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  : ��ا�ر يف ـوابط ال�شـض
  

تصدر عن خمرب ا�راسات حممكة ٔ�اكدميیة  �ٓفاق ��راسات القانونیة املقارنة يه دوریة جم�
  .سعیدةمعة انة جبالقانونیة املقار 

�رحب هیئة حتر�ر ا�� ٕ�سهامات الباح�ني من دا�ل الوطن و�ار�ه ويه �س�تق�ل 
هیئة ال مي البحث �لمیا من ق�ل �ویمت ال�رش فهيا بعد تق  .القانونیةجمال العلوم  البحوث يف

  .العلمیة �لم��
  : ال�رش التالیة ذة والباح�ني ٔ�نه جيب مرا�اة ضوابطنلفت عنایة الفضالء من أ�سات

 يف ا�االت القانونیة امل�سمة �جلدیة ت�رش ا�� البحوث وا�راسات العلمیة املتخصصة -
 .طرحوالعمق يف  ال

والعلمیة  الشلكیة واملوضوعیة قوا�دمن ح�ث المبعایري البحث العلمي  لزتام� جيب -
، وحسن التنضید �المات الرتقمي اس�تعاملدقة و ، �ل�رش؛ مبا يف ذ� سالمة أ�سلوب

 .يف هذا العدد ا��ضوابط ل وفقا
دا�� يف ٔ�و مشاراك به مك حث م�شورا ٔ�و مقدما يف جم� ٔ�خرىال �كون البجيب �ٔ  -

 .�شاط �لمي �ٓخر
 ن صف�ة�عرش مخس و ن عرش صف�ات  ؤ�ن ال �زید عن ٔ�ن ال یقل �دد الصف�ات ع -

 .�رشط �دم احلشو و�س�تطراد �ري املهم
 ج�بیةا�ٔ لغة �ٔ�ن �رفق الباحث ملخصني �لبحث ٔ��دهام ��لغة العربیة وا�ٓخر � -
 .ال یتعدى لك ملخص مثاين ٔ�سطر  )ةجنلزيیإ -فر�س�یة(
 .؛ مبا فهيا وسائل التواصل معهٔ�ن �رفق سريته ا�اتیة مع البحث یتعني �ىل الباحث -
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 traditionalنوع من  العريب �كون اخلطو  �word 2003ك�ب البحث بـ ٔ�ن جيب  -
arabic  من نوع و يف الهامش،   12يف املنت و 16مبق�اسtimes new roman   حبجم

  .�لغة أ�ج�بیةٕاذا اكن �يف الهامش  09يف املنت و  12
 .مس2.5وفرا�ات جوانب الصف�ة  ،مس1.15الفراغ بني أ�سطر  :ٕا�داد الصف�ة كام ی�ٔيت -
 .ادي��شلك ع بل ال �كون �ٓلیاً ؤ�ن  ،ر املقالـيف �ٓخ ٔ�ن �كون  ا�هتم�ش جيب  -
 .اليت ی�متي ٕا�هيا ؤسسة العلمیةالباحث ورت��ه العلمیة وامل �مسی��ع عنوان املقال  -
البحوث من ق�ل هیئة حتكمي م�خصصة ولها ٔ�ن تق�ل البحث ٔ�و �رفضه تبعا  تفحص -

  .يف مدة حمددة جراء تعدیالت الزمةكام لها ٔ�ن تطالب �ٕ  لقميته العلمیة،
 .ملك�ب ا�� تنيورق�  تنييف قرص مضغوط و�سخ البحث یقدم یفضل ٔ�ن  -
  .رتوين �لم��إاللك و�ٔ العادي طریق الربید  عن �رسل أ�حباثوعند الرضورة  -
  .رــروط ال�شــرم شــاالت اليت ال حت��ل املق�ال تق� -

  

  :هـــات مهمـــةـتنبي
  .ال تعرب املواد املقدمة �ل�رش ٕاال عن �ٓراء ٔ�حصاهبا -
  .ضع العتبارات ف�یة حمضةخي�رت�ب املقاالت  -
  .ال �رجع البحوث ٔ�حصاهبا سواء �رشت ٔ�م مل ت�رش -

  

 :ةــن المجلــيـــاو عن

 البريد العادي : 

جامعة  سعيدة   مخبر الدراسات القـانونية المقـارنة

  سعيدة-138ص ب  

 البريد اإللكتروني: 
  revudirasatdroit@ymail. Com 
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  �راسات القانونیة املقارنة�ٓفاق � جم� 
  جامعةب نونية المقـارنةمتخصصة تصدر عن مخبر الدراسات القـامحكمة  أكاديمية  مجلة  

الجزائــر  - سعيدة

  

    2016جوان                               العدد أ�ول         

 كلمة العدد

 ، ويه جم� دوریة"اسات القانونیةجم� �ٓفاق �ر "العدد أ�ول من  ع بني ید�مك�رس� ٔ�ن نض
  .جبامعة سعیدة �جلزا�ر" خمرب ا�راسات القانونیة املقارنة"حممكة تصدر عن �ٔاكدميیة 

تعين ا�� ��راسات القانونیة املقارنة �خ�الف ختصصاهتا، سواء �ٔاكن ذ� يف نطاق  
بل ٕاهنا �رحب  �لبحوث العلمیة التابعة لقسم . طاق القانون اخلاصالقانون العام ٔ�ويف ن

 نیة؛ �عتبار ٔ�ن هنا� خطوط متاسالعلوم الس�یاس�یة، ٕاذا تضمنت يف ثنا�ها دراسة قانو 
  .بني العلوم الس�یاس�یة وبني القانون العام �شلك �اص

قادي  مد�ر خمرب ٔ��رشف ٕ�دارة ا��، حتت ٕارشاف أ�خ العز�ز الربف�سور عبد احلف�ظ ن
ا�راسات القانونیة املقارنة، وبتوج�ه من جملسه املوقر، م�تغیا تطو�ر ا�� لتكون يف صورة 

بغرض ٕا�راء البحث العلمي من �الل ال�رش الهادف ا�ي یعمق املعارف  �ٔكرث ٕارشاقا ومتزيا،
� �ٓفاق ��راسات القانونیة، خصوصا ما اكن مهنا ذا ص� بقضا� ا�متع اجلزا�ري، و�رحب جم

القانونیة بدراسات لك الباح�ني من ٔ�ساتذة اجلامعات وطالب ا�كتوراه هبا املس�توف�ة 
واملوضوعیة لرشوط ال�رش العلمیة املشار ٕا�هيا يف هذه ا�� و�شلك �اص العمق يف الطرح 

   .بدقة م�ناهیة ميتوثیق العلال و يف التناول 
جلزیل لهیئة حتر�ر ا�� اليت بذلت �ودا مضنیة �ملناس�بة ال یفوتين ٔ�ن ٔ�سدي الشكر ا

ولك من سامه من الباح�ني مبقاالهتم لیخرج العدد أ�ول من هذه  أ�ساتذة احملمكنيكذ� و 
  .ٔ�فضل يف أ��داد القادمةيت �متىن ٔ�ن �كون ا�� هبذه الصورة ال

دد ا�� و�اهز�هتا ٕالصدار العكام �رتب العدد أ�ول من هذه ا�� �لینا الزتاما حنو اس�متراریة 
، مىت ما توافرت املادة العلمیة املق�و� ش� ومضمو�، وال یتحقق ذ� ٕاال مبؤازرة الثاين

   .�ح�نيومس�تو�هتا ؤ�ساتذة امجلیع من ٕادارة �ىل اخ�الف 
  .الكرام الهادفة لتطو�ر ا��القراء  واقرتا�ات �رحب ٔ�رسة ا�� ب�ٓراء ،ٔ��ريا

ـوادري                                             ـقار خم�� /د: مدیـر ا�ل�ة                                                     
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  :ملخص باللغة العربية

تعترب جرمية خطف األطفال من بني أخطر اجلرائم اليت �دد القيم         

االجتماعية والسياسية واالقتصادية وهلذا أقر هلا املشرع اجلزائري عقوبات ردعية 

ة للجرائم املتصلة واملرتبطة �ا السيما املتاجرة ومشددة هلا، وكذلك بالنسب

باألعضاء البشرية واالستغالل اجلنسي واملتاجرة بالطفل وجرائم اإليذاء واالجتار 

اجلنسي اليت جعل منها املشرع ظروف تشديد بالنسبة جلرمية خطف األطفال، 

ا بالنسبة باإلضافة إىل إقراره عدم االستفادة من الظروف املخففة املقررة قانون

جلرمية خطف األطفال وبعض اجلرائم الالحقة واملرتبطة �ا مع إقراره األعذار 

املخففة وفق شروط متعلقة باملدة الزمنية اليت تبقى فيها الضحية خمطوفة باإلضافة 

إىل الشرط اإلجرائي املتعلق باملتابعة، وكان البد على املشرع اجلزائري عدم إقرار 

جلرمية خطف أو حجز أو حبس األطفال ألن اآلثار املرتتبة  تلك األعذار بالنسبة

خاصة النفسية تبقى ثابتة وموجودة حىت وإن كانت مدة االختطاف قصرية، 

وضرورة مراجعة النصوص املتعلقة باألعذار القانونية، هذا من جهة ومن جهة 

 أخرى البد من تكاثف كل اهليئات األمنية واملدنية والقضائية للحد من هذه

 .اجلرمية والقضاء عليها
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ABSTRACT : 

        Kidnapping or child abduction is a global issue that 

many parts of the world have been facing for years now. 

The rate of kidnapping in Algeria is attracting the attention of 

people especially in the last three years... 

        The offense of wrongfully removing or wrongfully 

retaining detaining or concealing a child or a baby for 

criminal purposes which may include: 

  Extortion: to elicit a ransom from the guardians for the 

child’s return. 

 Human trafficking : stranger steals a child with  the intent to 

exploit  the children  themselves or by trade in a list of 

possible  abuses including slavery, forced labor , sexual 

abuse, or even illegal organ trading  

        The experience of abduction can be emotionally 

traumatic to both children and left-behind parents. It is 

particularly damaging in cases in which force is used to carry 

out the abduction the child is concealed or the child is held for 

a long or even a short period of time.  

 Since child abduction has many psychological damages 

effects, both on kids and their parents, a criminal offense, the 

national legislature should be more severe and strict about this 

criminal offense. 

  :مقدمة

تعترب جرمية خطف األطفال من أخطر املواضيع اليت برزت يف الفكر        

القانوين واالجتماعي حبيث انتشارها وبلوغها درجة كبرية من اخلطورة، جعلت 

مكافحتها على املستوى الوطين والدويل أمرا ضروريا ال ميكن التغاضي عنه، 

رائم اليت تقع عليه السيما جرمية الطفل هو املكون األساسي لألسرة، واجل باعتبار

واستقرارها بصفة خاصة، أما على املستوى  األسرةتقييد حريته، فهي متس بكيان 
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وإذا أردنا أن نقف عن مفهوم العام فهي تفتك باستقرار وأمن ا�تمع، 

األخذ السريع باستخدام قوة مادية أو معنوية أو عن طريق "االختطاف فهو 

". إبعاده عن مكانه أو حتويل خط سريه بتمام السيطرة عليهاحليلة واالستدراج و 

هو األخذ السريع باستخدام كافة أشكال "ويعرفه األستاذ كمال عبد اهللا حممد 

القوة أو بطريق التحايل أو االستدراج ملا ميكن أن يكون حمال هلذه اجلرمية وإبعاد 

يطرة عليه دون الفصل ا�ين عليه من مكانه أو تغيري خط سريه وذلك بإمتام الس

  ".بني الفعل وبني اجلرائم الالحقة له بغض النظر عن كافة الدوافع

وبالرجوع إىل بعض اإلحصائيات من بعض اهليئات الدولية السيما منظمة        

جند اجلزائر ولألسف حتتل مرتبة متقدمة  – اليونيسف –األمم املتحدة للطفولة  

أكثر من  2012إىل  2001جلت يف سنة يف قائمة الدول العربية، وحيث س

) 06إىل  04(حالة خطف لألطفال ترتاوح أعمارهم ما بني  900حالة 

 52) 2015(وسجلت يف هذا اإلطار مصاحل األمن السنة السابقة . سنوات

طفال تعرضوا للقتل، وتشكل نسبة اإلناث  22لألطفال بينهم  اختطافحالة 

إىل  2014يه تصبح احلصيلة منذ ، وعلاالختطافمن عمليات  % 75حوايل 

  .طفل تعرضوا للخطف 247 2015

املشرع اجلزائري يف سياسته العقابية احلديثة إىل تعديل وإضافة  اجتهولقد        

إجراءات خاصة هلذا  استحداثنصوص جزائية ردعية حديثة، اليت كان مفادها 

لذي الحظنا عليه النوع من اجلرائم وذلك يف نصوص متفرقة يف قانون العقوبات ا

املشرع �ذه الفئة الضعيفة وجّرم صورها يف كثري من نصوصه وأقسامه  اهتمام

الواقع على احلريات الفردية  االعتداءحبيث جند يف القسم الرابع حتت عنوان 
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 01-14يف قانون رقم  01مكرر  293وحرمة املنازل واخلطف يف نص املادة 

اليت كان مفادها إقرار ظروف  294مع املادة  2014فرباير  4املؤرخ يف 

من اجلرائم املستمرة، واليت كان  باعتبارهاالتخفيف املرتبطة باملدة الزمنية للخطف 

جيب على املشرع تفادي إقرارها بغض النظر عن املدة الزمنية للطفل املخطوف  

  .النفسية تبقى ثابتة وكبرية بالنسبة للضحية واالنعكاساتكون أن اآلثار 

اإلضافة إىل انتقال املشرع اجلزائري إىل جترمي املتاجرة بالبشر يف القسم ب       

- 09يف الفقرة الثالثة من القانون رقم  04مكرر  303اخلامس مكرر يف املادة 

واليت أقرت االجتار باألشخاص الذي يسهل  2009فرباير  25املؤرخ يف  01

ل أن املشرع جّرم املتاجرة استضعاف الضحية الناجتة عن سنها، مما يد ارتكابهإىل 

 5مكرر  303باألشخاص السيما الطفل أو القاصر باإلضافة إىل نصوص 

باإلضافة إىل إمكانية ارتكاب هذا النوع  07مكرر  303و  06مكرر  303و

مكرر  303من اجلرمية من طرف شخصية معنوية أو اعتبارية وفق نص املادة 

اجلزائري يف القسم الثاين من هذا من جهة ومن جهة أخرى أقر املشرع  11

على  2014فرباير  04املؤرخ يف  01- 14قانون العقوبات يف القانون رقم 

مكرر، مع جترميه التحريض والوساطة يف بيع  319جترمي بيع األطفال يف نصوصه 

 20مكرر  303األطفال وكذلك إقرار جترمي املتاجرة باألعضاء القاصر يف املادة 

ضافة إىل التعديل األخري الذي جاء به املشرع اجلزائري يف باإل. الفقرة الثانية

جويلية  15املؤرخ يف  12-15قانون اإلجراءات اجلزائية يف القانون رقم 

بعنوان محاية األطفال –املتعلق حبماية الطفل وذلك يف القسم الثاين منه  2015
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املادة  والذي من خالله أقر بعض اإلجراءات اخلاصة يف -ضحايا بعض اجلرائم

  .منه وكذلك قانون محاية الطفل 47و 46

وعلى هذا األساس فقد شدد املشرع اجلزائري العقوبة على جرمية خطف        

األطفال سواء بالنسبة لطبيعة األشخاص أو بسبب الوسائل املستعملة يف اجلرمية، 

ة عن أو تلك الظروف املتعلقة باملدة أو كذلك تلك الظروف اليت تنفذ �ا اجلرمي

طريق التمويه وارتداء بذلة رمسية أو إشارة نظامية أو انتحال إسم كاذب أو 

مبوجب أمر مزور على السلطة وهذا من أجل احلد من هذا النوع من اجلرائم 

السيما إذا علمنا أ�ا ممكن أن تكون منوذج للجرمية املنظمة يف حالة ما إذا  

  .كانت عابرة للحدود

هي السياسة اجلنائية سواء املوضوعية  ما  :التالية ةاإلشكاليوعليه ميكن طرح 

؟ وإىل أي زائري ملكافحة جرمية خطف األطفالأواإلجرائية اليت أقرها املشرع اجل

مدى ميكن القول بانسجام ومالئمة العقوبة مع اآلثار املختلفة الالحقة بالضحية 

كفيلة  وهل العقوبات املقررة ملختلف صور جرائم خطف األطفال) الطفل(

  ؟للحد من هذه اجلرمية

ارتئ لنا ان نقسم هدا البحث اىل ثالثة فروع حبيث  اإلشكاليةلإلجابة على هده 

 مبدأ اشرتاك التجرمي جلرمية خطف األطفال واجلرائم املتصلة �انتكلم يف عن 

الفرع ( النظام العقايب جلرمية خطف األطفالمث الوقوف على ) الفرع األول(

االستثناءات الواردة على الظروف املخففة واألعذار املخففة مع ذكر ) الثاين

  ).الفرع الثالث( بالنسبة جلرمية خطف األطفال
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ف األطفال والجرائم مبدأ اشتراك التجريم لجريمة خط: الفرع األول

  .المتصلة بها

ترتبط جرمية خطف األطفال جبرائم أخرى متثل يف حد ذا�ا وطبيعتها         

تقلة عن جرمية االختطاف، وهذه اجلرائم قد تكون هي هدف جرائم أخرى مس

الفاعل أو اجلاين من ارتكاب هذه اجلرمية، كما أ�ا قد تكون مصاحبة أو 

حتت عنوان االعتداء على احلرّيات  291وبالرجوع إىل نص املادة . الحقة

 04املؤرخ يف  01-14الفردية، وحرمة املنازل واخلطف مبوجب القانون رقم 

سنوات ) 10(يعاقب بالسجن املؤقت من عشر "واليت تنص  2014ير سنة فربا

سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز شخص ) 20(إىل عشرين 

 1..."بدون أمر من السلطات املختصة وخارج احلاالت اليت جييز أو يأمر 

ق ع، نالحظ أن املشرع اجلزائري جّرم  291وبالرجوع إىل نص املادة 

جه عام على مجيع األشخاص دون النظر إىل السن أو اجلنس االختطاف بو 

واستعمل مصطلحات اخلطف واحلجز واحلبس أو القبض وهي كلها ألفاظ سالبة 

فاحلجز هو سلب . للحرية بالرغم من أ�ا ختتلف يف املفهوم والغاية والتجرمي

نية معينة للحرية وتقييد وشل حركة ا�ين عليه ومنعه من التجول والتنقل لفرتة زم

سواء كان هذا االحتجاز يف مكان خاص مهيأ هلذا  2الواحدةداخل املدينة 

الغرض أو يف أي مكان مادام ا�ين عليه صار غري قادر على املغادرة واالنتقال 

فاحلجز هو احلبس ومها لفظان متقاربان يف املعىن ومن بعض الفقهاء ميز . حبرية

اعتقلت الضحية يف سجن ويسميه حجزا بني اللفظني فيسمى الفعل حبسا إذا 

  .3إذا وضعت يف حمل غري حكومي أي أماكن خاص
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وبالتايل تعترب جرمية احتجاز األشخاص أكثر اجلرائم ارتباطا جبرمية         

االختطاف وهذا شيء منطقي، ألن اجلاين خالل ارتكابه جلرمية االختطاف 

4ته وإعاقة حريتهيكون بالضرورة قد قام باحتجاز املخطوف ومنع حرك
.  

ومبا أن فعل اخلطف هو أخذ وحتويل وانتزاع املخطوف من بيئته ونقله ملكان 

آخر، وهذا الفعل يتضمن تلقائيا احتجازا للشخص، وهي تعد صورة من صور 

  .5النتيجة يف جرائم االختطاف

وعليه فالقارئ للنصوص التشريعية اجلزائية الواردة يف قانون العقوبات         

جد أن جرائم خطف األطفال تعترب بداية حللقات جرائم أخرى حبيث جتد في

-14مبوجب القانون رقم  1مكرر  293املشرع جّرم خطف الطفل يف املادة 

يعاقب بالسجن املؤبد كل من خيطف " 2014فرباير  04املؤرخ يف  01

سنة، عن طريق العنف ) 18(أوحياول خطف قاصر مل يكمل مثاين عشر 

 .6"أو االستدراج أو غريها من الوسائلأوالتهديد 

  :بالبشر المتاجرة جرائم: أوال

وبالرجوع إىل أسباب جرائم خطف األطفال اليت جند معظمها أسباب          

مادية واحلصول على مكاسب ذو طبيعة مادية فنجد عادة الطفل املخطوف 

زائري جترمي مما استوجب على املشرع اجل. يتجه �ا اجلناة إىل بيعه) الضحية(

املتاجرة بالطفل يف القسم اخلامس مكرر حتت عنوان االجتار باألشخاص مبوجب 

حبيث جاء يف املادة  2009فرباير سنة  25املؤرخ يف  01-09قانون رقم 

يعد اجتارا باألشخاص جتنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء "على أنه  4مكرر  303

القوة أو باستعماهلا أو غري ذلك أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد ب
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وبالتايل اعترب املشرع يف هذه املادة أن ..." من أشكال اإلكراه أو االختطاف

مث بعد ذلك جّرم املتاجرة . االختطاف وسيلة من وسائل التجار وهذا بوجه عام

باألشخاص املسهل الرتكابه استضعاف الضحية الناجتة عن سنها، مما يدل أن 

نيا املتاجرة بالطفل إىل غاية التجرمي الصريح الذي هو استدراك املشرع جّرم ضم

 04املؤرخ يف  01- 14القصور الوارد يف املادة السابقة، بصدور قانون رقم 

يف القسم الثاين حتت عنوان ترك األطفال العاجزين وتعريضهم  2014فرباير 

سنوات ) 05(يعاقب باحلبس من مخس " 319وبيع األطفال يف املادة  7للخطر

ج  .د 1500,000إىل  500,000سنة وبغرامة من ) 15(إىل مخسة عشر 

كل من باع أو اشرتى طفال دون سن الثامنة عشر، ألي غرض من األغراض 

 اوبالتايل فإن املشرع اجلزائري حذ. هذا من جهة. 8"وبأي شكل من األشكال

دولة حذو بقية املشرعني اآلخرين وكذا هذا االستحداث جراء التزامات ال

اجلزائرية الدولية، وكذا تفشي ظاهرة اختطاف األطفال واستعبادهم للمتاجرة 

فيهم وحتويلهم لسلعة بدون وجه حق، بالرغم من أن املادة جاءت مفتوحة من 

ألي غرض من األغراض "... حيث الباعث على البيع والشراء وذلك بعبارة 

بأي شكل من "... أما بالنسبة للوسيلة فرتكها دون قيد حبيث قال..." 

والسبب يف اجتاه اجلناة إىل خطف األطفال من أجل املتاجرة ..." األشكال

والبيع هو ملا جينيه هذا النوع من أموال طائلة وسرعة الربح وكذلك استضعاف 

  . 9الضحية يف حد ذاته

  البشرية باألعضاء المتاجرة جرائم: ثانيا

  تاجرة باألعضاء البشرية بالرغم جبرائم امل  األطفالتتصل جرائم خطف         



 
19 

 

من تصرحيات اجلهات األمنية باستبعاد املتاجرة باألعضاء البشرية بالنسبة 

لألطفال املخطوفني ويقصد بتجارة األعضاء البشرية أعمال البيع والشراء، وأن 

االجتار يف األعضاء هو من قبيل االجتار يف األشخاص، ففي األول يقع احملل 

يف حريته واستغالله يف شىت ا�االت، بينما الثاين هو انتهاك على الطفل ككل 

ومن أبرز أسباب جرمية االجتار . 10حلرمة جسد الطفل والتعدي عليه ونزع أعضائه

هو التداخل احلاصل بني العلم واالقتصاد، مبعىن التقدم العلمي يف جمال الطب 

األساسي منها الصحة واجلراحة ساهم يف منو عمليات االجتار واليت ليس اهلدف 

أو احلفاظ على حياة األفراد احملتاجني هلا، ولكن اهلدف هو حتقيق الربح فقط، 

  .       11فتصبح مصدرا للدخل بالنسبة للبائع، مرحبا بالنسبة للوسيط

 20مكرر  303جّرم املشرع املتاجرة يف أعضاء الطفل مبوجب املادة         

 2009فرباير  25املؤرخ يف  01-09م الفقرة األوىل مبوجب القانون رق

مكرر  303و 18مكرر  303يعاقب على اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني "

سنة وبغرامة من ) 15(سنوات إىل مخسة عشر ) 05(باحلبس من مخس  19

دج إذا ارتكبت اجلرمية مع توافر أحد الظروف  1500,000إىل  500,000

وبالرجوع " و شخصا مصابا بإعاقة ذهنيةإذا كانت الضحية قاصرا أ –اآلتية 

فاجلرمية تقع عند انتزاع عضو من طفل على قيد احلياة  17مكرر  303للمادة 

وهنا مباشرة عندما . أو كان الشخص ميتا دون مراعاة التشريع الساري املفعول

أما .. يتم اختطاف طفل والقيام بانتزاع عضو من أعضائه سواء كان حيا أو ميتا

فجاء فيها كل من يقوم بانتزاع أنسجة أو خاليا أو جبمع  18مكرر  303املادة 

وال يعتد . مواد من جسم طفل مبقابل مبلغ مايل أو منفعة أخرى مهما كانت
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فاجلرمية  19مكرر  303باملوافقة الطفل كون رضاه ال يأخذ به وكذلك املادة 

سم طفل على تقوم يف حق كل من يقوم بانتزاع نسيج أو خاليا أو مواد من ج

  .  12"قيد احلياة أو ميت

  :الجسدي اإليذاء جرائم: ثالثا

وكذلك جتد ارتباط جرمية خطف األطفال جبرائم اإليذاء اجلسدي حبيث         

ال غرابة يف ارتباطهما، وسبب ذلك أن جل حاالت االختطاف يصاحبها أو 

يعترب  293دة ، مما جعل املشرع يف نص املا13يتلوها إيذاء واعتداء أو تعذيب

 14تزامن وارتباط جرمية اإليذاء اجلسدي جبرمية اخلطف ظرفا مشددا للعقوبة

كل من خيطف أو حياول أن خيطف شخص، عن "مكرر  293وكذلك املادة 

) 10(طريق العنف أو التهديد أو االستدراج، يعاقب بالسجن املؤقت من عشر 

  دج 2.000.000إىل  1.000.000سنة وبغرامة من) 20(إىل عشرين 

  :الجنسية الجرائم: رابعا 

كما أن أكثر اجلرائم املتصلة والالحقة جلرائم خطف األطفال هي اجلرائم         

اجلنسية وكافة أشكال االعتداء اجلنسي وهذا من خالل ما الحظناه يف اآلونة 

األخرية بالنسبة لألطفال املخطوفني سواء كانوا ذكورا أم إناثا خاصة لألطفال 

والفئة األخرى الذي . ن يرجعون وهم على قيد احلياة بشهادات حية منهمالذي

أثبت الطب الشرعي تعرضهم لالعتداء اجلنسي لألطفال املتوفني وهذا ما أقره 

وتطبق على الفاعل "...الفقرة الثانية  1مكرر  293املشرع اجلزائري يف املادة 

من هذا القانون إذا  263 العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة

تعرض القاصر املخطوف إىل تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إىل 
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هذا من جهة ومن  15"اخلطف هو تسديد فدية أو إذا ترتب عليه وفاة الضحية

جهة أخرى ترتبط أيضا جرمية خطف األطفال باالجتار اجلنسي حبيث أوضحت 

لوالية ماريالند " جون هوبكنز"معة نتائج أحباث قام �ا فريق حبث مقره جا

فتاة قاصر يتم بيعهن  000 375 2أن هناك حوايل  2006بأمريكا سنة  

حتت ما يعرف بالتجارة اجلنسية، وهذا دون احلديث عن اإلحصائيات اليت فيها 

األطفال ذكور، فهذا الرقم خميف ويستدعي الدراسة واإلحاطة به من كل 

نتجي دعارة األطفال وتشكيل ما يعرف اجلوانب، حبيث ظهر ما يسمى مب

  .16باالنتهاك اجلنسي لألطفال وانتشارها بصورة فضيعة

ويقصد بالنشاط اجلنسي التجاري هو قيام أي نشاط جنسي مقابل قيمة         

مادية يعطيها الشخص أو يستلمها، ويعرف البغاء على أنه يبيع االتصال 

خيص باستغالل األطفال يف البغاء فهو  اجلنسي من أجل املال ومقابله، أما فيما

استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو شكل آخر من أشكال 

العوض، وبالنسبة الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية فيعىن به هو تصوير أي 

طفل بأي وسيلة كانت ميارس ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية 

  .17ضاء اجلنسية إلشباع الرغبة أساساأو أي تصوير لألع

من  1مكرر  333وجّرم املشرع اجلزائري هذا النوع من اإلجرام يف املادة         

ويعاقب باحلبس من مخس  2014فرباير  04املؤرخ يف  01-14القانون رقم 

 000 000 1إىل  500,000سنوات وبغرامة من ) 10(إىل عشر ) 05(

سنة بأي وسيلة كانت وهو ) 18(ل مثانية عشر دج كل من صور قاصرا مل يكم

ميارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غري حقيقية أو صور األعضاء 
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اجلنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج 

  .     18أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر

  النظام العقابي لجريمة خطف األطفال: الفرع الثاني

إن مبدأ تطبيق العقوبة املقررة قانونا بالنسبة جلرمية خطف األطفال،         

ختتلف حبسب الظروف سواء املوضوعية أو الشخصية أو تلك اليت تكون 

معاصرة أو الحقة باجلرمية، لذا سنحاول تصنيف تلك الظروف سواء تلك 

 ).شخص عادي أو موظف(بالركن املادي أو املتعلقة بصفة اجلاين املتعلقة 

  :الظروف المتعلقة بالركن المادي: أوال

 291ترفع وتشدد العقوبة إىل السجن املؤبد يف احلاالت املقررة مبوجب املادة  -

 .ق ع

 .ع.ق/ 3فقرة  291إذا استمر احلبس أو احلجز أكثر من شهر طبقا للمادة  -

ريق ارتداء بزة رمسية أو إشارة نظامية أو انتحال اسم  إذا وقع اخلطف عن ط -

 .ع.ق 292كاذب أو مبوجب أمر مزور املادة 

 .2فقرة  292إذا مت اخلطف بواسطة إحدى وسائل النقل اآللية، املادة  -

 .2فقرة  292إذا كان اخلطف عن طريق �ديد ا�ين عليه بالقتل املادة  -

 .ق ع 293املخطوف، املادة إذا كان اخلطف بتهذيب بدين على الشخص  -

  .2مكرر فقرة 293إذا تعرض الشخص املخطوف إىل اعتداء جنسي، املادة  -

إذا كان الباعث أو الدافع إىل اخلطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر،  -

  .مكرر 293املادة 

  : أما عقوبة السجن املؤبد املرتبطة خبطف األطفال تكون
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 .19)الفقرة األوىل 1مكرر  293املادة (ديد اخلطف عن طريق العنف أو الته -

 293املادة (اخلطف عن طريق االستدراج أو احليلة أو كل الوسائل األخرى  -

 ).الفقرة األوىل 1مكرر 

  : وتشدد العقوبة إىل اإلعدام يف احلاالت اآلتية

مكرر الفقرة  293يف حالة وفاة الشخص املخطوف وهذا تطبيقا لنص املادة  -

 .ق ع 263حتيلنا إىل تطبيق نص املادة  الثالثة واليت

أما عن عقوبات اإلعدام املتعلقة جبرائم خطف األطفال فتكون يف احلاالت 

  :اآلتية

مكرر  293املادة ( إذا تعرض الطفل املخطوف إىل تعذيب أو عنف جنسي -

 ).الفقرة الثانية 1

 ).2ة فقر  1مكرر  293املادة ( 20إذا كان الدافع إىل اخلطف هو تسديد فدية -

 1مكرر 293املادة (إذا ترتب عن جرمية اخلطف وفاة الطفل املخطوف  -

 ).2فقرة

وهي عقوبة السجن املؤقت يف  291أما العقوبات الواردة يف نص املادة 

  : احلاالت

سنة إذا مت اخلطف ) 20(سنوات إىل عشرين) 10(السجن املؤقت من عشر  -

ت املختصة وخارج احلاالت أو احلبس أو القبض أو احلجز بدون أمر من السلطا

 .اليت جييز أو يأمر فيها القانون بالقبض على األفراد

 .خطف األشخاص عن طريق العنف أو التهديد أو االستدراج -
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أما إذا رجعنا إىل العقوبات املقررة بالنسبة للجرائم املتصلة واملشرتكة مع         

