122راءات اجلزائية، سواء  شنسختها األصلية الصاد ة سنة عن قانون اإلج 012فبموجب املادة     
؛ نظم املارع إعكانية االستئناف يف عسائل اجلنح واملخالفات وفق 42-13شتعديلها الوا د ابألعر  قم 

؛ اعترب األحكام الصاد ة عن قسمي اجلنح واملخالفات قاشلة 2413أصل واستثناء، فقبل تعديل سنة 
ك املتصلة ابملخالفات والقاضية شعقوشة احلبس النافذ ملدة تساوي أو تقل عن مخسة لالستئناف، إال تل

. األعر الذي استقر عليه املارع شعد تعديل ]16[دج" 144" أايم، أو غراعة تساوي أو تقل عن عائة "3"
عن حيث األصل واالستثناء، وان وسع أكثر يف األحكام غري القاشلة لالستئناف، وحددها  2413سنة 

" دج" ضد شخص طبيعي، أو 000 20يف تلك الصاد ة يف اجلنح والقاضية شغراعة تساوي أو تقل عن "
دج" ضد شخص ععنوي، ابإلضافة إىل كل األحكام الصاد ة يف املخالفات، والقاضية  000 100"

 .  ]17[شعقوشة الغراعة عهما كان قد ها
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النافذة قبل التعديل الدستو ي لسنة  وأعا خبصوص أحكام حمكمة اجلناايت، فحضرت اإلجراءات    
؛ إعكانية استئنافها متاعا، وجعلت عنها أحكاعا هنائية ميكن الطعن فيها ابلنقض فقط، أعام احملكمة 2412

. األعر الذي يعد عاروعا قانوان وعرب ا فقها، حيث عدم اعتبا  التقاضي على د جتني عبدءا ]18[العليا
 ال أعام املارع حلضره يف أي عادة جزائية كانت. دستو اي و/أو قانونيا؛ يفتح اجمل

وإىل وقت قريب؛  افضا لفكرة استئناف أحكام حمكمة -سيما الفرنسي-وظل الفقه اجلنائي أيضا    
اجلناايت انطالقا عن العديد عن األفكا  املكتسبة أساسا عن الثو ة الفرنسية. سيما عبدأ عصمة هيئة 

"، الذي يعطيها الطاشع السيادي والتمثيل LePrincipedel’infaillibilitéاحمللفني يف عادة اجلناايت "
. فاحمللف هو انئب ]LaVéritéAbsolue"]19الاعيب وخاصة يصفها ابجلهة اليت أتيت ابحلقيقة املطلقة "

. وأكثر عن ذلك؛ هناك عن يرى أنه هليئة احمللفني صفة ]20[عن الاعب واملتحدث ابمسه يف اجملال اجلنائي
ية الزعة وعؤكدة، فهي الراشط األساس شني الاعب والعدالة، كما تعد الداعمة للنزعة الوطنية املوحدة اجتماع

 . ]21[اليت متثل أهم نتائج الثو ة الفرنسية

إال أن أهم عا يقوم عليه هذا االجتاه ينطوي على احلجج القانونية، اليت تعد أقوى عن ساشقتها الفلسفية     
البعض أنه للتحقيق القضائي يف عادة اجلناايت نوع عن اخلصوصية والتاديد  واالجتماعية، حيث يرى

قاضي التحقيق وغرفة -الذي جيعل عن فرصة اخلطأ جد ضئيلة، فالتحقيق القضائي فيها إجبا ي وشد جتني
 . ]22[-االهتام

  دكما ينادي البعض شضرو ة عنح حمكمة النقض الفرنسية حق تقيق الدعوى العموعية عن جدي   
كاستثناء، وهذا إعا عن طريق تعديل نظام التماس إعادة النظر، أو إبتباع إجراء آخر حديث نوعا عا؛ 
املنطوي على جتسيد فكرة إعادة النظر يف القضية عن جديد، عن عنطلق ضرو ة التوافق عع عا و د يف 

 .]23[االتفاقية األو وشية حلقوق اإلنسان

 مبدأ دستوري وقانوين مطلقالفرع الثاين: التقاضي على درجتني ك

زائية؛  أكثر عن  نصف قرن ليقر  التقاضي على د جتني يف املسائل اجل ،انتظر املارع التأسيسي اجلزائري   
حيث انطالقا عن أمهية املبدأ، واتصاله املباشر شضماانت احملاكمة العادلة  ،كمبدأ دستو ي صريح وعطلق
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ستو اي. األعر الذي جاء شه التعديل الدستو ي األخري خاصة وحقوق اإلنسان عموعا؛ وجب التدخل د
اليت نصت على أنه: "يضمن القانون -ساشقا 102املادة -124، فأضاف فقرة اثنية للمادة 2412لسنة 

 . ]24[التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية وحيدد تطبيقها"

جهة؛ جعل عن هذا املبدأ أصال  وعن خالل عضمون النص املذكو ؛ جند أن املارع التأسيسي عن     
عاعا عن دون استثناء، وعن جهة أخرى؛ أحلق ابلقانون عهمة تنظيمه، وابلتايل أصبح التقاضي على 
د جتني؛ عبدءا دستو اي جوهراي. األعر الذي يتطلب ضرو ة تدخل املارع العادي للتعديل عن قانون 

ل ي العايل يف األحكام الصاد ة يف كل املسائاإلجراءات اجلزائية، حىت يطلق جمال االستئناف التد ج
 اجلزائية، إن يف إطا  املخالفات أو اجلنح أو حىت اجلناايت.

ابد  املارع إىل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية، عن طريق االعتماد املبدئي للتقاضي على  وعنه     
، اليت كرست 41ابملادة األوىل د جتني والتعاعل ععه على أنه عبدأ دستو ي عطلق. فأضاف عادة  قمت 

يف آخر شنودها هذا املبدأ، شتعبري "لكل شخص حكم عليه احلق يف أن تنظر يف قضيته جهة قضائية 
. وعليه ميكن القول أن التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية أصبح عبدءا قانونيا ودستو اي ]25[عليا"

 يف الوقت نفسه. 

املارع اجلزائري قد تراجع عن فكرة ععصوعية حمكمة اجلناايت، وعا يتعلق  وعن خالل عا قدم يظهر أن    
نسي ، وكأنه اقتنع ابالجتاه الفقهي الفر -وفق عا قدعنا ساشقا-هبا عن عرب ات حضر استئناف أحكاعها

 املؤيد لالستئناف، والذي يقوم على جمموعة عن احلجج، أمهها عا يتعلق ابلطبيعة القانونية ملبدأ التقاضي
على د جتني يف القانون الدويل، حيث يعد عبدءا أساسيا يف كل املواد عدنية كانت     أو جزائية، سيما 

 .]26[أنه حيظى شسمو أكرب يف خصوص املسائل اجلزائية

وأكد املارع يف النص الدستو ي أو املادة األوىل عن قانون اإلجراءات اجلزائية الساشقتني ابلذكر؛ على     
مببدأ التقاضي على د جتني املكرس ابالستئناف التد جي العايل، لكون أغلب االتفاقيات ضرو ة العمل 

 ؛ تؤكد على الطعن أعام جهة قضائية أعلى.-الساشقة ابلطرح وغريها-ذات الصلة حبقوق اإلنسان



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
11 

 

242 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

وعلى العموم نستطيع القول أن تدخل املارع اجلزائري أتسيسي وعادي، ليجعل عن التقاضي على     
تني عبدءا دستو اي وقانونيا صرحيا وعطلقا دون استثناءات وال حمددات؛ أعرا يدفع الفرتاض تدخل د ج

املارع العادي أيضا؛ ليعدل عن النصوص اإلجرائية حىت تتماشى عع املبدأين الدستو ي والقانوين، فيطلق 
فتح جمال ا، وخاصة يعن حق االستئناف يف اجلنح واملخالفات شعد أن كان قد قيده وفق عا  أينا ساشق

 االستئناف يف عواد اجلناايت شعد أن كان حمظو ا متاعا.

وعليه شعد التوصل إىل النتيجة املطلقة؛ املتصلة شدسرتة التقاضي على د جتني يف املسائل اجلنائية؛      
نون اإلجراءات اميكن أن نبحث مبفهوم املخالفة يف عدى توافق املواد اإلجرائية املكرسة للمبدأ، الوا دة يف ق

 اجلزائية وفق آخر تعديالته، وعنه الوقوف على عدى دستو يتها. 
 املبحث الثاين: مدى دستورية إجراءات التقاضي على درجتني يف املسائل اجلزائية

عد "الفرنكوجرعاين" أو البعد تعمل جل األنظمة القانونية املقا نة، سواء  تلك القائمة على الب    
؛ مببدأ أساس وسام عنطوي على تد ج القوانني، فال أمسى يف الدولة عن الوثيقة الدستو ية جلوساكسوين""األ

ها القوانني ، وعن مث القوانني العضوية وتلي-وقد جند العكس-مث تليها االتفاقيات الدولية املصدق عليها
د جة عن الدستو ؛  هي أقلالعادية، على أن جند لوائح الضبط يف املرتبة األخرية. وعنه جيب أال خترج كل عا 

عن أحكاعه وعبادئه، وإال وصفت على أهنا غري دستو ية. األعر الذي إبسقاطه على د اسة احلال؛ جند 
أنه شعد الوقوف ساشقا على دسرتة التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية كمبدأ عطلق؛ يفتح جمال 

 ذا املبدأ.التساؤل عن عدى دستو ية املواد اإلجرائية املكرسة هل

فبعد التقرير الدستو ي للمبدأ حمل الد اسة؛ عمل املارع اجلزائري على تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية     
ساشق الذكر، وعن خالله حاول تكريس املبدأ الذي أصبح عتصال شكل أوصاف اجلرمية  42-12ابلقانون 

 عادة إجراءات التقاضي على د جتني يفجناايت جنح وخمالفات. وعليه آثران البحث يف عدى دستو ية 
 اجلناايت)عطلب أول(، ويف عاديت اجلنح واملخالفات)عطلب اثن(.
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 املطلب األول: مدى دستورية إجراءات التقاضي على درجتني يف مادة اجلناايت
داث يف حيعد إجراء  عست ،ى د جتني يف عادة اجلناايت عموعاوفق عا قدعنا ساشقا؛ فإن التقاضي عل   

ت خلق إجراءات جديدة تتناسق عع طبيعة اجلرم حمل النظر وضرو ا وعليه حاول املارع ،لتاريع اجلزائريا
تطبيق املبدأ نفسه. األعر الذي سنعمل على تليله قانوان؛ شطرح أوال عظاهر اإلجراءات املعتمدة يف 

 ذلك)فرع أول(، والوقوف اثنيا على عدى دستو يتها)فرع اثن(.  

 مظاهر إجراءات التقاضي على درجتني يف مادة اجلناايت الفرع األول:

مبجرد البحث يف عواد قانون اإلجراءات اجلزائية ذات الصلة شتكريس عبدأ التقاضي على د جتني يف      
عادة اجلناايت؛ نالحظ أن املارع قد فتح ابب االستئناف على إطالقه، حيث مل يستثين ال صراحة  وال 

تئناف، وشل أكد ضمنا وصراحة على إعكانية استئناف جل األحكام الصاد ة ضمنا أي حكم عن االس
عنه املتعلقة شقرا  اإلحالة عن غرفة االهتام إىل حمكمة اجلناايت  112يف اجلناايت، سيما عا و د يف املادة 

اليت نصت صراحة على ذلك، حيث أكدت فقرهتا األوىل؛ على وجود  أيضا 202واملادة  ،]27[االشتدائية
حمكمة جناايت اشتدائية وأخرى استئنافية على عستوى كل جملس قضاء، وتضمنت فقرهتا الثالثة؛ قاشلية 

. األعر الذي أكدته ]28[أحكام حمكمة اجلناايت االشتدائية لالستئناف أعام حمكمة اجلناايت االستئنافية
 . ]29[عنه 9عكر / 222أيضا املادة 

وضع املارع نظاعا  ،اجلناايت االستئنافية على إطالقهام حمكمة ويف إطا  فتح ابب االستئناف يف أحك    
ق االستئناف ا سة حإجرائيا عتكاعال يتبع عن قبل اجلهات القضائية وأطراف الدعوى العموعية، شغرض مم

انونية ميكن أن نصل إىل تديد العديد عن النقاط الق ،تفحص املواد اإلجرائية ذات الصلةوش ،يف هذا الصدد
كما -يز هذا النوع عن االستئناف. حيث نص املارع صراحة على وجود حمكمة جناايت استئنافيةاليت مت

، وحدد عكان انعقادها ابملقر نفسه حملكمة اجلناايت االشتدائية واحملدد ابجمللس القضائي. وأكد -شينا أعاله
خالفات املتصلة نح واملأيضا على أنه هلما االختصاص نفسه عن حيث املوضوع املتمثل يف اجلناايت واجل

 . ]30[هبا
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ويتضح جليا أن املارع؛ يعاجل حمكمة اجلناايت االستئنافية وفق الااكلة نفسها املتصلة مبحكمة     
. و ئيس اجمللس ]31[أشهر 42اجلناايت االشتدائية عن حيث دو ات انعقادها، حيث ينعقدان عرة كل ثالثة 

 .]32[سبة للمحكمة االشتدائية أو االستئنافيةهو عن حيدد ات يخ افتتاح الدو ات، إن ابلن

واألعر نفسه ابلنسبة إىل تاكيلة احملكمتني، فكالمها تتاكل عن  ئيس وقاضيني وأ شعة حملفني، وعن دون 
حملفني يف حالة جناايت اإل هاب واملخد ات والتهريب. ولو أن الفرق الوحيد شينهما يكمن يف صفة الرئيس 

عيني  يف احملكمة االشتدائية و تبة  ئيس غرفة يف احملكمة االستئنافية. على أن تالذي يكون شرتبة عستاا  
 .]33[كل القضاة املذكو ين يكون عن قبل  ئيس اجمللس

ولعل أشر دليل على التناسق الكبري شني احملكمتني؛ يتمثل يف كون أن اإلجراءات التحضريية وإجراءات      
 .]34[ا م إقرا ه شنص خاصاحملاكمة تكون نفسها كأصل عام، إال ع

عبدأ األثر الناقل للدعوى شطاشع خاص جد ضيق، حيث أقره ابلنسبة للتصريح  واعتمد املارع    
ابالستئناف وصفة املستأنف فقط. فاعتربه جمرد آلية إجرائية عن دون أثر ممتد ال عن حيث املوضوع وال 

د وكأهنا تئناف؛ الفصل يف القضية عن جديخبصوص عا و د يف احلكم االشتدائي، حيث تعيد حمكمة االس
 .   ]35[مل يُنظر فيها عن قبل، وال تعتد ابحلكم االشتدائي ال عن حيث أتييده وال تعديله وال حىت إلغائه

 الفرع الثاين: عن دستورية إجراءات التقاضي على درجتني يف مادة اجلناايت

ال على د جنت كمبدأ دستو ي خبصوص فتح اجملعن خالل عا ذكر أعاله؛ يتضح جليا احرتام التقاضي     
على إطالقه، وإعكانية استئناف كل األحكام الصاد ة عن حمكمة اجلناايت االشتدائية. لكن عا يدفع 
للتاكيك القانوين والبحث يف عدى الدستو ية، ينطوي على اإلجراءات املعتمدة عن املارع عن حيث 

املذكو ة ساشقا، واليت ال ميكن تكريسها إال إبعمال عدى احرتاعه خلصائص التقاضي على د جتني 
 االستئناف التد جي العايل.

؛ على اخلصائص 42-12ولو حاولنا إسقاط عا شيناه ساشقا عن عظاهر االستئناف املقر ة ابلقانون    
ج ر املتصلة ابلتقاضي على د جتني، املوضحة يف املبحث األول عن الد اسة؛ لتوصلنا إىل أن املارع قد خ

عن إطا  االستئناف التد جي العايل، واعتمد عا يسمى ابالستئناف الدائري. حيث يكون االستئناف أعام 
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اجلهة القضائية نفسها وشتاكيلة عغايرة، وشنوع خاص وعستحدث عن األثر الناقل، فتنظر حمكمة اجلناايت 
تقريبا يف كل اجلوانب  افق احملكمتنياالستئنافية يف القضية وكأهنا تعرض قضائيا ألول عرة. ابإلضافة إىل تو 

 .-كما وضحنا ساشقا-اإلجرائية

وتوصلنا ساشقا إىل أن االستئناف الدائري ال يعد تقاضيا على د جتني، وإمنا هو شبه استئناف شطاشع      
خاص ميكن وصفه على أنه إعادة نظر قضائي. األعر الذي يقودان إىل القول شوجود تناقض شني عا و د يف 

بدأ الدستو ي والقانوين عن جهة وعا و د يف القواعد اإلجرائية املوضحة أعاله عن جهة أخرى. حيث امل
استحدث التعديل الدستو ي األخري صراحة عبدأ التقاضي على د جتني يف املادة اجلزائية عموعا، وأكد 

 التعديل األخري لقانون اإلجراءات اجلزائية؛ على ذلك مببدأ قانوين أيضا.

وابلتايل ميكن القول أن املبدأين الدستو ي والقانوين قر ا االستئناف العايل التد جي، واإلجراءات      
اإلجرائية  ؛ أبن كل النصوص-وفق وجهة نظر شخصية-القانونية كرست االستئناف الدائري. وعليه نرى

 الوا د يف هذا اإلطا  تعد غري دستو ية.

اجلزائري أخذ فكرة االستئناف الدائري عن نظريه الفرنسي الذي  وجتد  اإلشا ة أيضا إال أن املارع    
إال أنه أغفل العديد عن األحكام الواجبة، السيما أن املارع  ،]36[312-2444أو ده يف القانون  قم 

مبجرد اعتماده  ]37[الفرنسي تراجع عن إلزاعية الد جة الثانية يف التحقيق القضائي أعام غرفة االهتام
دائري، وهذا حىت يتفادى االنتقاد الفقهي الذي أشران إليه ساشقا. وأيضا الدستو  الفرنسي لالستئناف ال

مل ينص أصال على التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية عن جهة، واملبدأ القانوين الوا د ابملادة التمهيدية 
و ة جهة أخرى وليس ابلضر  عن قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي؛ أكد على أن االستئناف يكون أعام

 ، عا يدل على أنه يعتمد االستئناف شنوعيه الدا ي والعايل. ]38[جهة أعلى

وعن هذا املنطلق ميكن أن نتصو  نظراي؛أن يقوم أي شخص عتضر  عن حالة االستئناف أعام حمكمة      
عن الدستو ، فيدعي أعاعها  122اجلناايت االستئنافية ابستعمال حق الدفع شعدم الدستو ية املقر  ابملادة 

شعدم دستو ية النصوص القانونية املطبقة عليه عن عنطلق أن املبدأ الدستو ي يعتمد االستئناف العايل وليس 
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الدائري. و غم ذلك نظل ننتظر القانون العضوي الذي نصت عليه املادة الدستو ية نفسها، والذي سينظم 
 ي خبصوص عدم الدستو ية.عملية اإلحالة الناجتة عما يدعيه املتقاض

 املطلب الثاين: مدى دستورية إجراءات التقاضي على درجتني يف ماديت اجلنح واملخالفات

جلنح ا على خالف إعكانية استئناف أحكام حمكمة اجلناايت؛ يعد التقاضي على د جتني يف عاديت   
جزائر املستقلة، ولو شبعض شه عنذ صدو  أول قانون إجراءات جزائية لل ،واملخالفات إجراء  ععموال

مل أوال . وعليه سنع-كما وضحنا ساشقا-االستثناءات، واملستحدث يف األعر يكمن يف دسرتة اإلجراء
 على طرح اإلجراءات املعتمدة يف ذلك)فرع أول(، والوقوف اثنيا على عدى دستو يتها)فرع اثن(.  

 اجلنح واملخالفات الفرع األول: مظاهر إجراءات التقاضي على درجتني يف ماديت

املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية الساشق ابلذكر، سيما تلك  42-12ابستقراء نصوص القانون     
املتصلة شطرق الطعن العادية؛ جند أنه مل يتطرق إىل استئناف عاديت اجلنح واملخالفات إال عرضا. فأقر جبل 

عر راءات اجلزائية، سيما عا أكد عليها التعديل الذي سبقه ابألاألحكام املتصلة شذلك الوا دة يف قانون اإلج
 الساشق ابلذكر.  13-42

فأكد ضمنا على العمل ابالستئناف التد جي العايل، الذي يعد الصو ة الوحيدة لتكريس عبدأ التقاضي     
جلزائية اعلى د جتني، حيث يكون استئناف احلكم الصاد  عن قسم اجلنح أو املخالفات أعام الغرفة 

كما تكون التاكيلة مجاعية وأوسع عن التاكيلة األوىل   ،دة ابجمللس القضائي وهو جهة أعلىاملتواج
 . ]39[الصاد  عنها احلكم حمل االستئناف، وخاصة يتم احرتام عبدأ األثر الناقل شكل عناصره املذكو ة ساشقا

لى إضافة إعكانية استئناف احلكم املذكو ؛ ع 42-12ويقتصر اجلديد الذي جاء شه القانون  قم     
القاضي ابلرباءة. الذي يف احلقيقة ال يزيد وال ينقض عن شيء، فاملستفيد عن الرباءة شداهة ال يطعن يف 
حكمها، وممثل النياشة العاعة يستطيع الطعن فيه عن دون احلاجة إىل هذه اإلضافة. وأعا الضحية فهو 

ة اجلزائية؛ يل اليكون طعنه يف الاق املدين للحكم عقبوال أعام الغرفطرف يف الدعوى املدنية التبعية، وابلتا
 .]40[إال إذا عا طعن فيه أحد أطرافه األصليون
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املذكو ة؛ قد حضر استئناف األحكام الصاد ة يف اجلنح،  090جند أن املارع ابملادة ،وعلى العموم     
 000 100اخص الطبيعي، أو تساوي "دج" ابلنسبة لل 000 20والقاضية شغراعة تساوي أو تقل عن "

كما جعل عن األحكام الصاد ة يف املخالفات والقاضية شعقوشة الغراعة   ،دج" ابلنسبة للاخص املعنوي
 أحكاعا غري قاشلة لالستئناف. ،عهما كان قد ها

وعليه كيف لتعديل قانون اإلجراءات اجلزائية، الذي جاء شعد أكثر عن سنة عن تقرير التعديل      
ملبدأ االستئناف التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية صراحة وعن دون  0290الدستو ي لسنة 

استثناءات؛ أن يقيد ذلك حباالت حمددة، وجيعل شعض أحكاعها غري قاشلة للطعن. األعر الذي سنناقاه 
 يف البند املوايل عن الد اسة. 

 ني يف ماديت اجلنح واملخالفاتالفرع الثاين: عن دستورية تضييق التقاضي على درجت

انطالقا عن عدم توفر عذكرات تفسريية للنصوص القانونية النافذة أو تلك اليت تكون يف إطا  عاروع     
عن جهة، وكون التعتيم الكبري على عمليات املباد ة ابلقوانني وعا يدو  حوهلا عن جهة أخرى، ولعدم 

املسودات عن جهة اثلثة؛ ميكن القول أن عملية عناقاة عثل إعكانية التوصل إىل األعمال التحضريية أو 
هذه اخلروقات للمبدأ الدستو ي والقانوين املتمثل يف؛ التقاضي على د جتني يف عاديت اجلنح واملخالفات؛ 

 يكون على أساس فرضيات أتييد نطرحها ونناقاها.

د اسة؛ انطالقا وا دة على املبدأ حمل الفيمكن يف إطا  فرضيات التأييد؛ أن نؤسس لدستو ية االستثناءات ال
شسيطة ليست  هي جمرد عقوابت عالية ،ن استئنافها يف اجلنح واملخالفاتعن اعتبا  العقوابت اليت الميك

 عن اخلطو ة مبكان.

؛ قد جعل عن 2413كما قد جند أيضا عن يقول أن املارع يف تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية لسنة       
أشهر أو أقل حبس عع وقف التنفيذ و/أو  0زائية ضد األشخاص الطبيعية والقاضية شـ ستة العقوابت اجل

دج"؛ كعقوابت غري قاشلة ألن تسجل يف صحيفة السواشق العدلية  000 50غراعة تساوي أو تقل عن "
غراعة  ة؛ إىل األحكام والقرا ات اجلزائية اليت قضت شعقوش20. كما ال ياا  أيضا يف الصحيفة  قم 42 قم 

 .]41[دج" مبجرد تسديدها 50 000تساوي أو تقل عن "
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إال أهنبالنظر إىل عا ذكر أعاله شنظرة متعن قانوين وعنطق دستو ي؛ ميكن القول أهنا ذ ائع واهية وهذا للعديد 
عن احلجج. فالتقاضي على د جتني؛ عبدأ دستو ي جاء عطلقا دون أي استثناءات، والتعبري عن ذلك  

يث أعطى النص الدستو ي للقانون؛ حق تنظيم املبدأ يف إطا ه دون تضييقه شوضع كان صرحيا، ح
 استثناءات. 

وأيضا املبدأ الدستو ي نفسه؛ م التأكيد عليه كمبدأ قانوين يف تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية تت      
أكدت املادة نفسها ساشقة الذكر، ومل ترد عليه أي استثناءات. كما  2-1، وهذا ابملادة 42-12 قم 

املذكو ة أعاله يف البند األول عنها؛ أن املتهم يعد شريئا حىت تثبت إدانته حبكم قضائي حائز لقوة الايء 
املقضي فيه. وهل يعقل أن يتحول حكم اشتدائي صاد  عن قاضي فرد يف أول د جة حائز للحجية فقط؛ 

 تئناف.إىل حكمة هنائي حائز للقوة مبجرد عنع الطعن فيه ابالس

وأيضا أكد البند السادس عن املادة نفسها؛ على ضرو ة أن تكون األحكام والقرا ات القضائية اجلزائية     
، وهنا نتساءل عن عدى أمهية تعليل األحكام والقرا ات القضائية اجلزائية؛ إذا كانت غري قاشلة ]42[ععللة

وجب أن تعليل األحكام القضائية؛ قد أصبح مب للطعن فيها وعراقبتها عوضوعا وقانوان، سيما إذا عا علمنا
 .]43[؛ مبثاشة املبدأ الدستو ي أيضا2412آخر تعديل دستو ي لسنة 

، فرغم عدم اإلشا ة فيها إىل األحكام والقرا ات 42وأيضا فيما يص صحيفة السواشق العدلية  قم      
اط. فتطبيقها عن العديد عن اجلوانب والنق غري القاشلة لالستئناف والطعن ابلنقض، إال أهنا تعد فكرة قاصرة

يقتصر على غري املسبوقني قضائيا عن جهة، وهي تتعلق ابلصحيفة املسلمة لإلدا ات فقط عن جهة أخرى، 
دون تلك املسلمة للقضاء اليت تدون فيها اجلرمية والعقوشة اليت حرم املدان عن الطعن يف احلكم الذي قضا 

ق القانوين، وحىت ولو مل تسجل اجلرمية والعقوشة يف أي نوع عن أنواع صحيفة وأيضا خا ج إطا  املنط هبا.
السواشق العدلية؛ إدانة شخص له كراعة وعزة شسلوك مل يرتكبه يعد يف حد ذاته عقوشة نفسية ال يكن أن 

 مُيحى أثرها. وعساس خطري ابحلق يف العيش الكرمي. 
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" دج"؛ فهي ال تدون شارط تسديدها يف أجل 000 50"وفيما يص الغراعة اليت تساوي أو تقل عن     
، وكيف ]44[أشهر عن ات يخ النطق ابحلكم احلضو ي أو ات يخ تبليغ احلكم احلضو ي غري الوجاهي 20

 يُطالب شخصا عتأكدا أنه شريء وأجحف قاضي أول د جة يف حقه؛ أن يدفع عبلغ الغراعة.

ن صوص اإلجرائية سا ية املفعول واملتصلة ابلطع؛ أن الن-وفق وجهة نظر شخصية-وعليه ميكن القول
ابالستئناف يف أحكام عاديت اجلنح واملخالفات؛ تعد دستو ية عن حيث إعماهلا لالستئناف التد جي 
العايل، وغري دستو ية شتقييدها حلق االستئناف املخالف ملبدأ التقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية 

 .  ]45[2412لسنة املستجد آبخر تعديل دستو ي 

 اخلامتــــة:

يف ختام د اسة احلال؛ املوسوعة ابلتقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية شني الدسرتة والدستو ية،    
انطالقا عن حماولة املقا شة شني دسرتة املارع التأسيسي اجلزائري للتقاضي على د جتني يف املسائل اجلزائية، 

نفسه يف شكل نصوص إجرائية؛ ميكن القول أننا توصلنا إىل العديد عن وتكريس املارع العادي للمبدأ 
 النقاط األساسية.

اجلزائري مبوجب  أن املارع التأسيسي-عبدئيا-فبغض النظر عن التكريس القانوين وعدى دستو يته؛ نرى   
طلقة ع ؛ قد أصاب شدسرتته ملبدأ التقاضي على د جتني، شصو ة2412التعديل الدستو ي األخري لسنة 

دون استثناءات، وجعله كضمان دستو ي حلق االستئناف يف املسائل اجلزائية شكل أشكاهلا، شعد أن كان 
 ؛ جمرد إجراء قانوين حمظو ا يف اجلناايت وعقيدا يف اجلنح واملخالفات.-حق االستئناف-هذا احلق

د جتني   سق شني التقاضي علىإال أنه عا يدفع لالستغراب عن خالل د اسة احلال؛ يكمن يف عدم التنا    
املعدل واملتمم لقانون  42-12كمبدأ دستو ي عطلق، وشني املعاجلة اإلجرائية للمبدأ نفسه الوا دة ابلقانون 

اإلجراءات اجلزائية. فمن حيث االستئناف يف اجلنح واملخالفات، أقر القانون املذكو  ضمنيا؛ حضر 
ق، مواد املقر ة لذلك؛  غم أن الدستو  جاء مببدأ صريح وعطلاالستئناف يف شعض األحكام، شعدم إلغائه لل

 وعنه نرى أنه تقييد غري دستو ي. 
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 ؛ فنرى أنه و غم دستو ية مساح-حمكمة اجلناايت االشتدائية-وأعا عن حيث أحكام حمكمة اجلناايت    
إال أنه مل يصب متاعا  ؛املارع ابستئنافها، عن طريق تقرير ذلك مببدأ قانوين صريح وعطلق يف عادته األوىل

عن حيث إجراءات االستئناف املعتمدة. حيث املبدأين الدستو ي والقانوين أقرا ابلتقاضي على د جتني، 
الذي ال ميكن تكريسه إجرائيا؛ إال ابالستئناف التد جي العايل، وابملقاشل جند أن اإلجراءات املعتمدة؛ 

نرى  ة النظر القضائي وليس التقاضي على د جتني، وعنهمتثل االستئناف الدائري، الذي يكرس فكرة إعاد
 أنه تكريس غري دستو ي.  

وعنه نرى يف إطا  التوصية العلمية املوضوعية؛ أنه للخروج عن حالة عدم الدستو ية املوضحة أعاله؛     
 جيب التدخل إعا عن املارع العادي، أو عن املارع التأسيسي على أن يتبعه األول شعد ذلك. حيث

يتدخل املارع العادي؛ ليلغي نصوص "ق.إ.ج" املقيدة لالستئناف يف عاديت اجلنح واملخالفات عن جهة، 
وليعتمد االستئناف التد جي العايل شدال عن الدائري يف عادة اجلناايت عن جهة أخرى.أو كصو ة اثنية؛ 

ري والتد جي أوال، ه الدائيتدخل املارع التأسيسي ليعدل املبدأ الدستو ي؛ فيقر  حق االستئناف شنوعي
ويقيده ابستثناءات اثنيا، وعن مث يتدخل املارع العادي ليعدل عن املبدأ القانوين وفق الااكلة نفسها. 

 ونرى هذه الصو ة الثانية؛ األقرب واألفضل للتطبيق عن األوىل. 
 اهلوامـــــــــــش

فؤاد جحيش،"االستئناف الدائري ألحكام حمكمة اجلناايت االشتدائية؛ د جة اثنية يف للمزيد حول االستئناف الدائري؛ أنظر: ]1[
 عداخلة عقدعة وفق عتطلبات املاا كة يف امللتقى الوطين الثالث شعنوان التطو ات اإلجرائية اجلزائية يفالتقاضي أم إعادة نظر قضائي؟"، 

عاي  00-02جاععة البويرة، اجلزائر، -، كلية احلقوق والعلوم السياسية0290يالت األخرية والتعديل الدستو ي لسنة ضوء التعد
 .90، ص0292

 92، عؤ خ شتا يخ 9222-092اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، صد  شقرا  اجلمعية العاعة لألعم املتحدة  قم ؛ 10املادة أنظر: ]2[
العهد الدويل  ؛06 واملادة .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html: املوقع، عتوفر عرب9120ديسمرب 

، 9100ديسمرب  92، عؤ خ شتا يخ 9222-0022اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، اعتمد شقرا  اجلمعية العاعة لألعم املتحدة  قم 
نوفمرب  00( التفاقية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، صاد  شتا يخ 2الربوتوكول  قم )؛ 0-17واملادة وفر عرب املوقع نفسه. عت

  ، عتوفر عرب املوقع نفسه.9120
، 0290حدة، ملتعنظمة العفو الدولية، )دليل احملاكمة العادلة(، عطبوعات عنظمة العفو الدولية، الطبعة الثانية، اململكة اأنظر: ]3[

 .920، ص https://www.amnesty.org/frعتوفرة عرب املوقع: 

                                                 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html
https://www.amnesty.org/fr
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عبد هللا ذوادي، )الطعن شطريق االستئناف يف املادة اجلزائية(، عذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق أنظر:]4[

 .20، ص 0290، اجلزائر، 29اجلزائر سعيد محدين، جاععة 
 02، ات يخ التصفح: 0293جويلية  22خالد السيد، "استئناف األحكام اجلنائية يف النظم القضائية املعاصرة"، ات يخ النار: أنظر:]5[

 . eg.org-http://www.eipss، الراشط: 0292عا س 
كون أعام اجلهة القضائية نفسها وان شتاكيلة عغايرة و مبا أكرب، على أن ينظر "، ويL’appel tournantالذي يسمى أيضا شـ "]6[

 أنظر: يف القضية وكأهنا تعرض ألول عرة، فال ُيستند متاعا على احلكم الصاد  عن أول د جة.
- GARE Thierry et GINESTET Catherine, Droit Pénal Procédure Pénal, Imprimé 
par I.M.E, France, 2012, p 393. 

سليمة شولطيف، )ضماانت املتهم يف احملاكمة العادلة( عذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم أنظر:]7[
 . 114، ص0223السياسية، جاععة حممد خيضر شسكرة، اجلزائر، 

 .922عنظمة العفو الدولية، املرجع نفسه، ص أنظر:]8[
، 20، 23، 22 ظر: املوادأن اجلهة اليت تعلو احملكمة يف التنظيم القضائي العادي. وشتاكيلة أوسع وأكثر خربة.فيعد جملس القضاء ]9[

، صاد  39، يتعلق ابلتنظيم القضائي، )ج  ( عدد 0223جويلية  92، عؤ خ يف 99-23؛ قانون عضوي  قم 93، 92، 92، 22
، يتضمن قانون اإلجراءات 9100جوان  22، عؤ خ يف 933-00 قم  ؛ أعر001، 090، 202واملواد  .0223جويلية  02شتا يخ 

 ، ععدل وعتمم. 9100جوان  99، صاد  شتا يخ 01اجلزائية،)ج  ( عدد 
، 0292فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية شني النظري والتطبيقي، اجلزء الثاين"احملاكمة"، عناو ات أعني، اجلزائر، أنظر:]10[

 .229ص 

 .920و 929عبد هللا ذوادي، املرجع نفسه، ص ر:أنظ]11[
مجال جنيمي، قانون اإلجراءات اجلزائية  وأنظر أيضا:، املرجع نفسه، 933-00وعا يليها؛ أعر  قم  002،022أنظر: املادة ]12[

وعة للطباعة، ، دا  هاجلزائري على ضوء االجتهاد القضائي، اجلزء الثاين"يف جهات احلكم وطرق الطعن غري العادية"، الطبعة األوىل
 .200و 209، ص 0290

، ص 0299حممد حزيط، عذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبعة السادسة، دا  هوعة للطباعة، اجلزائر، أنظر: ]13[
022. 

، 0292، 20، عدد 29اق، عج ، العر جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسيةحممد نصر الرواشدة، "األثر الناقل لالستئناف"، أنظر:]14[
 .02ص 

انصر محودي، )احملاكمة يف قانون اإلجراءات وأنظر أيضا: ، عرجع ساشق. 933-00وعا يليها؛ أعر  قم  002،022أنظر: املواد ]15[
حلقوق والعلوم ا د اسة تليلية نقدية(، عطبوعة عقدعة لطلبة املاسرت ختصص القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، كلية-اجلزائية اجلزائري

 . 002و 000، ص 0290السياسية، جاععة البويرة، 
 املرجع نفسه. ،933-00أعر  قم  يف نسختها األصلية؛ 090 املادةأنظر:]16[
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املؤ خ يف  933-00، يعدل ويتمم األعر  قم 0293جويلية  02، عؤ خ يف 20-93شعد تعديلها؛ أعر  قم  090 أنظر: املادة]17[

 .0293يوليو  02، صاد  شتا يخ 02ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، )ج  ( عدد ، املت9100يونيو  22
 ، املرجع نفسه.933-00؛ أعر  قم 010، 013 أنظر: املاداتن]18[
 30، ص 0221د اسة تليلية تطبيقية، دا  النهضة العرشية، القاهرة، عصر، -أساعة حسنني عبيد، حمكمة اجلناايت املستأنفة]19[
 . 32و
هنا فكرة عنتقدة نظرا للعديد عن االعتبا ات، السيما كون إعكانية أن يكون للاعب عديد الطوائف عا يصعب القول أبن ولو أ]20[

 خالد السيد، عرجع ساشق.أنظر:احمللف ميثل كل الاعب، وأيضا عادة عا يتم تعيني احمللفني وليس انتخاهبم. 
ة شني اجتماعي عالجي أبشعاد جنائية عقاشية. وابلتايل يكون نوع عن املوازن فمن خالل هيئة احمللفني يصد  القضاء؛ أحكاعا شطاشع]21[

 .02أساعة حسنني عبيد، املرجع نفسه، ص  أنظر:الصاحل العام والصاحل اخلاص. 
 حمكمة ىلولو أهنا حجة جتاوزها الزعن، حيث شتعديل قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، أصبح حييل قاضي التحقيق القضية عباشرة إ]22[

 أنظر: اجلناايت شعد االنتهاء عن عملية التحقيق القضائي. 
- Art929/1 ;Code de procédure pénale français, Partie législative,Version consolidée 
au 17 septembre 2017,Disponible sur le site :http://www.legifrance.gouv.fr. 

حيث إذا عا صد  حكم هنائي خمالف لالتفاقية األو وشية حلقوق اإلنسان؛ ميكن لوزير العدل أو املدعي العام       أو املعين أن ]23[
 . idem 626/1;Artأنظر:يطلب إعادة النظر يف القضية. 

ص تعديل الدستو  اجلزائري، ) ج  ( عدد ، يتعلق إبصدا  ن9110ديسمرب  22، عؤ خ يف 022-10عرسوم  ائسي  قم أنظر:]24[
، 90، )ج  ( عدد 0290عا س  20، عؤ خ يف 29-90. ععدل وعتمم سيما شقانون  قم 9110ديسمرب  22، صاد  شتا يخ 20

 .0290عا س  22صاد  شتا يخ 
 كانت ساشقا اجلزائية، وتتحول املادة اليتوفق عا جاء شه التعديل؛ فإن املادة اجلديدة؛ أتخذ عرتبة املادة األوىل يف قانون اإلجراءات  ]25[

-00، يعدل ويتمم األعر  قم 0292عا س  02، عؤ خ يف 22-92قانون  قم  أنظر:تت  قم املادة األوىل إىل املادة األوىل عكر . 
 .0292عا س  01، صاد  شتا يخ 02، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، )ج  ( عدد 933

 .23، ص 0292د اسة عملية وعقا نة، عطبعة اسبا طيل، طنجة، اململكة املغرشية، -االستئناف يف اجلناايتشالل املويين، أنظر:]26[
"إذا  أت غرفة االهتام أن وقائع الدعوى املنسوشة إىل املتهم تكون جرمية هلا قانوان وصف اجلناية، فإهنا تقضي إبحالة  :نص املادة]27[

 ...". ةاجلناايت االبتدائياملتهم أعام حمكمة 
اجلناايت  /.../تكون أحكام حمكمةوحمكمة جناايت استئنافية"يوجد مبقر كل جملس قضائي حمكمة جناايت اشتدائية  نص املادة:]28[

 ".حمكمة اجلناايت االستئنافيةاالشتدائية قاشلة لالستئناف أعام 
كمة حمالفاصلة يف املوضوع قاشلة لالستئناف أعام "تكون األحكام الصاد ة حضو اي عن حمكمة اجلناايت االشتدائية  نص املادة:]29[

 ...".اجلناايت االستئنافية

http://www.legifrance.gouv.fr/
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عنه؛ إعكانية ععا ضة املتهم الغائب للحكم االشتدائي الصاد  عن حمكمة  209/9ويف إطا  أوسع عما ذكر؛ تضمنت أيضا املادة     
كوم عليه؛ ان، خاصة أنه يف حالة صدو  أعر ابلقبض ضد احملاجلناايت االشتدائية، على أن تتوفر شعض الاروط والاكليات احملددة قانو 

 ال ميكن التصريح ابلطعن ابملعا ضة؛ إال عنه شخصيا.
، عرجع ساشق: "يوجد مبقر كل جملس قضائي، حمكمة جناايت اشتدائية وحكمة جناايت 933-00، أعر  قم 002املادة نص ]30[

 اايت وكذا اجلنح واملخالفات املرتبطة هبا".استئنافية، ختتصان ابلفصل يف األفعال املوصوفة جن
 ( أشهر..."2، املرجع نفسه: "تنعقد دو ات حمكمة اجلناايت االشتدائية أو االستئنافية كل ثالثة )032نص املادة ]31[
س اجمللس القضائي ي، املرجع نفسه: "حيدد ات يخ افتتاح دو ات حمكمة اجلناايت االشتدائية أو االستئنافية أبعر عن  ئ254نص املادة ]32[

 شناء على طلب النائب العام".
، املرجع نفسه: "تتاكل حمكمة اجلناايت االشتدائية عن قاض شرتبة عستاا  ابجمللس القضائي على 2و 0و 9/ 032نص املادة ]33[

غرفة ابجمللس القضائي  ستتاكل حمكمة اجلناايت االستئنافية عن قاض شرتبة  ئي–األقل  ئيسا، وعن قاضيني عساعدين وأ شعة حملفني. 
 وتتاكل حمكمة اجلناايت االشتدائية وحمكمة اجلناايت االستئنافية، عند الفصل يف–على األقل  ئيسا، وعن قاضيني وأ شعة حملفني. 

 اجلناايت املتعلقة ابإل هاب واملخد ات والتهريب، عن القضاة فقط...".
كمة اجلناايت االستئنافية اإلجراءات التحضريية وإجراءات احملاكمة املتبعة ، املرجع نفسه: "تطبق أعام حم0عكر 200نص املادة ]34[

 أعام حمكمة اجلناايت االشتدائية املنصوص عليها يف هذا القانون، إال عا استثين شنص خاص".
ستأنف، وعلى : "لالستئناف أثر انقل للدعوى يف حدود التصريح ابالستئناف وصفة املاملرجع نفسه، 2/9عكر 200نص املادة ]35[

حمكمة اجلناايت االستئنافية أن تعيد الفصل يف القضية دون أن تتطرق إىل عا قضى شه احلكم املستأنف يف الدعوى العموعية ال ابلتأييد 
 وال ابلعديل وال ابإللغاء".

[36] Loi n° 2000-516, du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption 
d'innocence et les droits des victimes, Disponible sur le 
site :http://www.legifrance.gouv.fr. 
[37] Art 181/1, Code de procédure pénale français, op.cit:"Si le juge d'instruction estime 
que     lesfaits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une 
infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour 
d'assises…". 
[38] Art préliminaire-7, idem:"toute personne condamnée a le droit de faire examiner 
sa condamnation par une autre juridiction." 

 ، املرجع نفسه.933-00وعا يليها؛ أعر  قم  001املواد  أنظر:]39[
 ؛ املرجع نفسه.9-090أنظر: املادة ]40[

و غم ذلك ميكن أن ننظر إىل هذه اإلضافة مبنظو  آخر، فنعتربها األساس القانوين لطعن ممثل النياشة العاعة يف أحكام الرباءة، خاصة      
"ق.إ.ج" سا ي املفعول، تضع حدا أدىن عن عقوشة الغراعة املقضي هبا، واليت متنع االستئناف يف حالة نزلت قيمة  090وأن املادة 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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الغراعة عن ذلك احلد، وعن البديهي أن حكم الرباءة هو أقل عن ذلك، شل أعدم العقوشة متاعا. وابلتايل وفق هذا املنطلق؛ يعد الطعن يف 
 أعرا غري جائزا، وعليه كان لزاعا على املارع أن يضيف عا أضافه. حكم الرباءة ابالستئناف؛ 

 ؛ املرجع نفسه. 3و 022/0 أنظر:املادة]41[
 "وجوب أن تكون األحكام والقرا ات واألواعر القضائية ععللة".  نص املادة:]42[
 ، عرجع ساشق.022-10؛ عرسوم  ائسي  قم 900 أنظر:املادة ]43[
عن  312، حيث م مبوجبه تعديل وتتميم املادة 0292فع الغراعة اجلزائية، جاء هبا قانون املالية لسنة وهي إجراءات جديدة يف د ]44[

 922 أنظر:املاداتنعن جهة أخرى.  0عكر  312و 9عكر  312عكر  و 312"ق.إ.ج" عن جهة، وتتميم هذا األخري ابملواد 
، صاد  شتا يخ 22، )ج  ( عدد 0292ن املالية لسنة ، يتضمن قانو 0290ديسمرب  02، عؤ خ يف 90-90؛ قانون  قم 922و

 .0290ديسمرب  01
وعنه ميكن نظراي ألي شخص عتضر  عن ذلك؛ االدعاء شعدم الدستو ية أعام جهة االستئناف، يف إطا  إجراءات اإلحالة الوا دة  ]45[

ميكن القيام شذلك، ألن املصلحة اليت تقدم  الولكن عمليا؛ . 0290عن الدستو ، املستحدثة ابلعديل الدستو ي لسنة  922ابملادة 
خدعات الطعن؛ تعمل شربجميات  قمية آلية، اليت ال تقبل االستئناف يف حكم غري قاشل لذلك. و غم ذلك نظل ننتظر القانون العضوي 

 الذي نصت عليه املادة الدستو ية نفسها، والذي سينظم عملية اإلحالة.
 قائمــــة املراجـــع

 راجـع ابللــغة العربيـــــةأوال/ املــ
. الــــكــــــتـــــب:0
 .0221د اسة تليلية تطبيقية، دا  النهضة العرشية، القاهرة، عصر، -أساعة حسنني عبيد، حمكمة اجلناايت املستأنفة -أ

 .0292رشية، د اسة عملية وعقا نة، عطبعة اسبا طيل، طنجة، اململكة املغ-شالل املويين، االستئناف يف اجلناايت -ب
مجال جنيمي، قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على ضوء االجتهاد القضائي، اجلزء الثاين"يف جهات احلكم وطرق الطعن غري  -ج

 .0290العادية"، الطبعة األوىل، دا  هوعة للطباعة، 
 .0299هوعة للطباعة، اجلزائر،  حممد حزيط، عذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبعة السادسة، دا  -د
 .  0292فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية شني النظري والتطبيقي، اجلزء الثاين"احملاكمة"، عناو ات أعني، اجلزائر،  -ه
 . املقـــاالت العـــــلميــة:7
، ص 0292، 20، عدد 29، العراق، عج ة والسياسيةجملة الكوفة للعلوم القانونيحممد نصر الرواشدة، "األثر الناقل لالستئناف"،  -

 .   00-22ص 
 . أعمـال امللتقيـــات والنـدوات:2
داخلة عفؤاد جحيش،"االستئناف الدائري ألحكام حمكمة اجلناايت االشتدائية؛ د جة اثنية يف التقاضي       أم إعادة نظر قضائي؟"،  -

عديل الدستو ي الثالث شعنوان التطو ات اإلجرائية اجلزائرية يف ضوء التعديالت األخرية والت عقدعة وفق عتطلبات املاا كة يف امللتقى الوطين
 0292.عاي  00-02جاععة البويرة، اجلزائر، -، كلية احلقوق والعلوم السياسية0290لسنة 
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 . املـذكـرات اجلامـــــعيــة:6
ياسية، لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السسليمة شولطيف، )ضماانت املتهم يف احملاكمة العادلة( عذكرة  -

 . 0223جاععة حممد خيضر شسكرة، اجلزائر، 
عبد هللا ذوادي، )الطعن شطريق االستئناف يف املادة اجلزائية(، عذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق سعيد  -

 .0290، اجلزائر، 29محدين، جاععة اجلزائر 
 . النصـــوص القـــانونيـــة:5
 االتفاقيــات الـــدوليـــة: -أ
ديسمرب  92، عؤ خ شتا يخ 9222-092اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، صد  شقرا  اجلمعية العاعة لألعم املتحدة  قم /0-أ

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية /7-أhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html.، عتوفر عرب املوقع:9120
، عتوفر عرب 9100ديسمرب  92، عؤ خ شتا يخ 9222-0022والسياسية، اعتمد شقرا  اجلمعية العاعة لألعم املتحدة  قم 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html.املوقع:
، عتوفر عرب 9120نوفمرب  00( التفاقية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، صاد  شتا يخ 2الربوتوكول  قم )/2-أ

 ./index.htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/arabicاملوقع:

 القــوانـيــن الداخليــة: -ب
 / القانون األسـاســــي:1-ب

، 20، يتعلق إبصدا  نص تعديل الدستو  اجلزائري، ) ج  ( عدد 9110ديسمرب  22، عؤ خ يف 022-10عرسوم  ائسي  قم  -
، صاد  90)ج  ( عدد  ،0290عا س  20، عؤ خ يف 29-90. ععدل وعتمم سيما شقانون  قم 9110ديسمرب  22صاد  شتا يخ 

 .0290عا س  22شتا يخ 
 / القوانني العضوية والعادية:2-ب

جويلية  02، صاد  شتا يخ 39، يتعلق ابلتنظيم القضائي، )ج  ( عدد 0223جويلية  92، عؤ خ يف 99-23قانون عضوي  قم  -
0223. 

جوان  99، صاد  شتا يخ 01ة،)ج  ( عدد ، يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائي9100جوان  22، عؤ خ يف 933-00أعر  قم  -
 ، ععدل وعتمم.9100

، واملتضمن 9100يونيو  22املؤ خ يف  933-00، يعدل ويتمم األعر  قم 0293جويلية  02، عؤ خ يف 20-93قانون  قم  -
 .0293يوليو  02، صاد  شتا يخ 02قانون اإلجراءات اجلزائية، )ج  ( عدد 

 01، صاد  شتا يخ 22، )ج  ( عدد 0292، يتضمن قانون املالية لسنة 0290ديسمرب  02، عؤ خ يف 90-90قانون  قم  -
 .0290ديسمرب 

، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، )ج  ( 933-00، يعدل ويتمم األعر  قم 0292عا س  02، عؤ خ يف 22-92قانون  قم  -
 .0292عا س  01، صاد  شتا يخ 02عدد 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html
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6

، عتوفرة عرب 0290و الدولية، )دليل احملاكمة العادلة(، عطبوعات عنظمة العفو الدولية، الطبعة الثانية، اململكة املتحدة، عنظمة العف -أ
 .https://www.amnesty.org/frاملوقع: 

لقانون د اسة تليلية نقدية(، عطبوعة عقدعة لطلبة املاسرت ختصص ا-انصر محودي، )احملاكمة يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري -ب
 .0290اجلنائي والعلوم اجلنائية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جاععة البويرة، 

7

عا س  02، ات يخ التصفح: 0293جويلية  22خالد السيد، "استئناف األحكام اجلنائية يف النظم القضائية املعاصرة"، ات يخ النار:  -
  .eg.org-http://www.eipss، الراشط: 0292

1. Ouvrages: 

- GARE Thierry et GINESTET Catherine, Droit Pénal Procédure Pénal, Imprimé 

par I.M.E, France, 2012. 

2. Textes juridiques: 

a- Code de procédure pénale français, Partie législative,Version consolidée au 17 

septembre 2017,Disponible sur le site :http://www.legifrance.gouv.fr. 

b- Loi n° 2000-516, du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption 

d'innocence et les droits des victimes, Disponible sur le 

site :http://www.legifrance.gouv.fr. 

https://www.amnesty.org/fr.
http://www.eipss-eg.orgذ/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 اخللف بني الطرفية و الغريية

 خليل اميان
 عقود عدنية و جتا يةصص ختدكتو اه  طالبة

 .جاععة اشن خلدون تيا تكلية احلقوق 
 

 :املقدمة

يعد العقد عن اهم عصاد  االلتزام الذي يوثق العالقات املالية شني االفراد و ابلتقاء اال اداتن و  
شتحقيقهما لالاث  القانونية ،و شعدم وجود عا يلزم شخص على اشرام عقد ال يريد اشراعه،عربت على هذا 

عن القانون املدين شنصها )العقد شريعة املتعاقدين ،فال جيوز نقضه و ال تعديله اال ابتفاق  920املبدأ املادة 
الطرفني،او لالسباب اليت يقر ها القانون( ،فينتج عن عبدأ سلطان اال ادة عبدأ نسبية اثر العقد الذي ينص 

صفة الدائن  عن ا ادة التعاقد فال يلتزم ابثر العقد ،فعلى ان العقد ال يلزم اال طرفيه ،اعا الغري الذي مل يعرب
 او املدين ال تلحقان الاخص دون اعالن ا ادته شقبول االثر او اقرا ه فيعترب الاخص هنا غريا .

ال شك يف ان عدم الزام الغري شعقد مل يكن طرفا فيه هو جوهر عبدأ النسبية فلقد وقف عبدأنسبية العقد 
دأ نفاذ العقد ملدة طويلة ، فكان ال يتصو  انصراف ااث  العقد اىل غري املتعاقدين و عائقا اعام اعمال عب

عع عرو  الزعن تعرض هذا املبدأ لالستثناءات و اليت ادت يف شعض االوقات اىل تغيري عفهوم هذا املبدأ و 
ا ان النفاذ كذا اعتربو الباحث يف هذا االعر جيد ان هذه االستثناءات عا هي اال قواعا ملبدأ نفاذ العقد و ه

 عا هو اال عكمال ملبدأ النسبية.

ن التاريعات قد خرجت على عبدأ النسبية ابلنص صراحة على سراين ااث  التصرف القانوين ،حبق عن إ
 مل يكن طرفا يف العقد  والذي عن املفرتض ان يكون غريا عن التصرف و اجنبيا عن االاث  اليت يرتبها 
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يف التصرف كن طرفا نه مل يأ استثنائي ،يتااشه عع الغري يف م صاحب عركز قانوينعاألدا س هنا فيصبح ا
 يسمى ن صاحب هذا املركز القانوينأالعقد اليه ، اث آطرف شسبب انصراف  نهأالقانوين و يتااشه يف 

 (1ابخللف ،حبيث يوجد نوعان عنه ،اخللف العام و اخللف اخلاص )

فما هو عركز اخللف ؟ أي هل  نه ذو عركز قانوين عهم ،ية ألهو ابلغ االمهن عوضوع االستخالف إ
 م غريا فيكون عوقعه يف دائرة عبدأ النفاذ ؟أون عوقعه دائرا يف عبدأ النسبية يعترب طرفا فيك

نظرا ألمهية هذا الطرح ،سنبحث عن صفة اخللف شنوعيه عن حيث اعتبا ه طرفا طبعا طبقا للمواد -
ه فرق شاسع فيما الذي يلتمس فياملقا ن ،خاصة القانون الفرنسي و فقا للقانون القانونية وفقا لتاريعنا وو 

 يص هذا املوضوع.