م وكذلك جرمية املتاجرة جرمية خطف األطفال السيما بيع األطفال واملتاجرة فيه

بأعضاء الطفل واالعتداء اجلنسي واالغتصاب وجرائم اإليذاء فنجد أن املشرع 

جعل لبعض هذه اجلرائم ظروف تشديد جلرائم خطف األطفال وهذا العتبارات 

الغائي أو األفعال املصحوبة بالسلوك اإلجرامي مبختلف وسائله وأشكاله وهذا 

يب للجرائم املتصلة �ا وسنحاول ذكر بعض هو املقصود باالشرتاك العقا

  .العقوبات املشددة

  العقوبات المشتركة لبعض الجرائم المتصلة بجريمة خطف األطفال: ثانيا

 :بالنسبة للمتاجرة بأعضاء الطفل المخطوف - أ

تقوم جرمية االجتار بأعضاء الطفل عندما يتم احلصول على منفعة مالية،         

ع األعضاء من جسد الطفل املخطوف حي كان أو ميت أي قيام اخلاطف بانتزا 

سيكون التمييز بني جرميتني باحلالة  20مكرر  303وبالرجوع إىل نص املادة 

فاحلالة العادية هي عندما يتم القيام بالسلوك . املشددة للجرمية ويف احلالة العادية

حق قاصر اإلجرامي يف حق شخص بالغ، أما احلالة املشددة فهي عند قيامنا يف 

) 15(سنوات إىل مخس عشر ) 05(احلبس من مخس "وتكون العقوبة ) طفل(

  ".دج 1.500.000دج إىل  500.000سنة وبغرامة من 

وتكيد على أ�ا جناية عندما يكون حمل اجلرمية أحد أعضاء اجلسم         

سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إىل عشرون ) 10(والعقوبة هي من عشر 

  .دج 2.000.000إىل دج  1.000.000
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ولإلشارة مع إمكانية متابعة الشخص املعنوي مبوجب قوانني املساءلة         

  .مكرر من ق ع 18اجلنائية للهيئات االعتبارية مبوجب املادة 

 : بالنسبة لجرائم المتاجرة وبيع األطفال - ب

 4مكرر  303جّرم املشرع املتاجرة بالبشر يف قسم مستقل جاءت املادة         

سنوات إىل مخسة ) 05(غامضة خبصوص القاصر الذي أقر هلا عقوبة يف مخس 

دج إذا سهل يف  1.500.000دج إىل   500.000سنة و ) 15(عشر 

ارتكا�ا استضعاف الضحية بسبب سنها، وشدد املشرع وجعلها جناية بعقوبة 

دج إىل  1.000.000سنة وغرامة من ) 20(إىل عشرين ) 10(من عشر 

  : دج يف احلاالت التالية 2.000.000

 .إذا ارتكبت من أكثر من شخص -

 .إذا ارتكبت باستعمال سالح أو �ديد -

إذا ارتكبت من طرف مجاعة إجرامية منظمة أو إذا أخذت وصف اجلرمية  -

 .املنظمة

وبعد ذلك ميكن القول أن املشرع تدارك الغموض بتجرميه الصريح لبيع وشراء 

إىل مخس عشر ) 05(وأقر عقوبة من مخس مكرر  319األطفال مبوجب املادة 

  .دج 1.500.000دج إىل  500.000سنة وغرامة من ) 15(

وشدد العقوبة لتأخذ وصف جناية يف حالة ما ارتكبت جرمية بيع         

األطفال إذا ارتكبت من طرف مجاعة إجرامية أو إذا أخذت طابع اجلرمية املنظمة 

سنة وغرامة ) 20(إىل عشرين ) 10(رة العابرة للحدود وجعل هلا عقوبة من عش

  . دج 000 000 2دج إىل  000 000 1من 
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 :بالنسبة لجرائم االستغالل الجنسي المرتبط بجريمة خطف األطفال -ج 

إن طرق االستغالل يف جنس األطفال تتم عن طريق التصوير بأي طريقة          

ديو أما الصور اإلباحية كانت سواء كانت بالكامريات الرقمية أو العادية أو بالفي

لألطفال فتشمل الصور االلكرتونية واألفالم وكذلك الصور املعدلة على 

الكمبيوتر وتكنولوجيا االنرتنت جعلت إنتاج وتوزيع هذه الصور واألفالم أسهل 

 1مكرر 333، وقد جرم املشرع وأقر عقوبة احلبس يف املادة 21وأقل خطورة

إىل  500,000سنوات وبغرامة من ) 10(إىل عشر ) 05(يعاقب من مخس "

سنة بأي ) 18(دج كل من صور قاصرا مل يكمل مثانية عشر  000 000 1

وسيلة كانت وهو ميارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غري حقيقية 

أوصور األعضاء اجلنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع 

أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية أو نشر أو ترويج أو استرياد 

  ".متعلقة بالقصر

 :  بالنسبة لجرائم االعتداء الجنسي الالحق لجريمة خطف األطفال - د

تشري معظم حاالت االختطاف إىل تعرض الضحايا إىل اعتداءات         

جنسية وبالتايل جعل املشرع بنصوص اجلزائية املتعلقة باخلطف على أنه ظرف 

ق ع فقد أقر املشرع اجلزائري عقوبة مخس  334أما مبوجب املادة  مشدد

سنوات لكل من يرتكب الفعل على قاصر مل يكمل ) 10(إىل عشر ) 05(

  .السادسة عشر بغري عنف

وجيعلها جناية يف حالة استعمال العنف ويقرر عقوبة السجن املؤقت من         

  .سنة) 20(إىل عشرين ) 10(عشرة 
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 : مة االغتصاب المرتبطة بجريمة خطف األطفالبالنسبة لجري - و

ال غرابة يف ارتباط جرمية االغتصاب جبرمية االختطاف السيما أن الكثري         

من حاالت االختطاف تتم بباعث االغتصاب أو يكون هدفها األساسي هو 

، وقد جعل املشرع اجلزائري جلرمية اغتصاب القاصر عقوبة 22 االغتصاب ال غري

  . من قانون العقوبات 337املؤبد وهذا تطبيقا للمادة السجن 

االستثناءات الواردة على الظروف المخففة واألعذار : الفرع الثالث

  .خففة بالنسبة لجريمة خطف األطفالالم

  :بالنسبة لظروف التخفيف: أوال

بالرجوع إىل النصوص الواردة يف قانون العقوبات املتعلقة جبرائم خطف         

ل جتد املشرع اجلزائري أقر عدم استفادة اجلناة من ظروف التخفيف املقررة األطفا

ال يستفيد اجلاين من "الفقرة الثالثة 1مكرر  293قانونا وجند هذا يف املادة 

وكذلك بالنسبة جلرائم االجتار " ظروف التخفيف املنصوص عليها يف هذا القانون

املؤرخ يف  01-09رقم من قانون  06مكرر  303باألشخاص مبوجب املادة 

ال يستفيد الشخص املدان الرتكابه أحد األفعال ا�رمة يف " 2009فرباير  25

" من هذا القانون 53هذا القسم من ظروف التخفيف املنصوص عليها يف املادة 

 21مكرر  303وكذلك بالنسبة جلرائم املتاجرة باألعضاء البشرية مبوجب املادة 

وكذلك بالنسبة جلرائم املتاجرة  2009فرباير  25 املؤرخ يف 01-09من قانون 

 01-09من قانون  21مكرر  303باألعضاء البشرية للطفل مبوجب املادة 

ال يستفيد الشخص املدان الرتكابه أحد األفعال "2009فرباير  25املؤرخ يف 



 
28 

 

من  53ا�رمة يف هذا القسم من ظروف التخفيف املنصوص عليها يف املادة 

  ".هذا القانون

وبالرجوع إىل النصوص اجلزائية األخرى، فإن املشرع مل ينص على عدم         

استفادة اجلناة بالنسبة جلرائم االستغالل اجلنسي، وجرائم االعتداء اجلنسي، 

وجرائم بيع وشراء األطفال، وجرائم اإليذاء وجرائم االغتصاب كما نص عليها 

  .يف اجلرائم املذكورة سابقا

  ة لألعذار المخففةبالنسب: ثانيا

أقر املشرع أعذار خمففة بالنسبة جلرائم خطف األطفال مبوجب املادة         

يستفيد اجلاين "بقوله  1975جوان  17املؤرخ يف  47، 75من أمر رقم  294

من هذا القانون وذلك وفق  52من األعذار املخففة حسب مفهوم املادة 

  : حاالت جاءت على سبيل احلصر

 .اين بصفة فورية حدا للحبس أو احلجز أو اخلطفإذا وضع اجل -

إذا انتهى احلبس أو احلجز بعد أقل من عشرة أيام كاملة من يوم االختطاف  -

 .أو القبض أو احلبس أو احلجز وهذا قبل اختاذ أية إجراءات

وهذه الشروط واحلاالت بالنسبة للخطف الواقع على األشخاص وتكون العقوبة 

 : ذر املخفف بالتايلاملقررة بعد توفر الع

سنوات يف احلالة املنصوص عليها ) 05(إىل مخس ) 02(احلبس من سنتني  -

 .293يف املادة 

يف احلالتني املنصوص عليهما ) 02(أشهر إىل سنتني ) 06(احلبس من ستة  -

 .292و 291يف املادتني 
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ف أما إذا انتهى احلبس أو احلجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم االختطا

  :وهذا قبل الشروع يف عملية التتبع فتكون العقوبة على النحو التايل

سنوات يف احلالة املنصوص عليها يف ) 10(إىل عشر ) 05(احلبس من مخس  -

  .293املادة 

 . سنوات يف مجيع احلاالت األخرى) 05(إىل مخس ) 02(احلبس من سنتني  -

  :أما بالنسبة لألعذار املخففة املتعلقة خبطف األطفال

سنوات يف ) 10(إىل عشر ) 05(السجن املؤقت من مخس : احلالة األوىل -

 .الفقرة األوىل 1مكرر  293احلالة املنصوص عليها يف املادة 

سنة يف احلاالت ) 20(إىل عشرين ) 10(السجن من عشرة : احلالة الثانية -

  .املنصوص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة

  :  ةــــاتمـــالخ

ن خالل هذا املقال املوسوم باإلجراءات اجلزائية اخلاصة مبكافحة جرمية م        

خطف األطفال ومن خالل دراسة النصوص اجلزائية سواء املتعلقة �ا أو تلك 

  :النصوص املتعلقة باجلرائم املتصلة �ا فإننا توصلنا إىل بعض النتائج

يف جمتمعنا  بداية جيب القول أن جرمية خطف األطفال تعترب ظاهرة حديثة -1

و�اية سنوات  2000حبيث بدأت تظهر بصورة واضحة منذ مطلع سنة 

 . التسعينيات

استعمل املشرع عدة ألفاظ املتعلقة جبرمية خطف األطفال وهي اخلطف،  -2

االحتجاز، اإلبعاد، احلبس والقبض وجيب التفرقة بينهم حبيث ميكن القول أن 
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أما االحتجاز هو وسيلة لتحقيق  اإلبعاد والقبض يشكالن عنصران لقيام اخلطف

 .اخلطف

جعل املشرع اجلزائري من اجلرائم املتصلة جبرمية خطف األطفال ظروف  -3

مشددة حبيث ترفع العقوبة إىل السجن املؤبد وحىت إىل اإلعدام خاصة جرائم 

االعتداء اجلنسي وجرائم اإليذاء والتعذيب وجرائم املتاجرة باألعضاء البشرية 

 .ب وجرائم االستغالل اجلنسيللطفل واالغتصا

إقرار املشرع عدم استفادة اجلناة أو اهليئة اخلاطفة من ظروف التخفيف  -4

من قانون العقوبات بالنسبة جلرائم خطف األطفال وبعض  53الواردة يف املادة 

اجلرائم املتصلة �ا السيما جرائم االجتار بالطفل وجرائم االجتار باألعضاء البشرية 

ص على هذا االستثناء بالنسبة للجرائم األخرى املتصلة �ا  يف حني مل ين

كاالستغالل اجلنسي وجرائم بيع وشراء األطفال واالغتصاب وجرائم اإليذاء 

ولعل السبب يف ذلك يف رأينا أن املشرع جعل منها ظروف تشديد املقرتنة 

 .واملصاحبة والالحقة جبرمية خطف األطفال

ر املخففة جلرائم خطف واحتجاز وحجز إقرار املشرع اجلزائري األعذا -5

من قانون العقوبات  52حسب مفهوم املادة  294األشخاص مبوجب املادة 

وذلك بشروط متعلقة باملدة الزمنية للخطف أو االحتجاز باعتبارها من اجلرائم 

 .املستمرة وذلك الشرط قبل اختاذ أية إجراءات أو قبل الشروع يف عملية التتبع

ذه األعذار املخففة بالنسبة جلرائم خطف األطفال مبوجب إقرار املشرع ه -6

الفقرة الرابعة ولكن كان الزما عدم إقرارها هلذه الفئة الضعيفة ألن  294املادة 

اآلثار اليت ترتتب خاصة النفسية سواء بالنسبة للضحية أو ألهل الضحية وحىت 
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رية حبيث يوم واحد اآلثار االجتماعية والسياسية واالقتصادية تتحقق ولو مبدة قص

كايف لتحقيقها هذا من جهة ومن جهة أخرى أن املشرع مل يوضع حالة أخرى 

ممكن تكون مرتبطة والحقة جلرائم اخلطف إذا تعرض الضحية جلرمية أخرى  

كاالعتداء اجلنسي مثال وكان البد إضافة شرط آخر غري اإلجرائي املنصوص 

وهو شرط عدم تعرض الضحية ألي عليه يف املادة بل الشرط املتعلق بالضحية 

 . عنف أو اعتداء بأي شكل من األشكال

استحداث املشرع إجراءات جديدة يف مرحلة البحث التحري و التحقيق  -7

–يتعلق حبماية الطفل  2015يوليو سنة  12-15السيما يف قانون رقم 

وهدا يف القسم الثاين  2015- 07-19مؤرخة يف  39اجلريدة الرمسية رقم 

اليت  46ان محاية األطفال ضحايا بعض اجلرائم وهدا مبوجب املادة حتت عنو 

أجازت استعمال التسجيل السمعي و البصري لسماع الطفل ضحية االعتداءات 

اجلنسية وكذلك االستعانة بالطبيب النفسي عند مساع الطفل و يتم إتالف 

التسجيل ونسخته يف اجل سنة واحدة ابتدءا من تاريخ انقضاء الدعوى 

  . لعموميةا

من نفس القانون  47استحداث إجراءات جديدة كذلك مبوجب املادة  -8

خبصوص البحث عن الطفل املخطوف بان يتخذ وكيل اجلمهورية املختص وبناءا 

على طلب املمثل الشرعي للطفل املخطوف أن يطلب من أي عنوان أو سند 

قي إعالمي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور ختص الطفل و هدا بقصد تل

ا بشرط عدم املساس ذهمعلومات تساعد السلطات يف البحث والتحري و 
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 بكرامة الطفل أو حياته اخلاصة، و ميكن يف حالة املصلحة أن يأمر �ذا اإلجراء

 .دون موافقة املمثل الشرعي للطفل

فإن مكافحة جرائم خطف األطفال تتطلب تضافر جهود كافة اهليئات  ،وعليه

ضائية وذلك أن هذه املسؤولية هي مسؤولية اجلميع باعتبار املدنية واألمنية والق

أن لكل هيئة دورها يف حتقيق اجلوانب الوقائية أما اهليئة القضائية تعترب آخر 

حمطة، وبالتايل اتساق وارتباط اجلانب الوقائي مع اجلانب العقايب قد يؤدي إىل 

  .اجلزائريالتخفيف واحلد من هذه الظاهرة كو�ا مستحدثة يف ا�تمع 

  :والمراجع الهوامشقائمة 

  .2014فرباير  04املؤرخ يف  01-14من القانون رقم  291املادة  1
، )اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد األموال(أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص  2

 .187، ص 2007دار هومة ، اجلزائر، اجلزء األول، الطبعة السابعة سنة 
الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري، جرائم االختطاف، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة عبد   3

 .152، ص 2006اإلسالمية، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، بدون طبعة، سنة 
 .71، ص 2002 ، 2طالقاهرة،  -اللبنانيةسراج الدين الرويب، اختطاف األطفال، الدار املصرية  4
 153عبد اهللا امحد املعمري املرجع السابق ص  عبد الوهاب 5
الطفل  "يتعلق حبماية الطفل   2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15املادة الثانية من قانون رقم  6

 ".سنة كاملة) 18(كل شخص مل يبلغ الثامنة عشر 
عترب من يتعلق حبماية الطفل، ت  2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15املادة الثانية من قانون رقم  7

   :بني احلاالت اليت تعرض الطفل للخطر

  ، فل لوالديه وبقائه دون سند عائليفقدان الط-

  ، املساس حبقه يف التعليم، تعريض الطفل لإلمهال أو التشرد-

  ، التسول بالطفل أو تعريضه للتسول-

ر على سالمته عجز األبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم يف تصرفاته اليت من شأ�ا ، تؤث-

  ، الرتبوية البدنية أو النفسية أو
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سوء معاملة الطفل السيما بتعريضه للتعذيب واالعتداء على سالمته البدنية أو احتجازه أو منع -

ى توازن الطفل العاطفي أو الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثري عل

 ، خر إذا اقتضت مصلحة الطفل محايتهن أي شخص آإذا كان الطفل ضحية جرمية م، النفسي

يف البغاء االستغالل اجلنسي للطفل مبختلف أشكاله، من خالل استغالله السيما يف املواد اإلباحية و  -

 ،وإشراكه يف عروض جنسية

االستغالل االقتصادي للطفل، السيما بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرمه من متابعة دراسته أو يكون  -

 .أو املعنوية،/ه أو بسالمته البدنية وضارا بصحت

 .وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغريها من حاالت االضطراب وعدم االستقرار -
 .2014فرباير  4املؤرخ يف  01-14مكرر من قانون رقم  319املادة   8
نة ، س1طحممد علي العريان، عمليات االجتار بالبشر وآليات مكافحتها، دار اجلامعة اجلديدة،   9

 .68، ص 2011
عبد الفتاح �يج عبد الدامي العواري، جرمية اختطاف األطفال، اآلثار املرتتبة عليها، املركز القومي  10

 .583، ص 2010لإلصدارات القانونية، الطبعة األوىل، سنة 
 وزاين أمنة، جرمية اختطاف األطفال وآليات مكافحتها يف القانون اجلزائري، مذكرة مكملة لنيل  11

 والعلوم السياسية، القانون اجلنائي، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق  صشهادة املاسرت ختص

 .65، ص 2014/2015
مكرر  303، 19مكرر  303، 18مكرر  303، 17مكرر  303، 16مكرر  303املواد  12

 156-66املعدل واملتمم ألمر رقم  2009فرباير  25املؤرخ يف  01-09من القانون رقم  20

  08/03/2009، 15املتضمن لقانون العقوبات، ج ر العدد  1966يونيو  08املؤرخ يف 

عبد القادر الشيخلي، جرائم االجتار باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوبتها يف الشريعة والقوانني  -

 .301، ص 2009العربية والقانون الدويل، منشورات حليب احلقوقية، لبنان، سنة 
 .345مري، جرائم االختطاف، املرجع السابق، ص عبد الوهاب مع  13
مكرر  293واملادة  2006ديسمرب سنة  20املؤرخ يف  23- 06من القانون رقم  293املادة   14

 .2014فرباير  04املؤرخ يف  01-14من القانون رقم 
من  زدياد جرائم خطف األطفالأكدت التقارير األمنية أن اجلزائر شهدت يف األونة األخرية ا  15

طفل، أغلبهم تعرضوا لالعتداء اجلنسي أو القتل �دف السحر  500 ،2012 – 2010سنة 

 .والشعوذة أو لسرقة أعضائهم وبيعها
، الطبعة األوىل، سنة ات احللي احلقوقيةحسام عاطف املهتار، استغالل األطفال، منشور  16

 .35، ص 2006



 
34 

 

  .67وزاين أمينة، املرجع السابق، ص  17

د�ا منظمة اليونيسيف أن هناك شركات عمالقة تعتمد توزيع وانتاج هذه الصور يف دراسة أع

واألفالم، وأن األراباح الناجتة عن هذه الصور واألفالم اإلباحية تقدر ما بني مليارين وثالثة مليارات 

 .ألف منتج هلذه األفالم 100ألف إىل  50دوالر قي السنة وتقدر ب 
 .2004فرباير سنة  4املؤرخ يف  01-14ون رقم من قان 1مكرر  333املادة  18
 .2006و 2014من قانون  1مكرر  293، 293، 292، 291املادة  19
معظم احلاالت اليت رأيناها بالنسبة جلرائم خطف األطفال هو احلصول على مكاسب مادية   20

لب �ا اخلاطفون وحسب إحصائيات الداخلية اجلزائرية فإن هناك أرقام خيالية مببالغ فدية اليت طا

ماليري ديانر دفعت منها عائالت املختطفني أكثر  6واغلبها حاالت متصلة باإلرهاب وقدرت ب 

ومن احلاالت قضية االختفاء الغامض للطفل ياسني . مليار دينار مقابل اإلفراج عن ذويهم 12من 

اة ويطالبون مبليار اجلن ليتصلبوالية خنشلة وباءت بالفشل كل حماوالت البحث للعثور عليه، مث 

 .ونصف سنتيم فدية مقابل إطالق سراح ذويهم
 .69وزاين أمينة، املرجع السابق، ص 21
فاطمة الزهراء جزار، جرمية اختطاف األشخاص، مذكرة املاجستري يف العلوم القانونية، ختصص 22

، السنة اجلامعية يةالسياسعلم اإلجرام وعلم العقاب، جامعة احلاج خلضر باتنة، كلية احلقوق والعلوم 

2013/2014.  
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الظروف �س�ت��ائیة و �ٓ�رها �ىل احلقوق و احلر�ت 

 العامة

  يل�رضيةبر�ا: بقلم��ستاذة���                                                           

   ساعدةأستاذة�م                                                           

 جامعة�مولود�معمري�ت��ي�وزو                                                               

  مقدمة

تعترب احلقوق واحلريات األساسية من أهم املواضيع اليت �تم �ا األنّظمة 

القانونية املعاصرة نظرًا ملا تنطوي عليه من أمهّية يف حياة ا�تمعات املتقدمة أو 

ا لقياس درجة التطّور والّرقي يف هذه معات العامل الثالث، إذ تُعد معيارً جمت

ا�تمعات، كما أصبح احرتامها و محايتها معيارًا جوهريًا لقبول الّدول يف بعض 

املنظمات الدولية واإلقليمية، ويف هذا اخلصوص، أكّد املؤّسس الُدستوري 

منه  38 فنص ضمن املادة اجلزائري على ضمان احلقوق و احلريات األساسية

، كما "الحريات األساسية و حقوق اإلنسان و المواطن مضمونة: "على أنّ 

" بّني احلقوق واحلريات املكفولة دستوريًا، ضمن الفصل الرابع منه حتت عنوان 

  .73إلى  32املواد من " الحقوق و الحريات

و قانونية يف  و إذا كانت هذه احلقوق واحلريات تتمّتع باحلماية الدستورية

 احليوية املصاحل وحمدقة �ّدد جسيمة خماطر طرأت إذا ظّل الظروف العادية فإنّه

 أحكام تطبيق عن واستثنائًيا مؤقًتا الّتخلي من املطلوب يصبح فإنّه للدولة، العليا

حالتها  إىل املخاطر وإرجاع األمور هذه ودرء لدفع الالزم بالقدر القانون دولة

 املشروعية بالّرتخيص قواعد قلب ه من شأن هذه الظروفوعلي الطبيعية،
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 الظروف مواجهة أجل من االستثنائية اإلجراءات باّختاذ اإلدارية للسلطات

الشاذة واملفاجئة، ما من شأنه تربير املساس باحلقوق و احلريات العامة ألفراد يف 

مة في لذا فإننا نتساءل عن واقع الحقوق والحريات العا ظل هذه األوضاع،

  ظّل الظروف االستثنائية للدولة؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل نتطرق أوًال إىل حاالت الظروف االستثنائية 

 )مبحث أول( 01-16الذي مت تعديله مبوجب القانون رقم  1996دستور يف

للظروف  -مث صور تّقيد احلقوق واحلريات العامة من خالل الّتطبيق الفعلي

  ).مبحث ثاني(االستثنائية يف اجلزائر 

   1996حاالت الظروف االستثنائية دستور : المبحث األول

 هرمها الّتشريعي قمة رمسًيا يف اعّرتفت اليت الدول بني اجلزائر من تعترب

 من انطالقًا جلًيا ذلك االستثنائية، ويُظهر املتعاقبة بالظروف دساتريها مبوجب

واليت  59مادته  بالضبط من خالل 1963يف سنة  الصادر األول دستورها

 يّتخذ أن اجلمهورية لرئيس أنّه ميكن بالّنص على الدستوري املشرع مبوجبها اكتفى

 1976 دستور تضمن بيّنما العادية، الغري الظروف ظل يف إجراءات استثنائية

والطوارئ،  احلصار حالة :االستثنائية أالّ وهي للظروف تطبيقات عدة على الّنص

 123 على 119 وذلك من خالل املواد من، احلرب الةاالّستثنائية، ح احلالة

 86 املواد من عرب احلاالت هذه على الّنص 1989 يف حني أعاد دستور، مّنه

الدستور  وأحتفظ عّنها، اإلعالن شروط يف اإلضافات بعض مّنه مع  89إىل

 املادة  إضافة مع 96إىل  91 مواده خالل بنفس احلاالت من 1996سنة 

قانون  مبوجب والطوارئ احلصار حاليت أحكام تّنظيم ضرورة لىع تنص اليت 92
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لسنة  1996، وهي احلاالت اليت مت إعادة تنظيميها يف تعديل دستور عضوي

  .111إلى  105من خالل املواد من  2016

وعليه ال ميكن أن خترج الظروف االستثنائية عن حالة الطوارئ أو 

  ).المطلب الثاني(حالة احلرب و يةاحلالة االستثنائ ،)المطلب األول(احلصار

  حالة الطوارئ أو حالة الحصار: المطلب األول

على  1996املتضمن تعديل دستور سنة  01- 16نص القانون رقم 

واليت كانت تقابلها  106و 105حاليت احلصار أو الطوارئ ضمن املادتني 

ما  على 105من الدستور قبل تعديله، إذ  تنص املادة   92و  91املادتني 

 احلصار أو الّطوارئ حالة امللّحة الّضرورة دعت إذا اجلمهوريّة رئيس يقّرر : "يلي

 األمة  جملس رئيس واستشارة لألمن األعلى لسلمجا اجتماع بعد ملّدة معّينة

 الّدستوريّ  لسلمجا ورئيس األول والوزير الوطين  الشعيب لسلمجا  ورئيس

  .الوضع بالستتبا الّالزمة الّتدابري كلّ  ويّتخذ

 املنعقد الربملان موافقة بعد إالّ  احلصار أو الّطوارئ حالة متديد ميكن وال

 حالة تنظيم حيّدد: "على أن  106بينما تنص املادة". ا�تمعتني معا بغرفتيه

  ".عضويّ  قانون احلصار مبوجب وحالة الّطوارئ

اليت يّتضح من خالل املادة أعاله أّن املؤسس الدستوري مل ميّيز بني ح

احلصار والطوارئ من حيث شروط اإلعالن عّنهما حبيث يقتضي توافر الضرورة 

امللحة، كما مّنح السلطة الّتقديرية لرئيس اجلمهورية لالختيار اللجوء إىل أحد 

اإلجراءين الذي يراه مناسًبا، إّال أنّه بعد إعمال الّنظامني واقعًيا وصدور 

أحكام وأثار كل مّنها، يتجلى االختالف املرسومني الرئاسيني اللذان ينّضمان 
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 يف تتمثل بيّنهما من حيث اجلهة اليت تتوىل مباشرة السلطات االستثنائية حيث

 بالنسبة والوالة الداخلية ووزير احلكومة رئيس يف ممثلة العادية السلطات املدنية

 إىل تنتقل الصالحيات هذه فإنّ  احلصار حالة ظل يف الطوارئ أما حلالة

العسكرية، وعليه ميكن القول أّن حالة احلصار أّشد من حالة الطوارئ  اتالسلط

  .من حيث اخلطورة  على الّنظام العام

من الدستور  105إّن العمل حبالتني احلصار والطوارئ  طبقا للمادة 

 األوىل املادةحّددت يكون ملّدة معينة دون أن يقوم بتحديدها، ويف هذا الصدد 

 أشهر عرب (4) بأربعة احلصار حالة مّدة 29- 91رقم الرئاسي املرسوم من

- 92الرئاسي رقم  املرسوم من األوىل الوطين، بينما حّددت املادة الرتاب كامل

شهرًا   )12(عشر باثين الطوارئ حالة مدة الطوارئ حالة إعالن املتضمن 44

 حالة مّدة الوطين، و كان من األفضل لو مت حتديد الرتاب كامل امتداد على

و محايًة  السلطة، استخدام منًعا لسوء الدستور، صلب يف أو احلصار لطوارئا

  .بطريقة مباشرة العامة احلقوق احلريات

  الحالة االستثنائية و حالة الحرب: المطلب الثاني

مت الّنص على حالة االستثنائية وحالة احلرب بصفة انفرادية على عكس 

مث حالة  )فرع أول(لة االستثنائية يف حاليت احلصار و الطوارئ لذا نتطرق إىل حا

  ).فرع ثاني(احلرب يف 

  الحالة االستثنائية : الفرع األول

 01- 16من القانون رقم  107مت تنظيم هذه احلالة من خالل املادة 

 رئيس يقّرر: "، إذ جاءت كما يلي1996املتضمن تعديل دستور سنة 
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أن  يوشك داهم خبطر مهّددة البالد كانت إذا االستثنائّية احلالة اجلمهوريّة

 . ترا�ا سالمة أو استقالهلا أو الّدستوريّة مؤّسسا�ا يصيب

 لسلمجا ورئيس األمة جملس رئيس استشارة بعد إالّ  اإلجراء هذا مثل يّتخذ وال

 لألمن األعلى لسلمجا إىل واالستماع الّدستوريّ  لسلمجا ورئيس الوطين الشعيب

 . الوزراء وجملس

 اّليت االستثنائّية اإلجراءات يّتخذ أن اجلمهوريّة رئيس االستثنائّية احلالة ختّول

 .اجلمهوريّة يف الّدستوريّة واملؤّسسات األّمة استقالل على تستوجبها احملافظة

 . وجوبا الربملان وجيتمع

 أوجَبت اّليت الذّكر الّسالفة واإلجراءات األشكال حسب االستثنائّية احلالة تنتهي

  ".1اـإعال�

يتضح من املادة أعاله أّن املؤسس الدستوري مل يكتفي لإلعالن احلالة 

االستثنائية بالضرورة امللحة كما هو احلال يف حاليت الطوارئ و احلصار بل استلزم 

وجود خطر داهم وأن يكون من شأن هذا اخلطر أن يهدد مؤسسات الدولة 

مل حيدد النّص مصدر هذا الدستورية أو استقالهلا الوطين أو وحدة ترا�ا، طاملا 

اخلطر، فإنّه يستوي أن يكون اخلطر داخلًيا أو خارجًيا، ويبقى األمر لسلطة 

  .الّتقديرية لرئيس اجلمهورية يف تقرير بداية اخلطر واعتباره دامهًا واستمراره وانتهائه

  حالة الحرب: الفرع الثاني

نون من القا 111-110-109مت الّتطرق حلالة احلرب ضمن املواد 

 109إذ تنص املادة  ،2016املتضمن التعديل الدستوري لسنة  01-16رقم 
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 نّصت حسبما يقع أن يوشك أو البالد على فعليّ  ُعدوان وقع إذا : "على أنه

  .األمم املتحدة مليثاق الّرتتيبات املالئمة عليه

إىل  واالستماع الوزراء جملس اجتماع بعد احلرب اجلمهوريّة رئيس يعلن

 الّشعيبّ  لسلمجا ورئيس األمة جملس  رئيس واستشارة لألمن األعلى لسلمجا

  . لس الدستوريلمجا ورئيس الوطينّ 

 . وجوبا الربملان وجيتمع 

  ".بذلك يُعِلُمها لألّمة خطابا اجلمهوريّة رئيس ويوّجه

تعترب هذه احلالة أكثر وضوًحا من حيث أسباب إعال�ا مقارنة باحلاالت 

ّشد حامسًا من احلالة االستثنائية، فال يكفي فيها أن تكون األخرى، كما تعترب أ

البالد ومؤسسا�ا مهددة خبطر داهم، و إّمنا يشرتط أن يكون العدوان قد وقع 

فعلًيا على البالد أو على وشك الوقوع عليها، وترجع السلطة الّتقديرية لرئيس 

وشيك الوقوع على  اجلمهورية العتبار أّن حالة معينة ما تُعترب مبثابة اعتداء

  .البالد

ونظرًا لآلثار اخلطرية املرتتبة عن إعمال هذه احلالة من وقف العمل 

بالدستور مدة احلرب وتقيد للحريات الفردية واجلماعية لألفراد، فإنّه يقتضي على 

رئيس اجلمهورية توجيه خطاب لألمة يعلمها فيه باإلجراءات املّتخذة من قبله، 

الدستور فإنّه يف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته  من 110وطبقا للمادة 