 وشذلك سنحاول ععاجلة هذه االشكالية وفقا للخطة االتية :-

 املبحث االول: عركز اخللف العام عن ااث  العقد

 عركز اخللف اخلاص عن ااث  العقد املبحث الثاين:

 لف العام من ااثر العقد مركز اخل :املبحث االول

 (2اخللف العام لغة: هو كل عن جيئ شعد عن عضى .النسل و اللولد.)-

 لتزاعاتاالاخص يف ذعته املالية عن حقوق و ستاذ السنهو ي :هو عن يلف اصطالحا عرفه األ عاأ-
 (3ها.)وعملوصى له جبزء عن الرتكة يف جمما ها جمموعا عن املال .كالوا ث و و يف جزء عنها ابعتباأ

                                                 
و عا شعدها، انظر ايضا حممدي سليمان ،نفاذ  3ص 9110عبد احلكم فودة ،النسبية و الغريية يف القانون املدين ،دا  الفكر اجلاععي االسكند ية ،لسنة 1

 و عا شعدها. 0ص 0222/0220العقد ، سالة دكتو اه ،جاععة اجلزائر ،لسنة 
 .022،صOALECS،9121مجاعة عن كبا  اللغويني العرب ،املعجم ال وس  2
،عناو ات احلليب احلقوقية ،شريوت ،لبنان ،لسنة 2،عصاد  االلتزام ،ط9عبد الرزاق السنهو ي ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،نظرية االلتزام ،اجمللد  3

 .310،ص 0221
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 (1و القا ئ يف تعا يف اخللف العام جيدها تدو  كلها يف فلك واحد.)

تحدد تو ال نعين شصفة اخللف العام تعريفه شل عركزه القانوين الذي يتحدد وفقا لإل ادة و اليت شدو ها 
 حداثها لألاث  القانونية إوفقا لطبيعة التصرف و عدى 

 يلق عا يستحق عن نه ملأاخللف يف الساحة القانونية اال  حيظى هبامهية القانونية اليت على الرغم عن األ-
ريا على الرغم عن تديد جل املاا يع ملركزه أي هل يعترب طرفا ام غبحث و الد اسة اليت تتناسب ععه و ال

ن عركز اخللف العام يدخل يف دائرة الطرفية و يف دائرة الغريية و أان الباحث يف هذا املوضوع سيجد  اال
  ىل عركزه ابلنسبة اىل تصرفات سلفه يف املطلب الثاينإطرق اىل صفته يف املطلب االول  و نتس

 املطلب االول:صفة اخللف العام 

كقاعدة عاعة يعترب كل عن ساهم اب ادته ابنااء عالقة تعاقدية طرفا ولكن لكل قاعدة عاعه استثناء -
 (2فالنائب عثال يقوم ابلتصرف ابسم و حلساب االصيل.)

ف   العقد تنصرف اىل املتعاقدين واخللعن القانون املدين نصت على ان ااث 922و ابلرجوع لنص املادة 
ه *...عامل يتبني شنصلطرف املتعاقد هذا كقاعدة عاعة و ووضعت عرتبة اخللف العام يف نفس عرتبة ا، العام

واعد العام كل ذلك عع عراعاة القعن طبيعة التعاعل او عن نص القانون ان هذا االثر ال ينصرف اىل اخللف 
 املتعلقة ابملرياث*.

                                                 
سنة  دون طبعة ،دا  النهضة العرشية للطباعة  و النار ،شريوتحممد حسني عنصو  و نبيل اشراهيم ،عبادئ القانون )عدخل اىل القانون،نظرية االلتزام (ش 1

،انو  سلطان )املبادئ 00،ص  0292،علي فياليل اناللتزاعات النظرية العاعة للعقد ،شدون  قم الطبعة ،عوفم للنار ،االسكند ية ،لسنة 021،ص 9113
 .292،ص9122،دا  النهضة العرشية للنار ،شريوت لبنان ،سنة  0القانونية العاعة(ط

،يف شعض املقاالت :شد ي مجال اخللف العام شني القانون املدين  92ص  9110يف الرسائل :حممدي فريدة عبدا نسبية العقد ، سالة دكتو اه ،جاععة اجلزائر ن
 . 2،ص  0229،سنة  9و قانون االسرة ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية ،العدد 

 .02،ص0229،لسنة 9د خاطر ،الغري عن العقد )د اسة يف النظرية العاعة لاللتزام (،طصربي مح 2
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 ( 1و لقد وضع املارع ثالث استثناءات عثل نظريه املارع الفرنسي و املارع املصري يف القانون املدين)

و جزء عن ذعة أو كل عن له الكفاءة على تلقي كل ويف تعريف اخللف العام يف التاريع الفرنسي )ه-
 (2و ععنوي شكل جوانبها السلبية و االجياشية أي عن حقوق و التزاعات ()أه سواءا شخص طبيعي سلف

صلية اليت  جعي لالطراف اال ثرأظاهرة للتمثيل املؤجل لكن شدون  خر )اخللف العام همآو يف تعريف 
شرعت العقد و هم الو ثة و املوصى هلم و هم عن يتلقون كل الذعة املالية عن السلف عن حقوق و التزاعات أ

()3) 

 (4ه ()و التزام عن سلفأط )اخللف العام هو شخص ميتلك حق و هناك عن عرفها يف تعريف شسي-

وعن التعا يف الفقهية الفرنسية يتبني ان اخللف العام كأصل عام هم الو ثة او املوصى هلم جبزء شائع  
وية او كانو اشخاصا ععن  عن الرتكة و هم عن هلم الكفاءة شتلقي كل او جزء عن الذعة املالية للسلف عهما

ملادة السلبيات عن ذعة السلف وهذا عا عربت عليه ااخرى فهم عن يتلقون االجياشيات و طبيعية شعبا ة 
 (.5عن القانون املدين الفرنسي) 1122

 املطلب الثاين مركز اخللف العام ابلنسبة لتصرفات السلف

د الديون د سداال شعإال شقاعدة ال تركة يص احلقوق عمن اخللف العام ينتقل له وصف الطرف فيما إ-
ا ه على التاريعات العرشية تغري عن عركز اخللف العام ابعتبعن سلفه و  كثرأو طبعا ليس له عن حقوق 

القانون املدين كااليت *تنصرف ااث  العقد اىل  من142طرفا فكان على املارع اجلزائري صياغة املادة 
عن نص القانون  وأام عامل يتبني عن طبيعة التعاعل ىل خلفهما العإعنه  تنصرف احلقوق الناجتةاملتعاقدين .و 

                                                 
لعقد او عن اعن القانون املدين املصري )ينصرف اثر العقد اىل املتعاقدين و اخللف العام ،دون االخالل ابلقواعد املتعلقة ابملرياث عامل يتبني عن 903املادة  1

 ن ان هذا االثر ال ينصرف  اىل اخللف العام.(طبيعة التعاعل او عن نص القانو 
2CHRISTIEN LARRIUMET droit civil tom 3 6EMME EDITION DELTA  PARIS2008 P 9282- 
3ENSCECLOPEDI DALOZ AYANT CAUSE RECUEIL CONTRAT ET CONVENTION 2009 

PAGE 1 
4JEAN CARBONNIER  DROIT CIVIL LES OBLIGATION TOM 1 PARIS 2002 P169 
5ART 1122 LOI DU 13 JUILLET 1930 *on est cense avoir stipule pour soi et pour ses heritiers et 

ayants cause a moiins que le contraire ne soit exprime ou ne resulte de la nature de la convention 
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ثر ال ينصرف اىل اخللف العام كل ذلك عع عراعاة القواعد املتعلقة ابملرياث*و هذا لكي ال ان هذا األ
 يكون هناك اختالف عع قانون االسرة .

ها عو ثه و اليت لتصرفات اليت يربعن املارع قد اعترب اخللف العام يف شعض احلالت غريا وذلك يف اإ-
املو ث يف رفا عن يتضمن تص، عا شعد املوت على حنو قطعي  ىلإحبقه يف اال ث .اليت تكون عضافة متس 

ة مبا يزيد ثلث ىل عا شعد املوت يف صو ة وصية عسترت إشعضها و اليت تكون عضافة  وأتركته املستقبلة كلها 
الطعن و ميكن  فات شكل طرقاملارع فيباح له الطعن يف تلك التصر الرتكة وهذا طبعا محاية له عن طرف 

يضا فيما يص عسالة الصو ية فاخللف العام يسري عليه عا سرى يف حق سلفه أي االعتداد أ نأالقول 
  لكن يتمسك ابلعقد الظاهر حىت و لو كانت له عصلحة يف ذأد احلقيقي املسترت .و ال يستطيع ابلعق

ابلكتاشة  الإاشة لى سلفه فال ميكن اثبات الكتعسالة االثبات ينطبق عليه عا ينطبق ع ن يفأفيمكن القول 
لف طرق له اثبات ذلك مبختاحتيال على قواعد املرياث فهنا يعترب غريا .و يف حالة وجود غش و  الإ

 .االثبات

ال حق إ صليةاأل ةه احلقوق العينيليإل ىل اخللف العام هو احلقوق املالية فقط فتنتقإعا ينتقل  نإ -
 (1االنتفاع الذي ينقضي مبوت صاحبه أي السلف.)

العام ىل اخللف إالعقد  آاث الفرنسي حاالت .ال تنصرف فيها  و لقد ذكر املارع اجلزائري عثل نظريه
إب ادة  وأ و شنص قانوينأطبيعة التعاعل  هيو  142هي عا نصت عليه املادة  غم شقائه حمتفظا مبركزه و 

 (2ىل عدم انتقال االاث  اليه.)إاليت اجتهت  املتعاقدين

ن احلقوق ال تنصرف اليه ابعتبا ه غريا و هذه احلالة هي محاية له عن أيف حالة اخرى و اليت جند  عاأ-
طرف املارع عن التصرفات اليت تصد  عن عو ثه يف عرض املوت و التصرف الثاين هو احتفاظ املو ث 

 ع هبا عدى احلياه فقيد املارع هذا التصرف أبحكام الوصية ايضاحبيازة العني و حبقه يف االنتفا 

                                                 
 و عا شعدها. 93،ص0299علي فياليل ،نظرية احلق ،عوفم للنار اجلزائر،لسنة1
،جريوم  هوييه ابشراف جاك غستان ،ترمجة 923،ص0292شريك حسني اجلبو ي ،اخللف العام و محايته القانونية ،دا  اجلاععة اجلديدة التوفيقية،لسنة 2

 .وعا شعدها 9311نار ،ص ،شدون سنة عنصو  القاضي املطول يف القانون املدين ،العقود الرئيسية اخلاصة،اجمللد الثاين ،املؤسسة اجلاععية شريوت
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ف االشخاص ذهب استخالو الرتكة فهي تكمها عذهبني عأص اجلانب السليب للذعة املالية عا فيما يأ
خذ أا عا ذابلتايل يتحمل االلتزاعات .وهف العام هو اعتداد لاخصية سلفه و ن شخصية اخللأالذي يعترب 

 ىلإ ينتقل الدين ال نأالذي يقضي ابتفاق الفقهاء على  عوالاستخالف األ عذهبنسي و شه املارع الفر 
يانه و الدين كما سبق ش اختلفو يف تديد الذعة اليت ستكون عسؤولة عن سداد ذلكذعة اخللف العام و 

شعد سداد  الإعدة املاهو ه *ال تركة ىل القانون املدين جنده قد تبىن هذا املذهب عتقيدا ابلقاإابلرجوع 
 (1الديون *)

 ،اصشخفتحكمه عذهبيني ،عذهب استخالف األيف عسألة استخالف االلتزاعات  أنهكما جند -
 ن شخصية اخللف العام هيأعلى اعتبا   ولحيث ينص املذهب األ، لعواوعذهب االستخالف يف األ

انون املدين الفرنسي ل ان القاعتداد لاخصية السلف يف كل حقوقه شطبيعة احلال و يف التزاعاته،و ميكن القو 
هو املثال البا ز لألخذ هبذا املبدأ و ذلك عند تنظيمه ألحكام املرياث شوصفه سببا لكسب امللكية يف املواد 

 (2(عدين فرنسي .)212-212)
عا املذهب الثاين :ينص هذا املبدأ على ان اخللف العام يتلقى الرتكة مبا هلا و عا عليها ،أي حبقوقها أ-
وهنا فمن غري املنطقي ان تنتقل اعوال الرتكة اىل اخللف العام عند الوفاة يف حني تظل ديون السلف و دي

ة ععلقة يف ذعته ،فكما ان شخصية املتوىف تنتهي مبوته ،حبيث يصبح غري اهل للتملك فكذلك االعر ابلنسب
فع التزاعات ها انه عن يقوم شدلاللتزام ابلديون، و يف هذا عدة ا اء تكلم عليها الفقه االسالعي و نتيجت

 (3السلف هي ذعته املالية نفسها.)

 
 

                                                 
،جريوم  هوييه ابشراف جاك غستان ،ترمجة عنصو  القاضي املطول يف القانون 923شريك حسني اجلبو ي ،اخللف العام و محايته القانونية ،املرجع الساشق ص1

 وعا شعدها . 9311املدين ،العقود الرئيسية اخلاصة،اجمللد الثاين ،املرجع الساشق ،ص
دى تعا ض انتقال الرتكة املدنية اىل الو ثة عع قاعدة ال تركة اال شعد سداد الديون،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية زواوي فريدة،ع 2

 .9113،لسنة0،عدد
العيان ،عكتبة اللمزيد عن املعلوعات حول عبدأ استخالف االعوال ،اذهب ل عزة امساعيل عبد الغين الرفاعي ،االستخالف يف احلقوق و اثره على املنافع و  3

 وعا شعدها 023،ص0292،لسنة9الوفاء القانونية ،االسكند ية ،ط
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 املبحث الثاين :مركز اخللف اخلاص من ااثر العقد 
ان نظرية انتقال ااث  العقود اىل اخللف اخلاص قد شغلت ابل الفكر القانوين حيث اهنا تبدو عن -

العقد  و القانون .خاصة ان قاعدة نسبية ااث النظرة االوىل اهنا تتعا ض عع القواعد العاعة للفقه االسالعي 
اليت تقضي ابن العقد ال يفيد و ال يضر ابلغري وكما هو ععلوم ان الغري هو كل شخص اجنيب عن العقد 
فاخللف اخلاص هنا يعترب غريا و يكتسب صفة الطرف عن طريق استخالفه لسلفه يف علكية شئ او حق 

 عيين ععني.
 يان عركز اخللف اخلاص عن طريق التطرق اىل صفته يف املطلب االول وسنقوم يف هذا املبحث شتب-

 التكييف القانوين له يف املطلب الثاين.

 . ول: صفة اخللف اخلاصاملطلب األ-

إن عفهوم اخللف اخلاص يتحدد وفقا ملركزه و الذي قد يكون طرفا أو غريا  واملالحظ أن صفة الغري -
ريا ذا كان طرف تطبق عليه أحكام نظرية نسبية العقد أعا إذا كان غإص فتعاقد تتواجد يف اخللف اخلاو امل

 ( 1فتطبق عليه أحكام نظرية النفاذ.)

لقد ق وااللتزاعات له عن طرف سلفه و إن عفهوم اخللف اخلاص تتم د استه وفقا ملدى انتقال احلقو 
لفرنسي الذي جاء عبهما القانون املدين ا من1122شب نزاع فقهي حول هذه املسالة شسبب نص املادة 

يف عسطلحاته فكان عفهوم اخللف اخلاص يف الفقه التقليدي يتلف يف عاهو عوجود يف الفقه احلديث و 
عن القانون  103القانون املدين و اليت تقاشلها املادة  عن141نعين ابلفقه احلديث هو شعد ظهو  املادة 

 (2سلفه حقا عينيا أو حقا شخصيا.)املدين املصري .فاخللف اخلاص هو كل شخص يتلقى عن 

فاملارتي خلف خاص للبائع يف الائ املبيع و هذا استخالف يف علكية عني ععينة و صاحب حق 
احملال يف حق عيين واقع على عني ععينة و االنتفاع خلف خاص ملن تلقى عنه هذا احلق و هذا استخالف 

                                                 
كلية احلقوق   هرةفاطمة امحد الرزاز ،نظرية االستخالف اخلاص ،*د اسة عقا نة *لنيل د جة الدكتو اه يف احلقوق، جاععة القاهرة كلية احلقوق، جاععة القا1

 وعا شعدها.00،ص9112لسنة
 وعا شعدها 32حول احلق العيين و الاخصي انظر ،علي فياليل ،نظرية احلق ،املرجع الساشق ،صملزيد عن التفاصيل 2
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ب شخصي و املرهتن لدين خلف لصاح له خلف للمحيل يف احلق احملال شه و هذا استخالف يف حق
 ( 1هذا الدين الذي  هنه و هذا استخالف يف حق عيين واقع على حق شخصي.)

يلص عن هذا إن اخللف اخلاص هو عن يتلقى شيئا سواء كان هذا الائ حقا عينيا أم شخصيا .أو و 
ون خلفا يكيتلقى حقا عينيا على هذا الائ إعا عن يرتتب له حق شخصي يف ذعة شخص أخر فال 

 خاصا له شل يكون دائنا.

فاملستأجر ليس خبلف للمؤجر شل هو دائن له و املستأجر عن الباطن ليس خبلف للمستأجر األصلي  
إمنا خلف املستأجر األصلي هو املتنازل له عن اإلجيا  ألنه تلقى عنه حقا شخصيا و مل يقتصر كاملستأجر 

شعد فسخ  ال يعترب البائع الذي يسرتد العني عن املارتي عن الباطن أن يرتتب له يف ذعته حق شخصي .و
البيع أو إشطاله خلفا خاصا للمارتي .الن كال عن الفسخ و اإلشطال له اثر  جعي فال يكون البائع عتلقيا 
امللكية عن املارتي كما يف املقاشل شل تعترب امللكية مل تنتقل عنه أصال إىل املارتي فال يصح أن يقال انه 

 (2ا عنه اثنية.)تلقاه

ا عا مل يكن ذعن السلف إىل اخللف وه االلتزاعاتعلى انتقال احلقوق و  141لقد نصت املادة  -
حمسوم عن قبل فظهرت أ اء .ععا ضة النتقال االلتزاعات للخلف اخلاص.لكن عا يهم هو تليل املادة 

لف اخلاص ية عن السلف إىل اخلااللتزاعات الاخصن انتقال احلقوق و اليت تتضمالقانون املدين  و  من141
شارط انتقاهلا يف الوقت الذي انتقل فيها الائ اللصيق شه و اذا كانت عن عستلزعاته و شارط علم اخللف 

 اخلاص هبا .

االلتزاعات ابشرتاطه أن يكون عن عستلزعات الائ املنقول للخلف فاملارع قد حد عن دائرة احلقوق و -
 141يف هدا نرى انه عن الواجب تعديل نص املادة.و اخلاص أي وجدت ملصلحة ذلك الائ 

                                                 
 .020، ص0221،عناو ات احلليب احلقوقية لبنان،سنة2عبد الرزاق السنهو ي ،الوسيط  يف شرح القانون املدين اجلديد ،اجمللد االول،عصاد  االلتزام،ط1
 02القانون املدين اجلديد ،اجمللد االول،عصاد  االلتزام،املرجع الساشق ، ص عبد الرزاق السنهو ي ،الوسيط  يف شرح2
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عدين فرنسي  1122يف هذا االستاذة زواوي فريدة  انه )...اذا كان لقول شعض املؤ خون يف املادة و -
على ان الاخص يارتط ملصلحته و عصلحة خلفه اخلاص ايضا ،فهذا النص غري عوجود عندان شل ان 

ينتقل اىل اخللف اخلاص سوى احلقوق اليت تعترب عن عستلزعات عدين جزائري تؤكد انه ال  141املادة 
عدين جزائري ،و النص على ان  141الائ الذي انتقل اىل اخللف اخلاص ،فمن الضرو ي تعديل  املادة 

مجيع احلقوق املتصلة ابلائ تنتقل اىل اخللف اخلاص ،و لو مل تكن عن عستلزعاته،ولو مل يكن عاملا هبا 
الساشق ذكره الن  احلق املتصل ابلعني ،ياكل فائدة و عصلحة للخلف و عن غري  ،ايضا على النحو

 (1الضرو ي اذا احاطته شاروط تضيق عن انتقاله اليه(. )

أن اشرتاط املارع انتقال اآلاث  للخلف اخلاص .أن تكون يف نفس الوقت الذي ينتقل إليه الائ هلو -
و جيب أن تكون هده احلقوق أو التزاعات اللصيقة شرط عنطقي و ضرو ي .و هدا ضمان و محاية له 

ال يضا  شه  وهذا األعر يعترب ضماان أيضا .للدائن ف، لائ عاهرة قبل انتقال احلق إليه  عا يفيد العلم هبااب
عن تصرف املدين الن حقه عضمون ابلرهن و يكون حق التنفيذ يف أي يد كان .و ال يكون للمدين 

ا أ اد االحتفاظ ابلائ إال قضاء الدين أو تطهري العقا  املرهون شارط أن اجلديد أي اخللف اخلاص إذ
 (2يقبل الدائنني العرض.)

 التكييف القانوين للخلف اخلاص  :املطلب الثاين-

عدين يستخلص أن اخللف اخلاص كمبداء عام يعد عن الغري ألنه مل  141الباحث يف عدلول املادة -
 ا النتقال احلقوق و االلتزاعات إليه .طبعا ابلاروط الساشق ذكرها يعتربياا ك يف إشرام العقد و لكن نظر 

اخللف اخلاص هنا طرفا.أي مبقتضى القانون أعا ابلنسبة لألساس القانوين لنظرية االستخالف اخلاص 
رع يتبع هي قاعدة التاشع اتشع و قاعدة الفها النظرايت الفقهية اإلسالعية و فظهرت عدة نظرايت نذكر عن

قاعدة الاخص ال يديل إىل غريه أبكثر مما ميلك علك شيئا علك عا هو عن ضرو اته و صل و قاعدة عن األ
. 

                                                 
 902حممدي سليمان ،نفاذ العقد ، سالة دكتو اه،املرجع الساشق ،ص1
 902حممدي سليمان ،نفاذ العقد ، سالة دكتو اه،املرجع الساشق ،ص2
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أصلتها أيضا النظرايت الفقهية الفرنسية فظهرت نظرايت عينية اليت اعتربت أن االلتزاعات املتصلة و 
ا شتأصيل أخر ضسي أيأتى الفقه الفرنثاشة االلتزاعات العينية و ابحلق أو املال عوضوع االستخالف مب

هم على فكرة تزام و شعضهي النظرايت الاخصية فنادى أصحاهبا شفكرة جتديد االللالستخالف اخلاص و 
ليت االشرتاط ملصلحة الغري لكن يف الواقع كل هذه النظرايت اعلى فكرة الوفاء عع احللول و  آخروناحلوالة و 

 (1القانون املدين الفرنسي.) من1122أتى هبا الفقه الفرنسي ابءت ابلفال شسبب نص املادة 

ا خاصة حاجة لوضع أساس قانوين هلو يف  أينا أن االستخالف اخلاص هي نظرية عستقلة حبد ذاهتا ال 
تقلة االلتزاعات املنصريح كفاية فبينت أن احلقوق و  هو141نص املادة و ال اجتهاد عع وجود نص قانوين  نهأ

اتصال جيعلها  فيهالتزاعات شخصية تتصل ابملال املستخلف و سلف إىل اخللف اخلاص أهنا حقوق عن ال
وصافها اليت كانت يف أإىل اخللف اخلاص شنفس كيفيتها و  شينت املادة أن تلك اآلاث  تنتقلعن عستلزعاته و 

 .ذعة السلف

كما شينت املادة وقت انتقال هذه  احلقوق و االلتزاعات إىل اخللف أبنه وقت انتقال علكية املال 
 تخلف فيه اليه. املس

 خلامتة :ا

بدأ عف ،والذي كان يدو  شني النسبية و يف ختام هذه الد اسة اليت م البحث عنها عن عركز اخلل-
العام ينتقل اليه  ن اخللفأقال ااث  العقد اليه ،فظهر جليا النفاذ اي شني كونه طرفا و غريا ابلنسبة النت

ركة اال شعد سداد الديون و طبعا ليس له عن حقوق وصف الطرف فيما يص احلقوق عمال شقاعدة ال ت
اكثر عن سلفه و على التاريعات العرشية تغيري عن عركزه ابعتبا ه طرفا فكان على املارع اجلزائري صياغة 

لناجتة عنه تنصرف احلقوق او  اث  العقد اىل املتعاقدين ،آن القانون املدين كااليت ]تنصرف ع 922املادة 

                                                 
،جريوم هوشية،ابشراف جاك غستان،ترمجة عنصو  القاضي،عفاعيل العقد و 029شق ،صفاطمة امحد الرزا  ،االستخالف اخلاص، سالة دكتو اه ،املرجع السا1

وعاشعدها.عنصو  011.شلحاج العريب،احكام االلتزام يف القانون املدين اجلزائري،ص22،املؤاجلاععية للد اسات و النار،ص0ااث ه،اجمللد االول،ط
 و عاشعدها . 902،ص9110 املصري ،جاععة القاهرة،عصطفى،نظريةاحللول العيين  و تطبيقاهتا يف القانون املدين
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عا مل يتبني عن طبيعة التعاعل او عن نص القانون ،ان هذا االثر ال ينصرف اىل اخللف  اىل خلفهما العام
ٍٍّ ،لكي ال يكون هناك اختالف عع قانون االسرة.  العام كل ذلك عع عراعاة القواعد املتعلقة ابملرياث[ٍّ

متس حبقه يف اليت ليت يربعها عو ثه و ذلك ،يف التصرفات اقد اعتربه يف شعض احلاالت غريا و و املارع -
اال ث.و اليت تكون عضافة اىل عا شعد املوت على حنو قطعي ،و الذي يتضمن تصرفا عن املو ث يف تركته 

 ة مبا يزيد الثلث ،وصية عسسترت  املستقبلة كلها او شعضها و اليت تكون عضافة اىل عا شعد املوت يف صو ة
عكن القول و  تصرفات شكل طرق الطعن ،هذه تعترب محاية له عن طرف املارع ،فله الطعن يف تلك الو 

عتداد ابلعقد ي ابالأام يسري عليه عا سرى يف حق سلفه ايضا فيما يص عسالة الصو ية فاخللف الع
 ك.لو كانت له عصلحة يف ذليع ان يتمسك ابلعقد الظاهر حىت و ال يستطو  احلقيقي املسترت ،

االشخاص  عذهب استخالف ،ه تكمه عذهبنيفبينا ان ليهإل االلتزاعات عا فيما يص عسألة انتقاأ-
ذا عا اخذ ابلتايل يتحمل االلتزاعات،وهف العام هو اعتداد لاخصية سلفه و الذي يعترب ان شخصية اخلل

عذهب استخالف االعوال الذي يقضي ابتفاق الفقهاء على ان الدين ال ينتقل اىل و  شه املارع الفرنسي ،
الذعة اليت ستكون عسؤولة عن سداد ذلك الدين كما سبق شيانه،و ذعة اخللف العام و اختلفو يف تديد 

ابلرجوع اىل القانون املدين اجلزائري جنده قد تبىن هذا املذهب عتقيدا ابلقاعدة املاهو ة *ال تركة اال شعد 
 سداد الديون*.

 1122ادة نه شب نزاع فقهي حوله شسبب نص املأة ععرفة عركز اخللف اخلاص فبينا عا ابلنسبة ملسألأ-
قه فكان عفهوم اخللف اخلاص يف الفقه التقليدي  يتلف عنه يف الف الذي جاء عبهما يف عصطلحاته ،

عن  103املقاشلة هلا املادة عدين جزائري و  141احلديث و نقصد مبعىن الفقه احلديث هو شعد ظهو  املادة 
خصيا و حقا شأه حقا عينيا كل شخص يتلقى عن سلفذا اخللف اخلاص هو  إالقانون املدين املصري .

ينة،و وهذا استخالف يف حق عيين واقع على عني عع ،فاملارتي خلف خاص للبائع يف  الائ املبيع ،
ن خلف املرهتن لديو  هذا استخالف يف حق شخصي ،و  خلف للمحيل يف احلق احملال شه ،احملال له 

ن لدين املرهتلى حق شخصي ،و يف حق عيين واقع ع لصاحب هذا الدين الذي  هنه، و هذا استخالف
يلص  ،والف يف حق عيين واقع على حق شخصيخلف  لصاحب هذا الدين الذي  هنه، و هذا استخ
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و يتلقى أذا الائ حقا عينيا او حقا شخصيا،عن هذا ان اخللف اخلاص هو عن يتلقى شيئا ،سواءا كان ه
ا له اخر فال يكون خلفا خاص حقا عينيا على هذا الائ ،اعا عن يرتتب له حق شخصي يف ذعة شخص

س خبلف لباطن لي،شل يكون دائنا،فاملستأجر ليس خبلف للمؤجر ،شل هو دائن له ،و املستأجر عن ا
 صلي هو املتنازل له عن االجيا ، النه تلقى عنه حقا شخصيا ،خلف املستأجر األ مناإللمستأجر االصلي 

 و هناك عدة اعثلة عن ذلك .

اليت نصت على انتقال احلقوق و االلتزاعات عن السلف اىل اخللف ،و هذا  141ن نص املادة أكما -
عا مل يكن حمسوم عن قبل فظهرت ا اء  ععا ضة النتقال االلتزاعات للخلف اخلاص ،لكن عا يهم هو تليل 

ىل اخللف إالاخصية عن السلف  االلتزاعاتعن القانون املدين واليت تتضمن انتقال احلقوق و  141املادة 
شارط علم عاته و كانت عن عستلز   اذاي انتقل فيها الائ اللصيق ة شه و اص شارط انتقاهلا يف الوقت الذاخل

زعات الائ لاخللف اخلاص هبا،فاملارع قد حد عن دائرة احلقوق و االلتزاعات ابشرتاطه ان يكون عن عست
ى تعديل عنا اقرتاح عليف هذا كما تقدم ذكره قدو  ي وجدت ملصلحة ذلك الائ ،أاملنقول للخلف اخلاص 

 .141املادة 

مل ياا ك  النه فالباحث يف عدلول هذه املادة يستخلص ان اخللف اخلاص كمبدأ عام يعد عن الغري-
 لف اخلاصااللتزاعات اليه،طبعا ابلاروط الساشق ذكرها يعترب اخلنظرا النتقال احلقوق و  لكنيف اشرام العقد و 

 ي مبقتضى القانون.أمها طرفا 

ة حبد ذاهتا ،فال رية عستقللنسبة لألساس القانوين لنظرية االستخالف اخلاص ففي نظران اهنا نظعا ابأ-
 ىل وضع اساس قانوين عااشه هلا .إحاجة 

 قائمة املراجع:
 املراجع ابللغة العربية :-

 الكتب:
 ALECSO،9121مجاعة عن كبا  اللغويني العرب ،املعجم ال وس 9-
  9110و الغريية يف القانون املدين ،دا  الفكر اجلاععي االسكند ية ،لسنة عبد احلكم فودة ،النسبية0-
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،عناو ات احلليب 2،عصاد  االلتزام ،ط9عبد الرزاق السنهو ي ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،نظرية االلتزام ،اجمللد  2-
 .0221احلقوقية ،شريوت ،لبنان ،لسنة 

م ،عبادئ القانون )عدخل اىل القانون،نظرية االلتزام (شدون طبعة ،دا  النهضة العرشية للطباعة  و حممد حسني عنصو  و نبيل اشراهي0-
 9113النار ،شريوت سنة 

  0292علي فياليل االلتزاعات النظرية العاعة للعقد ،شدون  قم الطبعة ،عوفم للنار ،االسكند ية ،لسنة 3-
 9122ا  النهضة العرشية للنار ،شريوت لبنان ،سنة ،د 0انو  سلطان )املبادئ القانونية العاعة(ط0-
 .0229،لسنة 9صربي محد خاطر ،الغري عن العقد )د اسة يف النظرية العاعة لاللتزام (،ط 2-
 .0292،لسنة 9شريك حسني اجلبو ي ،اخللف العام و محايته القانونية ،دا  اجلاععة اجلديدة ،ط2-
سة عنصو  القاضي املطول يف القانون املدين ،العقود الرئيسية اخلاصة،اجمللد الثاين ،املؤس جريوم  هوييه ابشراف جاك غستان ،ترمجة1-

 اجلاععية شريوت ،شدون سنة نار .
عزة امساعيل عبد الغين الرفاعي ،االستخالف يف احلقوق و اثره على املنافع و االعيان ،عكتبة الوفاء القانونية ،االسكند ية 92-

 0292،لسنة9،ط
 ،دا  الفكر و القانون املنصو ة عصر 9عتويل وهدان ،ااث  انتقال العقود اىل اخللف اخلاص ،ط  ضا 99-
 ،املؤاجلاععية للد اسات و النار0جريوم هوشية،ابشراف جاك غستان،ترمجة عنصو  القاضي،عفاعيل العقد و ااث ه،اجمللد االول،ط 90-
 م.0299جلزائري،دا  هوعة،شدون طبعة ،شلحاج العريب،احكام االلتزام يف القانون املدين ا92-
 9110عنصو  عصطفى،نظريةاحللول العيين  و تطبيقاهتا يف القانون املدين املصري ،جاععة القاهرة،90-

 الرسائل:
عة عفاطمة امحد الرزاز ،نظرية االستخالف اخلاص ،*د اسة عقا نة *لنيل د جة الدكتو اه يف احلقوق، جاععة القاهرة كلية احلقوق، جا 9-

 9112القاهرة ،لسنة
 0222/0220حممدي سليمان ،نفاذ العقد ، سالة دكتو اه ،جاععة اجلزائر ،لسنة 0-
  9110حممدي فريدة عبدا نسبية العقد ، سالة دكتو اه ،جاععة اجلزائر لسنة 2-

 : املقاالت
،سنة  9عدد علوم القانونية االقتصادية و السياسية ،الشد ي مجال اخللف العام شني القانون املدين و قانون االسرة ،اجمللة اجلزائرية لل9-

0229. 
نية و زواوي فريدة ،عدى تعا ض انتقال الرتكة املدنية اىل الو ثة عع قاعدة *ال تركة اال شعد سداد الديون * اجمللة اجلزائرية للعلوم القان0-

 .9113،لسنة 0و االقتصادية و السياسية ،عدد
،لسنة 9ة النظر يف عركز اخللف اخللف العام ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية العددحممدي سليمان ،ضرو ة اعاد2-

0221. 
 القوانني:
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 "2456آلية اإلخطار للرقابة على دستورية القوانني يف ظل التعديل الدستوري لسنة "

 صـــــاشو  خلضراالسم واللقب: 
 املالية العاعة والتاريع الضرييبختصص:

 .0البليدة  -ي عليجاععة لونيس-كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 ملخص: 

ملا كان الدستو  هو القانون األساسي واألمسى يف الدولة فهو حيدد إ ادة األعة وينظم عؤسساهتا وسلطاهتا 
والعالقة فيما شينهم كما حيمي احلقوق واحلرايت، ليتحقق عبدأ الارعية يف ظل خضوع الكل لقواعد 

شقية  د القانونية، غري أن اإلقرا  للدستو  مببدأ السمو علىالدستو  وااللتزام مبا يعرف مببدأ تد ج القواع
القواعد القانونية غري كايف إذا مل تتوفر اآلليات وامليكانيزعات الضرو ية لتحقيق ذلك خصوصا إذا كانت 

 هناك قوانني تصد  خمالفة ألحكام الدستو . 

لس الدستو ي تمثل أساسا يف اجملهذا عا يستوجب إجياد هيئة ختتص ابلرقاشة على دستو ية القوانني ت
صاحب االختصاص يف النظر يف عدى دستو ية القوانني ليما س عهاعه عن طريق آلية اإلخطا  عن طرف 

 .90/00املعدل مبوجب املرسوم الرائسي  قم  9110هيئات ععينة صراحة شنص الدستو  لسنة 

Abstract: 

The constitution is the basic and supreme law in the state. It defines the 

will of the nation and regulates its institutions and authorities and the 

relationship between them. It also protects rights and freedoms, so that the 

principle of legality can be achieved in accordance with the rules of the 

constitution and adherence to what is known as the principle of Hierarchy 

of legal rules. However, the recognition of the principle of Paramount 

constitution over the rest of the legal rules is inadequate if mechanisms 

are not available necessary to achieve this, especially if there are laws that 

violate the provisions of the Constitution. 

This is what necessitates the creation of an organ competent to control 
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the constitutionality of laws, is mainly represented in the Constitutional 

Council, His jurisdiction to consider the constitutionality of laws, he 

exercise its functions through the mechanism of the notification from the 

party bodies explicitly named in the constitution text of 1996, as amended 

by Presidential Decree No. 16/46 

 الكلمات الدالة:

 تد ج القوانني.  –الدستو   –اإلخطا   –اجمللس الدستو ي  –و ية الرقاشة الدست

 تقدمي

العمل عن أجل تقيق التنظيم القانوين يدو  كله حول الدميقراطية وحكم الاعب لنفسه، وتوزيع  إن 
 االسلطة شني هيآت الدولة املختلفة جتنبا لالستبداد وتقيق املساواة واحلرية، وقد كان للدميقراطية عبادئه

 ألخرياالدستو ية العاعة واليت عنها عبدأ الفصل شني السلطات وعبدأ مسو الدستو  وسيادة القانون هذا املبدأ 
عترب كضمانة حقيقية للدميقراطية واحلرية، وأساس اثشت للنظام أالذي ظل  اسخا يف أذهان الفقهاء و 

عية فانه هو عترب ضمانة للدميقراطية والار الدستو ي والبناء القانوين السليم. وإذا كان عبدأ مسو الدستو  ي
ذاته حيتاج اىل ضمان إلعماله ووسيلة فعالة لنفاذة ذلك الضمان هو الرقاشة على دستو ية القوانني وتطبيقها 

 تطبيقا صحيحا. 

عد ففي اجلزائر كان التفكري يف اجياد هيئة يعهد اليها مبباشرة الرقاشة على دستو ية القوانني يعود اىل عا ش  
الذي خطى  1121السيما دستو   ،االستقالل عباشرة عرب كافة الدساتري اليت عرت هبا التجرشة اجلزائرية
وكذلك  ،م الرقاشة على دستو ية القواننيخطوة هاعة إبحداث التوازن شني هيآت الدولة وتبنيه صراحة لنظا

 ي أو عن دية للمجلس الدستو جند تفوق السلطة التنفيذية عن حيث التاكيلة العد 1112يف ظل دستو  
حيث تقييد أداء اختصاصاته مبوجب آلية االخطا  الذي يعترب هذا األخري امليكانزمي الرئيسي للرقاشة على 

حدى إعن قبل  ا هاخطإشة أن متا س عهاعها شدون أن يتم ذ ال ميكن للهيئة املكلفة ابلرقاإ ،دستو ية القوانني
جند أن املؤسس الدستو ي  0290 ظل التعديل الدستو ي اجلديد لسنة ويف  ،هات اليت تتمتع هبذا احلقاجل

أجرى تعديالت جوهرية لتاكيلة اجمللس الدستو ي وكذا آلية اخطا ه إبضافة هيئات جديدة هلا صالحية 
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االخطا  كل هذا عن أجل ضمان حقوق وحرايت األفراد ومسو الدستو  وسيادة القانون.  لذا نطرح 
 : االشكالية التالية

على فعالية الرقاشة الدستو ية  0290عا عدى أتثري جهات االخطا  اليت تضمنها التعديل الدستو ي لسنة 
 ولإلجاشة على االشكالية نتبع اخلطة التالية: -؟ 

 املبحث االول: تنظيم حق االخطا  يف الدساتري اجلزائرية 

 1112املطلب األول: يف ظل دستو  

 2412الدستو ي لسنة  املطلب الثاين:يف ظل التعديل

 املبحث الثاين: تقييم آلية االخطا  يف الدستو  اجلزائري 

 املطلب األول: اعادة توسيع جهات االخطا  

 املطلب الثاين:حمدودية اجلهات املخطرة للمجلس الدستو ي

 املبحث األول:تنظيم حق االخطار يف الدستور اجلزائري

كل   للرقاشة على دستو ية القوانني ,واحملرك األساسي هلا فهويعترب  االخطا  أحد املكانيات الرئيسية 
طلب يستهدف تريك الرقاشة الدستو ية اذ ال ميكن للهيئة املكلفة ابلرقاشة أن متا س عهاعها شدون أن يتم 

ان عا مييز اهليئات املكلفة ابلرقاشة الدستو ية ( 9)اخطا ها عن قبل احدى اجلهات اليت تتمتع شذلك احلق 
عها للضاشط الدستو ي القاضي أبن ال يتم الفصل يف دستو ية القوانني إال اذا م تقدمي طلب شذلك خضو 

عن اجلهات احملددة يف الدستو  ال غري , وذلك مبوجب  سالة عرفقة ابلنص املعروف على الرقاشة الدستو ية 
 , وابلتايل استبعاد اعكانية التحريك التلقائي للمجلس الدستو ي . 

متع اجمللس الدستو ي مبهام واسعة وهاعة يف عيدان الرقاشة الدستو ية فنجد النصوص القانونية حيث يت
 املعنية ابلرقاشة على دستو ية القوانني والصاد ة عن السلطتني التاريعية والتنفيذية مما يتيح هلذه املؤسسة
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 عن اجمللس الدستو ي نوعنيالدستو ية اعكانيات كثرية وواسعة ملما سة عهاعها ويف هذا الصدد ميا س 
 الرقاشة احدامها اجبا ية واألخرى اختيا ية، كما قد تكون هذه الرقاشة ساشقة أو الحقة.

 7104املعدل سنة  0444املطلب األول: يف ظل دستور 

عنه جند أن قائمة النصوص القانونية القاشلة للرقاشة على  920ابلرجوع اىل الدستو  والسيما املادة 
لقوانني هي املعاهدات الدولية، القوانني العضوية، القوانني العادية، التنظيمات، واألنظمة الداخلية دستو ية ا

 . (0)لغرفيت الربملان 

 ويف هذا الصدد ميا س اجمللس الدستو ي نوعني عن الرقاشة احدامها  قاشة اجبا ية واألخرى اختيا ية: 

 الفرع األول: الرقابة االجبارية  

فان النظام الداخلي للمجلس وضع أحكاعا تفصيلية ودقيقة ملفهوم الرقاشة االلزاعية أي  وأتكيدا لذلك
 قاشة املطاشقة اليت تفتضيها شعض النصوص القانونية على هذه املؤسسة , فلما كان القانون يضع للدستو  

ىن أضيق أي صو ة عفهذا يعين أن الربملان ليس جمرب فقط على عدم وضع قواعد خمالفة للدستو  وإمنا يف ع
طبق األصل للقواعد الدستو ية املرجعية , ويف هذه احلالة مينع على الربملان اختاذ قواعد قانونية مل ينص 
عليها الدستو  وعن مث يتجلى أبن دو  الربملان سيصبح عتقلصا وحمدودا فعالقة املطاشقة 

"contrôledeconformité أو اضافة قواعد مل ينص  " تقتضي عنه أن ال يرج عن حدود الدستو
 (0)عليها. 

 القوانني العضوية:  (أ

غري ان  (3),9202اذا كان هذا النوع عن القوانني ععروفا يف شعض الدول كفرنسا عع صدو  دستو  
" مبوجب املادة lesloisorganiquesاملؤسس الدستو ي أستحدث هذا النوع عن القوانني العضوية "

 (0)املتضمن تعديل الدستو  . 02-12مبوجب املرسوم الرائسي  102واملادة  1112عن دستو   122
حيث حدد جماالت التاريع عن طريق هذا الصنف عن القوانني , وهكذا يكون املؤسس الدستو ي قد 
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أدخل تعديالت على هرم تسلسل األعمال القانونية عستحداث شذلك د جة اضافية اىل جانب القوانني 
ويرجع ذلك اىل طبيعة  ،ضوية تسمو على القوانني العاديةيف كون القوانني الع ويتجلى الفرق شينهما ،العادية

 ، وكذلك انفرادها مبجموعة عن االجراءات اليت تيط إبعدادها . واضيع املخصصة للقوانني العضويةامل

وعلى هذا األساس يارتط لصدو  القوانني العضوية أن تعرض وجواب للمجلس الدستو ي قبل دخوهلا 
 التنفيذ ملراقبة عطاشقتها للدستو . حليز 

واجلدير ابلذكر أن عرض هذه القوانني يتص شه  ئيس اجلمهو ية، مبا أن عملية اصدا  القوانني عن 
اختصاصاته، أي ال ميكن له اصدا  القوانني املصوت هلا عن طرف الربملان عا مل يطر عسبقا اجمللس 

 . (2)ن النظام احملدد لعمل اجمللس الدستو ي الدستو ي حسب عا نصت عليه املادة األوىل ع

وعنه يفهم أن الرقاشة الوجوشية على عثل هذه القوانني  اجعة لعدة اعتبا ات نظرا لألحكام اليت تضمنتها 
ا واليت متس ابملبادئ الدستو ية العاعة، وتوازانت اجملتمع والدولة اضافة اىل أمهيتها يف املنظوعة القانونية ومسوه

 م اهلرعي للقواعد القانونية، هلذا جيب أن تكون عطاشقة للدستو  وختضع للرقاشة الدستو ية الوجوشيةيف السل
 عن طرف اجمللس الدستو ي قبل صدو ها. 

 نظمة الداخلية لغرفيت الربملان: األ (ب

يتص اجمللس الدستو ي ابلفصل يف عدى عطاشقة النظام الداخلي لكل عن غرفيت الربملان للدستو ، 
عن الدستو  أعطت احلق لكل عن  122عن الدستو ، كما جند أن املادة  122عا نصت عليه املادة  وهذا

 (2)عداد نظاعهما الداخلي واملصادقة عليه إلس الاعيب الوطين وجلس األعة يف اجمل

ولقد أكد  ،ن اختصاص التاريعوعليه ال ميكن أن يامل النظام الداخلي للربملان على أحكام هي ع
الدستو ي يف الرأي الذي اصد ه مبناسبة عراقبته للنظام الداخلي للمجلس الاعيب الوطين سنة اجمللس 
مبوجب االخطا  املقدم عن طرف  ئيس اجلمهو ية شتا يخ ، , والذي م عرضه على شكل قانون  1121

طين و , على الفرق املوجود شني كل عن القانون والنظام الداخلي للمجلس الاعيب ال 1121 – 42 -22
 – 22حيث جاء يف احدى فقرات هذا الرأي " ... النص الذي صادق عليه اجمللس الاعيب الوطين يف 
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, والذي  عنوانه قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعيب الوطين , غري عطاشق للدستو   1121- 2
, ونظرا لألمهية (1)" قطعن حيث تقدميه يف شكل قانون فيما يص األحكام اليت تتعلق ابلنظام الداخلي ف

لطة ال ابلغة اليت يلعبها الربملان شغرفتيه يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف الدولة شصفته الس
التاريعية , أقر املؤسس الدستو ي  قاشة عطاشقة النظام الداخلي لغرفتيه , واليت تكون عتاددة ملنع أي 

 دهتا املنفردة . جتاوز قد تدثه احدى الغرفتني إب ا

ولإلشا ة فان املؤسس الدستو ي اجلزائري أقر الزاعية وأسبقية عرض هذه النصوص القانونية على اجمللس 
 (92)الدستو ي متاشيا عع نظريه الفرنسي 

 لذلك فال جيب ان تكون خمالفة للدستو  وإال وقع خلل يف سري عؤسسات الدستو ية. 

 : الفرع الثاين: الرقابة االختيارية

هنا تكلمت  على الرقاشة  االختيا ية الذي يعين عدم أعن الدستو  جند   122ابستقراء نص املادة  
الزاعية عرض شعض النصوص القانونية على اجمللس الدستو ي واملتمثلة اساسا يف املعاهدات الدولية القوانني 

ة تتماشى عع طاشقة فان الرقاشة االختيا يالعادية و التنظيمات واذا كانت الرقاشة االلزاعية تتماشى و قاشة امل
الرقاشة الدستو ية  وهذا عا اكده النظام الداخلي للمجلس الدستو ي , على أن هذا النوع عن الرقاشة يعين 

واعد ن عالقة تبعية القانون للدستو   تفيد أن الربملان علزم شعدم اختاذ قأقة املوافقة وعدم املخالفة " أي عال
  وابلتايل وعن مثة مينع وضع قواعد تتجاهل او خترق الدستو  ، توافقة عع الدستو  أو خمالفة لهقانونية غري ع

 (99)يسمح للمارع ابختاذ كل التداشري املمنوعة وغري املوجودة يف النص املرجعي ".

 القوانني العادية:  (أ

يف اعداد القانون سيادة لميا س الربملان شغرفتيه السلطة تاريعية وتعترب عن ضمن اختصاصه األصيل وله ا
فان ذلك  ، ا اعداد القوانني والتصويت عليهوملا كان للربملان هذه اخلاصية والسيادة يف ، والتصويت عليه

ال يعين ترك هذه الصالحية يف التاريع دون  قيب وعلى هذا األساس تعترب القوانني العادية  احدى 
ويند ج هذا  ية القوانني  اليت ميا سها اجمللس الدستو يالنصوص القانونية اليت ختضع للرقاشة على دستو  
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ق االخطا  ال حب األعر الذي يفيد أبن هذه اهلياة اليت تتمتع ، لقوانني ضمن الرقاشة االختيا يةالصنف عن ا
حالة هذه النصوص القانونية وإمنا هلا احلرية يف اختيا  الوقت املناسب لعرضها على إتكون جمربة على 

 (90)دستو ي سواء قبل او شعد دخوهلا  حيز التنفيذ اجمللس ال

 ب( األوامر: 

إذا كانت الرقاشة على على دستو ية القوانني العادية واضحة إال أن املؤسس الدستو ي مل حيدد خضوع 
" للرقاشة الدستو ية، مما يدعو للتساؤل حول  lesordonnances»القوانني اليت تصد  يف شكل أواعر 

عثل هذه األواعر لتكون حمل طعن عن طرف اجمللس الدستو ي عن طريق الرقاشة االختيا ية،  اعكانية احالة
 . (92)ونص الدستو  على احلاالت اليت يارع فيها  ئيس اجلمهو ية أبواعر 

فوفقا ملا قر ه الدستو  عن ضرو ة الرقاشة على دستو ية القوانني العادية شصفة اختيا ية إذا عا أخطر 
تو ي هبا، فيمكن أن ينطبق نفس الايء على األواعر اليت يتخذها  ئيس اجلمهو ية كون أن اجمللس الدس

ة، خاصة عن الناحية ديهذا الصنف عن القوانني هو يف احلقيقة نصوص تاريعية ال ختتلف عن القوانني العا
، وابلتايل ميكن ننيىل صنف القواإق عليها الربملان ترقى وعن جهة أخرى أن األواعر اليت يصاد ،املوضوعية 

 اخضاعها للرقاشة الدستو ية، على الرغم عن خلو أي نص صريح يلزم عرضها على اجمللس الدستو ي. 

ويف سياق النص الدستو ي يوحي إبعكانية خضوعها للرقاشة الدستو ية وذلك شعد أن يوافق عليها 
عليها الربملان  ذه احلالة وشعد أن يوافقالربملان يف أول دو ة له شعد اصدا ها عن طرف  ئيس اجلمهو ية ويف ه

ة هذه خطا  أن متا س صالحياهتا يف احالى القوانني العادية ميكن جلهة اإلتصبح قانوان، وهنا قياسا عل
 (.90)األواعر للمجلس الدستو ي 

ال جتدي نفعا خاصة عند اشرتاط الدستو    ، قاشة األواعر عن طرف الربملان وعا يؤكد هذا الرأي أن
أو  فضها دون أن يكون  له احلق يف تعديلها أو عناقاتها وإمنا يصوت  ،هة اقرا  الربملان لتلك األواعرن جع

ر على عن كان الدستو  قد أوجب عرض األواإوعن جهة اثنية و  ، أقرب دو ة وإمجاال دون عناقاةعليها يف
رضها عليه لربملان على تلك األواعر شعد عإال أنه ال يرتب اجلزاء على عدم عوافقة ا ،الربملان يف أول دو ة له
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كانية تقييدها ا إلع" وهلذا تبقى الرقاشة على دستو ية هذه األواعر ضمانة للحرايت وحقوق املواطنني نظر 
 (93)شفعل نقص املاا كة اجلماعية عن طرف أعضاء الربملان " . واملساس هبا 

 ج( املعاهدات الدولية: 

, إال اهنا  (90)ذية هلا الصالحية الكاعلة يف عملية اشرام املعاهدات الدولية عن املعلوم أن السلطة التنفي
ختضع لبعض القيود الداخلية فأىل جانب عوافقة الربملان عليها جند أن اجمللس دستو ي يتص ابلرقاشة على 

ن ع 920دستو يتها شصفة اختيا ية, اذا عا أحيلت اليه عن طرف جهات االخطا  كما وضحته املادة 
وعا ينبغي قوله يف هذا االطا  أن اجمللس الدستو ي ال يقوم أبي دو  خالل عرحلة املفاوضة ( 92)الدستو , 

القانونية عاروع  اوعليه شعد عملية التوقيع على املعاهدة تصبح قيمته ، هنا يف عنأى عن كل عناقاة علنيةأل
 ( 92)تو ية .ويف هذه احلالة فقط تصبح خاضعة للرقاشة الدس ،ععاهدة دولية

 ج( التنظيمات: 

أد ج املؤسس الدستو ي اجلزائري التنظيمات ضمن النصوص اخلاضعة للرقاشة الدستو ية االختيا ية عن 
طرف اجمللس الدستو ي، وهبذا يكون قد أقر للحقوق واحلرايت العاعة ضمانة هاعة ال يوجد نظريها يف 

 (91)دون التنظيمات للرقاشة الدستو ية. الدستو  الفرنسي الذي اكتفى إبخضاع القوانني فقط

 حبيث يثري اشكاال نوع التنظيم املقصود ابلرقاشة على دستو ية القوانني فمن املعلوم أن التنظيمات نوعني
احدامها متثل التنظيم املستقل والذي ال عالقة له مبجال القانون ويطلق عليه اللوائح املستقلة 

"lesrèglementsautonomes يتص مبما ستها  ئيس اجلمهو ية تتمثل يف املراسيم الرائسية، " واليت
 (02) والتنظيم التنفيذي املتمثل يف املراسيم التنفيذية اليت يصد ها  ئيس احلكوعة.

فهل هذين الصنفني عن التنظيمات يضعان لرقاشة اجمللس الدستو ي أم يقتصر األعر على املراسيم 
 الرائسية فقط دون التنفيذية؟ 
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ى شعض املختصني يف الفقه الدستو ي أن املراسيم املستقلة الصاد ة عن طرف  ئيس اجلمهو ية طبقا ير 
 . (09) عن الدستو  102لنص املادة 

طة يؤهل اجمللس الدستو ي لرقاشتها ألهنا مبثاشة دالئل ملما سة الرئيس سلطته املستقلة شصفته ميثل السل
 لتنفيذية الصاد ة عن الوزير األول فاألعر هنا قاشل للنقاش؟ التنفيذية، أعا فيما يتعلق ابملراسيم ا

فهذه املراسيم تصد  تطبيقا لقانون ععني واألجد  أن تلتزم حدوده وال خترج عن اطا ه ابإلضافة أو 
التعديل، وإال أعترب ذلك جتاوزا حلدودها الدستو ية، مما يدفع اىل تدخل القضاء االدا ي املتمثل يف جملس 

راقبة هذه املراسيم مبوجب  فع دعوى جتاوز السلطة أعام القاضي عن طرف األشخاص ذوي الدولة مل
 املصلحة للطعن يف عاروعية تلك التنظيمات. 

لذلك فإننا ال نعتقد خضوع هذه التنظيمات للرقاشة الدستو ية عادام يوجد قاضي يتص شرقاشة 
تمد ام غري دستو ية فغالب الظن أهنا تسعاروعيتها , وان كان هناك عرسوم تنفيذي حيتوي على أحك

أحكاعها عن صميم القانون عوضوع التطبيق , ويف هناية األعر هذا القانون هو الذي يكون حمل الرقاشة 
ان عا يدفعنا لالتفاق عع هذا الرأي هو علمنا أن املراسيم املستقلة يصد ها  (00)على دستو ية القوانني 

,  خمصصة للقانون ، وابلتايل ال يوجد شينها وشني الدستو  د جة أخرى  ئيس اجلمهو ية يف املسائل غري
فهي عن هذا الوجه تتساوى عع القانون , ولذلك نعتقد أن ذلك هو السبب الذي كان وا د يف ذهن 
املؤسس الدستو ي عندعا خص التنظيمات ابلرقاشة الدستو ية أسوة ابلقوانني واملعاهدات , أعا املراسيم 

انون فهي أتيت تنفيذا للقانون عوجود سالفا مبعىن يوجد شينه وشني الدستو  د جة عتمثلة يف القالتنفيذية 
وععلوم أن اجلهة املنوط هبا  قاشة عاروعية أعمال االدا ة ابلنظر اىل القانون هي القضاء االدا ي كما سبق 

 جمللس الدستو ي املراسيموعلى الرغم عن ذلك يرى جانب عن الفقه أنه ال عانع أن يراقب ا (02)ذكره 
التنفيذية ,فإذا ختلل املرسوم التنفيذي عيوب ال دستو ية دون أن تكون انجتة عن فعل تطبيق القانون ذاته 
فان  قاشة دستو ية املرسوم التنفيذي تسمح مبعرفة عا اذا كانت ال دستو ية  هي عن القانون أو عن املرسوم 

 (00)للرقاشة الدستو ية ., فتصبح الرقاشة الارعية كبعد ضرو ي 
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اه ومتكينا لرقاشة دستو ية املراسيم التنفيذية يف اجلزائر ميكن أن يسري اجمللس الدستو ي اجلزائري يف اجت
شعض األنظمة املقا نة عثل أملانيا واسبانيا، حيث تفصل اجلهات املكلفة ابلرقاشة الدستو ية يف عسألة 

قضائية ذ كاعل الطرق القانونية واستعمال كل الطعون أعام اهليئات الدستو ية املراسيم التنفيذية شعد استنفا
 (03) للفصل يف املنازعة االدا ية.