أو حدوث أي مانع آخر له، خيول رئيس جملس األمة باعتباره رئيًسا للدولـة، كل 

الصالحيات اليت تستوجبها حالة احلرب، حسب الشروط نفسها اليت تسري 

لس على رئيس اجلمهورية، ويف حالة اقرتان شغور رئاسة اجلمهورية ورئاسة جم



 
41 

 

األمة، يتوىل رئيس ا�لس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط املبينة 

  .سابًقا

تقيد الحقوق والحريات العامة في ظل الظروف االستثنائية : المبحث الثاني

  للدولة

يرتتب على قيام الظروف االستثنائية أثار على احلقوق احلريات العامة 

روف واملالبسات املادية أثناء سريا�ا، ويف هذا لألفراد، وذلك وفًقا ملا تقضيه الظ

الصدد عرفت اجلزائر تطبيق فعلي حلاليت احلصار والطوارئ يف الواقع، جتسدت 

من خالله إصدار نصوص تّنظميه من شأ�ا تقيد احلقوق احلريات العامة لألفراد، 

ات وعليه نقتصر الدراسة على أثر حاليت احلصار والطوارئ على احلقوق واحلري

  ) .مطلب ثاني(واجلماعية  )مطلب أول(الفردية 

  فردية في ظل الظروف االستثنائيةتقيد الحقوق والحريات ال: المطلب األول

يقصد باحلريات الفردية تلك احلريات املّتعلقة بشؤون حياة الفرد اخلاصة 

واللصيقة بشخصه ذاته واليت تتميز حبماية دستورية وقانونية يف ظل الظروف 

ية، إّال أّن من شأن الظروف االستثنائية تربير جلوء اإلدارة إىل تقيدها العاد

املساس حبرية  ،)الفرع األول(املساس حبرية التنقل: أواملساس �ا، ونذكر مّنها

املساس حبرمة املساكن اخلاصة و احملالت  ،)الفرع الثاني(اختيار موطن اإلقامة 

  ).الفرع الثالث(

  ية التنقلالمساس بحر : الفرع األول

تُعد حرية التنقل من بني احلريات املضمونة دستوريًا لألفراد يف ظل 

بأحكام  حبيث يعرتف �ا لكل مواطن جزائري مل تثبت إدانته الظروف العادية
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 مكان يف باإلقامة املواطن إلزام جواز قضائية، وهذه احلرية تقوم على أساس عدم

القانون،  يف علّيها املّنصوص األحوال يف إالّ  معينة جهة يف إقامته حظر أو معني

إليه، إذ  العودة من مّنعه أو البالد عن مواطن أي إبعاد حظر جواز عدم وكذا

 1996المتضمن تعديل دستور  01-16قانون رقم  55تنص املادة 

 موطن خيتار حبرية والسياسية أن املدنية حبقوقه حيق لكل مواطن يتمتع:"على

حق الدخول للرتاب الوطين واخلروج منه . الوطين لّرتابا عرب يتنقل وأن إقامته،

  .مضمون له

  .له اـمضمون منه روجـواخل الوطين الرتاب إىل ولـالدخ 

ومبوجب قرار مربر  ال ميكن األمر بأي تقييد هلذه احلريات إال ملدة حمددة

  ".من السلطة القضائية

ّيد هذه احلرية دون أمر من قيام الظروف االستثنائية من شأّ�ا أن تربر تق أنّ  إالّ 

السلطات القضائية، إذ ختضع حرية تنقل األشخاص داخل الّرتاب الوطين أو 

  ).ثانيا(و الوضع يف مركز األمن ) أوال(حظر الّتجوال : خارجه إىل قيود مّنها

  :حضر التجوال: أوال

 196-91، مت تنظيم هذا القّيد ضمن املرسوم رقم ففي حالة الحصار

، ومت إعماله من خالل 2املتعلق بتقرير حالة احلصار 04/06/1991املؤرخ 

حيث مت مبوجبه  ،06/06/1991البيان الصادر عن السلطة العسكرية بتاريخ 

من الساعة احلادي عشر  ،06/06/1991تقرير حضر التجوال ابتداًء من 

 بليدة،ال اجلزائر،: اآلتية بالواليات وذلك صباًحا، والّنصف الثالثة ليًال إىل غاية

تيبازة، وبناء عليه مت مّنع جتوال األشخاص يف الساحات والطرقات  بومرداس،
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العمومية، وحتديد توقيت حضر التجول وكذا املناطق اليت يسري فيها هذا 

  .و يعترب هذا اإلجراء خطري نظرًا ملساسه الصارخ حلرية التنقل. احلضر

إلجراء املقيد حلرية فتم تنظيم اللجوء إىل هذا ا أما في حالة الطوارئ،

املتضمن اإلعالن  44-92املرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  6التنقل مبوجب املادة 

خيول لوزير الداخلية واجلماعات احمللية يف   على حالة الطوارئ، اليت تنص على أن

كامل الرتاب الوطين و الوايل على امتداد تراب واليته يف إطار التوجيهات 

و مّنع مرور األشخاص و السيارات يف أماكن و أوقات احلكومية سلطة حتديد أ

  .معينة

  :الوضع في مراكز األمن:  ثانيا

يُعّد إجراء الوضع يف املركز األمن مساًسا خطريا باحلرية الفردية 

من الدستور اليت  59لألشخاص، خاصة وأنّه يتناقض مع ما تضمنته املادة 

 إّال ضمن الشروط احملددة تجزأو حي و ال يوقف أحد ال يتابع ":أنّه على تنص

من الدستور   58، كما خيالف املادة "نص عليها اليت وطبًقا لإلشكال بالقانون

 الفعل ارتكاب قبل صادر قانون مبقتضى إدانة إالّ  ال: " اليت تنص على ما يلي

، إّال أّن من شان الظروف االستثنائية ترخيص اللجوء إىل هذا اإلجراء، "ا�رم

  .أن ّمت إعماله يف ظل حالة احلصار والطوارئ وقد سبق و

 من 04 مت تّنظيم هذا اإلجراء مبوجب املادة ففي ظل حالة الحصار،

احلصار، واليت نص فيها  حالة تقرير املتضمن 196- 91رقم  املرسوم الرئاسي 

 ضمن الشرطة املخولة صالحيات العسكرية على إمكانية مباشرة السلطات

 اإلداري ووضع اختاذ تدابري االعتقال احلكومة، حتددها اليت والشروط احلدود
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 خطري على نشاطه يتبني راشد شخص كل ضد مراكز األمن يف األشخاص

 حبرمانه العمومية وذلك للمرافق العادي والسري العمومي األمن وعلى العام الّنظام

واإلياب، كما مت إصدار املرسوم التنفيذي  الذهاب من ومنعه والتصدي له

 الوضع يف مركز األمن و شروطه تطبيًقا حدود الذي يضبط، 202-91رقم

، والذي 3احلصار حالة تقرير املتضمن 196- 91 الرئاسي املرسوم من 4 للمادة

قابلة  خمسة و أربعين يوًما) 45(بحّدد مّدة االعتقال اإلداري يف هذه احلالة 

  .4للتجديد مرة واحدة 

داري أو إقامة جربية أن ي شخص يكون موضوع اعتقال إألو ميكن 

يرفع طعًنا حسب التسلسل السلمي، لدى السلطات املختصة، على أّن الطعن 

من تقرير اإلجراء لدى ا�لس اجلهوي  أيام) 10(يكون خالل أجل العشرة 

، وليس من تاريخ تبليغ القرار، الشيء الذي قد يرتتب عليه 5حلفظ الّنظام العام

اء، و خاصة احتمال عدم تبليغ القرارات إالّ التعسف يف استعمال هذا اإلجر 

بعد انتهاء مدة تقريره ما من شأنه املساس حبرية األفراد يف حرية التنقل وحرما�م 

  .6من حقهم يف ممارسة الطعن اإلداري

) 3(أما عن اجلهة املختصة بالّنظر يف هذا الطعن، فقد مت إنشاء ثالثة 

اجلزائر وهران وقسنطينة، ميتد : منجمالس جهوية حلفظ النظام العام يف كل 

، يتشكل كل جملس من وايل 7اختصاص هذه ا�الس إىل جمموعة من الواليات

رئيًسا، رئيس القطاع العسكري أو قائد جمموعة الدرك الوطين حمافظ الشرطة 

، ويبت 8الوالئية، ثالث شخصيات ختتار نظرًا  لتمسكها باملصلحة الوطنية

نظام بأغلبية األصوات، وحالة التساوي يكون صوت ا�لس اجلهوي حلفظ ال
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من تاريخ رفع األمر  أيام) 10(، ويصدر قراراته خالل العشر 9الرئيس مرجحا

  .10إليه

من املرسوم  05 فطبًقا ألحكام املادة أما في ظل حالة الطوارئ،

 وزير ميكن ": فأنّه املتضمن اإلعالن على حالة الطوارئ 44- 92الرئاسي رقم 

 نشاطه أنّ  يتضح راشد شخص أي يأمر بوضع  أن احمللية لية واجلماعاتالداخ

 للمصاحل احلسن السري على أو العموميني، الّنظام واألمن على خطورة يشكل

   .حمدد مكان يف أمن مراكز يف العمومية

، كما "احمللية واجلماعات الداخلية وزير من بقرار األمن مراكز تنشأ

احملدد لشروط تطبيق بعض  ،75-92التنفيذي رقم  من املرسوم 2جاءت املادة 

لتأكيد هذا اإلجراء، حبيث تنص على  44- 92أحكام املرسوم الرئاسي رقم 

يتمثل تدبري الوضع يف مركز األمن يف حرمان كل شخص راشد بعرض : "أن

سلوكه للخطر الّنظام واألمن العموميني وكذا حسن سري املصاحل العمومية من 

إلياب بوضعه يف احد املراكز احملدثة بقرار من وزير الداخلية حرية الذهاب وا

  11".واجلماعات احمللية

وعلى خالف االعتقال اإلداري يف حالة احلصار فإّن املرسوم التنفيذي 

مل حيّدد مّدة الوضع يف مركز األمن ما من شأنّه املساس حبرية  75- 92رقم 

  .األفراد حبيث ميكن أن يتم ملدة عدة سنوات

، فإنّه ميكن أن 75-92من املرسوم التنفيذي رقم  4بقا للمادة وط

يكون تدبري الوضع يف مركز األمن حمل طعن يقدم إىل وايل والية مكان إقامة 
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 الشخص املوضوع يف مركز األمن، ويقدم هذا الطعن إىل ا�لس اجلهوي للطعن

   .ةبعد دراسته من الوايل، و يكون مرفًقا بكل املالحظات املفيد 12

يتكون ا�لس اجلهوي للطعن، من رئيس يعينه وزير الداخلية واجلماعات 

احمللية، ممثل لوزير الداخلية و اجلماعات احمللية، ممثل لوزير الدفاع  الوطين، ثالث 

شخصيات مستقلة، يعينها وزير حقوق اإلنسان، خمتارة بسب تعلقها باملصلحة 

يوما املوالية ) 15( اخلمسة عشرالعامة، ويبت ا�لس اجلهوي للطعن خالل 

  .13إلخطاره

يرتتب على إجراء الوضع يف مركز األمن يف ظل حالة الطوارئ طبقا 

، تعليق دفع مرتبات األشخاص 75-92من مرسوم التنفيذي رقم  11للمادة 

املوضوعني يف مركز األمن وأجورهم مدة وضعهم فيها وذلك إذا كانوا مرتبطني 

أو مؤسسات أو مرافق عمومية، وهذا األثر يعترب  بعالقات عمل مع إدارات

إجراء خطري ومساس حبقوق وحريات األفراد، إذ يؤكد على حتول إجراء االعتقال 

  14.اإلداري من إجراء وقيت إىل إجراء ردعي

أما عن إمكانية ممارسة الطعن القضائي يف حالة رفض الطعن اإلداري، 

ن هذه ا�الس سواء يف حالة احلصار أو ممارسة الطعن ضد القرارات الصادرة ع

أو الطوارئ، فأّن النصوص السالفة الذكر سكت عن ذلك، فلم تشر إىل 

إمكانية ممارسته من عدمه، و طاملا مل يتعلق األمر بأعمال السيادة ، فإّن ممارسة 

 .15الطعن القضائي ضدها ممكن سواء الطعن باإللغاء أو التعويض
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  :رية اختيار موطن اإلقامةالمساس بح: الفرع الثاني

يُعّد املساس حبرية اختيار موطن اإلقامة مساًسا خطريًا حبرية الشخص يف اختيار 

املتضمن تعديل  01-16من قانون رقم  55موطن إقامته وهو ما خيالف املادة 

 أن والسياسية املدنية حبقوقه يتمتع مواطن لكل حيق": اليت تنص 1996دستور 

 الرتاب إىل الدخول حق . الوطين الّرتاب عرب يتنقل وأن قامته،إ موطن خيتار حبرية

   .له مضمونا منه منه واخلروج الوطين

و ال ميكن األمر بأي تقيد هلذه احلقوق إّال ملدة حمددة و مبوجب قرار مربر من 

املّنع من  ،)أوال(ويأخذ هذا املساس شكلني، اإلقامة اجلربية ". السلطة القضائية

   .سواء يف حالة احلصار و الطوارئ ،)ياثان(اإلقامة 

 :اإلقامة اإلجبارية:أوال

 املرسوم من 4ل املادة من خال في حالة الحصارمت تنظيم هذا اإلجراء 

احلصار، كما جاء املرسوم  حالة تقرير املتضمن 196- 91الرئاسي رقم 

الوضع يف اإلقامة اإلجبارية و  حدود ، ليضبط16202-91التنفيذي رقم 

مّنه فإنّه ميكن للسلطات العسكرية املخولة صالحيات  1، فطبقا للمادة شروطها

الشرطة، أن تتخذ تدبري وضع أي شخص راشد حتت اإلقامة اجلربية، مىت كان 

إبعاده واجًبا على اإلقامة، كفلني باستعادة الّنظام و األمن العمومي، واحملافظة 

  .عليهما

من  4فقرة  6ضمنته املادة ، فوفًقا ملا تفي خالل حالة الطوارئأما 

: املتضمن اإلعالن على حالة الطوارئ  فإنّه 44-92املرسوم الرئاسي رقم 

خيول وضع حيز التنفيذ، لوزير الداخلية واجلماعات احمللية يف كامل الرتاب "
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الوطين والوايل على امتداد تراب واليته يف إطار التوجيهات احلكومية أن سلطة 

قامة اجلربية لكل شخص راشد يتضح أّن نشاطه مضر القيام بالوضع حتت اإل

  ".بالّنظام العام أو بسري املصاحل العمومية

  :ةـامـالمنع من اإلق: ثانيا

 من 8مبوجب املادة  في ظل حالة الحصارمت الرتخيص اللجوء إىل هذا القيد 

احلصار، حيث ميكن للسلطات  حالة تقرير املتضمن 196- 91الرئاسي املرسوم

 أنّ  يتبني راشد شخص أي إقامة متنع أن:" ة املخولة صالحيات الشرطةالعسكري

وبناء عليه، صدر " العمومية للمرافق العادي وبالسري العام مضرة بالنظام نشاطاته

الذي يضبط كيفيات تدابري املنع من اإلقامة  ،203-91املرسوم تنفيذي رقم

 حالة تقرير تضمنامل 196- 91الرئاسي املرسوم من 8املتخذة طبقا للمادة 

، إذ نص على إلزامية تضمن قرار املّنع من اإلقامة قائمة األماكن 17احلصار

املمنوعة، ونظام الرقابة واحلراسة اليت جيب أن خيضع هلا املمنوع من احلراسة، كما 

 الوقائع فيها حبسب اإلقامة متنع أن ميكن اليت األماكن قائمة إعداد جيب أن يتم

 وقائي أثر ذلك عن ينتج أن املعين وجيب الفرد وشخصية دبريالتّ  هذا سببت اليت

  . فوري

من املرسوم  4فقرة  6، فوفًقا ألحكام املادة ما في حالة الطوارئأ

خيول وضع : "املتضمن اإلعالن على حالة الطوارئ، فإنّه 44-92الرئاسي رقم 

لوطين و الوايل حيز التنفيذ، لوزير الداخلية واجلماعات احمللية يف كامل الرتاب ا

على امتداد تراب واليته يف إطار التوجيهات احلكومية أن سلطة القيام بالوضع 
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حتت اإلقامة اجلربية لكل شخص راشد يتضح أّن نشاطه مضر بالّنظام العام 

  ".أوبسري املصاحل العمومية

 المساس بحرمة المساكن الخاصة و المحالت: الفرع الثالث

 عدم انتهاك الدولة تضمن"على أن  1996دستور من 40تنص املادة 

 إالّ  تفتيش وال .احرتامه إطار ويف القانون، مبقتضى إالّ  تفتيش املسكن، فال حرمة

، إّال أّن من شأن الظروف "املختصة القضائية السلطة عن صادر مكتوب بأمر

االستثنائية تربير املساس �ذه احلرية الفردية، بدون أمر مكتوب من السلطات 

ئية و خارج األوقات املنصوص فيها ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، سواء القضا

  .يف حالة احلصار أو الطوارئ

 196-91الرئاسي رقم  املرسوم من 7جند املادة ففي حالة الحصار، 

ميكن للسلطات العسكرية املخولة : "احلصار تنص على أنّه حالة تقرير املتضمن

 تكلف و ددة عن طريق احلكومة أن جتريصالحيات الشرطة، ضمن الشروط احمل

 داخل وكذلك اخلاصة أو العمومية احملال يف نهارية أو ليلية تفتيشات جيري من

احملدد  204- 91وطبقا هلذه املادة صدر املرسوم التنفيذي رقم". املساكن

 حالة تقرير املتضمن 196- 91الرئاسي املرسوم من 7لشروط تطبيق للمادة 

التفتيش املساكن  فيه تستوجب اليت مّنه احلاالت 3ملادة ، وحددت ا18احلصار

س حاالت يف التفتيشات نصت على أّن تقرر حيث واحملاالت،
ّ
 الدولة، بأمن امل

واألمالك، وكذا يف  األشخاص ضد اليت ترتكب اخلطرية واجلنح اجلنايات بسبب

جئ األشرار خمابئ األسلحة والذخائر واملتفجرات، مال: احلاالت احلصريية التالية

املسلحني اللذين شاركوا يف جتمهر متردي، الّبحث عن األفراد اللذين حضروا 
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التمرد، أفعال متردية ضد السلطة، أفعال مناهضة و جوسسة، أفعال التخريب، 

وجيب أن . حجر املنشورات املناهضة أو اليت تدعوا إىل الفوضى أو تدعوا إليها

أو رب الدار، إما بناء على استظهار  تتم هذه التفتيشات حبضور مالك احملل

أوراق اهلوية اليت تثبت صفة العون يف حالة االستعجال، وإما بناء على إظهار 

األمر الكتايب الصادر عن السلطة العسكرية اليت ترأس جلنة رعاية الّنظام العام 

خارج األوضاع االستعجالية، ويف غياب رب الدار أو مالك احملل حبضور 

  .وبني هلذا الغرضشاهدين مطل

 6فيمكن أيضا اللجوء إىل اإلجراء مبوجب املادة أما في حالة الطوارئ، 

املتضمن اإلعالن على حالة الطوارئ  44-92من املرسوم الرئاسي رقم  6فقرة 

خيول وضع حيز التنفيذ، لوزير الداخلية و اجلماعات : "اليت تنص على ما يلي

وايل على امتداد تراب واليته يف إطار احمللية يف كامل الرتاب الوطين و ال

، "األمر استثنائيا، بالتفتيش �ارا أو ليال - : التوجيهات احلكومية أن سلطة

وعليه استبعاد الرخصة القضائية للقيام بالتفتيش، كما ميكن القيام �ذا اإلجراء 

  .خارج األوقات القانونية املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية

والحريات الجماعية في ظل الظروف  تقيد الحقوق: الثاني المطلب

   االستثنائية

يقصد باحلريات اجلماعية تلك اخلاصة حبرية الفرد يف حياته املدنية وعالقاته مع 

األفراد اآلخرين داخل حميط اجتماعي معني، ويشمل املساس �ذه احلرية يف ظل 

املساس حبرية  ،)الفرع األول(ملساس حبرية التعبري ا :حاليت احلصار والطوارئ

   ).الفرع الثالث(املساس حبرية اجلمعيات  )الفرع الثاني(االجتماع 
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   املساس حبرية االجتماع: الفرع األول

 من 48 تعترب حرية االجتماع من بني احلريات املضمونة دستوريًا مبوجب املادة

الجتماع، وااجلمعيات،  وإنشاء التعبري، حريات: "دستور اليت تنص على أن

، إّال أن من شأن الظروف االستثنائية تقيد هذه احلرية إذ "للمواطن مضمونة

احلصار  حالة تقرير املتضمن 196- 91الرئاسي رقم  املرسوم من 8تنص املادة 

ميكن للسلطات العسكرية املخولة صالحيات الشرطة أن تقوم : " تنص على أنه

نع مرور األشخاص أو جتمعهم عرب جزء مقاطعة واحدة أو كله أن تضيق أو مت

يف الطرق و األماكن العمومية، أو التجمهرات أو املظاهرات أو املسريات 

، "العمومية و ذلك إذا كان من شأّ�ا إثارة الفوضى أو انعدامها أو استمرارها

املتضمن اإلعالن على حالة  44-92من املرسوم الرئاسي رقم  7 بينما تنص

اخلية و اجلماعات احمللية والوايل املختص إقليميا، لألمر يؤهل وزير الد": الطوارئ

وأماكن عن طريق قرار، باإلغالق املؤقت للقاعات العروض الرتفيهية 

، ومبنع كل مظاهرة حيتمل فيها اإلخالل االجتماعات مهما كانت طبيعتها

   ".بالّنظام و الطمأنينة العمومية

  المساس بحرية التعبير: الفرع الثاني

من  42 حرية الّتعبري من احلريات املضمونة دستوريًا، إذ تنص املادةتعترب 

 املادة تنص كما" الرأي حرية وحرمة املعتقد حرية حبرمة مساس ال: "الدستور

 مضمونة اجلمعيات، واالجتماع، وإنشاء التعبري، حريات "دستور من 48

تور فإّن ممارستها ، إّال أنّه وبالرغم من إدراج حريات التعبري ضمن الدس"للمواطن

يف ظل الظروف العادية خيضع لقيود وشروط حمددة قانونًا، وإذا كان هذا هو 
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الوضع يف ظل الظروف العادية فإنّه من شأن هذه الشروط و القيود أن تزداد يف 

الرئاسي رقم  املرسوم من 2فقرة  7ظل الظروف االستثنائية، إذ تنص املادة 

ميكن للسلطات : "صار على ما يلياحل حالة تقرير املتضمن 196- 91

العسكرية املخولة صالحيات الشرطة، ضمن الشروط احملددة عن طريق احلكومة 

أن متنع إصدار املنشورات و االجتماعات و النداءات العمومية، اليت يعتقد أّ�ا  

من  6، و طبقا للمادة "كفيلة بإثارة الفوضى و انعدام األمن، و استمرارها

الرئاسي  املرسوم من7احملدد لشروط تطبيق املادة  204-91ي رقماملرسوم تنفيذ

 املنشورات منع يرتتب على: "احلصار فإنّه حالة تقرير املتضمن 196- 91رقم 

 النهار من ساعة وأي مكان أي يف هذا اإلجراء، عليها يسلط اليت الوثائق حجز

 و أي ساخاالستن و الطباعة وسائل العدالة يد حتت وتوضع الليل تصادر أو

  ". الفوضى على للتحريض أخرى تستعمل وسيلة

  المساس بحرية الجمعيات: الفرع الثالث

تعترب حرية االجتماع من بني احلريات املنصوص عليها دستوريًا مبوجب 

 جاء اليت 1996 املتضمن تعديل دستور 01-16قانون رقم  من 54املادة 

 اجلمعوية، احلركة ازدهار الدولة تشجع ، اجلمعيات مضمون إنشاء حق " فيها

 من 8ا للمادة ، وطبق"اجلمعيات وكيفية إنشاء قانون عضوي شروط حيدد

 احلصار فإنّه تتعرض حالة تقرير املتضمن 196- 91الرئاسي رقم  املرسوم

 كان مهما اجلمعيات، تنفيذي، مرسوم بواسطة النشاطات كل عن للتوقيف

للقوانني،  خمالفة بأعمال أعضائها أو اقاد� يقوم اليت وجهتها أو قانو�ا األساسي
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و يعترب هذا اإلجراء انتهاك ملموًسا . وذلك مهما كان نشاطها عاديًا أو سياسًيا

  .باحلريات اجلماعية

   :ةـخاتمال

يرتّتب على قيام الظروف االستثنائية الّرتخيص للسلطة التنفيذية باختاذ إجراءات 

 احليوية املصاحل واملفاجئة اليت �دد الشاذة الظروف مواجهة أجل من استثنائية

لو كان ذلك على حساب احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية  للدولة، و

للمواطنني، وذلك �دف استعادة الّنظام واألمن العموميني، إذ نذكر من بني 

حضر جتوال األشخاص يف الساحات : اإلجراءات املقّيدة للحريات الفردية

ع حتديد توقيت حضر التجول وكذا املناطق اليت يسري والطرقات العمومية، م

فيها هذا احلضر، والوضع يف مركز األمن أو املنع من اإلقامة أو اإلقامة اجلربية و 

 وعلى العام الّنظام خطري على يتبني أّن نشاطه راشد شخص كل ضد ذلك

واحملالت العمومية، املساس حبرمة املساكن  للمرافق العادي والسري العمومي األمن

دون أمر مكتوب من السلطات القضائية وخارج األوقات املنصوص فيها ضمن 

  .قانون اإلجراءات اجلزائية

بينما نذكر من بني اإلجراءات املقيدة للحقوق واحلريات اجلماعية، 

املساس حبرية االجتماع عن طريق تضيق أو منع مرور األشخاص أو جتمعهم يف 

التجمهرات أو املظاهرات أو املسريات العمومية  الطرق واألماكن العمومية أو

وذلك إذا كان من شأّ�ا إثارة الفوضى أو انعدامها أو استمرارها، املساس حبرية 

التعبري عن طريق منع إصدار املنشورات و االجتماعات و النداءات العمومية، 

اجلمعيات عن اليت يعتقد أّ�ا كفيلة بإثارة الفوضى و انعدام األمن، املساس حبرية 
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 قاد�ا يقوم وجهتها واليت أو قانو�ا األساسي طريق توقيفها وذلك مهما كان

  .للقوانني، وذلك مهما كان نشاطها عاديًا أو سياسًيا خمالفة بأعمال أوأعضائها

وإذا كانت الّنصوص االستثنائية متكن اإلدارة من اختاذ إجراءات استثنائية 

ّن جملس الدولة اشرتط أن تكون الوقائع املنسوبة ماسة حبقوق وحريات األفراد، فإ

للشخص حمل القرار واليت تفيد خطورته على الّنظام العام حمّددة بشكل دقيق،  

كما يشرتط أن تكون هذه اإلجراءات الزمة وضرورية ملواجهة تلك الظروف غري 

مجة العادية، فإذا ثبت له أّن اإلدارة كانت تستطيع أن تتغلب على املصاعب النا

عن الظروف االستثنائية القائمة مبا متلكه من سلطات ووسائل اليت تنص عليها 

التشريعات السارية ومع ذلك اختذت إجراء استثنائي، فإنّه حيكم بإلغاء القرار 

املّتخذ كما يرتتب عليها املسؤولية اإلدارية عن طريق التعويض عن قرارا�ا املاسة 

 .حبقوق وحريات األفراد

  : والمراجع هوامشالقائمة 
، مؤرخ يف 01-16مبوجب القانون رقم  1966قبل تعديل الدستور  93كانت تقابلها املادة   -1

  .2016، 14، يتضمن التعديل الدستور، ج ر 06/03/2016
، املتضمن تقرير حالة احلصار، ج ر 04/06/1991مؤرخ يف  196-91مرسوم رئاسي رقم  -2

29 ،1991.  
الوضع يف مركز  حدود ، بضبط25/07/1991مؤرخ يف  202-91مرسوم تنفيذي رقم  -3

احلصار،  حالة تقرير املتضمن 196- 91الرئاسي رقم املرسوم من 4 للمادة األمن وشروطه تطبيقا

  .1991، 31ج ر عدد 
  .الوضع يف مركز األمن وشروطه حدود الذي ضبط ،201- 91من مرسوم التنفيذي  5املادة  -4
الوضع يف مركز األمن  حدود الذي ضبط ،201-91التنفيذي رقم  من املرسوم 6املادة  -5

   .وشروطه
مسعود شيهوب، احلماية القضائية للحريات األساسية يف الظروف االستثنائية، ا�لة اجلزائرية  -6

  .37 ، ص1998، 01للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية، عدد 
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الوضع يف مركز األمن  حدود الذي ضبط ،201-91من املرسوم التنفيذي رقم  7املادة  -7

   .وشروطه
  .ذكور آنفاامل ،201-91من املرسوم التنفيذي رقم  8املادة  -8
  .201-91من املرسوم التنفيذي رقم  9املادة  -9

  .201- 91من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة  - 10
-92وم الرئاسي رقم ، حيدد شروط تطبيق بعض أحكام املرس75- 92املرسوم التنفيذي رقم - 11

، متمم 1992، 14، يتضمن إعالن حالة الطوارئ، ج ر عدد 09/02/1992املؤرخ يف  44

  . 1992، 61، ج ر عدد 11/08/1992املؤرخ يف 320-92باملرسوم الرئاسي رقم 
احملدد لشروط تطبيق بعض أحكام املرسوم الرئاسي  75-92من املرسوم التنفيذي رقم  6املادة  - 12

  .املتضمن إعالن حالة الطوارئ 44-92 رقم
احملدد لشروط تطبيق بعض أحكام املرسوم الرئاسي  75-92من املرسوم التنفيذي رقم  7املادة  - 13

  .املتضمن إعالن حالة الطوارئ 44-92رقم
مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف ظل الظروف االستثنائية، دراسة مقارنة بني - 14

و فرنسا، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر 

  .121 ص ،2005
  .37ص روف االستثنائية،مسعود شيهوب، احلماية القضائية للحريات األساسية يف الظ - 15
الوضع يف اإلقامة  حدود ، يضبط25/07/1991مؤرخ يف  202-91مرسوم تنفيذي رقم - 16

 حالة تقرير املتضمن 196-91الرئاسي رقم  املرسوم من 4 للمادة و شروطها، تطبيقا اإلجبارية

  . 1991، 31ر عدد . احلصار، ج
، يضبط كيفيات تدابري املنع من 25/07/1991مؤرخ يف  203- 91مرسوم تنفيذي رقم  - 17

احلصار،  لةحا تقرير املتضمن 196- 91الرئاسي رقم  املرسوم من 8اإلقامة املتخذة طبقا للمادة 

  .1991، 31ر عدد . ج
 من 7، حيدد شروط تطبيق للمادة 25/07/1991مؤرخ يف  204- 91مرسوم تنفيذي رقم  - 18

   .1991، 31عدد  ،ر .احلصار، ج حالة تقرير املتضمن 196-91الرئاسي املرسوم
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مسامهة ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر يف تطبیق القانون 

  ا�ويل إال�ساين
  صديق�ش�ـرة: بقلم��ستاذة�                                

   أستاذة�مساعدة�بجامعة�و�ران�                                                              

  

  مقــدمــة 

 ،زة أساسية مرتبطة بطبيعة اإلنسانمند بداية اإلنسانية والعنف مي            

بل أصبح  ،يقتصر على دلك العنف بني فرديند حيث تطور مع الوقت ومل يع

 ،دو طبيعة أخرى واملتمثل يف احلرب اليت ال جتر الضرر إىل عدد قليل من الناس

  .بل من ميزا�ا مشولية الضرر على مجاعة كبرية و يف مناطق أكرب

بل  ،وأمام حتمية احلرب تدرج الفكر اإلنساين باحثا عن حل ليس ملنع احلرب

و جعلها أقل ضرر قدر املستطاع و هدا أما أسفر عليه اجتهاد  ،لتحسني ظروفها

كالقانون الدويل   ؛يف بدايتها جمرد أعراف بني الدولاإلنسان بقوانني كانت 

  1. اإلنساين

الذي أصبح اإلطار املرجعي لنشاط العديد من املنظمات اإلنسانية الفاعلة يف 

ا اللجنة الدولية رأسه اليت تأيت علىل املساعدة اإلنسانية وقت احلرب جما

ة يف مساعدة املعروفة أوال وقبل كل شيء بعمليا�ا امليداني للصليب األمحر

مبهام احلماية  1863نة اليت تقوم مند إنشائها س، ضحايا النزاع املسلح

وتقدمي اخلدمات الصحية والرعاية االجتماعية لضحايا احلروب ، اإلنسانية
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وحىت الوقاية ، يدانية أنشطة احلماية واملساعدةملوتتوىل بعثا�ا ا ،العنف املسلحو 

  لصاحل ضحايا حاالت النزاع املسلح من خالل عملها كجهاز أندار مبكر 

ومراقبة مدى ، ملعرفة بالقانون الدويل اإلنساينوقد كان للجنة دور يف نشر ا

 ثوح ،هلقواعد ةات اخلطري كتباه ا�تمع الدويل إىل االنتها االلتزام به ولفت ان

كما سامهت يف تطور   ،الدول على اعتماد التدابري الوطنية الضرورية لتنفيذه 

قواعد هذا القانون من خالل تقدميها اقرتاحات عملية لتطور االتفاقيات الدولية 

االتفاقيات الصادرة يف  رات و النزاعات املسلحة من بينهاوفقا إلحداث تطو 

  2.وغريها ...1977، 1949، 1929، 1906

مني تطبيق قواعد القانون الدويل أجنة الدولية للصليب األمحر على تاللوتقوم 

الراعي للقانون  اإلنساين بصفتها مؤسسة حماذية ومستقلة وكذا باعتبارها احلارس

وقد اسند إليها ا�تمع الدويل هذه املهمة مبقتضى اتفاقيات  ،الدويل اإلنساين

  .1977 جنيف األربعة و الربوتوكولني اإلضافيني لعام

وما  ؟هي طبيعة اللجنة الدولية للصليب األمحر ما : يلي ولذلك نتساءل كما

 ؟ون الدويل اإلنساينهي األدوار اليت تساهم �ا يف تطبيق قواعد القان

 :تناولنا حبثنا هذا يف مبحثني على النحو التــــايل ،إلجابة عن هذه األسئلةل

  .يب األمحر طبيعة اللجنة الدولية للصل : املبحث األول

 .اللجنة يف تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين أدوار : املبحث الثاين

  ــة للصليب األحمـــر طبيعة اللجنــة الدولي : المبحــث األول

تعترب اللجنة الدولية للصليب األمحر منظمة خاصة  داع حيتها يف القانون الدويل 

بصورة مستقلة وحمايدة  –املبدأ  من حيث –وتعمل  ،اإلنساين وارتبط امسها به
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استنادا إىل متتعها  ،وتقوم بالتدخل يف مناطق النزاع املسلح ،عن أطراف النزاع

ومن . ون الدويل اإلنساين من قبل الدولحبق التدخل اإلنساين ملراقبة تطبيق القان

مث  ،)املطلب األول (عن اللجنة  نبذةخالل هذا املبحث سيتم التعرض إىل 

  .)املطلب الثاين ( لقانوين مركزها ا

  نبذة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر : المطلب األول

هنري "يرتبط الصليب األمحر الدويل باسم رجل بارز املواطن السويسري         

اليت كانت بني  1859بايطاليا يف عام " سولفرينو" الذي شهد معركة " دونان

د كتب دونان ماشاهده يف املعركة من ولق ،اجليش الفرنسي و اجليش النمساوي 

. 1862الذي نشرعام "كريات سولفرينوذ " قتلى و جرحى و معانتهم يف كتابة

،  كبري يف الرأي العام يف سويسرا، و يف غريها من البالدوكان لكتابه هذا تأثري

، 3  بعد ذلك قررت احلكومة السويسرية الدعوة عقد مؤمثر دبلوماسي يف جنيف

 توقيع االتفاقية املتعلقة بتحسني حال اجلرحى من العسكريني يف �ايته متو 

إىل  1880و حتولت جلنة اخلمسة عام ، ابعني للقوات املسلحة يف امليدانالت

  .اللجنة الدولية للصليب األمحر، وهو اسم احتفظت به حىت اليوم 

دئ و يستند النشاط الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األمحر على سبعة مبا

، حبيث مبحث يف النظام  1986و مت توضيحها عام  1965أعلنت عام 

مبدأ عدم  ،األساسي للحرة عندما متت مراجعتها و هي باختصار مبدأ اإلنسانية

  .التحيز ،احلياد، االستقالل ، اخلدمة التطوعية ،الوحدة و العاملية

و مستقلة حمايدة 4وتعد اللجنة الدولية للصليب األمحر منظمة غري حكومية 

وعلى املستوى اإليديولوجي والديين والسياسي ، تضطلع مبهمة الوسيط احملايد يف 
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حاالت النزاعات املسلحة الدويل وغري الدولية واالضطرابات الداخلية من أجل 

  . محاية و مساعدة الضحايا

  المركز القانونــــي للجنـــــة : يالمطلـــب الثـــانـ

اصة ، ذلك أ�ا مجعية خصيب األمحر ذو طبيعة هجينةلية للتعترب اللجنة الدو 

ال أن إ ،ة تفويض من احلكومة، ومل تنشــــأ نتيجتشكلت وفقا للقانون السويسري

حددت بتكليف من  وظائفها و أنشطتها يف توفري احلمــايـــة و املســاعدة ، و

قانوين يف ، و هي مبنية على القانون الدويل ، أما عن وضعها الاجلماعة الدولية

املادة  (التشريع السويسري  فهي عبارة عن مجعية سويسرية تأسست مبوجب 

، وهي ختضع �موع 1915قانون املدين السويسري لسنة يليها من ال و ما )60

  . القوانني السويسرية

يف القانون اخلاص، وقد اعرتفت  5امعنوي الكن تظل اللجنة شخص     

مبقتضى اتفاقيات  ؛وباملهام املوكلة إليها نةالسلطات السويسرية بنشاط اللج

حيث اعرتاف ا�لس االحتاد السويسري أنه يسهل للجنة الدولية  ،جنيف

،  "واالحتفاظ باستقالليتها ، وسائل املتاحة لتنفيذ رسالتهالبكل للصليب األمحر 

ر كما مت حتديد الوضع القانوين للجنة يف سويسرا وتنظيم عالقتها بعقد اتفاقية مق

، وحتديد ين هلامت من خالهلا حتديد الوضع القانو  29/03/1993بينهما بتاريخ 

  . وحصانتها الدبلوماسية امتيازا�ا

استطاعت اللجنة الدولية للصليب األمحر أن تكسب مركزا قانونيا دوليا ، من و 

بني مجيع كيانات ا�تمع الدويل ، فلقد اشرتكت منذ نشأ�ا يف عدة مؤمترات 

و هلما صوت استشاري بصفة خبري يف املؤمترات الدبلوماسية ، اليت حكومية 
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ولقد استطاعت  السويسرية ملراجعة اتفاقيات جنيفدعت إليهما احلكومة 

استكمال هذه االتفاقيات باتفاقيات خاصة عقد�ا مع الدول التجارية ، لذلك 

 و هكذا فان اللجنة هلا دور فعال يف تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين

 6/45أعطيت اللجنة مركز املراقب يف األمم املتحد قرار اجلمعية العامة رقم 

  .6 16/10/1990الصادرة 

ع مبركز و اجلدير بالذكر أن الدول واملنظمات اإلقليمية أو املتخصصة ، تتمت

، لكن ألول مرة مينح يف مركز مراقب هليئة غري مراقب لدى األمم املتحدة

يف زيادة التعاون بني املتحدة و اللجنة و يساعدها يف تسهيل حكومية مما يسهم 

ن دورا بارزا على أعماهلا باإلضافة إىل جعل أرائها مسموعة لدى الذين يلعبو 

  .الساحة الدولية

اتفاقية  136و من أجل أن متارس اللجنة الدولية مهامها قامت بإبرام أكثر من 

أوهلما  1991 جانفي إىل 1972مقر مع الدول خالل الفرتة من مارس 

 .الكامرون و أخرها مع تونس

  إسهامات اللجنة في تطبيق القانون الدولي اإلنساني  : المبحث الثاني

تعتمد اللجنة الدولية للصليب األمحر للقيام مبهامها على أسس و قواعد قانونية 

من ) 07فقرة  02(دون اإلخالل باملادة  ،حبيث جتعل تدخلها تدخال قانونيا،

فهي ،ثاق منظمة األمم املتحدة اليت حتظر التدخل يف شؤون الداخلية  للدول مي

من اتفاقية جنيف الثالثة اخلاصة بأسرى احلرب لسنة )  126املادة (تستند إىل 

يتمتع مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر باملزايا " اليت تنص على انه  1949
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لدول احلامية إذا حيق هلما زيارة األماكن اليت تفوضهما االتفاقية ملندويب وممثلي ا

  7."رب و ميكن هلم مقابلتهم دون رقيباليت يوجد �ا أسرى احل

كما أن اللجنة الدولية ليست حباجة إىل قرار لكي تتمكن من عمل لدى الدول 

غري انه . أل�ا متلك طائفة كبرية من الوسائل اليت تتيح هلما القيام مبهامها مبرونة

يه ا ن أي قرار يوصي بقيام اللجنة الدولية بأعمال و يشجع و يدعم مما الشك ف

مثل هذه األعمال هو مبثابة ركيزة إضافية تساعدها يف أداء مهمتها و تستطيع 

 8.أن تستند إليهما يف تدخال�ا

وملا كانت اللجنة الدولية للصليب األمحر هي احملرك األول للقانون          

خول هلا ذلك تطوير هذا القانون ملواكبة التطور يف الدويل اإلنساين، فقد 

تكنولوجيا احلروب، فقد عملت اللجنة على هذا األساس يف إمكانية مراجعة 

ة لذلك حيث اتضح هلا نصوص القانون الدويل اإلنساين ،كلما بدت هلا ضرور 

أن تلك اللحظة قد حانت عندما تبني هلا أن بعض قواعد  ،1965يف عام 

وال توفر  ،د كافية يف مواجهة احلرب احلديثةمل تع 1949ف لعام اتفاقية جني

  .احلماية الكافية والالزمة للضحايا على الرغم من أ�ا حتتفظ بكل قيمتها

إىل  ،1965ولية للصليب األمحر منذ عام هذا الوضع دفع باللجنة الد        

ويل اإلنساين مسألة  البحث يف إمكانية سد الثغرات املوجودة يف القانون الد

القائم ، ولكن ليس عن طريق تغيري االتفاقيات، الذي قد يعيد الدول إىل الوراء 

 ولكنها تقرر تعزيز 1949بشأن بعض النقاط يف الصكوك اليت مت اعتمادها عام 

عن طريق اعتماد نصوص جديدة يف صورة  ،محاية الضحايا النزاعات املسلحة

 .بروتوكوالت إضافية
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لجنة الدولية للصليب األمحر، انطالقا من مشروع القواعد الذي شرعت ال       

مث من القرارات الصادرة يف الستينات ،عن مؤمترين دوليني  1956أعدته يف عام 

للصليب األمحر، وكذا املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان الذي عقد يف طهران 

  .1949،يف دراسة إمكانية تكملة اتفاقية جنيف  الصادرة يف 1986

عرضت اللجنة الدولية للصليب األمحر، على املؤمتر الدويل  1969ويف        

الواحد والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر باسطنبول يف تركيا ،فكرة إعداد 

مشروع نصوص جديدة فقرر املشاركون يف املؤمتر، ومنهم ممثلو الدول األطراف 

شروع حيث شرع اخلرباء يف اتفاقيات جنيف، تفويض اللجنة إلعداد امل

  .القانونيون يف العمل التحضريي

مشاورات كثرية ،مع  1974و 1971وقد نظمت اللجنة مابني عامي        

احلكومات واحلركة يف حيث ،واظبت على موافاة األمم املتحدة، بتقارير حول 

  .التقدم احملرز

ليب األمحر تدارس املؤمتر الدويل الثاين والعشرون للص1973ويف سنة       

  .بطهران مشروع النصوص القانونية، وأعرب عن تأييده الكامل للعمل املنجز

دعت احلكومة السويسرية إىل عقد مؤمتر 1974ويف شهر فرباير من عام         

دبلوماسي ملناقشة مشروعي امللحقني اإلضافيني ،اللذين أعد�ما اللجنة الدولية 

وىل للمؤمتر الدبلوماسي لتأكيد،وتطوير للصليب األمحر، وقد حضر الدورة األ

دولة من  124القانون الدويل اإلنساين املطبق يف النزاعات املسلحة ،ما يقارب 

 29/03إىل  20/2،دعيت للمؤمتر الذي عقد جبنيف فيما بني  155أصل 

  . 1974من سنة 
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 ، ويف ختام1977دورات يف عام  4أجنز املؤمتر سالف الذكر أعماله بعد        

دولة حاضرة على الربوتوكول األول الذي يضم  102الدورة الرابعة وافق مفوضو 

مادة تتمحور حول محاية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية، والربوتوكول  102

مينح العمل   مادة تتعلق حبماية ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية 28ـالثاين ب

محر، سلطة معنوية ،لذلك يرى البعض الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األ

أن هذه السلطة املعنوية اليت تتمتع �ا هذه األخرية ،ال سيما من أجل القيام 

  .بدور يف جمال التوسط، أو الختاذ مواقف مبدئية إزاء خمتلف املشكالت العاملية 

ة واستنادا إىل السلطة املعنوية اليت تتمتع �ا اللجنة مع احلركة الدولي       

للصليب واهلالل األمحر واهلالل األمحر ككل تنادي اللجنة بالسلم وتناهض 

أهوال احلرب ،ذلك أن احلرب من شأ�ا أن حتدث آثار رهيبة حىت يف حال 

تطبيق القانون الدويل اإلنساين ويف هذا الشأن أعربت اللجنة يف ندائها املؤرخ يف 

ه قانوين ،إ�ا خشية يف والذي كان ذا طابع معنوي أكثر من  1991فرباير 

  .الواقع أن ترى قوانني احلرب تنهار

  دور اللجنة كمحفز على التطبيق : المطلب األول 

تتوىل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف إطار التفويض املمنوح هلما يف اتفاقيات 

جنيف و بروتوكول ليهما بتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين عن طريق قيامها 

ادوار من بينهما وظيفة احملفز على تطبيق هذا القانون عن جمموعات اخلرباء  بعدة

احلكوميني و اخلرباء اآلخرين ملناقشة املشاكل الناشئة و احللول املمكنة هلما سواء  

 .كانت هذه احللول تنطوي على إجراء تغريات يف القانون
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ة وجدير باإلشارة كما سلف الذكر أن اتفاقيات جنيف لسن      

وبرتوكوليها امللحقني �ا يعتربون األساس، والسند الذي تستمد منه 1949

اللجنة الدولية للصليب األمحر قواعد محايتها حلقوق اإلنسان، يف فرتات 

  .النزاعات املسلحة الدولية ،والداخلية على حد سواء

لذلك فإن غاية مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر ،هي الوصول إىل مجيع 

لضحايا الذين يتواجدون يف مناطق النزاعات املسلحة، ال سيما وأن تقدمي ا

  .ة التواجد على مقربة من الضحايااملساعدة اإلنسانية أثناء النزاع يتطلب بالضرور 

والواقع أن تقدمي املساعدة اإلنسانية جيب أن يقوم على أساس تقسيم        

،مبا يتفق مع معياري احلياد االحتياجات والسيطرة الصارمة على املساعدات 

وعدم التحيز ،ويعد انتشار املندوبني يف املناطق اليت جتري فيها النزاعات ،أحد 

أهم العوامل للوصول لألشخاص األكثر عرضة للخطر، وخاصة أسرى احلرب 

 .واملعتقلني واحملتجزين واملدنيني

سرية مبخالفات  أو غري ذلك كما أ�ما ختطر األطراف املعنية بطريقة مباشرة و 

القانون الدويل اإلنساين و تتوسط بني األطراف املتحاربة كما تقوم بنشر قواعد 

القانون الدويل اإلنساين عن طريق املطبوعات شىت و تنظيم برامج تدريبية كما 

و استقبال , تشارك يف خمتلف اللقاءات اليت تعقد حول القانون الدويل اإلنساين 

   .لقانون ناصرته و املساعدة يف تعليمه و نشره يف املعمورةمندوبني و تعزيز هذا ا

ويف تقديرنا أن آلية نشر التقارير اليت يعدها ممثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر  

عن حالة تطبيق القانون الدويل اإلنساين، من قبل األطراف النزاع ،تعترب حبق 

 مباشرة، وتظهر يف نفس وسيلة فعالة ملمارسة الرقابة على تطبيقه بصورة غري
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ايل احلماية واملساعدة الوقت قواعد القانون الدويل اإلنساين واجبة االحرتام يف جم

 .اإلنسانية

وملا كان نظامها األساسي ،والنظام األساسي للحركة الدولية للصليب      

ت قواعد األمحر واهلالل األمحر، يسمحان هلا بتلقي الشكاوى، بشأن انتهاكا

فإ�ا تقوم باملساعي الالزمة لدى السلطات املعنية،  ،الدويل اإلنساين القانون

  .وهي مساع سرية مبدئيا لكنها قد خترج إىل العلن وفق شروط حمددة

، من أصعب لقواعد القانون الدويل اإلنساين وتعترب مراقبة التطبيق الفعلي      

لدولية، إن مل يكونوا هم املهام إذ كثريا ما تقع انتهاكات حبضور مندويب اللجنة ا

أنفسهم من ضحاياها وللجنة مبقتضى نظامها األساسي أن تتلقى أي شكوى 

  .بشأن خرق القواعد القانونية ،وتتوخى كما أسلفنا الذكر السرية يف مساعيها

ويبدو أن دور مندويب اللجنة الدولية للصليب األمحر يتسم بأمهية بالغة يف        

واعد القانون الدويل اإلنساين ،وبذل املساعي من أجل التحقق من انتهاكات ق

إ�ائها ،لذلك فإن هؤالء املندوبني ينبغي أن يتمتعوا بوضع ومكانة خاصة، من 

عن كل إساءة ميكن أن تطاهلم بسبب  مبنآىقبل األطراف املتنازعة حىت يكونوا 

  .الدور الذي يقومون به

مستمرة للقواعد اإلنسانية لضمان  هذا إضافة إىل إعادة التقييم بصفة         

أ�ا توجه لتتناسب مع واقع أوضاع النزاع و إعداد مايلزم ملواءمتها و تطويرها 

كما تقوم اللجنة بدور احملفز لتطبيق اتفاقيات جنيف . عندما يكون ذلك ضروريا

من اتفاقية جنيف الثالثة اليت تنص على مراعاة  56و هذا ماتقضي به املادة 
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ه االتفاقية و أوكلت مهمة املراقبة للدولة احلامية أو اللجنة الدولية أحكام هذ

  .للصليب األمحر أو غريها من الوكاالت اليت تساعد أسرى احلرب

  دور اللجنة كقائم على التطبيق: المطلب الثاني 

تعترب اللجنة الدولية للصليب األمحر هيئة إنسانية حمايدة وغري متحيزة تكفل 

قواعد القانون الدويل اإلنساين من خالل التفويض املمنوح هلما تطبيق السليم ل

هذا عن طريق العمل املباشر أي القيام بإسهام مباشر وعملي لتطبيق القانون يف 

أوضاع النزاع املسلح بالتدخل أثناء النزاع املسلح بالتدخل أثناء النزاعات املسلحة 

لصاحل املدنني يف األراضي الن أطراف النزاع يثقون فيهما إذا تعمل اللجنة 

املشرتكة بني  03األطراف املتنازعة أو يف األراضي احملتلة استثناءا إىل نص املادة 

جيوز هليئة  ...يلي  بنبضها على ما 1949ة لسنة اتفاقيات جنيف األربع

إنسانية غري متحيزة كاللجنة الدولية للصليب األمحر أن تعرض خدمتها على 

 ...."أطراف النزاع

وحي بأن هذه اهليئة قد حصلت إىل حد ما على الشخصية الدولية األمر الذي ي

جعلها تضطلع بدور أساسي كبديل عن الدولة احلامية ،يف الكثري من النزاعات 

بتنفيذ ومراقبة عمليات تبادل األسرى 1984املسلحة الدولية ،فقد قامت عام 

  9.خالل احلرب العراقية اإليرانية

رنا أن تعيني الدولة احلامية أو بديلها ،يعد أكثر اكتماال وتطورا ويف تقدي         

إذ عهد إىل اللجنة الدولية للصليب  ،1977يف الربتوكول اإلضايف األول لعام 

ل نظام الدولة احلامية األمحر أو منظمة إنسانية أخرى بالقيام مبهمة وساطة لتفعي

  .أو بديلها



 
67 

 

مل يكن دور الوساطة ضمن قواعد تفعيل ونشري يف هذا الصدد إىل أنه         

وهكذا ميكن  ،1949نظام الدولة احلامية أو بديلها يف اتفاقيات جنيف لعام 

أن نالحظ أن واضعي قواعد القانون الدويل اإلنساين حاولوا إقامة نظام متكامل 

لتفعيل نظام الدولة احلامية ،وأناطوا باملنظمات اإلنسانية وخاصة اللجنة الدولية 

حثها عند –صليب األمحر دورا أساسيا تقوم به يف تفعيل هذا النظام وكذا لل

على أن حتل حمل الدولة احلامية، لتكون شبه بديل عنها، تتوىل  –الضرورة 

اإلشراف على تنفيذ واحرتام أحكام االتفاقيات ،اليت �دف باألساس إىل محاية 

 .القوانني وأعراف احلرب ضحايا النزاعات املسلحة وفرض احلد األدىن من احرتام

ومن األنشطة املهمة األخرى اليت تقوم �ا اللجنة الدولية للصليب األمحر هو 

البحث عن املفقودين ونقل الرسائل العائلية بني األشخاص وعلى هذا األساس 

 125أنشأت الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين و هذا مانصت عليه املادة 

من نفس االتفاقية على انه  75لثة كما نصت املادة من اتفاقيات جنيف الثا

ونصت  ....."تتكفل اللجنة الدولية للصليب األمحر بتأمني نقل الطرود.....

وكذلك هذا ما ذهبت إليه اتفاقية جنيف  10)73(عليه يف نفس السياق املادة 

  .25الرابعة يف املادة 

لوحيدة اليت تستطيع اجتياز كما تقوم اللجنة بنقل مواد اإلعانة كو�ا اجلهة ا   

األسالك الشائكة بني املناطق وعبور احلصار فإ�ا تنقل املواد الغذائية واألدوية 0

من اتفاقية جنيف الرابعة بنصها على  59وهذا جنده ما نص عليه يف نص املادة 

  : يلي ما
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إذا كان كل سكان األراضي حمتلة أو قسم منهم تنقصهم املؤن الكافية وجب 

ولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة ملصلحة هؤالء السكان وتوفري على د

  تسمح به وسائلها  هلما التسهيالت تقدر ما

وتتكون هذه العمليات اليت ميكن أن تقوم �ا دول أو هيئة إنسانية غري متحيزة  

كاللجنة الدولية للصليب األمحر على األخص من رساالت األغذية واإلمدادات 

من الربوتوكول  70نصت عليه أيضا املادة  و هذا ما...". ملالبس الطبية و ا

  .األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف

 23إضافة إىل بناء املستشفيات والوحدات واملنشات الطبية نصت عليه املادة 

من االتفاقية األول جلنيف لبعضها على أن الدول احلامية واللجنة الدولية 

تقدمي مساعديها احلميدة لتسهيل إنشاء مناطق إىل للصليب األمحر مدعوة إىل 

مع األطراف النزاع وتسهيل عمليات تبادل األسرى  املفاوضالقيام اللجنة بدور 

و اجلرحى كوسيط ضغط بالطرق الدبلوماسية كل هذا يؤكد على أ�ا جهة قائمة 

 . على تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين بنفسها

العملية اليت حققتها  اللجنة الدولية للصليب األمحر على  إن احلديث عن النتائج

أرض الواقع يف خمتلف بؤر النزاعات املسلحة منذ أن تأسست، ال ميكن حصرها 

غري أن أبرز ما ميكن ذكره يف هذا ا�ال هو إسهامها يف التقليل من معاناة 

ول ، من خالل سعيها الدءوب إىل احلص1870خملفات احلرب الربوسية سنة 

على معلومات خبصوص اجلنود احملتجزين واجلرحى واملفقودين، ونقلهم إىل 

  .األطراف املتحاربة
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مثانية اليت دارت رحاها ملا يزيد عن  ،وخالل احلرب العراقية اإليرانية        

اليت وقعت بعد احلرب العاملية الثانية  ،سنوات، وهي أكثر احلروب الدامية

وتدمريا يف تاريخ  الشرق األوسط احلديث، وكانت ،فكانت أكثر احلروب قتال 

النتائج اإلنسانية واالجتماعية هلذه احلرب وخيمة للغاية فقد أدى هذا النزاع إىل 

سقوط اآلالف من الضحايا، من بينهم نسبة كبرية من املدنيني، إضافة إىل 

  .أعداد كبرية من املفقودين من كال اجلانبني

اإلنسانية أخذت اللجنة الدولية للصليب األمحر  ويف خضم هذه املأساة      

على عاتقها مهمة العمل كوسيط حمايد، لصاحل ضحايا احلرب  1980منذ عام 

من اجلانبني، غري أن تعقيدات النزاع إضافة إىل الظروف الدولية غري املواتية 

،أدت إىل إطالة أمد احلرب بني البلدين وإىل تفاقم نتائجها املروعة، فأسهمت  

كلها يف تعقيد األزمة ،وحالت دون متكني اللجنة الدولية للصليب األمحر من 

  .القيام بدورها على النحو الذي كانت ترجوه

وكان ملف أسرى احلرب واملفقودين من اجلانبني من أكثر اهتمامات       

اللجنة حيث كرست كل خربا�ا الدبلوماسية والفنية، لتبادل أسرى احلرب بني 

كان هلا الفضل يف اإلشراف على تبادل عدد كبري من أسرى احلرب من الطرفني ف

  .اجلانبني

وبصفة عامة تسعى اللجنة الدولية للصليب األمحر، من خالل أنشطتها         

إىل خفض معدالت املرض والوفيات بني ضحايا النزاعات، وتعطي األولوية 

األخرى، واستعادة أحوال  لضمان احلصول على الغذاء واملياه والضروريات احليوية
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الصحة العامة املرضية، واستعادة االكتفاء الذايت ،ومن مت محاية كرامة األشخاص 

  . املتضررين من النزاعات

إن القانون الدويل اإلنساين ،حيدد بوضوح حقوق وواجبات أطراف       

وضحايا املنازعات املسلحة،وواجب املقاتلني هو أن يتجنبوا إيذاء السكان 

،أما بالنسبة للضحايا،فإن .ملدنيني واجلرحى، وأن يعاملوا األسرى بطريقة حسنةا

هلم احلق مجيعا يف املعاملة اإلنسانية ،فمن حق اجلرحى أن يتلقوا الرعاية الطبية، 

وأن حيتجز األسرى يف ظروف مقبولة،وأن حيصل السكان على املستلزمات 

  .األساسية لبقائهم أحياء

 :ةـاتمــالخ

خري ميكن القول أن اللجنة الدولية للصليب األمحر عملت و الزالت ويف األ

تعمل ضمن إطار القانون الدويل اإلنساين منذ نشأ�ا إيل يومنا هذا و عهد 

إليهما رمسيا من قبل ا�تمع الدويل مهمة السهر على تطبيقه وبذلك كانت 

اين و جنحت يف إنشاء اللجنة الدولية دائما يف عالقة وثيقة بالقانون الدويل اإلنس

منظومة قانونية تولت مشول قانوين الهاي وجنيف ملعظم جوانب النزاعات 

املسلحة الدولية و غري الدولية فحتمية تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين أدى 

إىل تقدم النشاطات و ادوار اللجنة الدويل للصليب احلمر السيما يف فرتة 

هلها وأصبحت جل أنشطتها مبنية على اتفاقيات النزاعات املسلحة و أثقل كا

 .جنيف األربعة يف السهر على تطبيقها يف ساحات املعارك

وجتدر اإلشارة إىل أن اللجنة الدولية للصليب األمحر ،تعد آلية فاعلة يف         

جمال الرقابة على تفعيل قواعد القانون الدويل اإلنساين ،ذلك أ�ا تسهر على 
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فيذ احلماية املقررة لضحايا النزاعات املسلحة ،كما أ�ا تعمل على الدوام على تن

تذكري األطراف بالقواعد األساسية هلذا القانون كمرحلة أوىل ،وتقدمي املساعي 

احلميدة كمرحلة ثانية ،وتلقي الشكاوى كمرحلة ثالثة ،وكذا عقد املؤمترات الرامية 

ات،ومن أطر الرقابة األخرى  إىل تطوير قواعد هذا القانون وتقدمي االستشار 

الرامية لتفعيل قواعد القانون الدويل اإلنساين ما يعرف باآلليات املستحدثة اليت 

 .1977جاء �ا الربتوكول اإلضايف األول لعام 

وميكن القول أنه إذا كانت اللجنة الدولية للصليب األمحر ،بصورة          

ون الدويل اإلنساين وتعزيز تنفيذه، خاصة تعىن باحلفاظ على سالمة تطبيق القان

خاصة يف حالة  ،حدها مسؤولية السهر على  تطبيقهفهي ال تتحمل و 

االنتهاكات ،بالنظر لبعض مبادئ عملها ال سيما مبدأ السرية والذي من شأنه 

أن يعيق عملها ،لذلك جيب أن تسعى الدول جاهدة لتسهيل عمل اللجنة يف 

دور املنوط �ا مبوجب قواعد القانون الدويل مناطق النزاعات، لكي تقوم بال

 .اإلنساين

  :والمراجعش الهوامـقائمة 
دود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء العالقات القانونية للمحكمة اجلنائية حساسي حممد فيصل  - 1

  .5ص 2014-2013الدولية رسالة دكتوراه يف القانون العام جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان 

 2014ة و نسرين شريقي قانون ا�تمع الدويل املعاصر دار بلقيس للنشر اجلزائر طبعة مرمي عمار  -2

  . 253ص 

فنيد يكنوف الصليب األمحر و اهلالل األمحر يف العامل و يف االحتاد السوفييت التاريخ و .دميرتي د -3

  . 168ص  1988االفاق ا�لة الدولية للصليب األمحر العدد الثاين 

هي عبارة عن   organisation non gouvernementale (o.n.g)ري احلكومية املنظمات غ-4

منظمات خاصة أو مجعيات أو احتادات يف إطار القانون الوطين يقع مقرها الرئيسي يف إحدى الدول 
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و ختضع لقوانني هذه الدولة لكن عملياهلا امتداد حهوي أو عاملي نظرا للمهام اليت تعتزم القيام �ا و 

كل هلا فروع يف مناطق أو دول أخرى من العامل أنظر حممد بو سلطان مبادئ القانون الدويل قد تتش

  . 59ص  ،2008طبعة  ،ار الغرب للنشر و التوزيع وهرانالعام اجلزء الثاين د
  .1998من النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األمحر الصادر عام  07أنظر املادة  -5

  .251ص ،مرجع سابق ،شريقي قانون ا�تمع الدويل املعاصرنسرين ‘ مرمي عمارة -6 

ر نشأة و تطور القانون الدويل اإلنساين إصدارات اللجنة الدولية للصليب األمح‘ فرانسوابوري -7

  .05جنيف ص  1987الطبعة الرابعة 

للصليب ا�لة الدولية ، للصليب األمحر من أجل الالجئني أعمال اللجنة الدولية، فرانسوازكيل -8

 .130ص  1988العدد الثاين  ،األمحر

  .1977وتوكول  االضايف األول لعام من الرب 45أنظر املادة  -9

الجيوز أن تقيد هذه االتفاقيات حق ممثلي الدول احلامية أو ممثلي " من اتفاقية جنيف الثالثة  73املادة  -10

ن مسؤولة عن نقل الطرود اجلماعية يف اللجنة الدولية للصليب األمحر أو أي هيئة أخرى تعاون األسرى و تكو 

  ". ليهمإاإلشراف على توزيعها على األشخاص املرسلة 

  

    

  

  

 

 

  

  



 
73 

 

  دیثة وسائل ؤ�سالیب ا�فع �لكرتوين احل

  السداد �لكرتوين  يف جمال
  :بقلم�

                                                          ع�����لعالوي : �ستاذ�                                   عبد�العز�ز�خنفو�����:الدكتور 

                                                                                      "أ" مساعد�قسم أستاذ                                                 "  أ"   أستاذ�محاضر�قسم

                                                                  �قتصادية��ب�لية�العلوم                               �لية�ا��قوق�والعلوم�السياسيةب

                                                         برج�بوعر�ر�ج-جامعة�ال�ش����برا�يمي�            سعيدة� - الطا�ر�موالي��.دامعة�ج

  

: مقدمة                          

لقد بلغ التقدم العلمي والتكنولوجي اللذين عرفهما العامل يف منتصف          

اصة أقصى احلدود، وهذا خدمة للمجتمعات واستجابة القرن املاضي خ

حلاجيات الفرد الذي يسعى إىل تسهيل وتفعيل نشاطاته االقتصادية املتداخلة 

  . بعضها البعض من إنتاج، تسويق وتوزيع وانتقال رؤوس األموال

هذا، وقد حفزت ذلك شبكة اتصاالت عاملية شاملة ما بني املتعاملني من        

ية، منتجني وموردين ومستهلكني، األمر الذي جنم عنه أن مؤسسات مال

اعتمدت شبكة االنرتنت العاملية على البيانات لتبادل املعلومات كوسيلة ذات 

  .طبيعة غري مادية رحبا للوقت وتقليصا لتكلفة املعامالت

ومما جتدر اإلشارة إليه أن اإلنرتنت مل تعد تعترب الشريك  الوحيد يف جمال         

لدفع اإللكرتوين، وإمنا هناك من ينادي برتقية الوسائل األخرى مثل اإلنرتانت، ا

اإلكسرتانت واهلاتف النقال الذي يعد الوسيلة األكثر تداوال لدى األفراد، وهذا 

اليت تسعى إىل تطوير السوق  Tragattitudeما �دف إليه شركة 
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إىل تطوير دفع وسحب  اإلفريقية يف هذا ا�ال، فقد سعى مؤسسها من البداية