وعلى هذا األساس فان القانون احملال على اجمللس الدستو ي له عدلول واسع فهو ال ينصرف اىل ععىن 
ك األعمال  واليت تامل كذلالقانون الصاد  عن السلطة التاريعية فحسب، وإمنا اىل جمموعة عن القوانني

الصاد ة عن السلطة التنفيذية، ويهدف ذلك اىل تقيق تطاشق العمل التاريعي والتنفيذي عع الدستو ، مما 
 يعين عراقبة دستو ية نااطات السلطتني التاريعية والتنفيذية يف عملية اعداد النصوص اخلاصة هبما. 

 املطلب الثاين: اهليئات املكلفة ابإلخطار

على الرغم عن اتساع جماالت اختصاص اجمللس الدستو ي يف إطا  الرقاشة الدستو ية عثلما هي حمددة ف
 122يف الدستو  إال أهنا ال متا س إال شناءات على اخطا  اجلهات املختصة شذلك، وشقراءة نص املادة 

أو  لس األعةجند أن اجمللس الدستو ي يطر عن طرف  ئيس اجلمهو ية أو  ئيس جم 1112عن دستو  
 . (00) ئيس اجمللس الاعيب الوطين 

خول فقط لرئيس اجلمهو ية احلائز على الوكالة الاعبية، و ئيس اجمللس الاعيب  1112أي أن دستو  
الوطين الذي يتصرف ابسم املنتخبني، و ئيس جملس األعة ابعتبا ه يعمل ابسم ممثلي األعة، غري أنه شصدو  

ويف نص املادة  0290يناير  22املؤ خ يف  00 - 90ب املرسوم الرائسي  قم نص التعديل الدستو ي مبوج
( 24( انئبا أو ثالثني )32أضاف كل عن الوزير األول وكذا اعكانية االخطا  عن طرف مخسني ) 122

 (02)عضو يف جملس األعة. 

و ية شناء الدست عن الدستو  على اعكانية اخطا  اجمللس الدستو ي ابلدفع شعدم 122كما شينت املادة 
على االحالة عن احملكمة العليا أو جملس الدولة وذلك عندعا يدعي أحد األطراف يف احملاكمة أعام اجلهة 
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 القضائية أن احلكم التاريعي الذي يتوقف عليه عآل النزاع ينتهك احلقوق واحلرايت اليت يضمنها الدستو .

(02) 

دستو ي قد وسع عن دائرة االخطا  لتامل كل عن واملالحظ للتعديل الدستو ي جيد أن املؤسس ال
الوزير األول وكذا احملكمة العليا وجملس الدولة شناء على طلب أطراف النزاع وذلك عن خالل نظام االحالة 
ويفهم عن النص أن احملكمة العليا وجملس الدولة ال ميكنه اخطا  اجمللس الدستو ي إال إذا طلب أحد 

لة عا تنتهك احلقوق واحلرايت اليت يضمنها الدستو ، يف انتظا  صدو  القانون أطراف النزاع ذلك يف عسا
 العضوي الذي ينظم ذلك. 

ولإلشا ة أن السلطات اليت تتمتع حبق االخطا  ليست كلها يف عستوى واحد وان كان الدستو  خول 
ة للسلطات األخرى لنسبلرئيس اجلمهو ية احالة مجيع النصوص القانونية يف املقاشل فانه قيد هذا احلق اب

فلم يول الدستو  لكل عن  ئيس غرفيت الربملان احلق يف احالة القوانني العضوية واألنظمة الداخلية لغرفيت 
الربملان على اجمللس الدستو ي قبل دخوهلا حيز التنفيذ فقد أسند هذا احلق لرئيس اجلمهو ية وحده، وعنه 

 الربملان إال على النصوص التاريعية والتنظيمية فقط.  ال يكون االخطا  الذي يقدعه  ئيس غرفيت

 املبحث الثاين: تقييم آلية االخطار يف الدستور اجلزائري

ان الرقاشة شواسطة هيئة قضائية او سياسية تثري اشكالية احلدود اليت متا س فيها هذه الرقاشة شني االفراط 
ليها واال االفراط يف اللجوء اىل االحتكام ع وفتح اجملال وتقييده ولذلك وجب أن يتخذ عوقف وسط شني

فإهنا تقود اىل املساس شصالحيات السلطة التاريعية وحىت التنفيذية حبيث يؤدي احلال اىل قيام حكوعة 
عوازية عتكونة عن قضاة اهليئة املكلفة ابلرقاشة الدستو ية، وشني اختاذ عوقف حذ  عبالغ فيه شتفادي اللجوء 

 ا، األعر الذي جيعل عن وجود هذه اهليئة شكليا وصو اي. اليها جتنبا آلاث ه

فيجب على اهليئة املما سة للرقاشة على دستو ية القوانني عراعاة خطو ة املهمة املوكلة اليها مما قد تسببه 
ابحلكم على أعمال سلطة عن سلطات الدولة سواء كانت تاريعية أو تنفيذية، وعا يلفه ذلك عن آاث  

 سية خطرية. قانونية وسيا
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 املطلب األول: توسيع حق اخطار اجمللس الدستوري

هو توسيع حق اخطا  اجمللس  2412عن شني اهم التعديالت اليت تضمنها التعديل الدستو ي لسنة 
( عضوا للمجلس الاعيب الوطين 34الدستو ي للوزير االول اضافة ألعضاء الربملان، إذا قدعه مخسون )

لس األعة وهو عا عن شأنه أن ميكن املعا ضة عن الطعن يف دستو ية القوانني ( عضوا عن جم24وثالثون )
 (29)اليت ترى أبهنا خمالفة للدستو  وهي آلية تسمح للضغط للهيئة احلاكمة وإلزاعها ابحرتام الدستو  

وعا يالحظ عن خالل التعديل اجلديد ان املؤسس الدستو ي اجلزائري خالف املؤسس الدستو ي 
( 24لذي عنح حق االخطا  ألعضاء غرفيت الربملان على قدم املساواة شتحديد نصاب ستني )الفرنسي ا

، حيث أخذ املؤسس الدستو ي مببدأ النسبية نظرا ألن عدد أعضاء جملس األعة أقل عن أعضاء (22) عضو
 اجمللس الاعيب الوطين شكثري. 

 املطلب الثاين: آجال الفصل يف اإلطارات

تو  يتبني لنا ان املؤسس الدستو ي م وضع أجلني إلصدا  قرا ات وآ اء اجمللس ابستقراء نصوص الدس
اىل ثالثني  يوعا ملنحه عهلة كافية للفصل  1112الدستو ي حيث م متديد عدة العارين يوعا يف دستو  

ء شنا( 29)يف االخطا ات املوجهة اليه على أن يفض هذا االجل ملدة عار أايم , يف حالة وجود طا ئ 
أعا عندعا يطر اجمللس الدستو ي عن طرف املتقاضني يف اطا  الدفع  (20)على طلب عن  ئيس اجلمهو ية ,

( اليت تلي ات يخ 0فعليه أن يصد  قرا ه خالل االشهر األ شعة ) 122شعدم الدستو ية على أساس املادة 
( , شناء على قرا  عسبب عن 0االخطا  , وميكن متديد هذا االجل عرة واحدة ملدة أقصاها أ شعة أشهر )

 اجمللس ويبلغ اىل اجلهة القضائية اليت أحالت  اإلخطا  . 

ميكن القول ان قرا ات وآ اء اجمللس الدستو ي م النص عليها صراحة أبهنا هنائية وعلزعة  (22)كذلك 
 (20) .1211لكل السلطات العموعية واإلدا ية وهو عا يعترب سدا للفراغ الذي كان عوجود يف دستو  
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 اخلامتة:

مما سبق تناوله ميكن القول إن املؤسس الدستو ي قد عزز عن آلية االخطا  يف ظل التعديل الدستو ي 
اجلديد حيث وسع دائرة االخطا  لتامل كل عن الوزير األول وأعضاء الربملان اضافة اىل متكني املتقاضني 

ل احرتام لضرو ة محاية حقوق وحرايت األفراد يف ظعن الدفع شعدم دستو ية القوانني هذا عا يكفل ويعزز اب
 القوانني واألنظمة عن جهة ومسو القواعد الدستو ية على ابقي القواعد القانونية عن جهة أخرى.

 :اهلوامش
 22 20ص  9112اجلزائر  9عبد القاد  شن هين اجمللس الدستو ي تنظيم واختصاص، سفر  .5
 . 6ج   00-90املعدل مبوجب املرسوم الرائسي  قم  9110جلزائري لسنة الدستو  ا 02ص 0290يناير  22املؤ خة يف  .2
عبد اجمليد جبا ، الرقاشة الدستو ية للقوانني العضوية و أي اجمللس الدستو ي املتعلق شقانون األحزاب السياسية واالنتخاابت، جملة  .4

 .00ص  0,022االدا ة، عدد 
  00, ص  9122دا  النهضة العرشية ,  –ا نة د اسة عق–عمرو فؤاد شركات، القوانني األساسية  .0
 عن دستو   902أنظر املادة  .1
  0290عايو  2املؤ خ يف  00احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستو ي، ج  ، العدد  0290أشريل  90النظام املؤ خ يف  .6
 عن الدستو   920أنظر املادة   .7
النص الذي عنوانه "قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس  واملتعلق شدستو ية 9121- 2 – 02الصاد  يف  9 اجع الرأي  قم  .0

 الاعيب الوطين 
9. Cf, Claude vier, le contrôle du conseil constitutionnel sur les règlements des 

assemblées parlementaires r. d. p,n 2,1982,p 165  
,  0222, 0، عددانية العليا يف ترقية الدميقراطية، جملة الفكر الربملاينعبد القاد  شن صاحل الندوة الفكرية املتعلقة شدو  الغرف الربمل .54

 .929ص 
  902ص  0222شوكرا اد يس، الوجيز يف القانون الدستو ي واملؤسسات السياسية، دا  الكتاب احلديث , .55
 عن الدستو   900أنظر املادة  .52
د اسة –عاعة اجلزائري والضماانت الدستو ية للحقوق واحلرايت ال اجع نصرالدين شن طيفو ، السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهو ية  .54

  022ص 0220جاععة جياليل الياشس، سيدي ابلعباس ,  –عقرنة 
 3,0220على شوشرتة، ضواشط الرقاشة على دستو ية القوانني يف ظل مما سات اجمللس الدستو ي اجلزائري، جملة الفكر الربملاين وعدد  .50

 32, ص 
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يات الرقاشة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية يف النظام السياسي اجلزائري،  سالة عاجستري، ععهد احلقوق عباس ابلغول، آل .51
  291ص  0229جاععة وهران , 

 عن الدستو   920أنظر املادة  .56
  291 اجع عباس شغلول، املرجع الساشق، ص  .57
 عن الدستو   920أنظر املادة  .50
 092ص  9122الدستو ي الدا  اجلاععية شريوت الطبعة األوىل , شراهيم عبد العزيز شيحا، القانون  .59
 عن الدستو   902أنظر املادة  .24
 02عبد القاد  شن هين، املرجع الساشق ص  .25
  12 – 22ص  0220,  9عطاء هللا شومحيدة، اجمللس الدستو ي و قاشته للتنظيم، م.ع.ق.ا.س عدد .22
 01عبد القاد  هين املرجع الساشق ص  .24
ص ’  0220انزمي االخطا  يف إطا  الرقاشة على دستو ية القوانني،  سالة عاجستري، ععهد احلقوق جاععة وهران , حممد سامل، عيك .20

920  
 9110-90-2,املؤ خة يف  20, ج  ، عدد 9110عن دستو   900أنظر املادة  .21
 املتضمن تعديل الدستو   00-90عن املرسوم الرائسي 922انظر املادة  .26
 ملرجع نفس ا 922أنظر املادة  .27
 عن الدستو  922أنظر املادة  .20

29. , Ahmed mahiou، la saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires: 

l’expérience français revue du conseil constitutionnel، n 2 -2013 ,pp 63 -77 
 عن الدستو   922أنظر املادة  .44
 عن الدستو   921أنظر املادة  .45
 عن الدستو   921 أنظر املادة .42
 عن النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستو ي  30أنظر املادة  .44
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 (le spammingمحاية املستهلك االلكرتوين من  خماطر الربيد الدعائي )

 "دراسة مقارنة  "

 األستاذ : شن عزة حممد محزة
 يف الدكتو اه  طالب

 سيدي شلعباسكلية احلقوق و العلوم السياسية جاععة جياليل الياشس 
 تت إشراف األستاذ الدكتو  : شودايل حممد

 مقدمة :

عا عن شك يف  أن العامل املعاصر شهد يف اآلونة األخرية تطو ات تكنولوجية هائلة و عتسا عة  يف 
عيدان االتصاالت و تقنية املعلوعات  جعلت عن هذا الكون الفسيح قرية صغرية  تتالشي فيها احلدود 

 يق يف إطا ها الفواصل الزعنية .اجلغرافية  و تض

شه عن  يف  حدوث هذه التحوالت ابلنظر ملا تتمتع بكة االنرتنت كان هلا إسهام كبريال شك يف أن شو 
خصائص تقنية  جد عتطو ة جعلتها تقتحم كافة اجملاالت السياسية و االقتصادية و االجتماعية و غريها  

 ،و تؤثر على كافة عناحي احلياة اليوعية .

ومل يكن  اجملال االقتصادي يف عنآي  عن التأثر  هبذا الوافد التكنولوجي اجلديد ،فهاهي ذي التجا ة 
تطو ت لتصبح جتا ة الكرتونية ذا شعد عاملي حولت األسواق التقليدية إىل أسواق عاملية واسعة النطاق 

 ة .يسر و سهولتتالقي فيها األطراف املتعاقدة عن شعد و يتم تبادل البياانت عربها شكل 

وشقد  عا كان للتجا ة االلكرتونية عن اجياشيات فإهنا و يف املقاشل مل تسلم عن شعض العيوب و املثالب  
على غرا  الفراغ القانوين يف عواجهة شعض املاكالت اليت أفرزها  التعاعل هبذا األسلوب احلديث  ال سيما 

سؤولية االلكرتونية   االلكرتوين، التوقيع االلكرتوين،  امللاكل حجية الكتاشة ابال  التعاقد االلكرتوين ، و يف اجمل
لو جنحت القوانني املقا نة يف التصدي ألحدها ، فإهنا  ويف املقاشل  ال يزال الغموض وغريها ، فحىت و 

 يسود  شاأن ابقي املواضيع .
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ه عن  ض عا تتيحلقد أدى ذيوع استخدام الابكة  و انتاا  استعماهلا الواسع  إىل  استعمال شع
عكنات  تقنية  ال سيما عن قبل شعض حمرتيف التجا ة االلكرتونية  ، و ذلك للضغط على املستهلك 
االلكرتوين و  دفعه  إىل التعاقد و إغراءه  على اقتناء خمتلف السلع و اخلدعات  و هذا عن طريق  إغراقه 

وين ، عا عالانت التجا ية  عرب شريده االلكرت شواشل عن الرسائل اإللكرتونية املزعجة  و سيل كبري عن اإل
جعل عن هذا األخري ـ أي الربيد االلكرتوين ـ  حييد عن عهاعه األساسية اليت و جد عن أجلها و يتحول 

هبذ الرسائل  اليت ال يرغب غالبا يف استقباهلا    l’internauteإىل وسيله " إلزعاج "  عستعمل الربيد 
 أو االطالع عليها.

ابعتبا ه عن إفرازات التجا ة االلكرتونية  lespamming "1فإن الربيد املزعج أو عا يعرف " لذالك
أصبح ياكل هاجسا حقيقيا لدى املستهلك االلكرتوين ، و جب د استه عن الناحية التقنية و القانونية 

 ملعرفة الوسائل الكفيلة للوقاية عنه و التقليل عن خماطره .

ة تصبو   إىل  ععاجلة هذه الظاهرة عن خالل حماولة تقصي املفهوم  الفين عن مثة فأن هذه الد اسو 
للربيد الدعائي أو املزعج  وعا هي أهم خصائصه ؟ فضال عن التطرق ألهم التهديدات اليت ميثلها هذا 

 ي  ؟.ر الربيد و خمتلف اآلليات القانونية  اليت  مث  صدها ملواجهته  يف القوانني املقا نة  و القانون جلزائ

 أوال : حتديد مفهوم كل من املستهلك اإللكرتوين و الربيد الغري املرحب فيه :

 ـ مفهوم املستهلك اإللكرتوين :0

تكمن الغاية عن و اء تكريس احلماية القانونية  للمستهلك االلكرتوين ضمن إطا  التجا ة اإللكرتونية 
التقنية و  كونه الطرف الضعيف  عن الناحيتنيشوجه عام و ضد الربيد الغري املرغوب فيه شصفة خاصة  ل

                                                 
 "  كالربيد الدعائي أو الرسائل الغري املرغوب فيها ،  le spammingـتوجد هناك عدة عصطلحات للداللة أو التعبري  عن الربيد املزعج "1
 ; Publipostage électroniques .Multipostage excessif  nom sollicité ; Spamming ;Pollupostageـ

POURRIELS   .  
 



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          يةجملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياس
14 

 

232 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

املادية  ضمن العالقة التعاقدية اإللكرتونية  يف عواجهة التاجر االلكرتوين احملرتف و الذي غالبا عا يكون 
 قد  كبري عن التمكن االقتصادي و التقين و املايل .

ة وهو  الذي يف نطاق هذه التجا   و املستهلك اإللكرتوين  يف نطاق التجا ة االلكرتونية  هو املتعاعل 
يتلقي اإلعالن عن السلعة وهو الساعي لارائها ، و هو نفسه املستهلك يف التجا ة التقليدية ، غاية عا 

 1يف اآلعر أنه  يتعاعل عن خالل وسائل إلكرتونية وجب عراعاة خصوصيتها و طاشعها التقين .

تمثل يف ك التقليدي، وعكمن االختالف شينها ييتضح مما سبق أبن املستهلك االلكرتوين كاملستهلو 
 وسيلة التعاقد اليت تكون ابلنسبة لألول إلكرتونية.

املستهلك شصفة عاعة هو كل شخص طبيعي أو ععنوي  حيوز أو ميلك أو يستخدم سلعة أو خدعة و 
ة ضمن عععروضة يف السوق عرضا عهنيا حبيث ال يكون هو الذي صنعها أو حوهلا أو ز عها أو عرض اخلد

إطا  جتا ي  أو عهين  ، و مبعين أخر فهو كل عن يربم تصرفا قانونيا  عن أجل استخدام املنتج أو اخلدعة 
 2يف أغراض شخصية أو   ألغراض عهنية.

و ال شك أبن وصف املستهلك ابملفهوم الساشق ينطبق على عستعمل شبكة االنرتنت و الذي يستخدم 
يحها  الابكة  و هو الربيد االلكرتوين  ، ولكونه حيصل على خدعات أحد التقنيات و اخلدعات  اليت تت

الابكة عن طريق التعاقد عع  أحد الاركات املختصة يف تقدمي خدعة النفاذ إىل  شبكة  االنرتنت 
(lefournisseurd’accèsàl’internet   عن طريق  عا يعرف)شعقد االشرتاك  يف شبكة االنرتنت.  

 غري املرحب فيه :ـ مفهوم الربيد ال 7

تعددت التعريفات اليت أعطيت شاأن الربيد الدعائي أو الربيد الغري املرغوب غيه 
(lemessageélectroniquenonsollicité  ( أو)lespamming و لكنها تتفق مجيعها حول  )

                                                 
 .03ص  0220ـ هدى حاعد قاقوش : احلماية اجلنائية للتجا ة اإللكرتونية عرب االنرتنت ،دا  النهضة العرشية ، القاهرة ، عصر ،1
،اآلسكند ية ، عصر ، ص  0299دة ،ـ عبد الفتاح حممود الكيالين : املسؤولية املدنية الناشئة عن املعاعالت االلكرتونية عرب االنرتنت ، دا  اجلاععة اجلدي2

200،202. 
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، و هو عا   اعتبا ه أنه عملية إ سال عكثفة عن الرسائل االلكرتونية  الغري املرغوب فيها إىل املستخدعني
 1شصفة خاصة .)E_ mailعن شأنه  التأثري على شبكة االنرتنت عموعا و خدعة الربيد االلكرتوين ) 

كما أطلق عليه طوين عياال عيسي تسمية اإلغراق ابلرسائل 
"MultipostageExcessifsInondation ععتربا إايها وسيلة تستخدم غالبا ألغراض  "

ىل عستخدعي  شبكة االنرتنت  لعروض  ذات طاشع دعائي شواسطة دعائية و تقضي إب سال عكثف إ
 .2الربيد اإللكرتوين أو  القوائم الدعائية

على إثر عساشقة نظمتها الاركة األعريكية  1122( إىل سنة spamوترجع اجلذو  التا يية ملصطلح ) 
(HORMELFOODSإلطالق تسمية على الوجبة الغذائية املسماة ابللغة الفرنسي ) ة
(JOMBONépicé. و اليت  افقت اجلنود اآلعركيني أثناء احلرب العاملية الثانية )3 

( يف أحد   املسرحيات شعنوان  spamأعا شاكله احلايل فقد استخدم هذا املصطلح ) 
MontyPlyton » و اليت تضمنت   عاهدا خلادعة يف احد املطاعم األعريكية وهي تقدم لزابئنها ،  "

املوجودة  تضمنت تكرا ا  هلذا املصطلح عع  كل وجبة عقدعة ، و شغية عنهم يف  السخرية   قائمة ابألطعمة
(  عدة عرات شاكل  فكاهي  spamعلى هذا  التكرا  ،أخذ الفاكهيون يف ترديد  هذا املصطلح     ) 

 4غطى علي مجيع املمثلني الرئيسني يف هذه املسرحية  .

 ن املضمون أو االستخدام الغري املاروع  قبل ظهو  شبكة االنرتنتوكان أول ظهو  هلذا املصطلح يعرب ع
عدير التسويق لاركة  THURERGARYحيث قام  ARPANET "5و ذلك يف إطا  شبكة "

                                                 
 . 20اآلسكند ية ، عصر ، ص  0299ـاريف حممد غنام : التنظيم القانوين لإلعالانت التجا ية عرب شبكة االنرتنت ، دا  اجلاععة اجلديدة ، 1
وقية صاد  الطبعة الوضعية و االتفاقيات الدولية  املناو ات احلق ـ طوين عياال عيسي ، التنظيم القانوين لابكة االنرتنت  ، د اسة عقا نة  يف  ضوء القوانني  2

 . 320شريوت  ،لبنان ، ص    0229األويل 
 4-Klervi Renauin :Le spamming et le droit ;Thèse de Doctorat,Université De Grenoble ,France 

2006. 
4_ Klervi Renauin: Op Cit: P24.   

: Agency Projects Research dvancedA   (Networkابإلجنليزية  )شبكةوكالة عاا يع البحوث ملتقدعةARPANETـابكة"5
وعؤسسات  اجلاععات رشطأنائ هذا املاروع عن أجل .وزا ة دفاع الوالايت املتحدة عن 1968 أ ابنت( هو عاروع اطلق عام ARPANET:اختصا ا  )

http://www.tcs.hut.fi/Publications/arock/these_roeck.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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عن غري قصد إب سال  DIGITALEQUIPEMENTCORPORATIONاإلعالم اآليل  
قيمني  غرب و م أ  عتسببا شخص عن امل 044 سائل إشها ية ختص عنتوجا جديدا للاركة ملا يقرب عن 

 1يف حالة كبري عن عدم الرضا و سخط يف أوساط هؤالء املرسل إليهم .

أعا عن الناحية القانونية  فإنه و إن كان ال يوجد أي تعريف  مسي  للربيد الدعائي  فإن هناك شبه 
إ سال عدد كبري  يفإمجاع  على أنه تقنية  غري عاروعة و عزعجة غري عكلفة ابلنسبة ملرسلها ، وتتمثل 

 2عن الرسائل ذات املضمون التجا ي   شاكل عتكر  إىل أشخاص ال جتمعه ابملرسل أية عالقة .

 CNILو عن اللجنة الوطنية للمعلوعاتية و احلرايت شفرنسا 
(CommissionNationalD’informationetliberté)  0فقد عرفته  تقريرها الصاد  يف 

كمية كبرية عن الربيد شاكل عتكر  و غري عرغوب فيه  و له حمتوى غري أبنه "  إ سال   1111أكتوشر 
عاروع إىل أشخاص  ليس شينهم و شني املرسل إليه أية عالقة عقدية ، و يكون قد مث اختيا   شريدهم 

 .3اإللكرتوين شاكل غري عنتظم 

 ـ خصائص الربيد الدعائي : 2

نبغي توافرها  معلوعاتية الفرنسية أبن أهم خصائص اليت ييتضح عن التعريف الذي أو دته اللجنة الوطنية لل
 جمتمعة يف الرسائل حيت يكتسي الطاشع املزعج و الغري املرغوب فيه هي :

                                                 

. م ش شلعيد  قاعوس اإلعالم  اإلنرتنت املتوفرة, وتعترب أ ابنت النواة احلقيقة اليت أدت إىل ظهو  للكوعبيوترات األحباث الستغالل أعثل للقد ات احلساشية
 . 0290و االنرتنت، عناو ات الصفحات الز قاء العاملية ، اجلزائر ،اآليل  

1_ Klervi Renauin: Op Cit P25.   
 Guillaume Teissonniére :La lutte contre le spamming, de la confiance en l’économie numériqueـ 2

à la méfiance envers ses acteurs , article paru sur le site d’internet :juriscom .net . 
3-« L’envoi massif ;et parfois répété de courriers électroniques non sollicité ;à des personnes avec 

lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact et dont il capté l’adresse électronique de façon 

irrégulière , le plu souvent ;il s’agit de messages qui n’ont pas d’adresse  valide d’expédition ou 

de « reply to » ou d’adresse de  désinscription inexistante ou invalide »VINCENT FAUCHOUX   

PIERRE DEPREZ   ,   Le Droit De L’internet,   Lexis Nexis LITEC . 2008 ,Paris, France , P :160 0 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 : ويتم ذلك عادة شواسطة تقنيات و تطبيقات تكنولوجية ععدة ـ اإلرسال املكثف و املتكرر للرسائلأ 
 إىل الربيد الكرتوين  للمرسل إليهم عتسببة  عادة يفخصيصا  إل سال عدد كبري عن الرسائل االشها ية 

 ثقل حلواسيبهم اآللية  و ضعف يف تدفق االنرتنت ابلنسبة ملقدم خدعة الدخول .

:  Lecaractèrenonsollicitédesmessages:ـ عدم الرغبة يف استقبال الربيد الدعائي ب 
ل عثل هذه  يبدي أي  عوافقة  صرحية  الستقباوذلك أبن املستقبل أو املرسل إليه مل يعرب عن إ ادته و مل

 الرسائل .