األموال باهلاتف النقال، خاصة يف البلدان األقل تطورا يف استعمال تقنيات الدفع 

  .اإللكرتوين، وهذا بالتعاون مع البنوك احمللية واملؤسسات اخلاصة يف هذا ا�ال

وعليه، فاإلشكالية الرئيسية اليت نود مناقشتها يف خضم جوانب هذا           

  :ئك واملتشعب تتمثل فيما يلياملوضوع الشا

ما هي وسائل وأساليب الدفع االلكتروني التي استحدثت من            

  أجل تسهيل خدمات المعامالت المالية الرقمية؟  

لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية املطروحة رأينا أن نتناول هذا البحث            

  :وفق اخلطة املنتهجة اآلتية

  .سائل الدفع اإللكترونية المستحدثةو : المبحث األول

تشكل البطاقات البنكية إحدى وسائل الدفع احلديثة اليت اعتمد�ا  

البنوك اجلزائرية لفائدة عمالئها، وهي حتتوي على تكنولوجيا رقمية متطورة 

وظيفتها هي محاية البطاقة من عملية التزوير واالحتيال، وهذا باعتماد نظم تقنية 

أن تضفي الثقة واألمان لدى الدائن بأن حامل البطاقة هو  معينة من شأ�ا

  .)1(احلامل الشرعي هلا

كما مت دخول نظام الدفع اإلمجايل الفوري للمبالغ الكبرية واملدفوعات 

 04-05يف التشغيل طبقا ألحكام النظام رقم  "آرتس"املستعجلة املسمى 

ع املبادئ اليت ويستجيب هذا النظام �مو  ،2005أكتوبر  13املؤرخ يف 

أوصت �ا جلنة أنظمة الدفع والتسوية التابعة لبنك التسويات الدولية، وإن كان 
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ذلك على مستوى اإلطار التنظيمي، واهلياكل األساسية لإلنتاج والنجدة أو على 

  .مستوى عدم قابلية إلغاء املدفوعات والتسهيالت املوصى �ا من أجل عمله

  .  ت البنكية االلكترونيةتعريف البطاقا: المطلب األول

مل تنشأ بطاقات الوفاء واالئتمان نشأة مصرفية كما قد يتصور البعض، 

على يد شركات  1914فقد نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 

البرتول اليت أصدرت هذه البطاقات لعمالئها لشراء ما حيتاجون له من منافذ 

ب يف �اية كل مدة زمنية، مث تطورت هذه التوزيع التابعة هلا، وتسوية احلسا

  .البطاقات واستخدمتها احملالت التجارية والفنادق

وقد اختلفت التسميات اليت أعطاها الفقه هلذه البطاقات، فيسميها 

البعض البطاقات البالستيكية، والبعض اآلخر البطاقات الدائنة، والبعض يسميها 

  . اخل...بطاقة االئتمانبطاقات الوفاء أو البطاقات البنكية أو 

وحسب تقديرنا فإن تسمية البطاقات البنكية هي التسمية األنسب،  

وذلك حلصرها لكافة البطاقات اليت ختتلف باختالف وظائفها املتعددة، وكذلك 

للدور الفعال الذي تقوم به البنوك يف العملية املصرفية اليت تستعمل فيها هذه 

فيها أساس العالقة التعاقدية نتيجة حلاجتها إىل  البطاقات، واليت ميثل االئتمان

بنك أو مؤسسة مالية كوسيط يف العملية النقدية، وعليه فمن املنطقي تسميتها 

   .)2(البطاقات البنكية اليت حتمل يف طيا�ا كافة هذه البطاقات

ولقد تناول مشرعنا هذا النمط من وسائل الدفع من خالل القانون رقم 

فرباير  06هـ املوافق لـ 1425ذي احلجة عام  27 املؤرخ يف 02 -05
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رمضان عام  20املؤرخ يف  59 -75املعدل واملتمم لألمر رقم  2005

 .واملتضمن القانون التجاري اجلزائري 1975 سبتمرب 26 هـ املوافق لـ1359

ويف هذا الصدد عرف املشرع اجلزائري بطاقات الدفع والسحب يف 

القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم، من  23/24مكرر  543املادة 

واعترب بطاقة الدفع كل بطاقة صادرة عن البنوك واهليئات املالية املؤهلة قانونا 

أما بطاقة السحب فهي كل بطاقة ، وتسمح لصاحبها بسحب أو حتويل األموال

صادرة عن البنوك أو اهليئات املالية املؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها فقط بسحب 

األموال، مع التأكيد على أن األمر أو االلتزام بالدفع املعطى مبوجب بطاقة الدفع 

وال ميكن االعرتاض على الدفع إال يف حالة ضياع أو سرقة  غري قابل للرجوع فيه،

  .البطاقة املصرح �ما قانونا أو تسوية قضائية أو إفالس

ن قدم ا�مع كما اهتم الفقه بتعريف البطاقات البنكية، ويف هذا الشأ

تعريفا أكد  1993الفقهي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته السابعة جبدة عام 

مستند يعطيه مصدره لشخص معني بناًءا على عقد بينهما ميكنه من  :"على أ�ا

شراء السلع واخلدمات ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حاال لتضمينه التزام 

  .)3("أن تساعد على سحب النقود من املصارف املصدر بالدفع، ومنها ما ميكن

ويتم شحن حمفظة النقود اإللكرتونية اليت تعد تطبيقا عمليا لفكرة 

الدفع املسبق للوحدات اإللكرتونية من خالل ماكينات الشحن العادية املوجودة 

يف أماكن عديدة، أو من خالل أجهزة التلفون املخصصة لذلك يف مقابل 

هة املصدرة واليت قدمت خدمة الشحن عن طريق حساب مفتوح لدى اجل
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التليفون، أو يف مقابل مبالغ تدفع يف مقر البنك أو املؤسسة املالية املصدرة 

  .)4(للبطاقة

كما تقدم كذلك الكثري من البطاقات خدمة التأمني على السلع 

املشرتيات �ا، بل التأمني على حياة حاملها يف جمال إصابته من جراء رحلة 

وهلذا تضاعفت أعداد .  يت تذكر�ا بالبطاقة أو سيارة استأجرها بالبطاقةاشرت 

املستخدمني هلذه األنواع املختلفة من بطاقات الدفع عرب العامل ملاهلا من قبول 

  .)5(حملي وعاملي

  . التصنيف القانوني للبطاقات المصرفية االلكترونية: المطلب الثاني

ت اليت نص عليها املشرع واليت بصفة عامة فإنه ميكن تصنيف البطاقا

األوىل هي البطاقات املصرفية العادية أو : تصدرها البنوك يف اجلزائر إىل صنفني

املعروفة باسم بطاقات السحب اآليل، واليت تكون مرتبطة باحلسابات الشخصية 

للعميل السيما حساب الراتب الشهري، أما الثانية فهي بطاقات الدفع املصرفية 

حلاملها بسحب األموال وتسديد فواتري املشرتيات واخلدمات املقدمة  واليت تسمح

املوجودة يف حمالت التجار  )TPE(على مستوى جهاز الدفع اإللكرتوين 

والذين يلصقون على واجهة حمال�م اإلشارة  )RMI(املنخرطني يف شبكة 

)CIB(واليت يقصد �ا شبكة البطاقات البنكية املكونة من شبابيك آلية ، 

  .للبنوك

، 2002وقد انطلق مشروع نظام الدفع ما بني البنوك يف اجلزائر سنة 

انتشارا  2007 ، وقد شهدت سنة2006ولكنه مل يبدأ يشتغل فعال إال عام 

للبطاقات البنكية املكونة من شبابيك آلية للبنوك واليت يرمز إليها باختصار 
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)CIB( نوك يف شهر نوفمرب من عرب كامل الوطن، ومت تعميم الدفع ما بني الب

     ).SATIM(نفس السنة، وتتكفل بتسيري شبكة البطاقات البنكية شركة 

إن استخدام بطاقات الدفع خيضع لنصوص وأحكام وتشريعات 

  : وضوابط حتكم مسؤولية كل طرف من األطراف ذوي العالقة، وهم

  ):البنك(التزامات مصدر البطاقة  - 1

در البطاقة بتنبيه أو حتذير التجار املنخرطني عن طريق العقد املربم يلتزم مص -أ 

يف الشبكة بكل االعرتاضات اليت ميكن أن تتم أو تنفذ من قبل أصحاب 

البطاقات، وباخلصوص يلتزم املصريف بدفع مثن الفواتري املقدمة له من طرف 

العميل وفقا للمبلغ املتفق عليه يف العقد، ويكتسي هذا االلتزام يف أغلب 

 . )6(االتفاقيات

ويلتزم مصدر البطاقات بالتحقق من العميل املتعاقد معه، وهذا يتطلب منه  -ب 

انتفاء أو اختيار أصحاب البطاقات، ألنه من غري املمكن قانونا أن يسلم 

البطاقة لشخص عدمي األهلية أو لناقص األهلية إال حبضور الوصي عنه، 

ملصريف إذا متت وذلك ألن تسليم البطاقة لعدمي األهلية يتحمل خماطرها ا

  .دون رعاية القواعد القانونية اليت حتميه

  :التزامات التاجر - 2

يلتزم التاجر املنخرط يف هذه الشبكة بقبول الدفع عن طريق البطاقة،  -أ 

ويقصد بالتاجر كل ممارس أو مقدم خلدمة، وبصفة عامة كل مهين بائع 

ن يف بعض حلاجات مادية أو مقدم خلدمات، وهذا االلتزام التعاقدي ميك
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احلاالت أن يكون حمل استثناء سواء عندما يكون الدفع أقل من مبلغ ما، 

  .)7(أو عندما يكون للتاجر سبب شرعي لرفض هذا النوع من الدفع

على التاجر الذي يقبل بالدفع عن طريق البطاقة أن يتوخى احلذر عند قبول  -ب 

 التحقيق يف ، ويتمثل ذلك يف)8(بطاقات الدفع يف البيع أو تقدمي اخلدمات

تاريخ صالحية البطاقة، والتدقيق يف هوية حامل البطاقة املقدمة للخدمة، 

وذلك عن طريق أخذ توقيع حامل البطاقة على اآلمر بالدفع والتأكد من أن 

التوقيع مطابق للتوقيع املدون على البطاقة، وغري ذلك من اإلجراءات اليت 

ند فقدها أو سرقتها أو تضمن عدم إساءة استخدامها من قبل الغري ع

وثانيا جيب عليه التحقق من البطاقة . تزويرها وغري ذلك من األسباب

املقدمة له إذا مل تكن ضمن قوائم املعرتض عليها واليت يبلغه �ا املصدر 

  .دوريا

هذا وال حيق للتاجر أن يستويف أية رسوم أو نسبة أو عمولة من حامل 

لبضاعة املباعة أو اخلدمات املقدمة، كما أن من البطاقة زيادة على السعر املقرر ل

ضمن القوانني اليت حتكم استخدام البطاقات أيضا أنه ال حيق للتاجر أن يرفض 

البطاقة اليت تقدم له من صاحبها، وذلك لدفع مثن املشرتيات إذا كانت البطاقة 

  .)9(سليمة وقانونية خصوصا إذا مت التزامه أمام اجلهة املصدرة هلا بذلك

  :التزامات صاحب البطاقة - 3

التوقيع واالستعمال املطابق للبطاقة، وهذا اإلجراء يسمح لصاحب البطاقة  -أ 

للمعطيات املتعلقة بالبطاقة يف حالة  )10(باحلد من خماطر االستعمال املزور

ضياعها أو سرقتها، ويف حالة العكس يتحمل صاحب البطاقة مسؤوليته 
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على صاحب البطاقة أن يستعمل  هذا من جهة، ومن جهة أخرى البد

البطاقة وفقا للموجبات املنصوص عليها يف العقد، حيث يكون استخدام 

البطاقة مقصورا على حاملها املوقع عليها طبقا لشروط استعمال طلب 

إصدار البطاقة، فال حيق له أن يتنازل أو يسمح لغريه باستخدامها، كما 

ن مث فهو مسؤول عن استعماله هلا جيب عليه احملافظة عليها من الضياع، وم

على غرار مسؤوليته يف احلفاظ عليها وعلى رمزه السري بعدم كتابته على 

 .البطاقة أو على أي وثيقة أو البوح به ألي شخص آخر مهما كان السبب

االعرتاض على الدفع يف حالة ضياع أو سرقة البطاقة، ويف هذا الشأن تنص  -ب 

ن التجاري اجلزائري املعدل واملتمم على من القانو  24مكرر  543املادة 

األمر أو االلتزام بالدفع املعطى مبوجب بطاقة الدفع غري قابل للرجوع  :"أنه

فيه، وال ميكن االعرتاض على الدفع إال يف حالة ضياع أو سرقة البطاقة 

والضياع كما  ،"املصرح �ما قانونا، أو تسوية قضائية أو إفالس املستفيد

يعين خروج البطاقة من حيازة حاملها دون إرادته سواء عن ذكرنا سالفا 

طريق فقدا�ا أو ضياعها أو سرقتها أو اغتصا�ا، ويف هذه احلالة جيب على 

احلامل الشرعي أن يقدم اعرتاض لتوقيف البطاقة، وذلك بإعالم املؤسسة 

املصدرة للبطاقة حاال بواقعة الضياع أو السرقة، وهذا اإلخطار من قبل 

  .امل جيب أن يكون كتابة أو بتصريح شفوي، وأيضا عن طريق اهلاتفاحل

كما عرف املشرع اجلزائري نوعا آخر للبطاقات املصرفية اإللكرتونية   

يتمثل يف بطاقة الوفاء الرقمية اليت اعتمد�ا البنوك لفائدة عمالئها، وتعترب 

بطاقة البالستيكية البطاقة الرقمية جيال ثالثا لبطاقات الوفاء، وقد ظهرت بعد ال
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واملمغنطة، وحتتوي على تكنولوجيا رقمية متطورة وظيفتها هي محاية البطاقة من 

عمليات التزوير واالحتيال، وذلك باعتماد نظم تقنية معينة من شأ�ا أن تضفي 

  .)11(الثقة واألمان لدى الدائن بأن حامل البطاقة هو احلامل الشرعي هلا

عدة ضمانات لفائدة التاجر الدائن الذي يقبل  ولقد قدم املشرع اجلزائري 

  :الوفاء بالبطاقة الرقمية، وهذه الضمانات هي كالتايل

ويتجسد يف تقنية التوقيع اإللكرتوين اليت تعترب ميزة من  :الضمان الفين -

ميزات الوفاء بالبطاقة الرقمية، حيث يعتمد عمل البطاقة الرقمية كوسيلة 

وكذا رضاه بالتصرف القانوين على آليتني  وفاء يف حتديد هوية حاملها،

ومها آلية التوقيع الرقمي، وآلية التوقيع برتكيب الرقم  )12(للتوقيع اإللكرتوين

   .السري

وقد تبىن املشرع اجلزائري تقنية التوقيع اإللكرتوين من خالل الفقرة 

ون رقم من القانون املدين املعدلة واملتممة مبوجب القان 327الثانية من املادة 

ويعتد بالتوقيع :"، حيث نصت على أنه20/06/2005املؤرخ يف  05/10

وبالرجوع ". أعاله 01مكرر 223اإللكرتوين وفق الشروط املذكورة يف املادة 

للمادة األخرية، فإن التوقيع اإللكرتوين تكون له احلجية الكاملة إذا استطاع أن 

ا وحمفوظا يف ظروف يتحقق من هوية الشخص الذي أصدره، وأن يكون معد

تضمن سالمته، بينما عرفته املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم 

معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب  :"بأنه) 13(07/162

من األمر رقم  01مكرر 323مكرر، و 323للشروط احملددة يف املادتني 

  ".املتضمن القانون املدين 75/58
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من  24مكرر 543ذا الضمان يف نص املادة ويتجسد ه :الضمان القانوين -

األمر أو :" القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم اليت نصت على أن

، واليت "االلتزام بالدفع املعطى مبوجب بطاقة الدفع غري قابل للرجوع فيه

  .من القانون النقدي واملايل الفرنسي 02ف 132تقابل نص املادة 

البطاقة بطاقته يف الوفاء بقيم السلع أو وعليه عندما يستعمل حامل 

اخلدمات اليت يقوم باقتنائها، فإنه يصدر بذلك أمرا إىل البنك مصدر البطاقة 

وبناًءا على هذا األمر يقوم البنك بقيد  بدفع هذه القيم إىل التاجر املتعامل معه،

هذه القيم من جهة يف جانب املدين حلساب احلامل، ومن جهة أخرى يف 

  . الدائن حلساب التاجرجانب 

وعلى هذا األساس، فإن حدوث أي نزاع أو خصومة بني حامل 

البطاقة والتاجر يرتتب عنه تطبيقا هلذا املبدأ عدم قيام احلامل بالتمسك �ذا 

النزاع يف مواجهة البنك، وذلك لرفض رد املبالغ املدفوعة من طرف هذا 

  .)14(األخري

جمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع نظام التسوية اإل: المطلب الثالث

  المستعجل

  :يقوم هذا النظام على جمموعة من املبادئ ميكن ذكرها كاآليت

املشاركة يف النظام مفتوحة لكل مؤسسة هلا حساب تسوية يف  :المشاركين أ 

بنك اجلزائر، فيمكن أن ينظم إىل النظام زيادة على بنك اجلزائر كمسري 

املؤسسات املصرفية واملالية، اخلزينة العمومية، مراكز وحامل للتسوية جمموعة 

 .الصكوك الربيدية
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يعاجل النظام خمتلف العمليات املصرفية بني  :العمليات التي يعالجها النظام ب 

  :املؤسسات املالية واملصرفية واملشاركني عامة، وذلك على النحو التايل

 عمليات ما بني املصارف. 

 عمليات بنك اجلزائر.  

  املبالغ عن طريق املقاصة اإللكرتونيةتسوية.  

 حساب التسوية.  

وبعد التأكد اآليل بوجود خمزون كايف يف حساب املشارك املعين، فإنه 

مع األخذ بعني االعتبار  "أول من يدخل أول من خيرج" يطبق يف هذا مبدأ

  :األولويات املبينة فيما يلي

  .عمليات بنك اجلزائر :األولوية األوىل .1

  .املبالغ املخصصة للمقاصة: لثانيةاألولوية ا .2

  .أوامر مستعجلة بطبيعتها :األولوية الثالثة .3

كما أن تسوية احلسابات املعنية تتم بصفة �ائية ال رجعة فيها، حيث  .4

مبجرد قبوهلا من طرف هذا النظام ال ميكن إلغاؤها الحقا، وذلك أن الغاية 

 .لةمن التسويات مضمونة بصفة دائمة على مدى يوم املباد

ويف األخري ميكن القول بأن نظام الدفع اإلمجايل الفوري للمبالغ الكبرية          

  :واملدفوعات املستعجلة جاء من أجل حتقيق األهداف التالية

تسوية عمليات البطاقة املصرفية يف وقت حقيقي، وكل وسائل الدفع  -أ 

  .األخرى

  .اإللكرتوين تلبية خمتلف احتياجات املستعملني باستخدام نظام الدفع -ب 
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  .)15(تقليص آجال التسوية وتشجيع استعمال النقود الكتابية -ج 

  .ختفيض التكلفة اإلمجالية للمدفوعات -د 

جعل نظام الدفع اجلزائري يتمتع باملقاييس الدولية يف تسيري خماطر  - ه 

  .)16(السيولة

  .تقوية العالقات بني املصارف -و 

  .تشجيع إقامة املصارف األجنبية - ز 

آللية، واليت تعترب عملية مرتبطة بنمط السري سواء أكان تنظيم يوم املقاصة ا -ح 

ممركزا أو غري ممركز، ومزودا باألجهزة املرسلة واملستقبلة عند املشاركني، 

ملعرفة (وكذلك النظر إىل مدى ارتباطها بالضغوط التجارية والضغوط املالية 

ميدنا له، ما إذا كانت تكلفة نظام ما جد مرتفعة، وما إذا �در مالنا عند جت

أوقات افتتاح أو غلق (، والضغوط التنظيمية )ويف انتظار اختاذ بعض احللول

الوكاالت، أو أوقات استعمال وسائل اإلعالم اآليل أو األوقات املطبقة من 

  .)السيما حجم العمليات(، وبطبيعة احلال الضغوط التقنية )قبل كل بنك

 2006فيفري  08من  لقد كان لدخول هذا النظام يف اإلنتاج ابتداءً 

أثرا هاما على تسيري خزينة املصارف وتسيري التدفقات بني املصارف، أما على 

مستوى إدارة السياسة النقدية، فقد مسح النظام باالستفادة من مرونة وسرعة يف 

  .انتقال آثارها

  .األساليب البنكية في مجال السداد اإللكتروني: المبحث الثاني

تمثلة يف االستخدام الواسع والضخم للنقود أمام هذه املشاكل امل

السائلة مقابل الشيكات أو النقود اإللكرتونية، وكذلك النقص احلاد يف السيولة 
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يف البنوك التجارية مع اهرتاء العملة الورقية نتيجة السنوات العديدة من 

االستخدام املكثف، فإنه ميكن حلها بتطوير أساليب السداد البنكي والتقليل من 

اخل، ومن الطرق املبتكرة حلل هذه ...النقد السائل يف املعامالت التجارية

نظام التحويل اإللكرتوين لألموال، نظام اهلاتف املصريف الذي  :املعضالت جند

  .يتجسد يف البنوك اخللوية باعتبارها أحد أشكال البنوك اإللكرتونية

  .التحويل اإللكتروني لألموال: المطلب األول

عقد بني اآلمر بالتحويل املصريف  :"يف التحويل املصريف بأنهميكن تعر  

والبنك مصدر احلوالة، يلتزم مبوجبه البنك بأن يدفع بنفسه أو بواسطة غريه مبلغا 

، "من النقود يعادل قيمة احلوالة إىل املستفيد من احلوالة مقابل عمولة متفق عليها

 1992ة لألموال الصادر عام أو كما عرفه القانون النموذجي للتحويالت الدولي

عن جلنة التجارة اخلارجية التابعة لألمم املتحدة املعروف بـ 

)UNCITRAL( جمموعة من  :"الذي يعرف التحويل املصريف بأنه

العمليات اليت تبدأ بأمر الدفع الصادر عن اآلمر �دف وضع قيمة احلوالة حتت 

وين ال خيتلف عن التحويل فتعريف التحويل املصريف اإللكرت ". تصرف املستفيد

املصريف العادي سوى بوجود وسائل اتصال إلكرتونية تسمح بالقيام بالعملية عن 

  .)17(بعد، واليت تتم بعالقة عقدية بني املؤسسات املالية

ويرى جانب من الفقه أن الوسيلة اإللكرتونية املقصودة يف التعريف 

تها للعميل إجراء التحويل املصريف السابق هي األداة اإللكرتونية اليت ميكن بواسط

اإللكرتوين، والبد لتلك الوسيلة لكي تعترب وسيلة إلكرتونية أن تكون قادرة على 

حترير إيصال مكتوب لكل عملية حتويل مصرفية إلكرتونية، وبناًءا عليه يرى بأن 
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أنه ، وجتدر اإلشارة إذن إىل )18( اهلاتف ال يعترب وسيلة إلكرتونية باملعىن السابق

لكي يتم تكييف عقد التحويل املصريف اإللكرتوين كذلك أن يصدر اإلجياب 

  .والقبول عن بعد، أي دون حتقيق جملس العقد الذي جيمع بني الطرفني

املتعلق بالنقد  11-03وميكن اإلشارة يف هذا املقام إىل أن األمر رقم 

نه، واليت تندرج م 51والقرض املعدل واملتمم، وباستقراء نصوصه السيما املادة 

يف احملور الثالث اخلاص بالعمليات اليت يقوم �ا بنك اجلزائر، واليت تنص على 

ميكن  بنك اجلزائر أن جيري كل العمليات املصرفية مع البنوك واملؤسسات  :"أنه

  .املالية العاملة يف اجلزائر ومع كل بنك مركزي أجنيب

ين تتعــــــدد بتعــــــدد ويف هــــــذا الصــــــدد جنــــــد أن صــــــور التحويــــــل اإللكــــــرتو 

أطرافـــــه أو العناصـــــر املتدخلـــــة إلمتامـــــه، وميكننـــــا التمييـــــز بـــــني عـــــدة صـــــور، وهـــــذا 

التعــــــدد راجــــــع إىل عــــــدم وجــــــود نظــــــام أحــــــادي للعمليــــــة، وإمنــــــا خيضــــــع أساســــــا 

الـــــيت تتمتـــــع �ـــــا املؤسســـــات البنكيـــــة يف إطـــــار العقـــــد شـــــريعة  )19(حلريـــــة التعاقـــــد

                                          .املتعاقدين

  :ومن أمثلة صور التحويل املصريف اإللكرتوين جند ما يلي

   :التحويل المصرفي اإللكتروني بحسب البنوك المتدخلة في العقد - 1

  :وهذا األخري يأخذ شكلني اثنني مها

فيقوم البنك خبصم مبلغ : التحويل املصريف بني حسابني يف بنك واحد -أ 

ىل حساب املستفيد، ويرتتب عن ذلك احلوالة من حساب اآلمر، وإضافته إ

نقص يف جانب أصول حساب اآلمر ليزيد بنفس القدر يف حساب 

املستفيد مع ثبات جمموع أرصدة البنك، وبالتايل تعترب عملية بسيطة تتم يف 
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حلظة واحدة بدون فارق زمين بني عملية اخلصم واإلضافة عند استعمال 

ىل أن التحويل املصريف ما بني القيد عن طريق احلاسوب، وجتدر اإلشارة إ

حسابات لدى فروع البنك الواحد تعترب حسابات لدى بنك واحد، وذلك 

 .ألن الفرع ال يتمتع بشخصية مستقلة

ويف هذه الصورة يقوم بنك  :التحويل املصريف بني حسابني يف بنكني خمتلفني -ب 

ستفيد اآلمر خبصم قيمة احلوالة من حساب اآلمر، ويقوم يف املقابل بنك امل

بقيد قيمة احلوالة يف حساب املستفيد، ومن مث تتم عملية التسوية بني 

 . البنكني

  : التحويل المصرفي اإللكتروني بحسب المستفيد - 2

من القانون التجاري املصري  1ف 329نصت يف هذا املقام املادة 

على أن التحويل املصريف قد يتم من حساب إىل آخر، وكالمها مفتوح باسم 

كما قد يتم بني ، بالتحويل لدى البنك ذاته أو لدى بنكني خمتلفني اآلمر

حسابني لشخصني خمتلفني يف ذات البنك أو لدى بنكني خمتلفني، ونستخلص 

  :مما سبق أن هذه الصورة من التحويل ميكن أن تتم بطريقتني مها

إذا قام اآلمر بإجراء التحويل من أحد حساباته لدى البنك إىل حساب  -

ذات البنك، كأن يقوم بتحويل مبلغ من أحد حساباته الدائنة آخر يف 

  .لتغطية أحد حساباته املدينة لدى ذات البنك

تتمثل يف التحويل من حساب اآلمر إىل حساب املستفيد لدى نفس البنك  -

أو لدى بنك آخر، ويف هذه احلالة يضع بنك اآلمر حتت أمر بنك املستفيد 

ائتمان مببلغ يساوي املبلغ املراد نقله،  )لفنيإذا كان التحويل بني بنكني خمت(
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ويقوم هذا األخري بقيد قيمة احلوالة يف حساب املستفيد، وبعد ذلك تسوى 

    .العالقة بني البنكني

   :نموذج للتحويل المصرفي اإللكتروني في أوروبا "TARGET"نظام  - 3

الذي يستعمل  (En temps réel)هو نظام الدفع مباشرة، أي  

يالت اليت تتم باألورو، والذي يسري من طرف البنك املركزي األورويب للتحو 

"BCE"،  نظام داخلي تابع للدول األوروبية، وكان الغرض  16ويتشكل من

من ذلك هو وضع أرضية موحدة ملعاجلة الدفع اخلاص باملبالغ الضخمة باألورو، 

  :وكان يهدف أساسا إىل

  .املبالغ باألورو ما بني الدول األوروبيةمنح ميكانيزم فعلي وفعال من أجل دفع -

  .وضع مهزة وصل ما بني أنظمة الدفع يف جمال االحتاد األورويب-

تطبيق السياسة النقدية للبنك املركزي األورويب، وترقية السوق املالية -

 . )20(باألورو

 )21(ولتفعيل التحويل األسهل لألموال، سار االحتاد من أجل املتوسط

(UPM) االجتاه، ويظهر ذلك من خالل احتاد جممعات البنوك  يف هذا

األوروبية واإلفريقية التابعة لبعض الدول األعضاء �دف تسهيل التحويل املصريف 

بينها سواء تعلق األمر بالتحويالت اليت يقوم �ا املهاجرين أو املستثمرين بني 

  .الشمال واجلنوب
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  نظام الهاتف الخلوي: المطلب الثاني

انت البنوك األوروبية هي أول من استخدم هذا األسلوب عرب لقد ك

، وتسمح هذه الطريقة بإجراء )22(اهلاتف النقال يف النظام األساسي لعمالئها

خمتلف العمليات املصرفية وتسيري احلسابات انطالقا من اهلاتف الالسلكي 

تتم عن  الذي ميثل أحد اخلدمات اإللكرتونية اليت )اهلاتف اخللوي أو النقال(

بعد، حيث يقوم البنك بتقدميها لعمالئه كجزء من اخلدمات اإللكرتونية، 

وبالتايل متكنهم من إجراء العديد من العمليات املصرفية بواسطة اهلاتف اخللوي 

مثل االستعالم عن األرصدة أو طلب دفرت الشيكات أو حتويل من حساب إىل 

ملصرفية اليت يسمح �ا حساب آخر يف نفس البنك، وغريها من اخلدمات ا

البنك، وحىت يستفيد عميل البنك من هذه اخلدمة البد أن يكون جهازه حيتوي 

  .)GPRS")23"على خدمة 

املؤرخ يف  03-2000أما بالنسبة للجزائر فبعد صدور القانون رقم 

والداعي إىل إصالح قطاع االتصال، متيزت املرحلة املوالية له  2000أوت  05

ديالت السيما حتول وزارة الربيد واملواصالت إىل وزارة الربيد حبدوث بعض التع

وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وانفتاح السوق اجلزائرية على االستثمارات 

هذا وقد نتج عن تلك اإلصالحات عدة تطورات خاصة يف  .واملنافسة الدولية

  :اليت مت فيها ما يلي 2003إىل  2001الفرتة املمتدة من 

  .(ARTP)طة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية إنشاء سل -

 .إنشاء اتصاالت اجلزائر وهي متعامل اهلاتف الثابت -

  .إنشاء اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال فرع موبليس -
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  .إنشاء بريد اجلزائر واخلاص مبختلف املعامالت الربيدية -

د مت الفتح وكما كان مقرر يف برنامج اإلصالح لقطاع االتصال، فإنه ق

التدرجيي لكل أجزاء السوق اجلزائرية على االستثمار واملنافسة، حيث نلمس هذا 

من خالل دخول ثاين متعاملي اهلاتف النقال للجزائر، واملتمثل يف مؤسسة 

، )GSM(حتت االسم التجاري جيزي  )OTA(أوراسكوم تيليكوم اجلزائر 

ليون دوالر بعد حصوهلا م 737ومببلغ قدره  2001جويلية  11وذلك بتاريخ 

على ترخيص إقامة شبكة ثانية للهاتف النقال ضمن مساعي الدولة اجلزائرية 

 2001جويلية  31إللغاء االحتكار على هذا القطاع، وكان ذلك يوم 

بإطالقها ألول عروضها خلدمات اهلاتف النقال، ليتم بعدها دخول املتعامل 

حتت  )ATM(زائر للهاتف النقال التارخيي األول باجلزائر وهو اتصاالت اجل

، واليت كانت إطاللتها النهائية يف هذا ا�ال بعد "موبيليس"امسها التجاري

، ومبرور أقل 2003استقالهلا عن املؤسسة الوطنية التصاالت اجلزائر يف أوت 

بإدخال متعامله اجلديد  )24(قام الفرع الكوييت )ATM(من سنة على دخول 

حتت  )WAT(ملتمثل يف املؤسسة الوطنية تيليكوم اجلزائر للسوق اجلزائرية، وا

أوت  25، حيث كان الدخول الرمسي هلا بتاريخ "جنمة"االسم التجاري له 

  .وهذا بطرحها ملنتوجها جنمة يف املدن الكربى للجزائر 2004

كان هذا يف جمال اهلاتف النقال، يف حني مت بيع أول رخصة تشغيل 

األمر الذي مسح بدخول املتعامل الثاين يف هذا  2005للهاتف الثابت يف أفريل 

ا�ال وهو شركة أوراسكوم تيليكوم هولدينغ مناصفة مع اتصاالت مصر باالسم 

  . "لكم"التجاري 
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ونظرا لوعي اجلزائر بالتحديات اليت يفرضها التطور املذهل احلاصل يف 