ة ينبغي  : فلكي تكتسي الرسائل طاشع الالعاروعي انعدام العالقة املسبقة بني املرسل و املستقبلج ـ 
أن ال جتمع املرسل مبستقبل الرسائل أية عالقة عسبقة يف إطا  التعاعل املسبق عهما كان نوعه  ، فلو قام 

وقع الكرتوين  ابلتقاط مجيع عناوين الربيد  االلكرتونية  اليت قاعت شزاي ة عوقعه  و قام عثال صاحب ع
شبيعها ألحد الاركات التجا ية الستخداعها يف اإلشها  التجا ي ، فهذه احلالة عثال تعد مجعا غري عاروع 

" و    spammeurللبياانت  اخلاصة ملستعملي الابكة  و تنعدم فيها العالقة املسبقة شني املرسل"
 . spammé1"املستقبل "

لرقمي : خالفا  للقانون املتعلق ابلثقة يف االقتصاد ا د ـ عدم  اشرتاط الطابع الغري  املشروع للرسائل
  00(  الذي اشرتط يف نص عادته  LCEN) 2440جوان  21الصاد  يف  323ـ2440الفرنسي  قم 

رسائل نوه عنه أعاله مل يارتط ذلك  و اكتفي ابلقول أن الالطاشع التجا ي للرسائل فإن تقرير اللجنة امل
 lLeplussouventàcaractèrecommercia . "2تكون " يف الغالب ذات طاشع جتا ي ""

ولعل عوقف اللجنة كان أكثر توفيقا  إذ أن العربة يف حظر اإلشها  ابلرسائل الغري املرحب فيها يكون  
و األضرا   لنسبة للمستقبل عن إزعاجه  و التسبب يف شطئ  حاسوشه  أابلنظر لألضرا  اليت تسببها سواء اب

                                                 
1_  Klervi Renauin : Op Cit P35.   
 constitute une prospection direct l’envoi de tout message destine à promouvoir ,directement  ou “ـ2

indirectement , des biens , des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant 

des services “ Article 22 du loi LCEN .   
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الالحقة ابملقدم خدعة الدخول لابكة االنرتنت  ، وليس ابلنظر ملضموهنا  الذي قد يكون ذات طاشع 
 جتا ي أو سياسي و يتسبب يف نفض األضرا  .  

 اثنيا : األضرار اليت  يتسبب فيها الربيد الغري فيه :

اإلشا ة إىل أن  الربيد املزعج أو الغري املرحب فيه  يتمثل يف اإل سال املكثف  و املتكر  لرسائل لقد سبقت 
غري عرغوب فيها إىل املرسل إليهم و املستهلكني االلكرتونيني انطالقا عن شياانهتم الاخصية  ، وابلتايل 

ا يكون ععلن جتا ي  واآلخر تكون شني طرفني أحدمها قوي عادة ع  lespammingفإن العالقة  يف إطا  
 ضعيف  يتلقى هذه الرسائل دون  ضاه .

"  ابعتبا ها    spammeurوال يفي أن استعمال هذه الوسيلة حيقق  العديد عن املزااي ابلنسبة  للمعلن "
تقق له اقتصادا كبريا يف النفقات  املالية  خبالف لو مث ذلك عن طريق اإلشها  التقليدي  ، انهيك عن 

 1 هتا  يف الوصول و شسرعة إىل عدد هائل عن املستهلكني .قد

فإنه ال يفي عا هلذه الرسائل الغري املرحب هبا عن أثر يف   spamméأعا ابلنسبة للمستهلك االلكرتوين 
التسبب يف شطئ شريده االلكرتوين و إعاقته يف تلقي و قراءة  الرسائل اخلاصة شه  ، فضال عن شغله 

 .2 اخل  حاسبه اآليل مما يؤذي إىل إثقاله و شطئ حركتهملساحات كبرية د

لف البضائع يج   ملختكما أن هلذه الرسائل طاشعا إشها اي  وقد ة يف جذب قوية عادة عا تستهدف الرتو 
، وترك يف نفس املستهلك الرغبة يف فتحها و االطالع عليها ،وهي غالبا عا تكون عضللة و و املنتجات

 هدف الرتويج ملنتجات تضمن القضاء على الايخوخة هنائيا .غري صحيحة  كأن تست

                                                 
رسلة فإن ذالك ال امل ـ تقد  تكلفة إ سال   سالة إشها ية واحدة عن طريق الربيد العادي أكثر عائة ألف  سالة ابلربيد اإللكرتوين  ، وعهما زاد عدد الرسائل1

وهي أحدى    AOLيد االلكرتوين فقد أعلنت عثال شركة يؤثر يف التكلفة اإلمجالية  للرسائل املرسلة ، كما ان هذه النفقات يتحملها عزود اخلدعة الرب 
ل عن الرسائل زايدة ئالاركات اليت تقدم اخلدعة للمستهلكني  أهنا تسلمت يف اليوم الواحد أكثر عن عليون  سالة غري عرحب هبا  ، و قد كلفها هذا العدد اهلا

 .   13ال  للتخلص عنها   . شريف حممد غنام ، املرجع الساشق ، ص ساعة إتص 322ابملائة عن نفقات إضافية و أكثر م  93تقد  أبكثر عن 
 .Klervi Renauin: Op Cit P35  ـ 2
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و تكمن خطو ة هذه الرسائل يف كوهنا أيضا عصد ا حمتمال  ختفي يف ثناايها  فريوسات خطرية عن 
 شأهنا القضاء على نظام احلاسب اآليل  .

را   يسبب له أيضا أض ( فإن الربيد الغري املرحب فيه FAIأعا ابلنسبة ملقدم خدعة الذحول إىل االنرتنت )
وخيمة  عندعا يستخدم عرسل هذه الرسائل  شبكته الذي يضمن النفاذ إليها  و يقوم إبغراق  الربيد 
االلكرتوين للمستعملني  شعدة  سائل  مما يسبب له  اضطرااب يف الابكة  و شطئا كبريا يف تدفق االنرتنت 

واجهة د عرب اخلادم  فإن عقدم اخلدعة جيد  نفسه يف عإىل املستعملني   ، و حىت ال يتم إعاقة حركة الربي
عدة عااكل عنها  استغراق فرتات طويلة للتخلص عن هذه الرسائل  ضماان النسياشية احلركة داخل اخلادم 
اخلاص شه ، انهيك عن الاكاوى العديدة للمارتكني يف خدعة االنرتنت و اليت قد تصل إىل حد  فع 

 1زالة الضر  القائم  و املطالبة ابلتعويضات .دعاوى قضائية للمطالبة إب

 اثلثا :الوسائل الفنية املستخدمة يف مجع  عناوين الربيد االلكرتوين للمستخدمني :

هناك عدة طرق فنية   تلجأ إليها الاركات التجا ية الراغبة  يف القيام شعملية اإلشها   للحصول على 
ة اليت ، كأن تقوم هذه الاركات عثال شوضع  شعض األسئل البياانت الاخصية اخلاصة مبستعملي الابكة 

تتعلق ابلبياانت الاخصية للمستخدم ) االسم ، اللقب ، عنوان الربيد اإللكرتوين إخل (   وذلك عرب 
عواقعها االلكرتونية و يكون عن الضرو ي اإلجاشة عليها للولوج إىل عواقع أخرى   ، أو أن تلجأ إىل 

"  و اليت يتم تتبيثها ضمن القرص الصلب للمستخدم   cookisامللقبة ب " استخدام شعض امللفات
مبناسبة زاي ته ملواقع شعض الاركات التجا ية ،  و تسمح ابلتايل شتتبع عسا ات البحث اخلاصة شه و 

 2احلصول على  شياانته الاخصية و عنوان شريده االلكرتوين .

أخرى  عستعملة يف احلصول على هذه البياانت  كما أن هناك وسائل تقنية و وسائل تكنولوجية
ناوين الربيد ع الاخصية عنها عثال : تطبيقات آلية جتوب ابستمرا  الابكة حبتا عن الرعز   الدال على 

روف مة عن  حكذا  أنظمة يطلق عليها " القاعوس املهاجم " القائمة على استخدام قائااللكرتوين  ،  و 
                                                 

 .Klervi Renauin: Op Cit P 50  ـ 1
2- CHRISTIANE Férial SCHUHL , CYBERDROIT ; le droit à l’épreuve de l’internet , Dalloz, 

6éme edition 2012 -2013, France . p 315 . 
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ليت اتركيب العناوين االلكرتونية  ، وكذاك نظم " احلصاد " و االستعمال  يف  الاائعة اهلجاء املاهو ة  و 
مبوجبها  حيصل القائمون على اإلشها   على هذه العناوين عن خالل غرف الد دشة عواقع التواصل 

 1االجتماعي األخرى .

ية  ، فأهنا رتونو جتد  اإلشا ة إىل أنه عهما كانت الطرق املستخدعة يف احلصول على العناوين االلك
تعد طرقا غري عاروعة  عادام  مل يتم احلصول عليها  شرضاء املعنيني ، و هي التكتسي صفة الارعية إال 
يف حالة عا مث احلصول عليها مبوافقة أصحاب العناوين الذين يكون إبعكاهنم  استعمال حقه يف االعرتاض 

 2على  هذا االستخدام .

 نية  ملواجهة الربيد الغرب املرغوب فيه:رابعا : الطرق الفنية  القانو 

 ـ الطرق الفنية :0 

شغلت عسألة القضاء على الربيد الغري  املرغوب فيه و عواجهته ابل العديد عن الفنيني املختصني يف 
جمال تكنولوجيات اإلعالم االتصال  و الاركات املختصة يف عيدان املعلوعاتية و توصلت إىل إجياد العديد 

 ل الفنية و التطبيقات املعلوعاتية اليت  أهتا كفيلة شتحقيق هذه األهداف .عن الوسائ

" نظام يسمح  ابلتعرف على الرسائل  املوصوفة ابلغري املرحب فيها  lefiltrageفربانعج التنقية أو " 
 3عانعا دخوهلا إىل  الربيد االلكرتوين اخلاص ابملستهلك دون أن يتطلب اآلعر أدىن تدخل عنه .

أن هناك عن الوسائل الفنية أيضا عا يسمح  شعرقلة  حماوالت الاركات اإلشها ية  يف عساعيها   كما
، وذلك عن   SPAMWARلتصيد العناوين االلكرتونية  عستعملي االنرتنت عن  طريق تطبيقات 

                                                 
 . 920ـ شريف حممد غنام ،  املرجع الساشق ، ص 1

2- CHRISTIANE Férial SCHUHL ; OP CIT p 316 . 
3- Klervi Renauin: Op Cit p 168. 
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الذي يعمل على تضليل  هذه الاركات و تزويدها شعناوين إلكرتونية  ATI –SPAMخالل شراعج 
 1. خاطئة

قاعت اللجنة الوطنية الفرنسية   2442أيضا هناك تقنية التبليغ عن الرسائل املزعجة  ، ففي هناية سنة 
( الكرتونية تعمل على مجع  شكاوى و تبليغات  Boitàspaim(  إبنااء )CNILاملعلوعاتية )

احبة الرسائل الاركة ص عستخدعي االنرتنت  و د استها مث اختاذ اإلجراءات القانونية  الضرو ية يف عواجهة
.2 

 ـ اآلليات القانونية ملواجهة الربيد الغري املرغوب   يف التشريع الفرنسي : 7

 (leconsentementpréalabledel’internauteأو ) in – Optأـ نظــــــــــام ال  

أو الرضاء املسبق للمستهلك عقب عدة نقاشات فقهية  حادة    in –Optلقد  جاء تبين  نظام 
شني الدول األو شية انتهت شتكريس وجوب  احلصول على الرضاء املسبق  للمستهلك سواء ابلنسبة للربيد 

 3اإللكرتوين أو الفاكس  أو نظام املكاملات اآليل .

                                                 
 . 923ـ شريف حممد غنام ، املرجع الساشق  ، ص 1

2- Aujourd’hui la Boit à spaim est remplacée par la plateforme signal Spam . la Cnil a également  signé 
le 30 oct. 2007 une convention de partenariat avec l’association single spam définissant les modalité 
d’intervention de ces deux institutions dans la lutte contre le spam . 
  Les FAI se sont également fortement  et très tôt mobilisés dans   le combat contre le spamming ;AOL 
France tout particulièrement s’est investi pour sensibilisé  les pouvoirs publics sur le sujet et avait créé 
le site www .  antispam.aol.frrelayée dans ces actions par l’association des fournisseurs d’accès et des 
services internet (AFA) .  CHRISTIANE Férial SCHUHL ; OP CIT p 202,321 . 

 ـ لقد قاعت شتبين هذا النظام تقريبا كل الدول األو شية  نذكر على سبيل املثال عنها : شلجيكا ، أملانيا ، إيطاليا ، النمسا  .3
http://www.murielle-cahen.com/publications/p_spamming.aspMurielle Cahen ; le 

spamming ; article parue sur le site /  
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و يقوم هذا النظام على ضرو ة احلصول على الرضاء و اإلذن املسبق  عن جانب املستهلك  قبل أن 
عن طرف الاركات التجا ية  ، فإن مل   يرغب يف ذلك  فال  يصبح إبعكاهنا  يتم إ سال إليه أية إعالانت 

 ـ أي هذه الاركات ـ  إ سال هذه الرسائل و تكتسب ابلتايل صفة الربيد املزعج أو الغري املرغوب فيه .

و يتطلب هذا النظام أن يكون  ضاء املستهلك أو صاحب الربيد صحيحا ومث التعبري عنه شطريق 
سبقة مبعين قبل تلقي الرسائل االشها ية   ، وحمددا مبعين أن يكون عتعلقا مبعطيات حمددة  شخصية وع

صاد ة عن أشخاص حمددين شاروط ععينة و أن ال يتم إد اج هذه الاروط وخلطها شاروط عاعة عن 
 .1شأهنا أن تلتبس يف ذهن املستهلك  و تؤدي إىل جعل  ضائه ععيبا

لك على املستوى األو يب  عع صدو  التوجيه األو يب  املتعلق حبماية املسته كرس هذا النظام يف البداية 
، وذلك مبوجب املادة العاشرة اليت كرست   1112عاي 24يف جمال العقود املربعة عن شعد الصاد ة يف 

 2حرية املستهلك يف عدم تلقيه  للرسائل .

و املتعلق ابلتعاعل يف    2442جويلية  21مث أعقب ذلك تكريسه مبقتضى التوجيه األو يب الصاد  يف 
البياانت ذات الطاشع الاخصي و محاية حرية احلياة اخلاصة  يف قطاع االتصاالت و الذي نص يف عادته 

علي عا يلي : " ال جيوز استخدام الربيد اإللكرتوين أو البياانت الاخصية للمستهلكني يف اإلعالانت  92
 .3 شعد احلصول  على  ضائهم املسبق "التجا ية أو التسويق املباشر إال 

ولقد عملت احلكوعة الفرنسية على تبين أحكام هذه التوجيهية األو شية  عن خالل قياعها شسن القانون 
أنه ال جيوز استخدام   22املتعلق ابلثقة يف االقتصاد الرقمي املاا  إليه أنفا ، و الذي جاء يف نص عادته 

                                                 
و الذي ال يقوم فقط على شرط احلصول على  ضاء    " Double optـ ظهر يف اآلونة األخرية  نسخة  عن هذا النظام أكثر تطو ا ، وتتعلق ب نظام "1

ائل رسل املعلن  سالة إىل املستهلك يطلب فيها  عنه   ضاءه يف  تلقي  ساملستهلك وفقط ، و إمنا  ينبغي التأكيد على هذا الرضاء  ، و عثال ذلك  أن ي
 إشها ية ، و شعد أن يوافق  هذا األخري  تقوم الاركة املعلنة إب سال  سالة اثنية تطالبه فيها ابلتأكيد على  ضاءه .

 . 921شريف حممد غنام ،  املرجع الساشق ، ص  
2- Murielle Cahen ; le spamming ; article parue sur le site / 

http://www.murielle-cahen.com/publications/p_spamming.aspMurielle     
3- Directive 2002 /58/ CE du 21 juillet 2002 concernant le traitement des donnés à caractère 

personnel et la protection de la vie privé dans le secteur de la communication  électronique /JOCE , 

31juillet 2002 . 
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أاي كان نوعها  يف إ سال  اإلعالانت التجا ية و تسويق املنتجات  و  أية وسيلة اتصال  ابملستهلكني
 1اخلدعات إال شعد الرضاء املسبق للمستهلك .

شل ترد عليه  عدة استثناءات عنها إذا كانت هذه البياانت الاخصية     in –Optإن اآلخذ شنظام 
ك  سواء تعلق بة اإلشها   و املستهلمث جتميعها و احلصول عليها  شناء على تعاعل ساشق شني الاركة صاح

اآلعر   شعملية   شيع سلع أو تقدمي اخلدعات  و كانت هذه الرسائل  االشها ية هتدف إىل الرتويج  لنفس 
هذه اخلدعات و السلع ، أو إذا كانت   هذه الرسائل عوجهة إىل عنوانني شريدية ألشخاص طبيعيني  

 2ت عاعة أو خاصة  .عنحت  هلم حبكم طبيعة وظائفهم ضمن شركا

خمالفة جزائية يتعرض عرتكبها فضال للعقوابت املنصوص   in –Optو ياكل عدم احرتام   نظام 
أو و   عن كل  232عليها  يف نصوص  القانون املتعلق ابملعلوعاتية و احلرايت إىل غراعة عالية قد ها 

 3 سالة.

 

 

                                                 
1- L’article 22 de la loi  pour la confiance dans l’économie numérique procède à la transposition 

de l’article 13 de la directive européenne st pose ainsi un principe d’interdiction  à l’utilisation  de 

l’adresse d’une  personne physique à des fins de prospections commerciales avant d’avoir obtenu  

son consentement  préalable .   Guillaume Teissonniére : op cit . p 08 . 
2-  CHRISTIANE Férial SCHUHL : Op Cit ; p 318-316 .L’article 22  du loi « LCEN »  dispose 

«  toutefois ; la prospection directe par  courrier électronique  est autorisée si les coordonnés  du 

destinataires  

 Ont été  recueillies  directement  apurée de lui ; dans le respect  des disposition  de la loi n 78-17 

du 6 janvier  1978 relative  à l’informatique ; aux fichiers et aux liberté , à l’occasion d’une vente  

ou d’une prestation  d’un service ; si la prospection  direct concerne des produits ou services  

analogue  fournis  par la même personne physique ou morale ; st si les destinataire se voit  offrir , 

de manière expresse et dénuée d’ambigüité ; la possibilité de s’opposer , sans frais ; hormis  ceux 

liés  à la transmission du refus , de manière simple ;à l’utilisation  de ses coordonnées lorsque 

celles –ci sont recueilles et chaque fois qu’un courrier électronique  de prospection  lui est 

adressé/ »          
3-  art  R 10-10 du CPCE (Code des procedures civiles d'exécution) 
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 ب ـ موقف القضاء الفرنسي :

 leالفرنسي  فيما يص ععاجلته ملوضوع الربيد الغري املرغوب فيه إن املتتبع  ملوقف القضاء 
spamming   يلمس شصفة جلية ذلك التحول و االختالف يف األسس القانونية  املستند  عليها عن

 .2440قبل خمتلف اجلهات القضائية  و ذلك   قبل صدو   قانون الثقة يف االقتصاد الرقمي  سنة 

(  شفسخ عقد االشرتاك يف شبكة  FTIالفرنسية لالتصاالت  التفاعلية )  فعلى أثر   قيام  الاركة
عن القانون املدين  1120و1123االنرتنت ألحد زابئنها   دون  إعذا  و دون تعويض على أساس املواد 

عن خالل قياعه إب سال  سائل إشها ي إىل عنتدايت املناقاة     lespamming،   لكونه كان  ميا س 
 فضت عن خالله  2441فيفري  02(  قرا  يف TGIdeRochefort-sur- Mer،أصد ت  )

طلب املارتك يف التعويض على  أساس أن عا قام شه يعد إخالال  ابلتزاعات عفروضة عليه عصد ها  
 . 1( اليت استقر العمل  هبا يف إطا  شبكة االنرتنت  lesusagesالعادات ) 

( أعرا استعجاليا  فض فيه  دعوى أحد TGIdeParis) أ صد  2442جانفي  13كما أنه و شتا يخ 
املارتكني   قام شرفعها على عقدم خدعة النفاد إىل شبكة االنرتنت الذي قام شفسخ عقد اشرتاكه دون  
إعذا  و دون تعويض عسببا له أضرا  ، على أساس أن عا أقدم  عليه  عقدم اخلدعة يعد نتيجة طبيعية  

 2تزاعات التعاقدية  املفروضة علية .لعدم احرتام املارتك لالل

و عا ميك عالحظته شاأن هذين القرا ين  الصاد ين قبل تبين احلكوعة الفرنسية للقانون املتعلق ابلثقة 
عن املما سات  الغري   lespammingيف االقتصاد الرقمي و هو أن احملاكم الفرنسية كانت  تعترب 

 تقاليد السائد يف شبكة االنرتنت ، و أن  ا تكاهبا يعد إخالالاملاروعة و اليت تتنايف عع األعراف و ال
ابلتزام تعاقدي  لكون العقد ال يلزم األطراف مبا و د فيه و فقط شل يتناول أيضا عستلزعاته وفقا للقانون و 

 العرف و العدالة .

                                                 
    TGI  de Rochefort-sur- Mer ,28 fév 2001,Monsieur christophe G  C/ SA FRANCE  télécom ـ1

.www . Legalis .net 
 .TGI de Paris ord ,réf ,15 janv 2002 Monsieur P.V /C/Sté Liberty Surf et stéـ 2

.www . Legalis .net 
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و ه أيخذ هبذه ري شدوهذا القضاء ميكن أيضا اآلخذ شه القضاء اجلزائري نظرا لكون القانون املدين اجلزائ
 عن ق م ج. 142األحكام و ذلك يف نص املادة 

 21و الصاد  شتا يخ   323ـ2440أعا شعد صدو  القانون املتعلق ابلثقة يف االقتصاد الرقمي   قم 
، فإن األحكام القضائية الصاد ة عن خمتلف اجلهات القضائية جاءت لتتماشي عع عا   2440جوان 

( ، مبعين إدانة مجيع  مجيع الوسائل  اليت   in –Optتداشري وخصوصا نظام  ) جاء شه هذا القانون عن
 1تستخدعها  الاركات اإلشها ية عن أجل  جتميع البياانت  الاخصية ملستخدعي الابكة.

 ( :out–Optـ القانون األمريكي و نظام :)2

 spammingيل ملكافحة على خطى نظريه الفرنسي ، قام املارع األعريكي إبصدا  القانون الفيد ا
 LeCan –spam Act(controlingtheو املسمي ابإلجنليزية :)  0222ديسمرب  90الصاد  يف 

assaut of non-sollicited pornography and marketing Act) 

و الذي تبين جمموعة عن التداشري التاريعية  عنها  السماح إب سال الرسائل الغري املرغوب فيها ذات 
 out–Opt .2لتجا ي  استنادا إىل نظام الطاشع ا

ويقوم هذا النظام على أساس أن  شعث الرسائل اإلشها ية إىل املستهلك اإللكرتوين ال يعد عمال غري 
عاروع طاملا أن هذا األخري مل يعرب عن  غبته يف عدم استالعها و عدم استالم املزيد عنها  ،   فإن هو 

و ابلتايل أصبح غري  spammingعلن طاشع  الغري املرغوب فيه   عرب  فضه هلا صراحة  أكتسي فعل امل
 3عاروع .

                                                 
أو و  2222( شغراعة عالية قد ها   ABSعسريي أحد الاركات املسماة ) 0223عاي  92ـ  فقد  أدانت حمكمة االستئناف شبا يس قي قرا  هلا شتا يخ 1

و قد استند يف حيثيات قرا ها على نصوص القانون املتعلق ابملعلوعاتية و احلرايت   spammingرتوين الغري املرحب فيه  نظرا لقياعها إب سال شريد  اإللك
 الذي يعاقب كل تصرف يهدف إىل مجع شياانت شخصية مبا فيها عنوان الربيد اإللكرتوين دون املوافقة املسبقة لصاحبه

 0 CA Paris .11 ch. .sect.B 18 mai 2005 Fabrique .H.C/Ministère public .not / VINCENT 

FAUCHOUX   PIERRE DEPREZ.op cit p161. 
2 -CHRISTIANE Férial SCHUHL ; op cit p 324 . 

 . 900ـ شريف حممد غنام ،  املرجع الساشق ، ص 3
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 يف  ضوء القانون اجلزائري :    spammingـ األسس القانونية اليت ميكن اإلستناد إليها ملكافحة   6

ميكن طرحها أيضا يف اجلزائر نظرا لكون أن شبكة  spammingإنظاهرة الربيد الغري املرحب فيه 
مبا تقدعه عن خدعات ذات طاشع عاملي ، خاصة يف ظل التزايد املستمر لعدد عستعملي الابكة  االنرتنت 

يف اجلزائر و كثرة األشخاص الذي ميلكون شريدا إلكرتونيا  ، وتوجه احلكوعة اجلزائرية حنو تبين التجا ة 
 االلكرتونية  .

عن مما سات   وعا  قد ينجم   عنها  و يف ظل غياب نصوص قانونية كفيلة شتأطري التجا ة اإللكرتونية 
، عا هي   خمتلف اآلليات القانونية ـ يف إطا   spammingغري عاروعة ك الربيد الغري املرحب فيه أو 

القواعد العاعة ـ اليت قد يلجأ إليها القاضي اجلزائري  ملواجهة  هذه الظاهرة إذا عاعرضت عليه  عنازعة يف 
 هذا اخلصوص ؟.

وين  جيرم صراحة  ظاهرة الربيد الغري املرغوب فيه ،  يدفع القاضي اجلزائري إىل إن غياب نص قان
االستعانة ابلقواعد العاعة سواء يف  قانون العقوابت أو يف  شعض قوانني اخلاصة  لعلها تسعفه أبحكام  

طاشع الربيد الغري  يقانونية و تداشري جتعله ـ يف إطا  احرتام عبدأ الارعية ـ  جيرم شعض السلوكيات اليت تكتس
 املرغوب فيه ، و اليت عن أمهها عايلي :

من  0مكرر  246ـ جنحة إدخال معطيات بطريق الغش  يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات  املادة 9
 :ق ع 

إذا كان عفهوم الربيد الغري املرغوب فيه استنادا إىل عا سبق شيانه  هو عبا ة عن إ سال  علح عتكر   
ون  ضا املستقبل ) املستهلك (  و ذلك عرب شريده اإللكرتوين   الذي يعد نظام  أليا للمعطيات لرسائل  د

، فإن  هذا السلوك يدخل   شال شك  يف  السلوك اإلجراعي  املكون للنموذج القانوين  جلنحة إدخال 
ى عقوشته  مبقتضى لععطيات شطريق الغش يف نظام  املعاجلة اآللية للمعطيات  ، الفعل املنصوص عليه و ع

 عن قانون العقوابت اجلزائري . 9عكر   210املادة 
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ـ  جنح املتعلقة إما بتجميع  أو حبث أو االجتار يف معطيات خمزنة أو معاجلة أو مرسلة عن طريق 0
 من ق ع : 7مكرر  246منظومة معلوماتية 

ريق الاراء عن اإللكرتوين  عن ط ذلك يف احلالة اليت تصل فيها الاركة  املعلنة  على عناوين الربيدو
 قبل عؤسسات  خمتصة يف جتميع البياانت الاخصية  سواء شطريقة شرعية أو غري شرعية .

 ـ عندما يكون الربيد الغري املرحب فيه يتضمن رسائل إشهارية كاذبة أو مضللة :2

لربيد الغري يف شكل  اقد تكون الرسائل اإلشها ية اليت يتم إ ساهلا إىل  أصحاب الربيد االلكرتوين 
املرحب فيه تتضمن  ععلوعات كاذشة  أو غري صحيحة  و لكنها تصاغ يف عبا ات أو صو   عن شأهنا أن 

 ترتك انطباع غري حقيقي  لدى املستهلك عن الائ املعلن عنه  و يؤدي شه ذلك إىل اقتناءها.

كل عن يدع املستهلك أو    2441فرباير  23الصاد  يف  42ـ41عن  القانون  22ولقد جرعت املادة 
 حياول خداعه أبي وسيلة كانت  حول النتائج املنتظرة عن املنتوج . 

 ـ مساس الربيد الغري املرحب فيه ابحلياة اخلاصة للمرسل إليهم : 6

إن احلصول على عناوين الربيد االلكرتوين لألشخاص  دون عوافقتهم  و إ سال عدد كبري عن الرسائل   
إىل هذه العناوين  و إغراقها  هبا  دون  ضاء أصحاهبا  ال شك يف أنه ميثل اعتداءا  على   و شاكل عتكر 

 خصوصية هؤالء املستهلكني .

كما أن  عناوين الربيد االلكرتوين تعد  أحد  أهم البياانت الاخصية  احملمية مبوجب احلق يف احلياة 
 هبا يعد اعتداءا على  حياهتم اخلاصة  .اخلاصة  ، وكل  جتميع أو حصول عليها دون عوافقة  أصحا

و لقد جرم املارع اجلزائري  كل سلوك عن شأنه  املساس حبرعة احلياة اخلاصة  أبية تقنية كانت و ذلك 
عكر  عن قانون العقوابت  ،  غري أنه و ابستقراء نص هذه املادة يتضح جليا  أبهنا   242يف نص املادة 

لداخل ضمن الربيد الغري املرحب فيه  ، لكوهنا حددت األفعال اجملرعة ال ميكن أن تنطبق على السلوك ا
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فقط يف نقل املكاملات و التقاط الصو  ،ومل تتضمن  جترميا ألفعال ميكن تصنيفها ضم الربيد الغري املرغوب 
 فيه. 

 خامتـــــة 

تمع إىل دفع اجمل  لقد أدى االنتاا  الواسع لابكة االنرتنت  و ذيوع استعماهلا عن قبل كافة شرائح
شعض الاركات التجا ية  خاصة عنها تلك العاعلة يف عيدان التجا ة االلكرتونية  إيل التفكري يف استعماهلا 

ا للرتويج  ملختلف سلعها و خدعاهتا  عستفيدة عن  خمتلف التطبيقات التكنولوجية و التقنيات  اليت أاتحته
 الابكة .

خدعي الابكة أحسن وسيلة م اللجوء إليها عن قبل هذه الاركات و قد كان الربيد االلكرتوين  ملست
الستعماله يف اإلشها  ،  فلجأت إىل طرائق عتعددة للحصول  على عناوين الربيد االلكرتوين  سواء  كانت 

هذه الطرق  ذات طاشع تقين ععلوعايت  أو جتا ي  يتم عن طريق شراءها عن الاركات املختصة و   ذلك   
 أو عوافقة أصحاهبا . دون  ضاء 

و شعد أن يتم احلصول على عناوين الربيد اإللكرتوين للمستهلك  تقوم الاركات التجا ية إبغراقه شواشل 
عن الرسائل شاكل عكثف و عكر   دون أن تكون له أدىن  غبة يف تلقي عثل هذه الرسائل ، و قد أطلق 

 . lespammingاملرحب فيه أو   على هذه التسمية عسميات عديدة عنها   : الربيد الغري

إن الربيد الغري املرحب فيه  سلوك قاعت حبضره صراحة شعض القوانني املقا نة عنها  كالفرنسي و 
األعريكي على حنو سبق شيانه  ، أعا شاأن القانون اجلزائري فال توجد نصوص خاصة ملواجهته ، وعا على 

انة صوص سوى الرجوع إىل القواعد العاعة عن طري  االستعالقضاء اجلزائري أن عرضت عليه عنازعة هبذا اخل
 شبعض النصوص القانونية   يف قانون العقوابت أو القوانني اخلاصة .

و عاعن شك يف أن  أهم عا ميكن اخلروج عن عالحظات  و توصيات شاأن د اسة هذا املوضوع عا يلي 
: 
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عر شقانون احلديثة يف عيدان القانون سواء تعلق اآل ـ  د اسة عوضوع الربيد  الغري املرحب فيه عن املواضيع 
االنرتنت أو  قانون التجا ة اإللكرتونية أو قانون االستهالك ، لذلك وجب التعريف شه و إحاطته ابلد اسة 

 القانونية املستفيضة  .

شل إن  ،ـ انطالقا عن فكرة عاملية شبكة االنرتنت ، و كون هذه األخرية شائعة االستعمال يف اجلزائر 
استعماهلا  يف اطرد عستمر مما حيتم  سن تاريعات خاصة  عن شأهنا عواجهة ظاهرة الربيد الغري املرحب 

 فيه  عن طريق جترميها  و فرض عقوابت عناسبة على عرتكبيها .

 ـ إذا مل يكن عن اجملدي سن تاريعات خاصة للوقاية عن الربيد الغري املرحب فيه فال عناص عن أعادة النظر
يف شعض األحكام القانونية  يف قانون العقوابت أو شعض القوانني اخلاصة مبا عن شأنه أن يسعف القاضي 

 اجلزائري شبعض القانونية اجملرعة  لظاهرة الربيد الغري املرحب فيه.
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 خصوصية الركن املعنوي يف اجلرائم االقتصادية

 الدكتو : فياليل شوعدينتت إشراف                                    حزاب انديةاألستاذة:           
 أستاذ التعليم العايل                               نائي للمؤسساتاجل القانون يف دكتو اه طالبة

 احلقوق والعلوم السياسيةكلية                                       احلقوق والعلوم السياسيةكلية     
 لعباسسيدي ششجاععة جياليل الياشس                            سيدي شلعباسشجاععة جياليل الياشس 

 ملخص: 
الركن املعنوي يف اجلرائم االقتصادية ذو خصوصية عتميزة، يرتاوح شني االقصاء يف شعض اجلرائم وشني االفرتاض يف    

يس يف كلها، ل البعض اآلخر، مما حذا ابلفقه إىل القول شضعف عكانته يف البنيان القانوين جلرائم االقتصادية، وإن كان
فإن كثرة احلاالت اليت م فيها إقصاؤه ضمنا يصعب ععها القول أهنا حاالت استثنائية عن القاعدة العاعة، شل هي تعبري 
عن سياسة جزائية عرنة قائمة على اعتبا ات محاية السياسة االقتصادية عن شعض املخاطر، اليت تقتضي سرعة التدخل 

 وصدا خلرق هذه القواعد تت غطاء صعوشة إثبات اخلطأ. لفاعلية النصوص املنظمة هلا، 
 الكلمات املفتاحية:

 الركن املعنوي، اجلرائم االقتصادية ، القصد اجلنائي، اخلطأ.
Résumé : 

    Le pilier moral des crimes économiques comporte une distinction distincte qui va 

de l'exclusion dans certains crimes à la présomption dans d'autres, ce qui implique 

qu'elle est faible dans la structure juridique des crimes économiques, mais pas dans 

tous les cas. Mais plutôt l'expression d'une politique pénale souple fondée sur des 

considérations de protection de la politique économique contre certains risques qui 

nécessitent une intervention rapide de l'efficacité des textes qui les réglementent et 

une violation de ces règles sous couvert de la difficulté de prouver l'erreur 0 

Mots clés  :  

Elément moral, crimes économiques, intention criminelle, erreur0 
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 مقدمة:

عن املبادئ األساسية يف التاريعات املعاصرة أنه ال جرمية شدون  كن ععنوي. فاجلرمية مثرة لكيانني،     
أحدمها عادي واآلخر ععنوي، ومها الزعان لقيام اجلرمية، فإذا ختلف أحدمها اهنا ت اجلرمية شرعتها. واألصل 

 نوي يتخذ صو ة القصد اجلنائي عا مل ينص املارع على وقوع اجلرمية خبطأ صراحة.أن الركن املع

فالركن املعنوي عالقة ترشط شني عادايت اجلرمية وشخصية اجلاين، هذه العالقة حمل للوم القانون، تتمثل   
 شد لقيام أي وال(،9)يف سيطرة اجلاين على الفعل وآاث ه، وجوهرها اإل ادة، وعن مثة فهي ذات طبيعة نفسية

كغريها عن اجلرائم تتطلب هذا ( 0)جرمية الشد عن توافر هذا الركن، شاقيه العلم واإل ادة، واجلرائم االقتصادية
 الركن.

إال أن د اسة الركن املعنوي يف هذه الطائفة عن اجلرائم  فيه صعوشة كبرية، هذا  اجع  لطبيعتها اخلاصة   
 العاعة املقر ة للركن املعنوي يف غريها عن اجلرائم ، وتطلبت إضعافاليت استوجبت  اخلروج عن القواعد 

الركن املعنوي وعدم التادد يف إثباته خاية أن يودي تري هذا الركن، يف شعض احلاالت إىل عدم تطبيق 
خالفا للقواعد –النصوص االقتصادية وتركها حربا على و ق. وهكذا افرتضت شعض النصوص التاريعية 

 .(2)ام الركن املعنويقي -العاعة

شيد أنه يثو  التساؤل عن طبيعة هذا الركن يف اجلرائم املذكو ة، فهل تطبق عليه القواعد العاعة يف الركن     
املعنوي أم أنه يتميز شطبيعة خاصة تول دون  ذلك؟ وملعاجلة هذه اإلشكالية ا تئينا تصميم هيكل الد اسة 

 عقدعة وخامتة إىل حمو ين أساسني:البحثية وذلك شتقسيم الد اسة جبانب 

 احملو  األول: صو  الركن املعنوي يف اجلرمية االقتصادية.
 احملو  الثاين: ضآلة وضعف الركن املعنوي يف اجلرمية االقتصادية.

 احملور األول: صور الركن املعنوي يف اجلرمية االقتصادية

(  العناصر النفسية élément psychologique de l'infractionيضم الركن املعنوي للجرمية )   
، والركن املعنوي إ ادة جرعية، وتستمد هذه الصفة عن (0)هلا ويعين ذلك أن اجلرمية ليست كياان نفسي
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اجتاهها إىل عادايت غري عاروعة، وهي املادايت اليت تقوم عليها اجلرمية، وشذلك تعد اإل ادة جوهر الركن 
بقا  التاليتني: إعا صو ة اإل ادة الواعية واليت تقصد إحداث النتيجة طاملعنوي وهي أتخذ صو ة عن الصو تني

ملا هو عنصوص عليه يف قانون العقوابت، وتسمى يف هذه احلالة شصو ة القصد اجلنائي، وإعا صو ة اإل ادة 
 املهملة واليت تقوم ابلفعل فتقع النتيجة عن غري قصد وتسمى شصو ة اخلطأ. وعليه سنتناول شد اسة كل

صو ة عن هاتني الصو تني على حده. شدءا  شصو ة القصد اجلنائي يف اجلرمية االقتصادية )أوال (، مث تليها 
 صو ة اخلطأ يف اجلرمية االقتصادية )اثنيا(.

 :أوال: صور القصد اجلنائي يف اجلرمية االقتصادية

 اجلرائم على كتفى ابلنص يفمل يعرف املارع اجلزائري القصد اجلنائي على غرا  غالبية التاريعات وا   
. وأعام  صمت التاريعات اجلزائية اجتهد الفقه  يف  إعطاء تعريفات خمتلقة تصب يف عضمون (3)العمد

واحد يدو  حول نقطتني: تتمثل األوىل يف اجتاه إ ادة اجلاين إىل ا تكاب اجلرمية، أعا النفطة الثانية فتتمثل 
(0)يف ان يكون الفاعل على علم أب كاهنا

فإذا اجتمعا هذان العنصران ععا )العلم واإل ادة( قاعت صو ة ، 
 القصد اجلنائي، وابنتفائهما أو انتفاء أحدمها ينتفي هذا األخري.

شناء على ذلك ميكن تعريف القصد اجلنائي أبنه: " علم شعناصر اجلرمية وإ ادة عتجهة إىل تقيق هذه   
 قصد اجلنائي مها : العلم واإل ادة.وشذلك عنصري ال( 2)العناصر أو القبول هبا"

اجلرمية االقتصادية هي كغريها عن اجلرائم  األخرى، تقوم على عنصري العلم واإل ادة، أي ضر ة توفر    
الركن املعنوي يف صو ة القصد، لكن شرجوع للواقع جند األعر يتلف ، أن هذه الطائفة عــــــــن اجلرائم ال 

لقصد ا اليت تكم اجلرمية يف القواعد العاعة،  ففي كثري عن األحيان يتم افرتاض اتتقيد ابألحكام العاعة ذاهت
 . سواء يف عنصر العلم )أ( أو عنصر اإل ادة )ب(. (2)اجلنائي

 افرتاض العلم ابجلرمية يف اجلرمية االقتصادية: -أ

هلا ،شال شد  لركن املادياملألوف يف القانون اجلنائي أنه ال يكفي إلدانة الاخص جبرمية ععينة ا تكاب ا
، وشذلك جيب أن يامل علم  (1)التحقق عن علم اجلاين مبوضوع املصلحة حمل االعتداء، واحملمية قانوان



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
15 

 

222 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

اجلاين عا يتطلبه القانون لبناء اجلرمية واستكمال كل  كن عنها عناصره كي يقال أبن عنصر العلم قائم يف 
(92)القصد

ائع وعلم ابلقانون، وشعبا ة أخرى جيب أن ينصرف علم ويقوم هذا العنصر على علم ابلوق، 
(99)عرتكب اجلرمية إىل العلم مبادايت اجلرمية، والعلم شعدم عاروعية هذا النااط

. 

لكن إذا كان األصل أن العلم ابلوقائع يضع لألحكام العاعة يف القانون، فاألعر خمتلف يف اجلرمية   
ني لعاعة وذلك ابالجتاه حنو افرتاض هدا العلم، وعرد ذلك أن القواناالقتصادية حيث فيه خروج عن املبادئ ا

االقتصادية تنظم عالقات جتا ية وعالية اقتصادية، وهذه العالقات هي يف تغري عستمرة  وهذا حسب 
الظرف اليت تعياها الدولة عن جهة، وعن جهة أخرى أن اجلرائم االقتصادية اليت تنص عليها هذه القوانني 

 يف الغالب عتعا ضة عع األخالقوالقيم  السائدة يف اجملتمع.ال تكون 

أعام ضرو ات تطبيق السياسة االقتصادية وتنفيذ أحكاعها ومحايتها، دفع ذلك أغلب التاريعات إىل و 
إضعاف الركن املعنوي   وعدم التادد يف إثباته وذلك عن طريق افرتاض  العلم ابلوقائع والعلم ابلقانون 

.  يقوم هذا العنصر على العلم ابلوقائع (90)اجلناة عرتكيب اجلرائم االقتصادية عن العقابللحد عن إفالت 
 (.0( والعلم ابلقانون )9)

وقائع ال يكفي إلدانة  املتهم اب تكاب جرمية أن يفهم الإفرتاض العلم مبادايت اجلرمية االقتصادية: -0
ليت جتعل عن جرمي القانوين هلا والاروط القانونية ااملرتكبة كما فهمها املارع، شل حيب عليه أن يعلم ابلت

أي  (92)هذه الوقائع جرمية، فالعلم هنا نوعان: علم ابلتكييف القانوين للوقائع وعلم ابلتكييف اجلنائي هلا
افرتاض العلم ابلقانون، وهو عوضوع ينطوي على صعوشة عبدئية، فإذا كان القول هبذا املبدأ سائغا ابلنسبة 

ابجلرائم الطبيعية، فتغيب احلكمة عن هذا املبدأ إذا عا طبقناه على اجلرائم عوضوع البحث ملا يسمى 
واملقصود هبا األفعال واالعتناع عنها اليت جيرعها القانون هبدف تنظيم شعض املصاحل االقتصادية االجتماعية 

جرمي لدى األفراد. ر العلم ابلتواليت قد ال تتناىف عع األخالق عثال اجلرائم االقتصادية   فيغلب أال يتواف
فهذا االفرتاض جيعل عن فكرة القصد اجلنائي يف جانب أساسي عنها تقوم على حمض جماز مما ياوه هذه 

 .(90)الفكرة
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وابلتايل جيب النظر إىل اجلرائم االقتصادية عن عدة أوجه تتم افرتاض العلم وتتمثل هذه األوجه فيما     
 يلي:

 وآاث ها الوخيمة على االقتصاد الوطين للدولة. خطو ة هذه اجلرائم -

صعوشة إثبات العلم يف هذا النوع عن اجلرائم، مما سيؤدي إىل إفالت العديد عن اجملرعني وتاجيع الغري  -
 على ا تكاهبا.

افرتاض العلم يتطاشق عع الواقع، إذ أن عن يقم شتحصيل أعوال الدولة ال ميكن له أن يدفع أبن ال يعلم -
 .(93)ذه األعوال أعوال عاعة أو أنه ال حيمل صفة القاشضأن ه

فمن املسلم شه يف اجلرائم االقتصادية أن النص القانوين ال يكتفي ابلنص على أن واقعة عا هلا صفة    
اجلرمية فالبيع جرمية، ولكن  البيع شسعر ععني ولصنف ععني، فأمهية العلم ابلقانون تبلغ ذ وهتا، ألهنا يف 

عال عاروعة ولكن املارع االقتصادي يدخل عليها  تنظيمات ععينة وهذا عن أجل تقيق األصل أف
 .(90)السياسة االقتصادية للدولة

أن العلم  عن املبادئ األساسية يف التاريع إفرتاض العلم بعدم املشروعية يف اجلرائم االقتصادية:-7
ون ليس ابلقاعدة الاهرية "اجلهل ابلقانابلقانون عفرتض شقرينة قاطعة ال تقبل إثبات العكس،  أخذا 

. واليت تاكل جزء عن املبادئ العاعة للقانون اليت فرضتها ضرو ات النظام االجتماعي ولقد لقي (92)عذ ا"
هذا االفرتاض  يف النظام االجتماعي، ويف قانون العقوابت نقدا شديدا وعع ذلك فقد قيل يف تربيرها  يف 

املارع يضمن لألفراد عدم ععاقبتهم دون إخطا هم  عسبقا مبا هو ممنوع أو مبا  النطاق اجلنائي أنه إذا كان
 .(92)أيعر شه، فإنه يف عقاشل ذلك يفرض عليهم التزاعا ابلعلم قيل العمل

وفيما يتعلق ابجلرائم االقتصادية فال يوجد أي نص تاريعي مييزها عن غريها، مما يدعوين إىل القول أبن    
ادية ص القانونية عفرتض وعتطاشق عع القواعد العاعة، ونظرا ملا تتميز شه التاريعات االقتصالعلم هبذه النصو 

عن كثرة وتنوع كما أهنا سريعة وعتغرية، زد على ذلك أهنا ال تتناول أوضاعها يفرتض على الاخص العادي 
لك فقد اجته جانب ذععرفتها مبا فيها عن فنيات تتاج  إىل خمتصني وذوي خربة ابملسائل االقتصادية، ل
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عن الفقه إىل إقاعة العلم ابلقوانني االقتصادية على أساس التفرقة شني عن يقتضي عمله أبن يلم ابلقوانني 
رب فعليه أن يعلم هبا وال يعذ  جبهلها وتكون القرينة حبقه قاطعة ال تقبل إثبات العكس، وشني غريه ملن تعت

 نه يكون ععذو  إذا لـــــــم القوانني االقتصادية ابلنسبة له عا ضة فإ

وليست قاطعة (91)يتسن له العلم ابلقوانني االقتصادية  وتكون القرينة حبقه شسيطة قاشلة إلثبات العكس
 . (02)وهذا عا يتالءم عع واالجتاهات احلديثة  للسياسة اجلنائية

 إفراض اإلرادة يف اجلرمية االقتصادية:-ب

داي املكون للقصد اجلنائي، فهي عبا ة عن نااط نفسي واع يتجه اجتاها جتعترب اإل ادة العنصر الثاين     
حنو غرض ععني، ويسيطر على احلركات العضوية ويدفعها إىل شلوغ هذا الغرض ، ويقصد هبا إ ادة السلوك 
وإ ادة النتيجة، حيث يتصو  الاخص الغرض الذي يسعى إىل شلوغه، مث يتصو  الوسيلة اليت تؤدي إىل 

(.09)ا اهلدف، ويفرغ ذلك كله يف النااط اجملرم تقيقا للنتيجة اجلرعيةشلوغ هذ
 

شذلك تاكل اإل ادة احملرك األساسي حنو اختاذ السلوك اإلجراعي سواء كان سلبيا أو إجياشيا للجرائم    
ت اذات السلوك احملض وهي احملرك حنو تقيق النتيجة ابإلضافة إىل السلوك اإلجراعي ابلنسبة للجرائم ذ

 النتيجة، ولإلدا ة أمهية قصوى يف نطاق القانون اجلنائي، فهل ينطبق نفس األعر على اجلرمية االقتصادية؟

تقلص اإل ادة يف اجلرائم االقتصادية:  يري جانب عن الفقهاء كاألستاذ لوشري يف فرنسا والليدي ووتن -9
ط ، تصادية، ويكفي احلديث عن  كن العلم فقأنه ال يوجد دو  كبري لإل ادة يف اجلرائم االق (00)يف إجنلرتا

وهذا سواء اجتهت إ ادة اجلاين إىل تقيق النتيجة أو شقية يف إطا  السلوك،  ابلتايل هذا  االجتاه يقر  أبن 
 . (02)اجلرمية عقصودة ابلرغم عن حديثهم عن  كن العلم فقط، وإغفاهلم احلديث عن اإل ادة

ابلعلم فقط: ال ميكن أن تقوم املسؤولية على العلم وحدة، فإ ادة والعلم عدى قيام اجلرمية االقتصادية  -0
عرتبطان شبعضهما ا تباطا وثيقا غري قاشل لالنفصال، وتعترب اإل ادة العنصر األساسي يف القصد اجلنائي 

إل ادة عا عن علم دون إ ادة، فا ويف الركن املعنوي على وجه العموم، فال يتصو  أن يقوم أحد شتصرف
ساس املسؤولية تقوم وجودا وعدعا ععها، فإذا انتفت اإل ادة انتفت املسؤولية،  فاإل ادة جوهر أ
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، ولذلك فمن املتفق عليه أنه شتوافر العلم فإن اإل ادة عفرتضة، وشذلك جند عبء إثبات اإل ادة (00)املسؤولية
 ال يقع على النياشة العاعة.

به ية  تقوم على العلم فقط أعر غري عقبول يالطه الاك وجبانوعليه فإن القول أبن اجلرمية االقتصاد  
فليس عن املتصو  قيام القصد ابلعلم دون اإل ادة اليت تسبقه، فال يتصو  قيام أحد شتصرف  (03)الصواب

 عا عن علم عا مل يكن ذلك عرده إىل اإل ادة. 

هم لينفي القصد عبئ اإلثبات إىل املتشذلك يتم تعديل قواعد اإلثبات يف ظل اجلرائم االقتصادية شنقل    
فطبيعة ععظم اجلرائم أدت العتبا  شعض التصرفات يف حاالت ععينة وظروف ععينة قرينة على ( 00)اجلزائي

،فإثبات العلم لدى عرتكب جرمية (02)اقرتاف اجلرائم إىل إن يثبت العكس كجرائم الغش يف املواد الغذائية
 كان  غم قيام اليقني الكاعل شعلم عرتكب الغش يفعله.الغش التجا ي عثال فيه صعوشة مب

وص التاريعية ابلرجوع إىل النص موقف القانون اجلزائري من افرتاض القصد يف اجلرمية االقتصادية: –2
االقتصادية، نالحظ أن املارع مل يذكر إال العلم يف عدد عن اجلرائم، عثال عا و د يف املادة اخلاعسة يف 

املتعلق شقمع اجلرائم االقتصادية، حينما اعترب تزويرا وغاا  00/922عن القانون( 02)الثانيةفقرهتا األوىل و 
عن شأهنا إحلاق الضر  شصحة املستهلك، احليازة شدون سبب شرعي أو عرض أو شيع عواد عوجهة لتغذية 

 اإلنسان أو احليوان واملاروابت واملنتجات اليت تعرف عنها عغاوشة فاسدة أو عسممة.

املتعلق شقواعد محاية املستهلك وقمع الغش واليت  (01)41/42عن قانون  24وتقاشل هذه املادة، املادة    
أشا ت نفس  املعىن لكن عع ظهو  اإل ادة شاكل واضح يف فعل البائع أو العا ض إىل جانب علمه شفساد  

.ع.ج كل عن يعرض أو عن ق 021املنتوج فجاء فيها " يعاقب ابلعقوابت املنصوص عليها يف املادة 
يضع للبيع أو يبيع عنتج يعلم انه عزو ا أو فاسد أ سام أو خطري لالستعمال الباري أو احليواين " وابلتايل 
يكفي هنا علم عا ض أو حائز املنتجات أبن املنتجات املعروضة للبيع أو اليت ستعرض أهنا فاسدة وعضرة 

قتصادية، إذ اهنا بلغ أمهية العلم ذ وهتا ابلنسبة للجرائم االشصحة املستهلك لتقوم اجلرمية يف حقه، وعليه ت
جترم أفعاال حبسب األصل عاروعة، كتجا ة والصناعة ، ولكن القانون يدخل عليها تنظيمات ععينة 

 استهدافا لسياسة ععينة هي  تقيق صاحل الدولة االقتصادي. 
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  تجا ية، جند املارع  اعتمد على اإل ادة شاكلولكن ابلرجوع إىل اجلرائم  الواقعة على املعاعالت ال    
املتعلق ابملما سات التجا ية نص على أنه " متنــــــــع  (22)40/42عن القانون  02كبري فنجد عثال املادة 

املما سات اليت ترعي إىل القيام شتصرفات عزيفة أبسعا  التكلفة قصد التأثري على األسعا  السلع واخلدعات 
ظام حرية األسعا ، وتقر  هلذا الفعل الذي يصف ابملما سة غري الارعية العقوابت املقر ة غري اخلاضعة لن

 عن نفس القانون". 20يف املادة 

وشعد هذا التحليل هلذه النصوص، نرى أبن عدم ذكر املارع لإل ادة أحياان ال يؤثر على قيام اجلرمية    
  كحائز املواد لتقوم اجلرمية حىت ولو مل يريد ذلك اجلاين العمدية ابلعلم وحده، مبعىن قد يكفي العلم ابلفعل

الفاسدة يف عستودعه، فاإل ادة ميكن أن تكون عوجودة عند اجلاين مبجرد علمه شوقائع الفعل ولو مل يرد 
ذلك شداية،  فدون شك فعل احليازة يف ذاته يستطيع أن يؤوله القاضي إىل وجود إ ادة يف شيع املواد الفاسدة 

عن ق.ع.ج اليت تنص (29)022البائع إثبات العكس. ودليل على ذلك أيضا عا نصت عليه املادة وعلى 
على افرتاض قيام القصد مبجرد احليازة اليت يقوم هبا الركن املعنوي، أي أن املارع اجلزائري افرتض قيام 

نعة شصفة غري تو دة أو املصالقصد اجلنائي مبجرد احليازة هلذه املواد واملكاييل اخلاطئة أو املنتوجات املس
 شرعية أو حيازة خمزون عن املنتجات هبدف تفيز اال تفاع غري املرب  لألسعا .

 اثنيا: صور اخلطأ يف اجلرمية االقتصادية:

احتلت اجلرائم الغري العمدية عكانة اب زة  يف اجلرائم االقتصادية، فهي ال ختضع لألحكام العاعة اليت     
غري العمدية نظرا للطبيعة اخلاصة للخطأ يف اجلرائم االقتصادية هذا عن جهة، وان الغالب ختضع هلا اجلرائم 

 عن جهة أخرى .(20)عن اجلرائم االقتصادية  هي جرائم غري عمدية

ويقوم الركن املعنوي يف اجلرائم االقتصادية غري العمدية على أساس اخلطأ ، وهذا يستدعي عين الوقوف     
 نونية للخطأ وفقا لألحكام العاعة والطبيعية القانونية للخطأ يف اجلرمية االقتصادية.على الطبيعة القا
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وقبل التطرق إىل الطبيعة القانونية للخطأ، جيد  شنا  التطرق  إىل تعريف اخلطأ )أ( شعدها  نتطرق  إىل   
أ يف اجلرمية للخط الطبيعة القانونية للخطأ طبقا للقواعد العاعة )ب( ألنتقل إىل الطبيعة القانونية

 االقتصادية)ج(.