العديد من  تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فقد أدى هذا �ا إىل مباشرة

، )25(03-2000اإلصالحات كما سبق اإلشارة إليها من خالل القانون رقم 

األمر الذي جنم عنه إنشاء سلطة ضبط مستقلة إداريا وماليا ومقسمة إىل 

األول يتكفل بالنشاطات الربيدية واخلدمات املالية الربيدية، والثاين  :قسمني

  .باالتصاالت السلكية والالسلكية

ن الفوائد الكبرية والكثرية اليت تقدمها البنوك اخللوية هذا فضال ع

  :للسوق اجلزائرية، واملتمثلة يف ما يلي

مليون مشرتك يف خمتلف الشبكات، مما يعين سوق  27توفر أكثر من  -

  .)26(معتربة للتجارة اخللوية وأفق كبرية للبنوك اخللوية

رية يف اجلزائر توفر هذا العدد من املشرتكني يستوجب على البنوك التجا -

  .التفكري اجلدي يف تبين البنوك اخللوية

  .اعتماد املتاجر الكربى هذه التقنيات يسهل عملية البيع -

حل مشكلة السيولة اليت يعاين منها بريد اجلزائر والبنوك التجارية، وذلك من  -

خالل جعل تسديد الفواتري والضرائب والرسوم واملعامالت التجارية البسيطة 

 .ألقل من خالل اهلاتف النقالتتم على ا

 .خفض االستخدام املكثف لألوراق النقدية، وخفض نسبة اهرتائها كل سنة -

 .فتح اآلفاق أمام التجارة عرب اهلاتف النقال يف السوق اجلزائرية -
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ظهور تكنولوجيا حديثة تزيد من حجم وقوة البنوك اخللوية والتجارة اخللوية،  -

واليت ستفتح أفق جديدة  اخل،...،Iphone ،Ipud: وذلك مثل

  .)27(ومتنوعة

  . متطلبات نجاح العمل المصرفي اإللكتروني: المطلب الثالث

عن طريق  )28(إن البنك اإللكرتوين يؤدي خدماته عرب شبكة اإلنرتنت

برامج يطرحها على عمالئه، وذلك من خالل توفري وسائل مستحدثة لتسوية 

، )29(الطبيعة اإللكرتونية هلذه املعامالتالعمليات التجارية اإللكرتونية تتفق مع 

ومن مث فإن اإلدخال الناجح للعمل اإللكرتوين إىل القطاع املصريف يقتضي إجناز 

جمموعة من اإلجراءات تتناول كافة العناصر السابقة، وهو ما حناول إجيازه على  

  :النحو التايل

هزة كمبيوتر ففي مرحلة أوىل ينبغي أن يتوافر لكل من البنك والعميل أج -

وجمموعة من الربجميات متثل البنية التحتية لالتصاالت، مع الصيانة املستمرة 

 .لألجهزة واملعدات والتطوير الدائم ملالحقة التطورات املستمرة

 (Net Bank)إجناز املصرف موقعا مدروسا على شبكة اإلنرتنت  -

لثة ميكن أن �دف تعريف أو توسيع معرفة العمالء خبدماته، مث يف مرحلة ثا

يتطور هذا املوقع إىل موقع لتقدمي خدمات مصرفية فورية ومتنوعة، وذلك 

حىت يستطيع العميل الدخول إىل هذا املوقع من خالل جهاز الكمبيوتر 

 .الشخصي اخلاص به، واالستفادة من اخلدمات املصرفية للبنك اإللكرتوين

قطاع االتصاالت، مث هناك دور مطلوب من الدولة يتمثل يف ضرورة تطوير  -

ومساعدة املشروعات واألفراد على االشرتاك يف العمل اإللكرتوين، وذلك 
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من خالل ضمان استمرار عمل شبكات املعلومات السريعة واملستقرة اليت 

تستطيع نقل البيانات بالصوت والصورة بنفس الوقت وباجلودة العالية، ذلك 

ج املطروحة عرب اإلنرتنت أن ضعف شبكة االتصاالت وانعدام األمن للربام

من شأنه أن يعرقل منو التجارة اإللكرتونية، وبالتايل يضعف دور البنوك 

 . )30(اإللكرتونية

جيب على السلطات النقدية يف الدولة أن جتد حلوال ناجعة لقضايا أساسية  -

مثل أصول وأشكال منح االئتمان اإللكرتوين، وشروط إصدار البطاقات 

ءات األمن والوقاية والرقابة خاصة فيما يتعلق مبراقبة اإللكرتونية، وإجرا

وضبط مسألة إصدار أو خلق النقود اإللكرتونية كأداة لتسوية املعامالت 

 . )31(التجارية االلكرتونية، واليت يتيحها البنك أو املؤسسة املالية اإللكرتونية

تنظم عمليات  ضرورة إملام العاملني بالبنك بالقوانني والضوابط الرقابية اليت -

التجارة اإللكرتونية والعمليات املصرفية اليت تتم عرب احلدود، كالضوابط 

املتعلقة بضرورة احلصول على الرتاخيص ومحاية املستهلك، وهو ما يتطلب 

أن يتوافر لدى البنك الكادر الوظيفي القادر على اإلملام بالتقنيات الفنية 

ب على البنك أن يعمل على تطوير واإلدارية والقانونية ذات الصلة، كما جي

قدراته الذاتية مبا يكفل استيعاب العاملني فيها للتكنولوجيا احلديثة يف جمال 

 .االتصاالت اإللكرتونية من خالل التطوير املستمر ألنشطة التدريب

  

 

  : الخاتمة
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قد يظهر لنا أن تقنية الدفع اإللكرتوين من الناحية السطحية عملية           

ة، إال أنه ومن خالل دراستنا هلذا املوضوع املتعلق بأساليب الدفع بسيط

اإللكرتوين املستجدة يف جمال املعامالت املالية الرقمية، ميكن احلكم عليها بأ�ا 

ميكن أن تساهم وبشكل كبري يف القضاء على الكثري من املشاكل اليت تؤثر على 

بصفة خاصة، وهذا كالقضاء  االقتصاد العاملي بصفة عامة، واالقتصاد الوطين

على مشكل نقص السيولة الذي تعاين منه اجلزائر حتديدا، وكذا التقليل إىل حد  

كبري من مشكل تزوير العمالت النقدية، وذلك باستعمال النقود اإللكرتونية، 

وحتقيقها للسرعة واألمان يف املعامالت التجارية، كما ميكنها أن تساهم يف إجناح 

  . صادية للدولة يف إطار املؤسسات الصغرية واملتوسطةالسياسة االقت

واعتمادا على ما سبق دراسته ميكننا أن نتقدم ببعض االقرتاحات نرى         

فيها أ�ا ميكن أن تساهم يف تطوير وسائل الدفع الرقمي خصوصا يف اجلزائر، 

ذه وهذا من أجل مواجهة آثار العوملة يف شقيها االقتصادي، وتتمثل مجلة ه

  :التوصيات يف

  ضرورة وضع تشريع خاص بالتجارة اإللكرتونية مبختلف جوانبه قصد

إعطاء ضمانات االستعمال، خاصة فيما يتعلق باحلماية القانونية 

للمتعاملني يف جمال التجارة اإللكرتونية، وعدم االكتفاء ببعض املواد 

 .القانونية يف نصوص متفرقة

 ال استعمال التكنولوجيا الرقمية يف العمل على تكوين اإلطارات يف جم

 .ظل تراخيص االستثمار املخولة للبنوك األجنبية اليت تنشط يف اجلزائر
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  حتسيس ا�تمع املدين بأمهية التعامل �ذه الوسائل احلديثة من خالل

محالت ودراسات خاصة، وهذا قصد �يئة البنية التحتية اليت تتطور 

 .فيها التجارة اإللكرتونية

 تفادة من تقنيات األمان وبرامج الضمان اليت تتطلبها هذه االس

التقنيات، خاصة وأن شركة ميكروسوفت هلا وكالة يف اجلزائر ميكن 

 .االستفادة من خربا�ا وجتار�ا

  تسهيل إجراءات احلصول على بطاقات الدفع، وتوفري إمكانيات تفتح

لتجارة الذي اجلميع على اإلنرتنت قصد تطوير الوعي �ذا النوع من ا

 .يعترب حتمية املستجدات االقتصادية الراهنة

  وضع إطار قانوين يشمل كافة اجلوانب املتعلقة مبجال الدفع اإللكرتوين

من إصدار البطاقة إىل وضع إجراءات ردعية للمخاطر اليت متس �ذه 

 .التقنيات اليت جتلب املستثمرين األجانب

  إىل ضرورة القيام بتعديالت يف يؤدي األخذ بفكرة املستند اإللكرتوين

القوانني السارية املفعول يف الدول، ويكون ذلك بالتعاون والتنسيق 

     . الدوليني يف السياسات اجلنائية

 : والمراجع الهوامشثبت 
، دار 2زياد سليم رمضان و حمفوظ أمحد جورة، االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك، ط: أنظر -)1(

 .18: ، ص2003وزيع، وائل للنشر والت
(2) -Voir: commission européenne, DG concurrence, intérim report 1: 

payement card, article 17 régulation 1/2003 04 E-Banking, 12 avril 2006, 
P: 02. Publié sur: www.wikipedia.org/wiki/ carte de paiement. 

واالئتمان ،  ...بطاقة تصدر بوساطة مؤسسة مالية باسم أحد األشخاص، وتقوم تلك البطاقة بوظيفيت:" كما عرف البعض بطاقة االئتمان بأ�ا  -)3(

".أي أن حاملها ميلك إمكانية تتبع سداد املبالغ اليت استخدمها يف االعتماد املفتوح من جانب مصدر البطاقة  

http://www.wikipedia.org/wiki/ carte de
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.43: ، ص2007شريف حممد غنام، حمفظة النقود اإللكرتونية رؤية مستقبلية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، : نظرا -)4(  

، دار املطبوعات اجلامعية، 1حممد أمني الرومي، التعاقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت، ط: أنظر -)5(

 .137- 131: ص -، ص2004اإلسكندرية، مصر، 
)6( -Voir: Wery Etienne, facture, monnaie, LITEC, Paris, 2003, P: 135. 

نادر شعبان وإبراهيم السواح، النقود البالستيكية وأثر املعامالت اإللكرتونية على املراجعة : أنظر -)7(

  .27: ، ص2006الداخلية يف البنوك التجارية، الدار اجلامعية، مصر، 
8( ) -fonction accréditive de la carte qui inspire d'avantage confiance que le chèque. Voir: 

Perochon François, entreprise en difficulté instrument de droit et de paiement, L.G.D.J, 4ème 

édition, Paris, P: 678. 

.108: ، ص2005ع، مصر، نضال إمساعيل برهم، أحكام عقود التجارة اإللكرتونية، دار الثقافة للنشر والتوزي: أنظر -)9(  

(10) -Voir: CH. Gavalda, J. Stoufflet, droit du crédit, effets de commerce 

chèque carte de paiement transfert de fonds, Ed. LITEC, 6ème édition, 
2006, P: 389. 
(11) -le titulaire du compte autorise la banque à débiter de son compte sur le 
vue des enregistrements ou des relevés transmis par le commerçant, pour 
le règlement des achats des biens ou des prestations de services, Voir: Jean 
tin Michel et Paul Le Cannu, droit commercial : instruments de paiement 
et de crédit, entreprise en difficulté, 5ème édition, DALLOZ, Paris, 1999, 
P.130. 

: ، ص2006، دار النهضة العربية، مصر، 1، ط)دراسة مقارنة(حامد عبد العزيز اجلمال، التعاقد عرب تقنيات االتصال احلديثة : أنظر -)12(

217. 

، يعدل ويتمم املرسوم 2007مايو سنة  30هـ املوافق لـ 1428مجادي األوىل عام  13املؤرخ يف  162 -07املرسوم التنفيذي رقم : أنظر -)13(

، واملتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من 2001مايو سنة  09هـ املوافق لـ  1422صفر عام  15املؤرخ يف  123 -01ذي رقم التنفي

.2007، الصادر يف 37أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، اجلريدة الرمسية، العدد   

- )14( Voir:  - Christian Gavalda et Jean Stoufflet, instruments de paiement et de crédit, 5ème 

édition, LITEC, 2003, P: 445.  

- Michel Jean tin et Paul Le Cannu et Thiertry Granier, droit commercial 
(instruments de paiements et de crédit, titrisation), 7ème édition, 
DALLOZ, 2005, P: 145. 

، ص 2008، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2، ط)مفاهيم واسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسة(إبراهيم خبيت، التجارة اإللكرتونية : نظرا -)15(

41. 

  .82: ، ص2006حممد املبارك، اقتصاد النقود، منشورات دار األديب، اجلزائر، : أنظر - )16(
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-)17( en 1991, 82% des ménages réglaient leurs factures par chèques, ils n'étaient plus que 75% 

en 1996, alors que dans le même temps les paiements électronique (carte de crédit ou de débit, 

virement automatiques ont passés de 18% à 25% en France. Voir: Granier Thierry et Joffeux 

Corynne, internet et transactions financières, éditions economica, Paris, 2002, P: 26.  Le taux 

de bancarisation dans les pays africains est l'un des plus faible au monde, s'il atteint 99% dans 

certains pays industrialisés, de 50% à 60% au Maghreb, il ne représents qu'entre 3% et 7% dans 

l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Voir: Abdelaziz Dia, banque pour 

tous à l'horizon 2020.in www.afriqueblogue.com. Le 16 septembre 2009.     

رسائل الربيدية يف تنفيذ احلواالت املصرفية سواء الداخلية منها أو اخلارجية، وإمنا استبدلت الرسائل الربيدية بالرسائل مل تعد البنوك تستعمل ال -)18(

ويف الواليات املتحدة األمريكية تستخدم وسيلتان أساسيتان مها شبكة البنك املركزي الفيدرايل،  .اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت أو شبكة سويفت

 .(Chips)دفع اخلاص بغرفة املقاصة يف نيويورك املعروف بـ ونظام ال

، دار الثقافة )دراسة قانونية مقارنة(حممد عمر ذوابة ، عقد التحويل املصريف اإللكرتوين : نظرا -)19(

 .23: ، ص2006للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
بنك،  160، والذي جيمع حوايل 1998منذ  (ABE)ية لألموال، منها نظام كما توجد العديد من األنظمة األوروبية للتحويالت اإللكرتون -)20(

 .(Step2)، (Step1)، (Euro 1)ويتمخض عنه نظام 

-)21( Voir: Pascal Airault, l'offensive des banques méditerranéennes, jeune Afrique, N° 2479 du 

13 au 19 juillet 2008, Tunisie, P: 72. 

-)22 ( Voir: l'ouvrage sur le site: en.wikipedia.org/wiki/mbanking 

- )23( Voir: general packet radio service (GPRS). 

)24( - عبد احلليم عماد الدين، املعامالت املصرفية بواسطة اهلواتف النقالة، رسالة ماجستري يف القانون اخلاص، قسم القانون اخلاص، كلية : نظرا 

. 13 ، ص2010األوسط، األردن، أبريل ق احلقوق، جامعة الشر   

احملدد للقواعد العامة  2000أوت  05الصادر بتاريخ  03 -2000القانون رقم : نظرا - )25(

أوت  06، املؤرخ يف 48املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، اجلريدة الرمسية، العدد 

2000.  
قود البالستيكية وأثر املعامالت االلكرتونية على املراجعة الداخلية يف البنوك التجارية، الدار اجلامعية، نادر شعبان إبراهيم السواح، الن: نظرا -)26(

 . 124:، ص2006دون بلد نشر، 

، جامعة باجي 12عبد ا�يد قادري، الوفاء االلكرتوين، جملة العلوم القانونية، العدد : نظرا - )27(

  .169 ،168: ، ص، ص2008خمتار، عنابة، جوان 
، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، األزاريطة، )اآلفاق -التحديات  -املزايا(عبد الرزاق حممد ذكري، النظام القانوين للبنوك اإللكرتونية : نظرا -)28(

 .30: ، ص2010اإلسكندرية، مصر، 

http://www.afriqueblogue.com.le/
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- )29( Voir:  -  M. Abels, le commerce sur l'internet, moyens de paiement et risques afférents, 

RDAI, N° 03, 1998, P: 349. 

- M. Andries, développements récents en matière de monnaie électronique, 
bull. banque de France, N° 72, déc. 1999, P: 87. 

االتفاقيات الدولية والقوانني احمللية، بدون أمحد السعيد شرف الدين، قواعد تكوين العقود اإللكرتونية، دراسة يف القوانني النموذجية و : نظرا -)30(

 .05: ، ص2008ناشر، بدون بلد نشر، 

هبة حممود الطنطاوي الباز، التطورات احلديثة يف الصناعة املصرفية وإسرتاتيجية عمل : نظرا - )31(

  .20 ، ص2006دون ناشر، بدون بلد نشر، البنوك يف مواجهتها، ب
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  ة العامة وموظفهيا عنمسؤولیة إالدار 

  �دم تنف�ذ أ�حاكم إالداریة 
  بلما���ز�ن�العابدين:  لدكتور بقلم�ا                              

  تلمسان�-أ�ي�بكر�بلقايد�جامعة��                                                      

  

  :مقدمة

األحكام إن دولة القانون ميكن أن تظهر من خالل اإلطالع على 

الصادرة عن سلطتها القضائية خاصة اإلدارية منها، السيما إذا صدرت ضد 

  .إال أن ذلك مشروط بضرورة تنفيذ هذه األحكام. اإلدارة

وملا كان من مقاصد دولة القانون، العمل على احرتام األحكام القضائية 

ملبدأ  عامة من طرف اجلميع، فإنه يقع على عاتق اإلدارة العامة واجب اخلضوع

  .إلزامية تنفيذ األحكام اإلدارية، شأ�ا يف ذلك شأن باقي األفراد يف ا�تمع

إن هذا املبدأ يرتكز على أساسني قانونيني يعتربان يف نفس الوقت من 

قبيل اآلثار القانونية اليت يرتبها احلكم اإلداري، فاألساس األول، يتمثل يف القوة 

س الثاين، فيتمثل يف اكتساب احلكم اإلداري امللزمة للحكم اإلداري، أما األسا

  .حلجية الشيء املقضي به واليت ختتلف متاما عن قوة الشيء املقضي به

 -ومبا أن تنفيذ األحكام اإلدارية، ميثل التزاما يقع على عاتق اإلدارة

وعلى عاتق  -خاصة إذا كانت هذه األحكام يف غري مصلحة هذه األخرية

أن اإلدارة العامة ليست سوى شخصا اعتباريا، ال تقوم  عنصرها البشري، باعتبار

له قائمة بدون ممثل قانوين يتصرف بامسه وملصلحته، فإن خمالفتها لذلك، سواء 
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باالمتناع عن التنفيذ، أو بالرتاخي فيه، أو التنفيذ املعيب، يوجب قيام 

أنه من  ذلك. إال أن حتديد هذه املسؤولية ليس باألمر السهل دائما. مسؤوليتها

الصعوبة مبكان، الفصل بني املسؤولية املدنية لإلدارة واملسؤولية الشخصية 

للموظف، وعليه فما هو األساس القانوين الذي تبىن عليه املسؤولية املدنية 

لإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام والقرارات القضائية اإلدارية؟ ومىت تثار املسؤولية 

  الشخصية للموظف العام؟

بة عن هذه اإلشكالية تقتضي التطرق بداية إىل املسؤولية املدنية إن اإلجا

، أما )املطلب األول(لإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام والقرارات القضائية اإلدارية 

إذا كان اخلطأ شخصيا ميكن نسبته إىل موظف عام بذاته، فإن هذا األخري هو 

  ).املطلب الثاين(من تقوم عليه املسؤولية 

المسؤولية المدنية لإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام : ولالمطلب األ

  :اإلدارية

إن عدم التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية عامة، واألحكام اإلدارية 

خاصة، إما أن يكون غري مربر كأصل، وهنا تقام املسؤولية على أساس اخلطأ 

وهنا فإن أساس  ، أو مربرا استثناء بضرورة حفظ النظام العام،)الفرع األول(

املسؤولية املدنية لإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام اإلدارية يتمثل يف اإلخالل مببدأ 

  ).الفرع الثاين(املساواة أمام األعباء العامة 

الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية لإلدارة عن عدم : الفرع األول

  :التنفيذ
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مخالفة قانونية .. ".إن امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام اإلدارية يعد 

صارخة تستوجب مسؤولية الحكومة عن التعويض، وذلك ألنه ال يليق 

بحكومة بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ األحكام النهائية بغير وجه قانوني، 

لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في 

  .1..."سيادة القانون 

، على إعطاء اإلدارة مدة معقولة 2الفقه اإلداريواعتبارا من ذلك، أمجع 

فإن هي جتاوز�ا بغري مربر منطقي، اعتربت يف هذه احلالة خملة . من أجل التنفيذ

بالتزام قانوين يقع على عاتقها، واملتمثل يف خضوعها ملبدأ إلزامية التنفيذ، وهذا 

حله، اإلخالل الذي يشكل ضررا أكيدا يصيب من صدر احلكم اإلداري لصا

  .يستوجب قيام مسؤوليتها على أساس اخلطأ اجلسيم

ونفس االجتاه سلكه القضاء اإلداري الفرنسي يف العديد من قراراته، إذ 

أقر أن االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية عامة يف الظروف العادية، يشكل 

  .3نوعا من عدم املشروعية النطوائه على خطأ جسيم

اجلزائري، الذي أقام هو اآلخر هذه املسؤولية  وهذا �ج القاضي اإلداري

على أساس اخلطأ اجلسيم يف قراره الصادر عن الغرفة اإلدارية با�لس األعلى 

، واليت تتلخص )بوشاط وسعيدي(، يف قضية 1979جانفي  20سابقا بتاريخ 

) قرومي ومراح(وقائعها يف صدور حكم عن حمكمة اجلزائر يقضي بإلزام السيدين 

مبلغ مثانية آالف وأربعمائة دينار جزائري ) بوشاط وسعيدي(فعا للمدعني أن يد

كبدل إجيار حمل جتاري، وبعد تأييد هذا احلكم من طرف جملس ) دج 8400(

قضاء اجلزائر، أراد املستفيدون منه تنفيذه، إال أن الوايل اعرتض على ذلك، 
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اضطرمها إىل إقامت فتظلم املعنيان إىل وزير الداخلية، لكن بدون جدوى، مما 

دعوى أمام الغرفة اإلدارية �لس قضاء اجلزائر ضـد هذا القرار الضمين بالرفـض، 

، وهو القرار 41976ماي  5إال أ�ا رفضت مبوجب قرار قضـائي إداري بتاريخ 

  .1976ماي  31الذي استأنفه املعنيان أمام ا�لس األعلى بتاريخ 

ف وتعويض املستأنفان، وقد جـاء يف هذا فقرر ا�لس إلغاء القرار املستأن

حيث أنه يتبين من التحقيق ومن ظروف القضية، أنه ال "... : القرار ما يلي

يوجد أي سبب مستمد من ضرورة الحفاظ على النظام العام يبيح لإلدارة 

االعتراض على تنفيذ الحكم القضائي، وبالتالي فهذا التصرف ينظر إليه بأنه 

سلطة اإلدارية تكون قد ارتكبت خطأ جسيما يقيم وال... غير مشروع

  .5..."مسؤولية الدولة 

مبوجب هذا القرار وصف القاضي اإلداري اجلزائري امتناع اإلدارة عن 

التنفيذ باملوقف غري املشروع، وبالتايل هناك خطأ، والذي يعترب جسيما يف نظر 

ن االمتناع عن القضاء، فما دامت ضرورة حفظ النظام العام غري موجودة، فإ

  .6ذلك يعترب خطأ ألنه ال يستند إىل أي سبب مشروع

ويف قرار آخر حديث نسبيا، أكد القاضي اإلداري اجلزائري التعويض 

على عدم تنفيذ األحكام اإلدارية، وإن مل يشر إىل أساس ذلك، ويتعلق األمر 

د بلدية عنابة ض(قضية  2004جوان  15بقرار جملس الدولة الصادر بتاريخ 

  :7، والذي تتلخص وقائعه فيما يلي.)ص. م. ع

صدر قرار قضائي عن الغرفة اإلدارية �لس  2002ماي  28بتاريخ 

قضاء عنابة، ألزم بلدية عنابة بأن تدفع مبلغ مائتا ألف دينار جزائري 
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كتعويض على امتناعها عن تنفيذ القرار .) ص. م. ع(لـ ) دج 200.000(

، فاستأنفت البلدية 2000أكتوبر  1ئية بتاريـخ الصادر عن نفس اجلهة القضا

أمام جملس الدولة الذي قضى بتأييد قرار قضاة  2002أوت  4ذلك بتاريخ 

  .الدرجة األوىل

حيث أنه "... : ولقد وردت إحدى حيثيات قرار جملس الدولة كما يلي

، يستفاد 11/06/2001بالرجوع إلى محتوى محضر التبليغ المؤرخ في 

  .لقضائي أثبت امتناع بلدية عنابة عن تنفيذ ما تضمنهأن المحضر ا

وحيث أنه يتبين من أوراق ملف الدعوى أنه ال يوجد أي شيء يثبت 

، وبالتالي 01/10/2000سعي البلدية المستأنفة لتنفيذ القرار الصادر في 

فيتعين اعتماد محضر االمتناع عن التنفيذ المحرر من طرف المحضر 

من قانون  340عمال بأحكام المادة  07/2001/ 11القضائي بتاريخ 

اإلجراءات المدنية، ليعتبر أن البلدية ألحقت ضررا بالمستأنف عليه بعدم 

  .تنفيذ أحكام القرار المذكور

وأن هذا الضرر يستحق التعويض عنه كما توصلوا إليه قضاة أول 

  .8..."درجة 

التنفيذ، مما  إن جملس الدولة وبقراره هذا، قرر وجود ضرر من جراء عدم

إال أن ما يؤاخذ عليه . أوجب التعويض عنه، وهو وإن كان صائبا يف تقديره هذا

هو اختصاره الشديد يف التسبيب، فذهب إىل النتيجة مباشرة دون أن يبني 

أساس هذا التعويض، فكان لزاما عليه أن يناقش ويؤكد قيام املسؤولية بأركا�ا 

  .املتضرر على أساس اخلطأ اجلسيمأوال، ليتوصل بعد ذلك إىل تعويض 
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مبدأ المساواة أمام األعباء العامة كأساس للمسؤولية : الفرع الثاني

  :المدنية لإلدارة عن عدم التنفيذ

إذا كانت القاعدة العامة، هي قيام مسؤولية اإلدارة على أساس اخلطأ 

إال أنه قد اجلسيم يف حالة ما إذا امتنعت عن التنفيذ دون مربر أو مسوغ قانوين، 

تتوفر ظروف خاصة، يستحيل معها التنفيذ، أو يكون من شأن التنفيذ إثارة 

االضطرابات والفنت، مما يعرض النظام العام للخطر، ويف مثل هذه الظروف ينشأ 

التعارض بني واجب اإلدارة، يف تنفيذ األحكام القضائية عامة واألحكام اإلدارية 

  .9ن والنظام العامخاصة، وبني واجبها يف محاية األم

فهل تقوم مسؤولية اإلدارة يف هذه احلالة؟ وإن كان كذلك فعلى أي 

  أساس؟

إذا كان من شأن التنفيذ اإلخالل اخلطري بالنظام العام، فيمكن لإلدارة 

ويف هذه احلالة ال تكون اإلدارة قد أخلت بأي التزام، ألن . أن متتنع عن ذلك

ن حقها بنص القانون طلب تأجيل التنفيذ، فم. امتناعها هنا هو امتناع مشروع

ولكن ضرورة مساواة األفراد أمام األعباء العامة . إذا رأت فيه �ديدا للنظام العام

تفرض تعويض احملكوم لصاحله عن األضرار اليت تلحقه من جراء عدم التنفيذ 

  .10تأسيسا على املسؤولية بدون خطأ

القاضي اإلداري اجلزائري،  وهذا هو توجه النظام اجلزائري، فلقد أخذ

بنفس احللول واملبادئ اليت أقرهـا نظريه الفرنسي، فيما يتعلق مبسؤولية اإلدارة عن 

  .11عدم تنفيذ القـرارات القضائيـة إذا ما كان هذا التنفيذ يهدد بالنظام العام
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فبالرجوع إىل قرار الغرفة اإلدارية با�لس األعلى سابقا، الصادر بتاريخ 

، يالحظ بأنه على الرغم من أن القاضي اجلزائري قد أقام 1979في جان 20

من خالله مسؤولية الدولة على أساس اخلطأ اجلسيم، إال أنه ذكر باملسؤولية 

بدون خطأ عن االمتناع على التنفيذ بسبب ضرورات النظام العام، وبنيَّ أن 

مستعمال يف ذلك  ،12أساس ذلك هو اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء العامة

 Cartonnerie)وقرار  (Couitéas)نفس العبارات الواردة يف كل من قرار 

Saint Charles) 13.  

ويكون القاضي اجلزائري بذلك، قد أخذ بنفس الشروط اليت وضعها 

جملس الدولة الفرنسي إلقامة املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء 

ساسا يف أن يكون سبب االمتناع هو احملافظة على النظام العامة، واليت تتمحور أ

  .العام، وعلى أن يكون ذلك مؤقتا

ومع ذلك يوجد اختالف بني القاضي الفرنسي والقاضي اجلزائري حول 

مفهوم النظام العام، فإن كان األول قد أخذ باملعىن الضيق، والذي يعرب عن 

  .نظام العام له بعد اجتماعي كذلكالنظام يف الشارع، فإن الثاين أشار إىل أن ال

ولقد ظهر هذا املفهوم الواسع للنظام العام بصورة أوضح يف قرار الغرفة 

قضية مسنوة ( 1982جانفي  27اإلدارية �لس قضاء اجلزائر الصادر بتاريخ 

  :14، والذي تتلخص وقائعه فيما يلي)حممد

حمل جتاري  استفاد السيد مسنوة حممد من 1962أكتوبر  1أنه بتاريخ 

يقع بالطابق األرضي ملسكن تابع للدولة، واستغله ملمارسة نشاطه التجاري، ويف 
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أفريل من نفس السنة، منحت الوالية الطابق األول من املسكن للمدعو برور  6

  .حممد

هذا األخري اعتقـد أن الطابـق األرضي تابع له، فلجأ للقضاء طالبا منه 

ـل حتصل على أمر استعجـايل عن حمكمة احلـراش وبالفع. طـرد السيد مسنوة حممد

وملا استأنف السيد مسنوة حممد . 1973جويلية  21قضى له بذلك بتاريخ 

، لكن 1973نوفمرب  23أمام جملس قضاء اجلزائر مت إلغاء هذا األمر بتاريخ 

  .دون متكينه من حمله وطرد املدعو برور حممد

ام القضاء، وحتصل على قرار من وهنا جلأ السيد مسنوة حممد مرة ثانية أم

جملس قضاء اجلزائر يقضي بطر برور حممد، إال أنه وأثناء شروعه يف التنفيذ، 

فوجئ باعرتاض الوايل على ذلك مبوجب طلب تأجيل، والذي أسسه على املادة 

  .من قانون اإلجراءات املدنية القدمي، وفعال توقفت إجراءات التنفيذ 324

لجوء إىل القاضي اإلداري ملتمسا منه أن يعوضه وهذا ما دفع باملعين ل

عن الضرر الذي أصابه من جراء حرمانه من احملل التجاري، فكان له ذلك 

  .مبوجب قرار جملس قضاء اجلزائر املشار إليه أعاله

هذا وجتدر اإلشارة إىل أن القاضي اجلزائري مل يكتف هنا بإقامة مسؤولية 

ذلك بسبب عدم وجود أي سبب من أسباب اإلدارة على أساس اخلطأ اجلسيم و 

فلقد حدد ذلك يف . 15النظام العام، بل أطنب وتوسع يف مفهوم هذا األخري

جمموعة من القواعد اعتربها من ضروريـات حفظ السلم االجتماعـي، والذي 

ينبغي احلفاظ عليه ليتمكـن كل مواطن من ممارسة سلطاته الشرعية يف حـدود 

  .16كان إقامتهحقوقه املشروعة، يف م
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فهو ذو طبيعة . وطبقا هلذا القرار فإن للنظام العام مفهوم غري ثابت

متغرية من حقبة ألخرى، ومن وسط اجتماعي آلخر، وال ميكن أن يتحول هذا 

، وال 17املفهوم إىل تعسف خيرق القواعد األساسية اخلاصة حبماية حقوق املواطن

ذي ميكن أن خيل بالنظام جيب كذلك أن يفسر على أنه ذلك املفهوم ال

 .18االجتماعي ويضعه يف خطر فحسب، وإمنا أيضا تأكيد هذا األخري ومحايته

وهكذا يتبني أن فكرة النظام العام يف االجتهاد القضائي اجلزائري هلا 

مدلول مزدوج، فكل مساس بالنظام االجتماعي، يعد مساسا بالنظام العام، وكل 

  .19عي، يعترب هو اآلخر مساسا بالنظام العامتقصري يف محاية النظام االجتما

مسؤولية الموظف العام عن عدم تنفيذ األحكام : المطلب الثاني

  :اإلدارية

استنادا ملا مت عرضه سابقا وكنتيجة له، ميكن القول أنه ال يوجد أي شك 

يف أن عدم تنفيذ األحكام اإلدارية يقيم دائما مسؤولية اإلدارة املمتنعة عن 

سوى اإلدارة البشرية التي تستخدمها "... واإلدارة هنا ليست  التنفيذ،

  .20..."لمباشرة وظائفها وتسيير أعمال اإلدارة 

ومن مث ميكن القول بأن إقامة املسؤولية الشخصية للموظف، تعد من بني 

أهم الوسائل اليت ميكن اللجوء إليها حلمل املوظف العام وقهره على تنفيذ 

  .21صادرة ضد اإلدارة، واألحكام القضائية عامةاألحكام اإلدارية ال

وذلك ألن فعل االمتناع عن التنفيذ، قد يكون خطأ شخصيا وخطأ 

وعليه فإنه إىل جانب مساءلة اإلدارة عن تقصريها يف . مرفقيا يف نفس الوقت

الرقابة واإلشراف على موظفيها، ال يوجد أي مانع من إقامة مسؤولية املوظف 
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كما أنه ال يوجد ما مينع املتضرر من فعل االمتناع عن   عن خطئه الشخصي،

تنفيذ احلكم الصادر لصاحله، أن جيمع بني مسؤولية اإلدارة ومسؤولية موظفها يف 

  .22دعوى واحدة

وهنا جتدر اإلشارة إىل أن املسؤولية الشخصية للموظف املمتنع عن 

، أو مسؤولية )ع األولالفر (فهي إما مسؤولية مدنية : التنفيذ تتخذ الصور التالية

  ).الفرع الثالث(، أو مسؤولية جزائية )الفرع الثاين(تأديبية 

  :المسؤولية المدنية للموظف العام عن عدم التنفيذ: الفرع األول

يقصد باملسؤولية املدنية للموظف يف جمال تنفيذ األحكام اإلدارية، إلزام 

يض مايل إىل من صدر املوظف املخالف حلجية الشيء املقضي به، بتقدمي تعو 

، وهذا تأسيسا 23احلكم لصاحله، وذلك جربا للضرر املادي واملعنوي الذي أصابه

  .على قواعد املسؤولية التقصريية وفقا ألحكام القانون املدين

على األخذ �ذه املسؤولية كوسيلة فعالة 24ولقد أمجع الفقه اإلداري

إجيايب، حبيث جتعل املوظف لضمان تنفيذ األحكام اإلدارية،ملا هلا من أثر 

املسؤول يشعر مبا يتهدده من عقوبات مالية يف حالة خمالفته للتنفيذ، مما يدفعه 

  .لتحاشي ذلك

  :المسؤولية التأديبية للموظف العام عن عدم التنفيذ: الفرع الثاني

إن إقامة املسؤولية املدنية ضد املوظف املمتنع عن التنفيذ ال ينفي قيام 

أديبية، فاإلدارة تستطيع أن توقع ضده عقوبة تأديبية، ألنه مىت ثبت مسؤوليته الت

، وهي يف ذات 25امتناع املوظف عن التنفيذ، فإن ذلك يشكل جرمية جزائية
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الوقت تعد خطأ تأديبيا، ألن خمالفة حجية الشيء املقضي به من جانب 

  .26املوظف تتناىف مع واجبات الوظيفة العامة

- 80سي إىل النص على ذلك صراحة يف القانون ولقد جلأ املشرع الفرن

والذي يتميـز بوضعـه لنظـام  1980،27جويليـة  16، الصـادر بتاريـخ 539

فعـال، يتمثـل يف مساءلـة األعوان العمومييـن أمـام ا�لـس التأديـيب للميزانيـة واملاليـة 

(La cour de discipline budgétaire et financière)حلق ، والذي له ا

  .28يف خصم مبالغ الغرامة التهديدية املقضي �ا من ذمتهم املالية

ال  .29أما يف اجلزائر، فعلى الرغم من أن القانون األساسي للوظيفة العامة

يتضمن أية إشارة إىل  تأديب املوظف املمتنع عن تنفيذ األحكام اإلدارية، إال 

يق العقوبة التأديبية، ملا هلا من أنه ميكن لإلدارة أن تستند على هذه املخالفة لتطب

إّال أن . سلطة تقديرية يف تقدير األخطاء اليت يرتكبها املوظف أثناء تأدية وظيفته

الشيء الذي يقيدها يف ذلك هو عدم اخلروج عن العقوبات املنصوص عليها يف 

، وذلك حسب جسامة 30من هذا األمر تطبيقا ملبدأ شرعية العقوبة 163املادة 

رتكب من تأخري يف التنفيذ أو تنفيذ ناقص، أو عدم االمتثال للتنفيذ اخلطأ امل

  .31صراحة

  :  الجزائية للموظف عن عدم التنفيذ المسؤولية: الفرع الثالث

تعد املسؤولية اجلزائية للموظف العام، يف جمال تنفيذ األحكام 

يذ، اإلدارية، من أقوى الوسائل اجلزائية مىت ثبت امتناع املوظف عن التنف

. إذ يرتتب على قيامها، فقدان املوظف حلريته باحلبس وعزله من منصبه
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إن هذا اجلزاء من شأنه أن حيمل املوظف على االحرتام الواجب عليه، 

.باخلضوع إىل مضمون احلكم اإلداري، والسعي لتنفيذه تنفيذا كامال  

ذ وإذا كان النظام الفرنسي قد عارض فكرة جترمي فعل االمتناع عن تنفي

، فإن النظام اجلزائري قد سلك مسلكا 32األحكام اإلدارية من طرف املوظفني

  .مغايرا لذلك

مكـرر من قانـون العقوبـات،  138فلقد نص املشـرع اجلزائـري يف املـادة 

كل موظـف عمومي استعمل سلطـة وظيفتـه لوقف تنفيـذ حكـم ": عـلى أن

يذه يعاقب بالحبس من ستة قضـائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنف

 50.000دج إلى  5.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثالث ) 6(

  .."دج

فمن ظاهر هذه املادة يتضح أن وقف التنفيذ بدون مربر قانوين أو 

االمتناع أو االعرتاض أو عرقلة ذلك عمدا، يشكل جنحة إساءة استعمال 

تها يف قانون العقوبات، السلطة ضد الشيء العمومي كما فضل املشرع تسمي

أن تكون للجاين صفة : على أنه ومن أجل قيامها ال بد من توفر شرطان مها

  ).ثانيا(، أن حتقق أركان اجلرمية بكاملها )أوال(املوظف العام 

  :صفة الموظف العام: أوال

لكي تقوم هذه املسؤولية، ال بد أن يكون مرتكب اجلرمية موظفا عموميا، 

  العام جزائيا هو نفسه يف ا�ال اإلداري؟ فهل مفهوم املوظف

بالرجوع إىل القانون األساسي للوظيفة العامة سابق الذكر، جند املشرع 

وظيفة  في عّين عون كل موظفا يعتبر": ينص يف املادة الرابعة منه على أنه



 
111 

 

، أي كل شخص ميارس ..." اإلداري السلم في رتبة في ورسم دائمة عمومية

المؤسسات "...ات واإلدارات العمومية، واليت يقصد �ا نشاطه يف املؤسس

العمومية واإلدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها 

والجماعات اإلقليمية والمؤسسـات العموميـة ذات الطابع اإلداري 

والمؤسسات العمومية ذات الطابـع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات 

، ومع ذلك جتدر اإلشارة 33..."ذات الطابـع العلمي والتكنولوجي  العمومية

إىل أن هذا القانون استثىن من اخلضوع ألحكامه كل من القضاة، واملستخدمون 

  .34العسكريون واملدنيون للدفاع الوطين ومستخدمو الربملان

وبالرجوع إىل قانون العقوبات، وإن كان مل يتضمن أي توضيح ملفهوم 

، والذي يعترب 35لعام، إال أنه وباإلطالع على قانون مكافحة الفساداملوظف ا

يقصد ": من املادة الثانية منه على مايلي) ب(نصا خاصا، جنده ينص يف الفقرة 

  :موظف عمومي) ب:... في مفهوم هذا القانون بما يأتي

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو   -

جالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، في أحد الم

دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر بصرف النظر عن رتبته 

  أو أقدميته،

كل شخص يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر،   -

 ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية

مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى 

  تقدم خدمة عمومية،
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كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو في حكمه طبقا   -

  ..."للتشريع والتنظيم المعمول بهما 

وعليه فإن املقصود باملوظف العام جزائيا يف جمال تنفيذ األحكام اإلدارية، 

ولة أو بأحد أشخاص القانون العام بعالقة وظيفية ختوله هو كل فرد مرتبط بالد

، سواء بوقفه أو باالمتناع عن ذلك 36سلطة متكنه من عدم تنفيذ احلكم اإلداري

  .صراحة أو ضمنا، أو  باالعرتاض على ذلك، أو بتعطيله

  

  :أركان الجريمة: ثانيا

توفر مكرر، ال بد من  138باإلضافة للركن الشرعي املتمثل يف املادة 

  ).ب(، والركن املعنوي )أ(الركن املادي 

   :الركن المادي ) أ

يتحقق هذا الركن إما بالقيام بعمل إجيايب، ويتمثل يف استعمال 

املوظف العام لسلطته الوظيفية يف وقف، أو عرقلة أو تعطيل التنفيذ 

بأية صورة كانت، وإما بالقيام بعمل سليب، ويتمثل يف االمتناع 

  .التنفيذ صراحة أو ضمنيا عن

    :الركن المعنوي) ب

ويقصد به القصد اجلزائي أو العمد، ويتحقق مىت اجتهت إرادة املوظف 

أما إذا وجدت . 37إىل احليلولة دون تنفيذ احلكم اإلداري بغري مسوغ مشروع

صعوبات قانونية أو مادية تواجه املوظف يف التنفيذ، فإن هذا يؤدي إىل نفي 

  :38لالقصد اجلزائي، ومن ذلك مث
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  .ضعف االعتماد املايل الذي يتطلبه التنفيذ، أو غيابه أصال -

  .عـدم وضوح القرار القضائي اإلداري املراد تنفيذه -

استحالـة تنفيذ احلكم اإلداري من الناحية املادية كصعوبة إعادة احلالة  -

  .إىل ما كانت عليه

، مىت سارع وجدير بالذكر أن املسؤولية اجلزائية للموظف العام ال تقوم

هذا األخري بعد رفع الدعوى العمومية إىل تنفيذ احلكم اإلداري، إذ يعترب يف هذه 

  .39احلالة يف حكم املتأخر يف التنفيذ وليس ممتنعا عنه

مكرر، أجاز  138وزيادة على العقوبة األصلية املنصوص عليها يف املادة 

تثبت خمالفته لتنفيذ املشرع للقاضي اجلزائي القضاء على املوظف العام الذي 

من قانون  139احلكم اإلداري بعقوبات تكميلية، وذلك بنصه يف املادة 

ويعاقب الجاني فضال عن ذلك بالحرمان من حق ": العقوبات على ما يلي

وذلك من خمس سنوات على  14أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

من ممارسة كافة  كما يجوز أن يحرم .األقل إلى عشر سنوات على األكثر

  ."الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على األكثر

 :ةـــــــــاتمـــــخ

إن املساس مببدأ إلزامية تنفيذ األحكام اإلدارية من طرف اإلدارة يضرب 

يف الصميم حرمة وهيبة القضاء، ويزرع الشك حول فعالية وجدوى قضاء إداري 

  .شروعية أعمال اإلدارة العامةخيتص أساسا برقابة مدى م

إن هذا األمر يتعارض مع اآلمال املعقودة على القاضي اإلداري ودوره يف 

فبدون تنفيذ األحكام اإلدارية تصبح هذه األخرية عدمية . بناء صرح دولة القانون
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اجلدوى والفعالية، ويفقد املواطن ثقته يف القضاء، ويدب اليأس يف النفوس، 

  .الستقراروينعدم األمن وا

ولكي ال يتهم القاضي اإلداري لوحده بالتقصري يف لعب دوره، وجب 

على املشرع أن يفّعل الدور االستشاري �لس الدولة على غرار نظريه الفرنسي، 

ويتأتى ذلك من خالل إنشاء قسم خاص باملساعدة على تنفيذ األحكام 

ني واملتعلقة بتماطل أو اإلدارية، عن طريق التكفل بتلقي ومعاجلة شكاوى املتقاض

  .رفض اإلدارة لتنفيذ األحكام اإلدارية

ومن جانب آخر جيب على املشرع أن يعيد التفكري يف منصب وسيط 

اجلمهورية أو على األقل العمل على إحداث سلطة إدارية مستقلة تعمل على 

 محل اإلدارة على احرتام احلقوق واحلريات العامة، وخاصة بعدما أثبتت التجربة

  .الفرنسية جناح ذلك دون املخاصمة القضائية لإلدارة

مكرر من  138ويف األخري جتدر اإلشارة إىل إعادة النظر يف نص املادة 

قانون العقوبات وتعديلها فيما أغفلته من حتديد للمدة الالزمة لكي تقوم 

كن مسؤولية املوظف اجلزائية على فعل االمتناع عن تنفيذ احلكم اإلداري، واليت مي

بدأ سريا�ا من تاريخ إنذار املوظف على يد حمضر قضائي، مع ضرورة تنبيهه إىل 

  .ما يعرتضه يف حالة إصراره على االمتناع

  :قائمة المصادر والمراجع والهوامش 
، الكتاب )التعويضقضاء (، أشار إليه سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري 1952جوان  19حكم جملس الدولة املصري، الصادر بتاريخ ) 1

  .350. ، ص.1996الثاين، دار الفكر العريب، القاهرة، 

؛ مراد 383. ، ص.1985، دار الفكر العريب، القاهرة، )دراسة مقارنة(الوجيز يف القضاء اإلداري سليمان حممد الطماوي ، : أنظر كل من) 2

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف )دراسة مقارنة بني اجلزائر وفرنسا(ستثنائية بدران، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف ظل الظروف اإل
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؛ وجدي ثابت غربيال، مبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس للمسؤولية اإلدارية، منشأة 277.، ص.2005 القانون العام، جامعة سيدي بلعباس،

.135، ص 1988املعارف، اإلسكندرية،   

3) C.E., 27 février 1948, De Fraguier, Lebon, p.98. ; C.E., 11 décembre 1942, Champsavoir, 

Lebon, p.34. 135أشار إىل هذين القرارين وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص  .                                                                                                    

، ديوان املطبوعات )دراسة مقارنة(املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواة وتطبيقا�ا يف القانون اإلداري أنظر وقائع القرار كاملة عند مسعود شيهوب، ) 4

  .67، 66. ، ص.2000اجلامعية، اجلزائر، 

5) « … Attendu qu’il résulte de l’instruction que dans les circonstances de l’affaire aucun motif 

tiré des nécessités de l’ordre public n’autorisait l’administration à s’opposer à l’exécution de la 

décision judiciaire, que par suite l’attitude qu’elle a observé doit être regardée comme illégale… 

l’autorité administrative a commis une faute qui engage la responsabilité de l’Etat… ». نقال عن مسعود

.67. املرجع السابق، ص شيهوب،  

، الطبعة األوىل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، )املسؤولية بدون خطأ(حلسني بن الشيخ آث ملويا، دروس يف املسؤولية اإلدارية، الكتاب الثاين ) 6

.114. ، ص2007اجلزائر،   

. ، ص2004لسنة  5، منشور يف جملة جملس الدولة، العدد 15/6/2004ولة بتاريخ الصادر عن الغرفة األوىل مبجلس الد 13551قرار رقم ال) 7

.وما يليها 130  

  .131. ، ص2004لسنة  5أنظر احليثيات كاملة يف جملة جملس الدولة، العدد ) 8

  .135. وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص) 9

  .52. مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص) 10

  .66. املرجع السابق، ص مسعود شيهوب،) 11

  .275. بدران مراد، املرجع السابق، ص) 12

13) « …Attendu que le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue 
de la formule exécutoire, et en droit de compter sur l’appui de l’autorité 
administrative pour assurer l’exécution du titre qui lui est délivrer ; que ; si 
l’autorité administrative a le droit d’apprécier les conditions de cette exécution et 
possède de différer celle-ci tant qu’elle estime qu’il y a danger pour l’ordre et la 
sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne serait être regardé comme une 
charge incombant à l’intéressé si la situation s’est prolongée au delà du délai dont 
l’administration doit normalement, disposer compte tenu des circonstances de la 

cause, pour exercer son action ... »       67 ص نقال عن مسعود شيهوب، املرجع السابق، 
، مذكرة لنيل )حالة املسؤولية بدون خطأ(بن دحو نور الدين، الرقابة على أعمال مرفق الشرطة ) 14

  .122، 121. ، ص2008شهادة املاجستري يف القانون العام، جامعة تلمسان، 

  .69. مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص) 15
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16) « … cons. que par l’expression – ordre public – on entend l’ensemble des règles nécessaires 

au maintien du prix social qu’il faut, préserver, pour que chaque, sur l’étendue du territoire 

national, puisse exercer toutes ses facultés légitimes, dans les limites de ses droits légaux au lieu 

de sa résidence … ». 

17) « … cons. que quoi qu’il s’agisse d’une notion non statique évaluant avec les époques, et les 

milieux sociaux …l’ordre public ne doit en aucune manière se transformer en un abus de droit 

violant les règles élémentaires de protection du droits du citoyen … ». 

18) « … la notion d’ordre public, ne doit pas être comprise comme une notion pouvant 

troubler et mettre en péril l’ordre social, mais encore l’affirmer et le protéger … ». 

  .71. املرجع السابق، ص، مسعود شيهوب) 19

         .442. ، ص.1999إبراهيم املنجي، القضاء املستعجل والتنفيذ أمام حماكم جملس الدولة، الطبعة األوىل، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ) 20

       .237 ، ص.1986 زائر،ماجستري يف اإلدارة واملالية العامة، جامعة اجل صادر ضد اإلدارة، مذكرةإبراهيم أوفائدة، تنفيذ احلكم اإلداري ال) 21

  .442. إبراهيم املنجي، املرجع السابق، ص) 22

  .237. إبراهيم أوفائدة، املرجع السابق، ص) 23

 23وذلك مبناسبة تعليقه على قرار جملس الدولة الفرنسي، الصادر بتاريخ  Hauriouأول من طالب بتطبيق هذه املسؤولية، الفقيه الفرنسي ) 24

، حيث أكد هذا الفقيه على أن املوظف الذي يرفض أو يهمل تنفيذ حكم إداري، يكون قد خرج عن (Fabrègue) ، يف قضية1909جويلية 

  .وما يليها 241. إبراهيم أوفائدة، املرجع السابق، ص: ملزيد من التفاصيل يف ذلك أنظر. حدود وظيفته

  .مكرر من قانون العقوبات اجلزائري 138املادة ) 25

  .450. إبراهيم املنجي، املرجع السابق، ص: عىنأنظر يف هذا امل) 26

27) Art 6 bis : « Toute personne mentionnée a l’article 1er ci-dessus (agents publics et assimilés 

justiciables de la cour), dont les agissements auront entraîné la condamnation d’une personne 

morale de droit public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de 

l’exécution tardive d’une décision de justice, sera possible d’une amande … pourra atteindre le 

montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui été alloué à la date où la décision de justice 

aurait dû recevoir exécution ». 

28) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, 2001, 

Dalloz., p.p. 1559 et s. 

، ملف رقم 2003أفريل  8تعليق على قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ (عن موقف جملس الدولة من الغرامة التهديدية غناي رمضان، : نظر كذلكاو 

 .166. ، ص.2003، لسنة 4، جملة جملس الدولة، العدد )014989
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.2006يوليو  16 :46رقم . ج.ج.ر.ام للوظيفة العامـة، جاملتضمن للقانـون األساسي العـ 2006يوليو  15املؤرخ يف  03 – 06األمر ) 29  

30
  األخطاء  حسب جسامة  التأديبية  العقوبات  تصنف: " على ما يلي 163تنص املادة ) 

  :درجات) 4(  أربع  إىل  املرتكبة

 .الكتايب، التوبيخ  التنبيه، اإلنذار: األوىل  الدرجة-1

 . التأهيل  قائمة  من  ثالثة أيام، الشطب  ىلإ يوم  من  لالعم  عن  التوقيف: الثانية  الدرجة -2

  درجة  من  أيام، التنزيل) 8(مثانية   إىل) 4( أربعة  من  العمل  عن  التوقيف: الثالثة  الدرجة -3

  .اإلجباري  إىل درجتني، النقل

  .مباشرة، التسريح  السفلى  الرتبة  إىل  التنزيل :الرابعة  الدرجة -4
ملعرفة تصنيف األخطاء املهنية راجع املواد ، و 245. أوفائدة، املرجع السابق، صيم إبراه )32

  .من هذا األمر 185 -177
32) Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, op. cit., p.p. 1558, 1559. 

.من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 2فقرة  2املادة ) 33  

ال خيضع ألحكام هذا األمر القضاة واملستخدمون : "... ون األساسي العام للوظيفة العمومية على ما يليمن القان 3فقرة  2تنص املادة ) 34

  ."العسكريون واملدنيون للدفاع الوطين ومستخدمو الربملان

  .2006مارس  8 : 14رقم . ج.ج.ر.ج، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فرباير  20مؤرخ يف  01-06القانون رقم ) 35

  .248. إبراهيم أوفائدة، املرجع السابق، ص) 36

  .454. إبراهيم املنجي، املرجع السابق، ص) 37

  .249.إبراهيم أوفائدة، املرجع السابق، ص) 38

                     ، صن.س.ب. جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام وغريها من جرائم االمتناع، دار الكتاب والوثائق، مصرعبد الفتاح مراد، ) 39

  :عـالمراجقائمة المصـادر و 

  :باللغة العربيةالمصادر والمراجع : أوال

  :قانون العقوبات الجزائري -)1

املتضمن للقانـون  2006يوليو  15املؤرخ يف  03 – 06األمر  -

  .46رقم ، ج.ج.ر.العـام للوظيفة العامـة، جاألساسي 

  :الكتب -)2
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ل والتنفيذ أمام حماكم جملس الدولة، الطبعة األوىل، منشأة إبراهيم املنجي، القضاء املستعج -

  .1999املعارف، اإلسكندرية، 
  .1985، دار الفكر العريب، القاهرة، )دراسة مقارنة(الوجيز يف القضاء اإلداري سليمان حممد الطماوي ،  -

  .1996فكر العريب، القاهرة، ، الكتاب الثاين، دار ال)قضاء التعويض(سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري  -

جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام وغريها من جرائم االمتناع، دار الكتاب عبد الفتاح مراد،  -

  .ن.س.والوثائق، مصر، د

، )سؤولية بدون خطأامل(حلسني بن الشيخ آث ملويا، دروس يف املسؤولية اإلدارية، الكتاب الثاين  -

  .2007وزيع، اجلزائر، ، دار اخللدونية للنشر والت1ط
.2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )دراسة مقارنة(املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواة وتطبيقا�ا يف القانون اإلداري مسعود شيهوب،  -  

  .1988سكندرية، وجدي ثابت غربيال، مبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس للمسؤولية اإلدارية، منشأة املعارف، اإل -

  :الرسائل واملذكرات اجلامعية) 3

إبراهيم أوفائدة، تنفيذ احلكم اإلداري الصادر ضد اإلدارة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اإلدارة  -

  .1986واملالية العامة، جامعة اجلزائر، 

، مذكرة لنيل )حالة املسؤولية بدون خطأ(بن دحو نور الدين، الرقابة على أعمال مرفق الشرطة  -

  .2008شهادة املاجستري يف القانون العام، جامعة تلمسان، 
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه )دراسة مقارنة بني اجلزائر وفرنسا(مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف ظل الظروف اإلستثنائية  -

  .2005 دولة يف القانون العام، جامعة سيدي بلعباس،

  :المقاالت) 4

تعليق على قرار جملس الدولة (عن موقف جملس الدولة من الغرامة التهديدية غناي رمضان،  -

، لسنة 4، جملة جملس الدولة، العدد )014989، ملف رقم 2003أفريل  8الصادر بتاريخ 

2003.  

  :المراجع باللغة الفرنسية: ثانيا
- Serge GUINCHARD, Tony MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz, 

Paris, 2001. 
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  ملقررة �لشهود واخلرباء والض�ا�محلایة القانونیة اا
  سعودي�عينونة�: بقلم��ستاذة�         

  أستاذة�مؤقتة�ب�لية�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�                                       

  .جامعة�الدكتور�الطا�ر�موالي�سعيدة                                                

  :مقدمة

صادقت الدولة اجلزائرية على العديد من االتفاقيات الدولية، السيما اتفاقية      

األمم املتحدة الرامية ملكافحة اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد، هذا ما 

تعزيز دولة القانون، من خالل  انعكس على تشريعا�ا الداخلية اليت ترمي إىل

تعميق إصالح العدالة وتدعيم السلطة القضائية ومصداقيتها، يف إطار احرتام 

احلقوق األساسية ومبادئ احملاكمة العادلة وذلك بوضع آليات جديدة ترمي 

حلماية األشخاص أثناء املتابعات اجلزائية، ونظرًا للدور الفعال للشهود واخلرباء 

كافحة اجلرمية، مت استحداث منظومة جديدة حلماية هؤالء والضحايا يف م

يف الفصل السادس املتعلق حبماية  1 02_15األشخاص، ضمن األمر رقم 

الشهود واخلرباء والضحايا، فيمكن إفادة هؤالء األشخاص من تدابري احلماية 

أو  املقررة قانونًا إذا ما كانت حيا�م وسالمتهم اجلسدية وسالمة أفراد عائلتهم

أقار�م أو مصاحلهم األساسية معرضة للتهديد، بسبب املعلومات املقدمة 

للقضاء واليت تكون ضرورية إلظهار احلقيقة يف قضايا اجلرمية املنظمة واإلرهاب 

  .والفساد

وعليه ففيما تتمثل احلماية القانونية املقررة للشهود واخلرباء والضحايا يف       

  ون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري؟ظل التعديالت األخرية لقان
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لإلجابة على هذه اإلشكالية ُحناول يف هذه املداخلة التطرق ملاهية الشهادة      

ضمن املبحث األّول، حبيث نُعاجل يف إطاره مفهوم الشهادة يف املطلب األول، 

أنواع الشهادة والشهود ضمن املطلب الثاين، وكذا أحكام أداء الشهادة يف 

  .ثالثاملطلب ال

أما املبحث الثاين فخصصناه للتدابري القانونية املقررة حلماية الشهود والضحايا 

واخلرباء، وشكلت مضامينه املطلب األول حتت عنوان مساع الشهود، مث التدابري 

اإلجرائية والغري إجرائية حلماية الشهود واخلرباء والضحايا ضمن املطلب الثاين، 

  .نا سلطة القضاء اجتاه شهادة الشهودأما يف املطلب الثالث فعاجل

  .لنختم هذه املداخلة مبجموعة من املالحظات واالقرتاحات

  ماهية الشهادة : المبحث األول

كانت الشهادة يف املاضي هي الدليل األكثر أمهية واستعماًال يف كل امليادين       

ة بسبب تفشي األمية لدى معظم الشعوب، ومع ظهور أدلة اإلثبات العلمي

  .          اجلديدة أصبحت الشهادة حتكمها جمموعة من القواعد اخلاصة

  مفهوم الشهادة: المطلب األول

تُعترب الشهادة من أكثر وسائل اإلثبات استعماًال يف املواد اجلزائية ويف نفس      

الوقت أشد خطراً على أحكام العدالة، فلم يتطرق املشرع إىل حتديد تعريفها وإّمنا 

 .ى أحكامها فقط، تاركاً مسألة التعريف للفقه والقضاءنص عل

  تعريف الشهادة: الفرع األول

  معلومات يُديل �ا شخص ذكر أو أنثى يسمى "تُعرف الشهادة على أ�ا   
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على احلقيقة وتأكيد احلق   الشاهد تتعلق مبسألة أو جبرمية معينة، قصد الوقوف

  2".لصاحبه

ري الصادق الذي يصدر يف جملس القضاء من التعب"ويعرفها البعض على أ�ا 

  "شخص يقبل قوله بعد أداء اليمني يف شأن واقعة عاينها حباسة من حواسه

تقرير الشخص ملا يكون قد رآه أو مسعه بنفسه أو أدركه "كما تعرف على أ�ا 

  3"على وجه العموم حبواسه

ن ختمني لشهادة الشهود معنيان، ففي اللغة هي إخبار عن شهادة عني ال ع

  .وحسبان، كو�ما مستقاة من املشاهدة وهي تنبئ عن املعاينة

خرب يسمى شاهداً 
ُ
أما اصطالحًا فهي إخبار اإلنسان حبق لغري على غريه وامل

خرب له يسمى مشهوداً عليه واحلق يسمى مشهوداً 
ُ
  4.وامل

  أهمية الشهادة: ع الثانيالفر 

ذات األمهية البالغة، فهي تعين  تُعترب الشهادة من أدلة اإلثبات اجلنائي     

مشاهدة وقائع معينة حدثت بني شخصني أو أكثر يف مكان وزمان ُمعينني، 

وتُنقل على النحو الذي ُشوهدت عليه أو على النحو الذي مث فيه مساع ما جرى 

بني شخصني أو أكثر أمام القضاء، وهي َترد على وقائع مادية تُرشد القاضي إىل 

أثر بالغ يف احلكم فيما يتعلق بالرباءة أو اإلدانة، خاصة إذا ما  حتري قيمتها فلها

أُديل �ا فور وقوع اجلرمية مباشرة، فالشهود هم أذان احملكمة وعيو�ا، كما هلا 

أمهية كبرية يف الكشف عن األدلة إذا أُدىل �ا قبل ضياع معامل اجلرمية، وذلك 

اإلثبات األخرى، فاجلاين يعمد  ألن هناك وقائع مادية ال ميكن إثبا�ا بوسائل
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إىل التخفي والتسرت وإزالة ما قد يكون هناك من أدلة على ما قام به، فشهادة 

    5.الشهود قد تقوم بدور الدليل يف الدعوى مبفردها دون أن يؤازرها دليل أخر

  أنواع الشهادة والشهود: المطلب الثاني

  : اع هيتنقسم الشهادة حسب الفقه اجلنائي إىل ثالث أنو 

  الشهادة المباشرة: الفرع األول

هي تصريح الشاهد مبا أدركته حواسه بشأن الواقعة املراد إثبا�ا مباشرة أمام      

القضاء، سواء أمام قاضي التحقيق أو يف مرحلة مجع االستدالالت أمام الضبطية 

لوقائع القضائية أو أمام احملكمة، فيحدث الشاهد مبا رآه وما مسعه أو ملسه من ا

  6.املتعلقة بالدعوى أمام القضاء

  الشهادة الغير مباشرة: الفرع الثاني

ُتسمى بالشهادة السماعية لكون الشاهد مل ُيشاهد الواقعة بل وصل إىل      

علمه عن طريق شاهد أخر، هذا األخري أدرك الوقائع حبواسه أي مباشرة ومسع 

 7.ية بالعنعنةعنه شاهد أخر وهذا ما يسمى يف الشريعة اإلسالم

  الشهادة بالتسامع: الفرع الثالث

فهي شهادة شخص مبا يتحدث عنه الناس دون حتديد القائل بالضبط، أي      

ما نُقل عن الرأي العام، مبا يتسامعه الناس ويتناقلوه من األخبار واألحداث، 

وهذا النوع من الشهادة ال يصلح كسند لتكوين اقتناع القاضي يف املسائل 

ائية، فهي غري قابلة للتحري مبعىن أنه من املمكن عدم الوصول إىل مصدرها اجلز 

  8.األصلي

  أنواع الشهود: الفرع الرابع
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  :    ُيصنف األشخاص الذين يدلون بشهاد�م أمام القضاء إىل صنفني مها

  شهود اإلثبات: أوال

هم األشخاص الذين يصرحون مبعلومات تثبت صحة ما يدعيه اجلاين، أي 

  . ون للقاضي مبا شاهدوه ومسعوه مبعلومات تثبت براءة اجلاينيصرح

  شهود النفي: ثانيا

هم األشخاص الذين يصرحون مبعلومات تنفي صحة ما يدعيه، أي اإلدالء 

  .مبعلومات تدين اجلاين

وجيوز للقاضي مساع شهود اإلثبات والنفي يف آن واحد، وله أن يسمع الشهود 

وع السلطة التقديرية يف األخذ بشهادة الشهود يف جلسة واحدة، ولقاضي املوض

  9.أو استبعادها

  أحكام أداء الشهادة: المطلب الثالث

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري إثبات اجلرائم  212أجازت املادة      

بأي طريق من طرق اإلثبات إّال عند األحوال اليت ينص فيها القانون على 

 234إىل غاية  220دة كدليل إثبات يف املواد خالف ذلك، وتنص على الشها

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، ومن بني أحكامها أن يُديل الشهود 