ميكن تعريف اخلطأ على أنه " إخالل اجلاين عند تصرفه شواجبات احليطة احلذ  اليت  أ/ تعريف اخلطأ:
يفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه إىل إحداث النتيجة اإلجراعية، يف حني  

أبنه" عدم   » Merle et vitu  «. كما عرفه الفقيهان(22)كان ذلك يف استطاعته وكان واجبا عليه"
التنبأ ابلنتائج املضرة للفعل الذي يقع ا تكاشه، أو عدم التيقن عن إعكانية وقوعها وذلك نتيجة عدم اختاذ 

أعا خبصوص  التعريف التاريعي للخطأ فنجد أن املارع .(20)االحتياطات الالزعة ملنع حدوثها أو تفاديها"
 .(23)أشا  إىل صو  اخلطأ دون تعريفهاجلزائري 

 قانون : ابلرجوع إىل النصوص القانونية املنظمة للخطأ يفحكام العامةالطبيعة القانونية للخطأ وفقا لألب/
العقوابت جند أن املارع اجلزائري تبنا صو  عدة للخطأ أسوة ابملارع الفرنسي، واليت ميكن حصرها يف 

الحتياط وعدم التبصر واإلمهال وعدم عراعاة األنظمة، وجاءت هذه الصو  الصو  التالية: الرعونة وعدم ا
 .(20)على سبيــــل املثال ال احلصر وهو الرأي الغالب فقها

ري العمدية شطبيعة :تتميز اجلرائم االقتصادية غالطبيعة القانونية اخلاصة للخطأ يف اجلرمية االقتصادية -ج
رائم القانون العام يرتكز على د جة توافر القصد اجلنائي لدى خاصة وعرد ذلك يرجع إىل العقاب يف ج

الفاعل وعلى نتيجة الفعل الذي قام شه، أعا يف اجلرائم االقتصادية غري العمدية فإن املارع يكتفي فيها 
 .(22)شوقوع النتيجة اإلجراعية أو شسلوك اجلاين، هذا دون احلاجة أن يقرتن ذلك شقصد جنائي

الركن املعنوي يتوفر مبجرد خمالفة القانون، ذلك أن ا تكاب املخالفة ينطوي يف حد ذاته وعن هنا فإن     
على اخلطأ، سواء تعمد املخالفة أو وقعت شسبب إمهال أو عدم احتياط أو عدم عراعاة األنظمة. وجيد 

خلطأ غري ابهذا النوع عن اخلطأ جماله يف اجلرائم االقتصادية، لذلك جند العديد عن التاريعات اكتفت 
القصدي يف تكوين اجلرائم االقتصادية وذلك خوفا عن أن يؤدي اشرتاط القصد اجلزائي إىل عدم جترمي 
العديد عن األفعال الضا ة ابالقتصاد الوطين وإفالت الكثري عن اجملرعني عن العقاب لصعوشة إثبات النية 
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ا  اك عن سوء وانتاا  استعمال اآلالت وأخطيف الوقت الذي أصبح فيه العامل املعاصر ي( 22)اجلرعية لديهم
الكبرية املنجرة عنها يف ظل الطاشع الصناعي و اآليل الذي ابت يغلب عليه، عن هنا تربز أمهية هذا اخلطأ  
غري العمدي يف سهولة تديد املخاطر اليت تنتج عن استعراض التطو  العلمي والتكنولوجي وعن مث سهولة 

يف حق عرتكب هذا اخلطأيف ظل نااط اقتصادي ععني. إضافة إىل هذا العاعل،  قيام املسؤولية اجلزائية
الناد  يف اجلرائم االقتصادية، (21)هناك خصوصية القانون االقتصادي خاصة فيما يتعلق ابلتفريد العقايب

ذلك  نألن عا يهم يف عكافحتها هو إزالة آاث  االضطراب االقتصادي،  دع  اجملرعني  االحتماليني وأكثر ع
مشل األضرا  أبقل خسائر هذا عن جهة، لذلك ال يهم كثريا يف هذا الصدد ظروف اجلاين يف ا تكاشه اخلطأ 

 غري القصدي عقا نة أبمهية جماهبة األضرا  اليت تنتج عن هذا اخلطأ وضرو ة ا تكاشه.

نواع اجلرائم أ لذلك يرى البعض ضرو ة عسائلة اجلاين عن اخلطأ نتيجة إمهاله أو  عونته يف شعض   
االقتصادية عثل شعض صو  اجلرمية املعلوعاتية ذات الطاشع االقتصادي، كجرمية اعداد شرانعج خمصصة لكسر 
الافرات السرية واإليالج يف عنظوعات البنوك، كاستخدام عثال قرص  يف جهاز احلاسوب  للمؤسسة 

 .(02)املالية ععينة حيتوي على فريوسات تتلف هذا اجلهاز

الواقع أن الرأي القائل ابعتداد نطاق االكتفاء ابخلطأ ، تؤيده عدة اعتبا ات انشعة عن حسن السياسة و     
التاريعية، فمن املنطق أن املصلحة اليت أقر املارع ابستحقاقها احلماية اجلنائية جيب أن تمى ليس فقط 

و عدم االحتياط أو غريها عن ضد االعتداءات العمدية، وإمنا أيضا ضد االعتداءات العائدة لإلمهال أ
 صو  اخلطأ.

عوقف املارع اجلزائري عن اجلرائم االقتصادية ذات اخلطأ: عن خالل االطالع على النصوص اجلزائية  -د
املنظمة للمجال االقتصادي جند املارع اجلزائري نص صراحة يف شعض نصوصه على تطبيق القواعد العاعة 

. يف حني  (09)عكر  عن قانون العقوابت اجلزائري 043نص املادة  على اخلطأ  هذا عا نستافه صراحة عن
 01جند  شعض النصوص االقتصادية ذكرت ضمنيا شعض صو  اخلطأ غري القصدي وعنها عا و د يف املادة 

حيث جاء فيها "إنه كل عن قصر يف تطبيق   41/42وامللغى ابلقانون  21/42عن قانون محاية املستهلك 
عن هذا القانون تسبب يف عجز جزئي أو دائم أو وفاة   22اصر املذكو ة يف املادة كل أو جزء عن العن
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عن قانون   021و 222تطبق عليه زايدة على التعويضات املدنية العقوابت املنصوص عليها يف املادتني 
 ".  (00)العقوابت

اء فيها" وإذا  ادة واليت جونستنتج الصفة غري العمدية عن خالل عا و د يف الفقرة الثانية عن نفس امل    
كان هذا التقصري يف املنتوج و/أو اخلدعة انجتا عن إ ادة عتعمدة تطبق العقوابت املنصوص عليها يف املادة 

(02)عن قانون العقوابت" 022
. 

املالحظ عن خالل نص املادة أن املارع اجلزائري اعترب فعل التقصري عن قبيل أفعال اإلمهال وعدم    
 يث ذكر ضمنيا هذا الوصف شذكر صراحة حالة  إ ادية الفعل يف التاديد.االنتباه ح

والنتيجة اليت م التوصل إليها هي أنه يف مجيع األحوال جيب املعاقبة على اإلمهال ، قلة االحرتاز الرعونة    
يف  ةوعدم عراعاة التاريع واألنظمة، حىت ولو مل ينتج عن هذه الصو  أي ضر  وهو عا أصبح قاعدة عاع

اجلرائم االقتصادية  غم أنه ياكل استثناء يف القواعد العاعة اليت تكم قانون العقوابت وهذا عا زاد عن 
أمهية اخلطأ يف اجلرائم االقتصادية، وزاد أيضا عن هذه األمهية اتساع نطاق التجرمي يف اجلرائم االقتصادية 

 غري  العمدية شصفة أساسية.

 لركن املعنوي يف اجلرمية االقتصادية.احملور الثاين: ضآلة وضعف ا

ختتلف القوانني يف طريقة ععاجلتها لنطاق اخلطأ يف تكوين الركن املعنوي للجرمية االقتصادية، وقد شدا    
االجتاه حنو النص  عن طرف املارع على عقوشة اخلطأ يف ععظم اجلرائم االقتصادية، ولكن البحث يف الركن 

االقتصادية ذهب إىل أشعد عن ذلك، اعترب جانب عن الفقه أن اجلرمية االقتصادية املعنوي يف عيدان اجلرائم 
تقع مبجرد إ اتب الفعل املادي دون البحث عن القصد أو اخلطأ، وهو عا أطلق عليه اسم اجلرائم املادية 

لك يف ذ البحثة، مما جيد  شنا تبيان فكرة ضعف الركن املعنوي يف اجلرمية االقتصادية )أوال( وتطبيقات
 التاريع اجلزائري )اثنيا(.
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 أوال/ فكرة ضعف الركن املعنوي يف اجلرمية االقتصادية:

يفرتض وجود الركن املعنوي يف مجيع اجلرائم سواء كانت جناايت، جنح أو خمالفات، هو يتجسد فيها     
 ود كما سبق تبيانه.املقص إعا شتوافر القصد اجلنائي لدى اجلاين عند ا تكاشه للفعل وإعا شتوافر اخلطأ غري

، لكن اث  خالف (00)املخالفات شأهنا شأن ابقي اجلرائم ال تقوم إال شتوافرها للركن املعنوي كأصل عام   
فقهي واسع النطاق حول ضرو ة توافر هذا الركن يف شعض أنواع املخالفات، حيث يرى البعض عن فقهاء  

م املادية يكتفي فيها شوجود  اشطة سببية شني السلوك املادي ان اجلرائ (03)كأستاذ "هو يو" وأستاذ "كرا ا"
(00)للفاعل وخمالفة القانون وابلتايل عدم لزوم الركن املعنوي فيها هنائيا

حيث أانملسؤولية اجلنائية عنها تتقر  ، 
ويطلق على اجلرمية اليت تقوم دون ،(02)شدون خطأ، وشصرف النظر عن عا ياوب إ ادة اجلاين عن خطأ

(02)رتاط  كنها املعنوي اجلرمية املاديةاش
 . 

واجلرائم املادية هي تلك اليت تقع مبجرد إتيان النااط املكون لركنها املادي ولو مل يتوافر لدى الفاعل    
فيها القصد اجلنائي، وال حىت جمرد اخلطأ غري العمدي أو اإلمهال، فهي إذن جرائم تقوم ابلركن املادي 

هي شذلك تعترب عن اجلرائم الناد ة يف قانون العقوابت تكاد تنحصر يف جرائم (، 01)نويوحده دون الركن املع
املرو ، اجلرائم التجا ية، اجلرائم الضريبية، شعض املخالفات املتعلقة ابلصرف واجلرائم اجلمركية وهي اليت 

ى اليت توصف و أخر    Les contraventions correctionnelيطلق عليها الفقه املخالفات اجملنحة 
هي شطبيعتها اقتصادية و دت يف قوانني خاصة   les crimes  contraventionnels(32)ابجلناية

 ابستثناء جرائم املرو  إذن اغلبها جرائم اقتصادية.  

شذلك جتد اجلرمية املادية أ ضيتها يف اجلرائم االقتصادية محاية للمصلحة االقتصادية اليت آثر املارع على 
يها  عن أي ضر  أو خطر تفضيلها على املصلحة الفردية عن خالل النص التاريعي االقتصادي احلفاظ عل

إضافة إىل إن األفراد  عندعا يد كون أهنم ال يستطعون التذ ع شعدم توفر ( 39)الذي يتصف شسرعة استثنائية
ة التاريع االقتصادي،  خمالفالركن املعنوي إلعفائهم عن املسؤولية اجلزائية فإهنم سيبدلون عناية كبرية لعدم 

 .(30)كواجب التدقيق يف األسعا  عثال والتحقق عن سالعة املواد الغذائية املعروضة للبيع
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ادية وابلتايل تديد الركن املعنوي عستمد عن الغاية اليت يستهدفها املارع فهي تتعلق شتنفيذ السياسة االقتص
جرائم  رع ابخلطأ الاخصي، وهي يف ذلك ختتلف عنللدولة وتقيق  ذلك حيتاج أن ال حيفل فيها املا

القانون العام واليت يعتد فيها املارع ابلنية وتقوم اجلرمية فيها على أساس توافر الركن املعنوي، وهذا ملعاجلة 
 القضاء على ظاهرة إجراعية عتفاية يف اجملتمع.

كاب املخالفة الفة القانون، ألن فعل ا توعن هنا فإن الركن املعنوي يف اجلرائم االقتصادية يتوفر مبجرد خم
ينطوي يف حد ذاته على اخلطأ وعؤدى ذلك اندعاج الركن املعنوي يف الركن املادي، فليس للمتهم أن يثبت 
أنه مل يرتكب خطأ، شل يتعني إدانته مبجرد ا تكاشه للمخالفة، فمرتكب املخالفة ال يفرتض أنه خمطئ شل 

ة لك فإنه يكفي ملسائلة اجلاين اب تكاشه الفعل دون احلاجة أبن تقيم النياش، وتطبيقا لذ(32)هو خمطئ فعال
 العاعة الدليل على توافر القصد اجلنائي أو توافر اخلطأ يف حقه. 

 اثنيا/ضعف الركن املعنوي للجرمية االقتصادية يف التشريع اجلزائري:

نصت على  نوي يف اجلرمية االقتصادية واعتنقت العديد عن التاريعات املقا نة  فكرة ضعف الركن املع   
إقصاء الركن املعنوي يف هذه اجلرائم صراحة، حيث تتحقق اجلرمية مبجرد وقوع العناصر املكونة للركن املادي 
دون النظر إىل الركن املعنوي فيها، وعن هذه التاريعات جند التاريع اجلزائي اجلزائري، حيث أو د ذلك يف 

 عدة نصوص قانونية.

نجد عثال التاريع اجلمركي اجلزائري استبعد الركن املعنوي وذلك إبقرا ه شصريح النص أبن توافر القصد ف   
املعدل  12/14عن القانون   221اجلنائي غري الزم لتقرير املسؤولية وهو عا تبني عن تالوة نص املادة 

نه "ال جيوز للقاضي تربئة ، اليت ذكرت صراحة ا(30)واملتضمن قانون اجلما ك 21/42واملتمم للقانون 
املخالفني استنادا إىل نيتهم" وشذلك تكون املسؤولية يف اجملال اجلمركي شدون قصد، وعن خالل  ذلك 
يبدوا أن املارع اجلزائري اعتنق فكرة اجلرمية املادية البحثة، وكان هذا املبدأ سا اي يف قانون اجلما ك قبل 

، تنص 12/14ون اجلمركي  قبل إلغائها مبوجب القانون  قم عن القان  222إصالحه حيث كانت املادة 
 على عايلي" جيوز عساحمة املخالف على نيته يف جمال املخالفات اجلمركية".
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اليت أتى هبا  221امللغاة والصياغة اجلديدة للمادة  222ويكمن الفرق شني الصياغة القدمية لنص املادة    
ت ة األوىل ليس شوسعه أن يفيد املخالف ابلظروف املخففة ولو توفر ان القاضي يف احلال12/14القانون  قم 

لديه انهيك عن التصريح شرباءته لعدم توفر سوء النية، يف حني يسوغ له يف ظل الصياغة اجلديدة إفادة 
املخالف ابلظروف املخففة إذا ثبت للقاضي حسن النية، غري أنه يبقى ممنوعا عليه التصريح شرباءة املخالف 

. وشذلك جند املارع اجلزائري أخذ شفكرة ضعف الركن املعنوي واندعاجه يف (33)انعدعت سوء النية لديهلو 
 الركن املادي يف اجلرائم اجلمركية وهي إحدى عظاهر اجلرمية االقتصادية.

ملتعلق اتربز كذلك اجلرمية املادية، إضافة إىل قانون اجلما ك، يف املخالفات الواقعة ضد التاريع والتنظيم   
املـعدل و املتـمم ابألعـر  (30)00-10ابلصرفوذلك استنادا لنـص الفـقرة  األخيـرة عن املـادة األوىل عن األعـر 

" و ال يـعذ  املـخالف على حسن نيته" و شـهذه العـبا ة املستحدثـة  2442-42-11املؤ خ يف  41-42  قـم
ي عاديـة شـحثـة ال تستوجب لقيـاعـها توافر القصـد اجلنائ جـعل املاـرع جريـمة الصرف جريـمة 41-42ابألعـر 

 و يرتتب على ذلك نتيـجتني و هـما : 

 تعفى النياشـة عن إثبـات سـوء نيـة املـخالف. -

 عـدم متكن املخالف عن التـذ ع حبسن نيته لإلفالت عن العقوشـة. -

ي واندعاجه خذ شفكرة ضعف الركن املعنو وعن خالل عا م التطرق إليه يتبني لنا أن املارع اجلزائري أ
 يف الركن املادي، وهي خصوصية متيز اجلرمية االقتصادية عن غريها عن اجلرائم األخرى.

 خاتــــــــــــــــــــــــمة:

وصفوة القول أن اجلرائم االقتصادية ذات طبيعة خاصة يف  كنها املعنوي، الذي يتميز ابلضعف والضآلة     
ه، مما أدى إىل افرتاض اخلطأ فيها ، وان  كنها املادي ينهض على خمالفة التزاعات تنظيمية وصعوشة إثبات

يرتتب على خمالفتها تعريض املصاحل احملمية للخطر،  هذه اخلاصية جتعله يرج عن األحكام العاعة املقر ة 
ي تطلب عنتهى ة عا يقتضيف القانون اجلنائي ويرجع السبب يف ذلك هو أن القوانني االقتصادية عن األمهي

 اليقظة يف عراعاهتا وإغالق سبيل اخلروج عليها  وإال تعذ  تنفيذ السياسة االقتصادية للدولة.
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وأعام ضرو ات تطبيق السياسة االقتصادية وتنفيذ أحكاعها، تطلبت إضعاف الركن املعنوي وعدم التادد    
د االسباب لتاريعات  اجلنائية احلديثة وكانت أحيف إثباته وافرتاض قياعه ، وهذه الفكرة أخذت هبا جل ا

األساسية اليت وسعت عن نطاق  التجرمي يف اجلرائم االقتصادية وذلك شتوسيع املسؤولية اجلزائية يف القانون 
 اجلزائي االقتصادي.

 اهلوامش:
 . 1طبعة، شدون ات يخ الطبع، صحممود جنيب حسين، النظرية العاعة للقصد اجلنائي، دا  النهضة العرشية، القاهرة، شدون -9
اجلرمية االقتصادية هي كل عمل أو اعتناع عن عمل يقع ابملخالفة للقواعد املقر ة لتنظيم أو حلماية السياسة االقتصادية للدولة، انظر  -0

 .            93،ص0220غسان  ابح قانون العقوابت االقتصادي، عناو ات احلليب احلقوقية، الطبعة الثانية، 
 09، ص0293علحم عا ون كرم، اجلرمية االقتصادية، د اسة عقا نة، عناو اة حليب احلقوقية، شريوت، لبنان، الطبعة الثانية،  -2
بعة طخملد اشراهيم الزغيب، محاية املال العام يف ظل املسؤولية اجلزائية للاخص املعنوي، الدا  العلمية الدولية للنار والتوزيع، عمان، ال-0

 .020. ص0290االوىل، 
 920.، ص 0222أحسن شوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، دا  هوعة للطباعة النار التوزيع، اجلزائر، الطبعة الساشعة،  -3
، 0223اجلزء األول،  ديوان املطبوعات اجلاععية، اجلزائر، الطبعة السادسة،  -القسم العام -عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوابت -0

 .001ص 
، 0221أنو  حممد صدقي املساعدة، املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم االقتصادية، دا  الثقافة للنار والتوزيع، األ دن، الطبعة األوىل،   -2

  .002ص
 002.نفس  املرجع ا، ص-2
 032.عبد هللا سليمان، املرجع الساشق، ص -1

 واجلزاء، د اسة يف القانون املقا ن، دا  األايم للنار والتوزيع، عمان، األ دن، شدونمجيل عيب إزعقنا، اجلرمية االقتصادية املسؤولية  -92
 . 22،ص 0290طبعة، 

 .000أنو  حممد صدقي املساعدة، املرجع الساشق، ص -99
 093.علحم عا ون كرم، املرجع الساشق، ص-90
 00.عبد احلميد الاوا يب، عرجع ساشق، ص -92
 03.و00، ص0220شق،غسان  ابح، املرجع السا -90
 000.أنو  حممد صدقي املساعدة، املرجع الساشق، ص -93
 00.عبد احلميد الاوا يب، املرجع الساشق،  -90
 20.مجيل عيب إزعقنا، املرجع الساشق، ص -92
 00.عبد احلميد الاوا يب، املرجع الساشق،  -92
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ى دميري ابير، وذلك عن خالل جمموعة حماضرات غري عناو ة ألقيت علأخذ هبذا االجتاه كل عن األستاذ جو ج ليفاسري واالستاذ فال -91
، الرجوع يف هذا الاأن حملمود حممود عصطفى، 9102و9100و 9109طلبة الد اسات العليا شكلية احلقوق جباععة القاهرة يف سنة 

ثانية، ئية، عطبعة جاععة القاهرة، القاهرة، الطبعة الاجلرائم االقتصادية يف القانون املقا ن اجلزء األول، األحكام العاعة واإلجراءات اجلنا
 .900و991، ص9121

، 0222حممود داوود يعقوب، املسؤولية يف القانون اجلنائي االقتصادي، عناو ات احلليب احلقوقية، لبنان، الطبعة األوىل،  -02
 .923و920ص
 939..ص0220والتوزيع، عمان ، األ دن، شدن طبعة، نبية صاحل، النظرية العاعة للقصد اجلنائي، دا  الثقافة للنار  -09
، 0293عصطفى العوجي، املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية، عناو ات احلليب احلقوقية، شريوت، لبنان، شدون طبعة،  -00
 .921ص
بعة، شدون املعا ف، اإلسكند ية، شدون طعبد الرؤوف عهدي، املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية يف القانون املقا ن، عناأة  -02

 .023-020ذكر سنة الطبع، ص
 092.-093، ص9110علي عبد القاد  القهوجي، قانون العقوابت، القسم العام، الدا  اجلاععية، شريوت، شدون طبعة،  -00
 002.أنو  حممد صدقي املساعدة، املرجع الساشق، ص -03
 22.ص حممود داوود يعقوب، املرجع الساشق، -00
 103.، ص9112 عسيس هبنام، النظرية العاعة للقانون اجلنائي، عناأة املعا ف، اإلسكند ية، عصر، الطبعة الثالثة،  -02
املتعلق إبحداث جمالس قضائية خاصة لقمع اجلرائم  91/20/9100الصاد  يف   00/922جاء يف املادة اخلاعسة عن القانون  -02

،" يعترب تزويرا أو غاا عن شأهنما أن يلحقا أضرا ا شصحة املستهلك 00/20/9100اد  يف الص 30االقتصادية ج. .ج.ج  قم 
عرض أو شيع املواد الصاحلة لتغذية اإلنسان أو احليواانت واملاروابت املنتجات الفالحية الطبيعية اليت تعرف عنها أهنا –األعمال التالية 

إعا على عواد صاحلة لتغدية اإلنسان أو  احليواانت واملاروابت واملنتجات احليازة شدون سبب شرعي –عغاوشة، فاسدة او عسممة. 
 الفالحية الطبيعية اليت تعرف عنها أهنا عغاوشة، فاسدة أو عسممة.  

الصاد  93املتعلق شقاعد محاية املستهلك وقمع الغش، ج. .ج.ج  قم  03/20/0221الصاد  يف  21/22القانون -01
 .22/22/0221يف
الصاد  يف  09احملدد للقواعد املطبقة على املعاعالت التجا ية ج. .ج.ج  قم  02/20/0220الصاد  يف  20/20ن  قمالقانو  -22

 .92/22/0292الصاد  يف  00ج. .ج.ج  قم   93/22/0292الصاد  يف  92/20، املعدل ابلقانون 02/20/0220
املؤ خ يف  933-00، يعدل و يتمم األعر  قم 0220نوفمرب 92عؤ خ يف 93-20عن القانون  قم  022الرجوع إىل نص املادة  -29
 .92/99/0220صاد  يف 29، واملتضمن قانون العقوابت، ج. .ج.ج عدد9100جوان 2

 002.أنو  حممد صدقي املساعدة، املرجع الساشق، ص -20
 909.حممود داوود يعقوب، املرجع الساشق، ص-22

20-Merle )R (et Vitu )A( , traité de droit criminel, Tome 1,6éme.éd. Dalloz Paris 1988. 
n°730. 
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 عكر  عن قانون العقوابت اجلزائري.  023الرجوع اىل املادة-23
 022.عبد هللا سليمان، عرجع ساشق، ص -20
ند ية، عصر، دا  اجلاععة اإلسك –املبادئ الارعية والقانونية واآل اء الفقهية  -حممود حممد عبد العزيز الزيين، جرائم التسعري اجلربي  -22

 902، ص0220اجلديدة للنار، 
جرجس يوسف طعمة، عكانة الركن املعنوي يف اجلرائم اإلقتصادية، د اسة عقا نة، املؤسسة احلديثة للكتاب، طراشلس لبنان، شدون -22

 .921ص  0223طبعة، 
قايب حماوال األساليب العقاشية اليت اهتد إليها الفكر الع عبدأ تفريد العقاب هو عبدأ حديث يسود القانون اجلزائي ويعترب عن أهم -21

ليت ا شذلك القضاء على العيوب النامجة عن استعمال عبدأ املساواة املطلقة يف ععاعلة كل املذنبني ابإلضافة إىل أهنا تقق العدالة العقاشية
وشة ابختالف ظروف قصود ابلتفريد العقايب هو اختالف العقيستهدفها الباحثون يف أعماهلم العلمية يف املاضي واحلاضر واملستقبل. وامل

اجلاين وأحواله وطبيعة شخصيته، وذلك شغية إصالح هذا اجملرم، أنظر خالد سعود اجلبو ، التفريد العقايب، دا  وائل للنار، األ دن، 
 وعا شعدها. 0، ص0221الطبعة األوىل،

 020.، اجلزائر، ص0290اهلدى، عني عليلة، اجلزائر، شدون طبعة، نبيل صقر، الوسيط يف شرح جرائم األعوال، دا   -02
 02.222عكر  عن قانون العقبات على عايلي:" يعاقب ابحلبس عن ستة أشهر إىل ثالثة سنوات وشغراعة عن  023تنص املادة -09

ه أو  عونة أوعدم احتياط دج كل عن تسبب شغري قصد يف حريق أدى إىل إتالف أعوال الغري وكان ذلك ناأ عن922.222دج إىل 
 عدم إنتباهه أو إمهاله أ عدم عراعاة النظم".

املتعلق ابلقواعد العاعة حلماية املستهلك ج. .ج.ج  22/20/9121الصاد  يف  21/20عن قانون محاية املستهلك  01املادة  -00
 . 22/20/9121الصاد  يف  93 قم 

املادة  الغدائية أو الطبية املغاوشة أ الفاسدة ابلاخص الذي تناوهلا أو الذي عن ق.ع.ج على أنه" إذا أحلقت  020نصت املادة -02
قدعت له، عرضا أو عجزا عن العمل يعاقب عرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو ابع تلك املادة وهو يعلم أهنا عغاوشة 

. 0.222.22دج. 9.222.222دج إىل 322.222أو فاسدة أوساعة، ابحلبس عن مخس سنوات إىل عار سنوات وشغراعة عن 
 دج............".

، 9112حممد علي احلليب، شرح قانون العقوابت، القسم العام، عكتبة دا  الثقافة للنار التوزيع، عمان، األ دن، شدون طبعة، -00
 .222ص
 922.، 922عبد الرؤوف عهدي، املرجع الساشق، ص -03
 .222حممد علي احلليب، نفس املرجع، ص -00
، 9112أمحد عوض شالل، اجلرائم املادية و املسؤولية اجلنائية شدون خطأ، د اسة عقا نة، دا  النهضة العرشية، القاهرة، شدون طبعة، -02
 .1ص
 . 0نفس الرجع، ص -02
 290.، ص0222سليمان عبد املنعم، النظرية العاعة لقانون العقوابت، دا  اجلاععة اجلديدة، عصر، شدون طبعة، -01
 293.نفس املرجع، ص  -32



 7102العدد الثالث ديسمرب                                                                          جملة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
15 

 

222 

 ابملدية سجملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة احلقـوق والعلوم السياسية جامعة حيي فار 

 020.جرجس يوسف طعمة، املرجع الساشق، ص -39
 020.جرجس يوسف طعمة، املرجع الساشق، ص -30
 .032أنو  حممد صدقي املساعدة، املرجع الساشق، ص-32
قانون واملتضمن  09/22/9121املؤ خ يف  21/22املعدل واملتمم للقانون  قم  00/22/9112املؤ خ يف  12/92القانون  قم -30

 .00/22/9112الصاد  يف  09اجلما ك  ج. .ج.ج العدد  قم 
 91.، ص0290أحسن شوسقيعة، املنازعات اجلمركية، دا  هوعة للطباعة والنار والتوزيع، اجلزائر، الطبعة الساشعة، -33
عوال عن وإىل ركة  ؤوس األاملتعلق شقمع خمالفة التاريع والتنظيم اخلاصيني ابلصرف وح 21/22/9110الصاد  يف  10/00األعر -30

ج. .ج.ج  00/22/0292الصاد  يف  92/22، املعدل واملتمم ابألعر 92/22/9110الصاد ة يف  02اخلا ج   ج. .ج.ج   قم
 .29/21/0292الصاد  يف  32 قم 

  
 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                N° 12 Désembre 2017 

 

 