بشهاد�م شفويًا بعد أدائهم اليمني، فهم ُملزمني باحلضور وحلف اليمني وأداء 

الشهادة، ويتعرض للعقوبة كل شاهد يتخلف عن احلضور أو ميتنع عن حلف 

أو اإلدالء بالشهادة، كما ُميكن إحضاره بالقوة العمومية لسماع أقواله إذا اليمني 

ختلف عن احلضور، وُيستثىن من أداء اليمني الُقصر الذين مل ُيكملوا السادسة 

عشر سنة أو األشخاص احملكوم عليهم باحلرمان من احلقوق الوطنية، كما يُعفى 
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إخوته وأخواته وأصهاره على درجته من أداء اليمني أصول املتهم وفروعه وزوجته و 

  10.يف عمود النسب، إالّ إذا مل تُعارض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى

يُؤدي الشهود بشهاد�م ُمتفرقني وقبل ذلك يُوضحون عالقتهم القائمة أو      

اليت تربطهم باملتهم أو عن املسؤول عن احلقوق املدنية أو املدعي املدين، وللنيابة 

تبعة يف ت
ُ
مساع وجيه ما تراه من األسئلة مباشرة إىل الشهود، وختتلف اإلجراءات امل

  .الشهود باختالف وضع القضية

 

 تدابير الحماية المقررة للشهود والخبراء والضحايا: المبحث الثاني

منح املشرع اجلزائري للقضاء من خالل التعديالت اجلديدة لقانون      

ائري، صالحيات جديدة مل يكن يتمتع �ا فيما قبل، اإلجراءات اجلزائية اجلز 

تمثلة 
ُ
وذلك ملواجهة أنواع معينة من اجلرائم نظرًا خلطور�ا ولطبيعتها اخلاصة وامل

ومن املستجدات  13جرائم الفساد، 12جرائم اإلرهاب،11يف اجلرمية املنظمة،

ري املقررة حلماية املستحدثة يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف الفصل املتعلق بالتداب

الشهود واخلرباء والضحايا، أصبح بإمكان الشاهد اإلدالء بشهادته دون أي 

 14.خوف ألنه حممي قانوناً مبجموعة من التدابري اإلجرائية والغري اإلجرائية

  سماع الشهود: المطلب األول

ن إّن األحكام التقليدية يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري تستوجب أ     

ُيصرح الشاهد �ويته كاملة وعنوانه وعالقته باألطراف، وأن يُديل بشهادته أثناء 

التحريات والتحقيقات االبتدائية كتابياً، ويُديل �ا شفويًا يف مواجهة األطراف 

ويُقصد بسماع الشاهد السماح للغري . أثناء التحقيق النهائي يف جلسة احملاكمة
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مومية باإلدالء مبا لديهم من معلومات بشأن وهم ليسوا أطراف يف الدعوى الع

  .وقائع معينة

  سماع الشاهد أثناء المحاكمة: الفرع األول

أثناء جلسة احملاكمة عن طريق  15 جيوز مساع تصرحيات الشاهد خمفي اهلوية     

وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته باستعمال األساليب اليت ال تسمح 

ىت ال ميكن التعرف على هويته، كأن يتم مبعرفة صوت وصورة الشخص ح

حضور الشاهد خارج قاعة اجللسة أو يتم مساع تصرحياته من وراء الستار، ويتم 

نقل تصرحياته باستعمال أجهزة تقنية لتغيري صوته أو عن طريق احملادثة املرئية عن 

بُعد، هذه األخرية اليت تسمح جلهات احلكم ولقضاة التحقيق مساع تصرحيات 

هود واألطراف املدنية واخلرباء، كما تسمح باستجواب وإجراء مواجهات بني الش

وإذا كان مكان إقامة الشخص املسموع خارج مقر احملكمة،  16عدة أشخاص،

فيتلقى وكيل اجلمهورية املختص إقليميًا وأمني الضبط تصرحيا�م بعد التحقق من 

ع من طرف القاضي هويته، وتدون التصرحيات كاملة وحرفيًا على حمضر موق

  17.وأمني الضبط

ُيسمح بذلك بناًءا على طلب جهة احلكم أو بطلب من األطراف، فجهة 

احلكم هي وحدها من تُقرر إّن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية أم ال من 

أجل ممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر ملعطيات القضية، ويف هذه احلالة جيب 

  :التمييز بني حالتني

  لة الكشف عن الهويةحا: أوال
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إذا كانت تصرحيات الشاهد املخفي اهلوية هي دليل اال�ام الوحيد يف القضية، 

فيمكن للمحكمة السماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد احلصول على 

  .موافقته شريطة أخد التدابري الكافية لضمان محايته

  حالة عدم الكشف عن الهوية: ثانيا

لشاهد أثناء احملاكمة، فتأخذ التصرحيات إذا مل يتم الكشف عن هوية ا

واملعلومات املقدمة من طرفه طابع استداليل وال ميكنها أّن ُتشكل دليًال قاطع 

   18.ميكن االعتماد عليه كأساس احلكم باإلدانة

  سماع الشاهد أمام قاضي التحقيق: الفرع الثاني

ضي التحقيق، فتؤول يتعلق األمر يف هذه احلالة بإحالة ملف القضية أمام قا     

خطر، فإذا ما رأى قاضي التحقيق أّن شاهداً 
ُ
السلطة إىل قاضي التحقيق امل

أوخبرياً ُمعرض لألخطار السالفة الذكر وقرر عدم ذكر هويته، فينبغي اإلشارة إىل 

ويف هذه احلالة يتخذ قاضي . ذلك يف حمضر السماع عن األسباب املربرة لذلك

ضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد مبا يف ذلك التحقيق كافة التدابري ال

  .األجوبة عن األسئلة املقدمة له إذا ما رأى أ�ا قد تؤدي إىل الكشف عن هويته

كما ميكن للنيابة العامة أو املتهم أو الطرف املدين أو دفاعهما طرح األسئلة 

قاضي على الشاهد ولكن بطريقة غري مباشرة حبيث يتم عرض هذه األسئلة على 

   19.التحقيق مسبقاً ليتم طرحها على الشاهد أثناء مساعه

  :إذن اجلهات اآلمرة باألخذ بتدابري احلماية والسهر على تنفيذه هي

  .قاضي التحقيق باحملكمة االبتدائية إذا كان امللف على مستوى التحقيق_1

  .رئيس اجللسة إذا كان امللف على مستوى جهة احلكم_2
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ي اجلهة املخول هلا تنفيذ ومتابعة تدابري احلماية وكذا تكليف النيابة العامة ه_3

  .الشاهد باحلضور

وعليه فإن هذه التدابري تبقى سارية املفعول مادامت األسباب اليت برر�ا قائمة 

  . وميكن تعديل هذه التدابري حسب حجم خطورة التهديد

لشهود والخبراء التدابير اإلجرائية والغير إجرائية لحماية ا: المطلب الثاني

  والضحايا

تُقرر احلماية القانونية هلؤالء األشخاص كل من الشهود واخلرباء والضحايا      

وتتم بناءًا على طلب من السلطة  20نتيجة اإلدالء بتصرحيا�م أمام القضاء،

القضائية املختصة أو ضابط الشرطة القضائية أو بطلب من الشخص املعين 

ديل بتصرحياته، وتت
ُ
وذلك  21خذ هذه التدابري يف أي مرحلة من مراحل الدعوى،امل

بالتشاور بني وكيل اجلمهورية والسلطات املختصة الختاذ التدبري املناسب لضمان 

عرض للخطر، وتنقسم هذه التدابري إىل 
ُ
احلماية القانونية للشاهد أو اخلبري امل

 :تدابري إجرائية وغري إجرائية هي

  جرائيةالتدابير اإل: الفرع األول

ُمسيت هذه التدابري بالتدابري اإلجرائية أل�ا تتعلق مبلف الدعوى أي أ�ا      

جمموع اإلجراءات اليت تكون ضرورية وواجبة التطبيق خالل مراحل املتابعة 

   22:اجلزائية، وتتمثل التدابري اإلجرائية حلماية الشهود واخلرباء فيما يلي

  و الخبير في أوراق اإلجراءاتعدم اإلشارة لهوية الشاهد أ :أوال

يف  23يعترب هذا التدبري مبثابة محاية هلذا الشخص حبيث ُمينع ذكر اهلوية الكاملة له

ملف إجراءات الدعوى، كي ال ميكن التعرف عليه من طرف أطراف الدعوى، 
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تمثل 
ُ
ضمانًا لسالمتهم وأمنهم وأمن عائال�م، وهذا خروج عن األصل العام امل

ة الكاملة لألشخاص الذين مت مساع شهاد�م، وإّن استلزم األمر يتم يف ذكر اهلوي

ذكر هوية ُمستعارة أي غري هويته احلقيقة لُتدون يف كامل ملف إجراءات 

  .القضية

  عدم اإلشارة لعنوان الشاهد أو الخبير في أوراق اإلجراءات :ثانيا

بري يف ملف إجراءات ُمينع وفقًا هلذا التدبري ذكر العنوان الصحيح للشاهد أو اخل

الدعوى، كضمان ومحاية له حىت ال يتعرف باقي األطراف على عنوانه احلقيقي، 

ويُذكر بدًال من موطنه عنوان مقر الشرطة القضائية أين مت مساعه أو إىل اجلهة 

القضائية اليت سيؤول إليها النظر يف القضية، وُنالحظ أن املشرع اجلزائري مل يشر 

ان فرقة الدرك الوطين على عكس املشرع الفرنسي يف القانون إىل جواز ذكر عنو 

املعدل واملتمم يف املادة  2001_11_15املؤرخ يف  2001_1062رقم 

، واليت جاء فيها أنه بعد إذن وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق 57_706

تخوف أّن يذكر بأن موطنه هو عنوان حمافظة الشرطة أو فرقة 
ُ
ُميكن للشاهد امل

 24.ركالد

ُتسجل اهلوية والعنوان احلقيقي للشاهد أو اخلبري يف ملف خاص حمفوظ، ميسكه 

وكيل اجلمهورية، أما إذا كان امللف على مستوى التحقيق فيتوىل قاضي التحقيق 

تعلقة بالشاهد يف ملف خاص، ويف مجيع 
ُ
حفظ هذه املعلومات السرية امل

و اخلبري ويتعرض كل من األحوال ُمينع الكشف عن هوية وعنوان الشاهد أ

يكشف هذه املعلومات السرية املتعلقة بالشاهد أو اخلبري املستفيد من هذه 

  .التدابري حتت طائلة عقوبة جنحية
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  التدابير غير اإلجرائية: الفرع الثاني

تُعترب التدابري الغري إجرائية نوع من الضمانات اليت حتمي الشاهد واخلبري      

ديل بتصرحياته، و 
ُ
لكن هذا النوع من التدابري ليس له عالقة بإجراءات ملف امل

يستفيد منها الشاهد واخلبري وحىت الضحايا إذا ما كانوا شهود على ، الدعوى

  :وقائع اجلرمية، وتتمثل هذه التدابري فيما يلي

  إخفاء املعلومات املتعلقة �وية الشاهد واخلبري :أوال 

  .  لتدابري اإلجرائية والغري إجرائيةلإلشارة فإن هذا اإلجراء يُعترب من ا 

وضع رقم هاتفي خاص حتت تصرفه، مع متكينه من نقطة اتصال لدى  :ثانيا

مصاحل األمن، وجيوز تسجيل املكاملات اهلاتفية اليت يتلقاها أو ُجيريها شريطة 

  .احلصول على موافقته الصرحية

ر : ثالثا
ُ
اقبة حركات وتصرفات وضع أجهزة تقنية وقائية مبسكنه كوضع كامريات مل

غريه كمراقبة اجلريان، أو تأمني املسكن بوضع حراسة مشددة، وإّن اقتضى األمر 

تغيري مكان إقامته، مع ضمان محاية جسدية ُمقربة له ميكن توسيعها لتشمل 

  .أفراد عائلته وأقاربه

وضع الشاهد املتواجد باملؤسسة العقابية ضمن جناح خاص يتوفر على : رابعا 

احلماية القانونية أكثر بعيدًا عن احملكوم عليهم، ونقصد يف هذه احلالة احملبوس 

الذي يقضي عقوبته داخل املؤسسة العقابية أو احملبوس مؤقتًا أو ألي سبب 

ن احملبوس خارج أخر، املهم أن يكون حمبوسًا حيمل صفة الشاهد، وإذا كا

االختصاص اإلقليمي للمحكمة فتتم احملادثة املرئية عن بعد من املؤسسة العقابية 

  25.اليت يوجد فيها احملبوس
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ديل بشهادته أما : خامسا
ُ
منح مساعدة اجتماعية أو مالية للشاهد أو اخلبري امل

  .القضاء

واخلرباء كحماية لإلشارة فإن هذا النوع من التدابري يستفيد منها مجيع الشهود  

هلم نتيجة املعلومات املقدمة، وتشمل هذه احلماية حىت الضحايا إذا ما كانوا 

أما عن كيفية االستفادة من هذه التدابري فلم ُحيدد املشرع اجلزائري ذلك . شهوداً 

  .   وإمنا يتوىل التنظيم حتديد ذلك

لومات املتعلقة يعاقب كل من يفشي املع :العقوبة المقررة لإلفشاء بالمعلومات

بالشاهد أو اخلبري املستفيد من تدابري احلماية بعقوبة متمثلة يف احلبس من ستة 

) دج50.000(سنوات وبغرامة من مخسني ألف ) 05(أشهر إىل مخس ) 06(

أما املشرع الفرنسي فقد نص يف املادة  26).دج500.000(إىل مخسمائة ألف 

املتعلقة �وية الشاهد بعقوبة  على معاقبة كل من يفشي املعلومات 59_706

 27.ألف يورو) 75(سنوات حبس ومخسة وسبعون ) 05(مخس 

  سلطة القضاء اتجاه شهادة الشهود: المطلب الثالث

إّن املعلومات اليت يُديل �ا الشهود ختضع لتقدير القضاء وفقًا ملا يطمئن إليه 

  .  وجدان قضاة املوضوع

  تقدير شهادة الشهود: لفرع األولا

ترك املشرع اجلزائري للقاضي ُسلطة واسعة يف تقدير شهادة الشهود، فيمكن      

ترجيح شهادة البعض عن البعض األخر كما جيوز استبعاد الشهادة مباشرة إذا ما 

أّدرك القاضي أ�ا خمالفة ملا هو ثابت بطرق أقوى لوجود دليل علمي أخر، كما 

ا ما جعل الشريعة اإلسالمية تشرط جيوز كفايتها يف اإلثبات من عدمه، ولعل هذ
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عدداً معيًنا من الشهود إلثبات وقائع معينة كاشرتاط أربعة شهود أو شاهدين أو 

رجل وامرأتني، وهذا ما يؤدي إىل بعث الثقة واالطمئنان على عكس ما هو 

معمول به حالياً؛ وهو عدم البحث أصال يف عدالة وثقة الشهود الذين يقدمون 

ما يفتح باب التالعب بسري القضايا أمام النفوذ املايل الذي شهاد�م، وهذا 

أصبح يشرتي ذمم األشخاص مقابل تصرحيا�م، فلو مث إجراء حبث اجتماعي 

حوهلم التضحت احلقيقة خاصة يف جرائم املتاجرة باملخدرات وتبيض األموال 

  . وجتار األسلحة

  تجريح الشاهد: الفرع الثاني

ىل مسألة جتريح الشاهد من قبل األطراف يف حالة ما إذا  مل يتطرق القانون إ     

خصومة قضائية، وعلى احملكمة أّن ُجتيب عنها فإذا  كان بني الطرفني عداوة أو

تأكد التجريح فيجب استبعاد الشهادة حتماً، وال يُعترب من قبيل التجريح عالقة 

دة، وال ميكن القرابة أو املصاهرة بني اخلصوم ولكن هلا أثر يف تقدير الشها

لألطراف رّد الشهود أو رفض عدم االستماع إليهم ألنه ال ُميكنهم املطالبة بعدم 

تقدمي دليل ضدهم، وهذا ما تطرق إليه املشرع املصري يف قانون اإلجراءات 

اجلنائية، فال جيوز رد الشهود ألي سبب من األسباب، فحقوق األطراف تقتصر 

  .على التجريح فقط

  شهادة الزور: الفرع الثالث

إّن القانون ربط بني العقوبة يف شهادة الزور يف املواد اجلنائية باآلثار املرتتبة      

عن الشهادة سواء لفائدة املتهم أو عليه حبيث ُتصبح ُمضرة إما با�تمع أو 

بالشخص نفسه، وهذا الضرر هو الركن األساسي للجرمية، ولكن القانون مل 
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يكون الضرر حقيقياً بل يكفي أن يكون ُحمتمل، ومن  يشرتط يف شهادة الزور أنّ 

مث فإن قيام اجلرمية ال يتوقف على النتيجة بل يكفي وجود شهادة كاذبة لصاحل 

املتهم أو عليه، لتكون حمل عقوبة جزائية حىت لو قررت احملكمة استبعادها ومل 

  .تأخذ �ا

ة شهادة الزور وإّمنا ترك فاملشرع مل ُحيدد طريقة معينة يتم إتباعها إلثبات جرمي

ذلك للقاضي يستخلصها من الوقائع وظروف احلال، ومع ذلك فإّن شهادة 

الزور تتحقق مبجرد ثبوت أن الشاهد قد غّري من تصرحياته األّوىل اليت  كان قد 

أدىل �ا وجاء بوقائع أخرى، غري أنه ال تُعد من قبل شهادة الزور إذا غري 

  .حيحة، ألن ذلك يُعد عدوالً عن  شهادة الزورالشاهد من أقواله وكانت ص

كما تتحقق شهادة الزور إذا ظهرت أدلة أخرى مادية ُتكذب الشهادة األّوىل 

اليت ُحكم على أساسها أو ظهرت تناقضات يف أقوال الشاهد تُبني من خالهلا 

ة أنه كذب فيما قاله، غري أن التناقض يف األقوال ال يُعد دليًال قاطعًا على شهاد

الزور إذا كان ذلك نامجًا عن ضعف الذاكرة أو النسيان وسوء التعبري والتقدير، 

بقصد التضليل وإخفاء احلقيقة، ويف  بل يشرتط أن يكون بصيغة اجلزم وسوء النية

 عقوبة شهادة الزور ال تطبق إالّ  هذا الصدد قضت حمكمة النقض الفرنسية بأن

بة وعدم العدول عنها حىت النهاية على الشاهد الذي ُيصر على شهادته الكاذ

رغم التنبيه عليه من قبل القاضي، فإذا متسك بأقواله تُثبت اجلرمية وُتطبق عليه 

العقوبة حىت ولو عدل عن ذلك بعد غلق باب املرافعات، أما إذا اتضح من 

املرافعات أن شهادة الزور يف أقوال الشاهد فللرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه 
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طلب النيابة العامة أو أحد اخلصوم هذا الشاهد على وجه  أوبناءا على

   28.اخلصوص، و يلزمه مكانه حلني النطق بقرار احملكمة

مل يعرف القانون شهادة الزور بصفة أساسية غري أّن القضاء عرفها بأ�ا فعل 

صادر عن شخص مكلف باحلضور أمام القضاء لإلدالء بأقواله بصفته شاهداً 

ر عمداً مبا ُخيالف احلقيقة، فهي كل فعل عمدي يأتيه الفاعل عن يف الدعوى ويُق

طريق أقوال كاذبة يُديل �ا يف دعوى منظورة أمام القضاء قصد تضليل العدالة 

وإخفاء احلقيقة، وقد تعرض املشرع اجلزائري جلرمية شهادة الزور يف املواد من 

  29.من قانون العقوبات اجلزائري 235إىل  232

  :خاتمةال

إّن احلماية القانونية املقررة من طرف املشرع اجلزائري للشهود واخلرباء وحىت      

الضحايا، تُعرب فعًال عن حرصه الشديد على محاية هؤالء الشهود خشية 

تعرضهم لالعتداءات أو االنتقامات من طرف منظمات إجرامية خطرية، ضماناً 

ر�م أو مصاحلهم األساسية، لسالمتهم اجلسدية وسالمة أفراد عائلتهم أو أقا

وذلك لتحفيز األشخاص على اإلدالء بشهاد�م حول اجلرائم اليت ُتشكل خطراً 

على ا�تمع، ليساهم ا�تمع يف القضاء على اجلرمية، وعليه نالحظ من خالل 

  :هذه املداخلة أّن املشرع اجلزائري، حقق العديد من النتائج منها

من خمتلف التدابري اإلجرائية والغري إجرائية يف  ربط استفادة هؤالء األشخاص_1

حال ما كانت حيا�م أو سالمتهم اجلسدية أو سالمة أفراد عائلتهم أو أقار�م 

ُمعرضة للتهديد باخلطر بسبب املعلومات املقدمة خبصوص اجلرمية املنظمة 
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 أواإلرهاب أو الفساد؛ أي أّن عدم تعرضهم للتهديد باخلطر ال ميكن أّن يكون

  .حمل لتدابري احلماية القانونية

حصر استفادة الضحية من التدابري الغري إجرائية يف حالة ما كان شاهًدا _2

فقط، فإذا مل يتمتع �ذه الصفة فال ميكنه االستفادة من احلماية املقررة قانوناً 

  .على عكس اخلبري والشاهد

ساعد القضاء يف ختصيص هذا النوع من احلماية القانونية للشهود ُحيفز ويُ _3

مكافحة اجلرمية، بل أكثر من ذلك فإن هذه احلماية القانونية مشلت حىت 

الشهود احملبوسني داخل املؤسسة العقابية، وهذا ما يفسر أن املشرع اجلزائري 

  .تفطن جلميع احلاالت لتحقيق غرض واحد وهو مكافحة اجلرمية

ا يؤثر سلبًا على ضمانات إّال أن هذه احلماية قد ُتشكل نوع من التعقيدات مم

احملاكمة العادلة خاصة مبدأي قرينة الرباءة للمشتبه فيه، والعلنية والوجاهية أثناء 

احملاكمة، فُيصبح املشتبه فيه أو املتهم ُعرضة لإل�ام ُمدعم بشهادة شهود 

جمهولني اهلوية ال ُيسمح له مبعرفة هويتهم وعالقتهم باألطراف وال حىت 

هياً، فقد يكون هؤالء الشهود مزيفني تدفعهم دوافع انتقامية، ويف ُمناقشتهم وجا

هذه احلالة يتصف املتهم بأنه خطري للغاية من ورائه عصابة تقتل الشهود، 

  .ويتصف الشاهد بأنه ُمواطن حريص يقوم مبساعدة القضاء لتحقيق العدالة

  : هي النقاط لذا نقرتح من خالل هذه املداخلة جمموعة من

  .كيفية إثبات تعرض الشاهد أو الضحية أو اخلبري للتهديد باخلطر  حتديد_1

تفعيل إجراءات البحث االجتماعي للشهود من أجل تفادي شهادات _2

  . مزيفة وانتقامية تُعيق سري القضاء
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توسيع احلماية القانونية املقررة للشاهد واخلبري لتشمل أيضًا الضحية باعتباره _3

  .وأضرار اجلرميةهو األخر ُمتضرر من أثار 

توفري اإلمكانيات املادية والتقنية لضمان جناح التدابري اإلجرائية والغري _4

  .إجرائية

تعميم احلماية القانونية للشهود واخلرباء والضحايا يف كل جرمية مهما كان _5

 .  نوعها وعدم االقتصار فقط على اجلرمية املنظمة وجرائم الفساد واإلرهاب

  :الهوامش  
،الصادر 48ر عدد .م، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج 1966يونيو  08ه املوافق  1386صفر  18املؤرخ يف  155_66مر رقم األ_ 1

.2015يوليو سنة  23املؤرخ يف  15_02، املعدل واملتمم باألمر رقم 1966يونيو  10بتاريخ    

سنة  بوزريعة اجلزائر، -دار هومةوالقانون وما استقر عليه قضاء احملكمة العليا،  يوسف دالندة، الوجيز يف شهادة الشهود وفق أحكام الشريعة - 2

   .20، 19، ص 2005

  .53، ص 2015عبد الرمحان خلفي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري واملقارن، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء اجلزائر، بدون طبعة، سنة _ 3

 -وقية، بريوتشهود وإفاد�م، دراسة مقارنة من خالل الفقه واالجتهاد والنصوص القانونية، منشورات احلليب  احلقنزيه نعيم شالل، دعاوى ال _4

.11، ص 2009، سنة 1طلبنان،    

.53عبد الرمحان خلفي، املرجع السابق، ص _5   

.346، ص 2004سنة  ،ومةوالتحقيق، دار ه عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري التحري_ 6   

.294، ص 2011جنيمي مجال، إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، بدون طبعة، سنة _7   

  .12نزيه نعيم شالل، املرجع السابق، ص _8

.51يوسف دالندة، املرجع السابق، ص _9   

.  413-412، ص  دون مكان وزمان النشرملتابعة القضائية، راءات اجلزائية، ا�لد األول يف اعلي جروة، املوسوعة يف اإلج_ 10  

املتعلق بتبيض األموال ومتويل اإلرهاب، والقانون  01_05املتعلق بالوقاية من املخدرات، والقانون  18_04املنصوص عليها يف القانون  _11

.املتعلق مبكافحة التهريب 06_05   

   .من قانون العقوبات اجلزائري 10مكرر  87مكرر إىل  87للمواد وفقاً  _12

فيفري  20املؤرخ يف  01_06اخل وفقا للقانون رقم ...منها جرمية الرشوة، الغدر، استغالل النفود، اساءة استغالل الوظيفة، االثراء الغري مشروع _13

، ج ر 2010_07_26املؤرخ يف  05_10، املتمم باألمر رقم 2010_08_29مؤرخة يف  14املتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد، ج ر  2006

   .2011_08_10املؤرخة يف  44، ج ر 2011_07_02املؤرخ يف  15_11، املعدل واملتمم بالقانون رقم 2010_08_29املؤرخة يف  49
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.ذكرقانون اإلجراءات اجلزائري السالف المن  23مكرر 65و  20مكرر  65املنصوص عليها يف املواد _14  

   le témoin anonyme يسمى يف القانون الفرنسي بالشاهد جمهول اهلوية أي_15

. 2015_02_10املؤرخة يف  06املتعلق بعصرنة العدالة، ج ر  2015_02_01املؤرخ يف  03_15من القانون رقم  15املادة _16  

   .السالف الذكر 03_15من القانون  16_15_14املواد _17

   .من قانون اإلجراءات السالف الذكر 27مكرر  65املادة _18

   .من قانون اإلجراءات اجلزائية السالف الذكر 25مكرر  65املادة _19

من قانون العقوبات اجلزائري، حبيث جرم مجيع أفعال التهديد  236اجلزائري احلماية القانونية هلؤالء األشخاص ضمن نص املادة أدرج املشرع _20

من  45غري على اإلدالء بشهادات كاذبة واستعمال وعود أو عطايا لإلدالء بأقوال أو إقرارات كاذبة، كما قررت املادة والتخويف والرتهيب ومحل ال

ني قانون الفساد هذه احلماية حبيث جرمت أفعال التهديد بأي طريقة كانت وبأي شكل من األشكال ضد الشهود أو اخلرباء أو الضحايا أو املبلغ

.ر األشخاصأوأفراد عائلتهم وسائ   

   .من قانون اإلجراءات اجلزائية السالف الذكر 21مكرر  65املادة _21

   .من قانون اإلجراءات اجلزائية السالف الذكر 23مكرر  65املادة _ 22

   .نقصد باهلوية االسم واللقب، تاريخ ومكان امليالد، اسم ولقب الوالدين، احلالة العائلية، الوظيفة_-23

-24  Art 706_57 : « les personnes a l’encontre desquelles il n’existe  aucune raison plausible 

desoupçonner quelles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles 

 apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du 

procureur de la république ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du 

commissariat ou de la brigade de gendarmerie. … »  

   السالف الذكر 03_15من القانون  16املدة _25

   .من قانون اإلجراءات اجلزائية السالف الذكر 28مكرر  65املادة _26

-27 Art 706_59 : « en aucune circonstance , l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié 

des dispositions des articles 706_57 ou 706_58 ne peut être révélée, hors le cas prévue par le 

dernier alinéa de l’article 706_60. La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant 

bénéficie des dispositions des articles 706_57 ou 706_58 est punie de cinq ans 

d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. »   

   .363جنيمي مجال، املرجع السابق، ص _28

  .412علي جروة، املرجع السابق، ص _29
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 ركرة �نت�ا�ت أ�ولیة يف اخ�یااطیة وفبني ا�ميقر 

  املرتحشني لالنت�ا�ت الرئاس�یة
  )2016وفق التعدیل ا�س�توري لس�نة (

  بلغول�عباس: بقلم�الدكتور�                                                 

ية������������������������������������������������������������لية�ا��قوق�والعلوم�السياس" أ"أستاذ�محاضر�                                    

  2جامعة�و�ران�                                        

  مقدمة 

االنتخابات الرئاسية عملية هامة يف احلياة السياسية الوطنية اجلزائرية متر مبراحل 

نت عملية االقرتاع وإعالن                                                            فإذا كا، طويلة تسمى العملية االنتخابية

النتائج من أهم املراحل العملية االنتخابية ، فإن املراحل السابقة للعملية 

اس االنتخابية واليت تسبق عمليتا االقرتاع وإعالن النتائج هي أيضا مراحل حس

من أهم و  ،ومهمة وتؤثر على صحة ومصداقية ونزاهة االنتخابات الرئاسية

املراحل السابقة لالقرتاع وإعالن النتائج مرحلة تقدمي الرتشح لالنتخابات 

  .            الرئاسية

ويف ضوء خصوصية النظام اجلزائري، مل يتبىن املؤسس الدستوري قاعدة غلق  

اسية ، وإمنا تبىن قاعدة الدميقراطية يف عملية عملية الرتشح لالنتخابات الرئ

الرتشح ، مبعىن احلرية يف الرتشح مع وجوب أن تتوافر يف هذا املرتشح جمموعة من 

 2016الشروط الدستورية والشروط القانونية احملددة يف التعديل الدستوري لسنة 

          .                املتعلق بنظام االنتخابات 01-12والقانون العضوي 
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تبدو قاعدة حرية الرتشح لالنتخابات الرئاسية قاعدة كالسيكية سهلة ومنطقية 

وتتفق وتستجيب متاما مع مبادئ الدميقراطية ، غري أن فتح باب الرتشح بكل 

حرية ألهم انتخابات وطنية للجمهورية اجلزائرية وملن سيمثل قبة النظام السياسي 

ية ونزاهة وحىت صحة االنتخابات الرئاسية؟                                                                                     اجلزائري، أال يؤثر ذلك على مصداق

كما مل يتبىن املؤسس الدستوري واملشرع اجلزائري فكرة االنتخابات األولية 

بات الرئاسية،  لتحديد املرتشحني الذين حيضون بثقة حز�م لتمثيله يف االنتخا

كما هو معمول به يف أمريكا واليت تعترب فيها عملية االنتخابات األولية يف نفس 

ومل يتبىن الطريقة الفرنسية لعملية االنتخابات ، ت الرئاسيةقيمة وأمهية االنتخابا

األولية واليت أخذت الفكرة بأقل حدة ووفق ممارسة وأعراف حزبية تطبقها 

  .                               ق نصوص قانونية ال متنع العمليةاألحزاب الكبرية فقط وف

ضف إىل ذلك املمارسة السياسية واحلزبية املنعدمة يف احلياة السياسية اجلزائرية مل 

على الرتشح لالنتخابات تسمح بتنافس مرتشح أو أكثر من نفس احلزب 

م السياسي اجلزائري أمر فهل تطبيق فكرة االنتخابات األولية يف النظا، الرئاسية 

غري دستوري وغري قانوين وال يقوم على أسس أو أن األمر ممكن؟                                                                    

وأمام هذه التساؤالت واملفارقات الدستورية والقانونية والسياسية وحىت احلزبية 

ة حرية الرتشح لالنتخابات الرئاسية ، ومدى سأحاول التفكري يف حدود دميقراطي

إمكانية تطبيق فكرة االنتخابات األولية على النظام السياسي اجلزائري من خالل 

:                                                                  اخلطة التالية 

.                              راطي اختيار املرتشحني لالنتخابات الرئاسية مطلب دميق:املبحث األول 

  .مدى تطبيق نظام االنتخابات األولية على االنتخابات الرئاسية:املبحث الثاين 
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 اختيار المترشحين لالنتخابات الرئاسية مطلب ديمقراطي:المبحث األول 

االقرتاع العام ، األغلبية واحلرية : تقوم االنتخابات الدميقراطية على مبادئ ثالث 

.                                                                                               سياسيةال

 - األول فردي ، هو حرية الرتشح –احلرية السياسية على مطلبني يقوم مبدأ كما 

ن ان املطلباقد يظهر هذ هبيد أن، اعي  مرتبط بالتعددية السياسية والثاين مج

مببدأ حرية   سمتع جمموعة الشروط الدستورية والقانونية للرتشح  و ن مامتناقض

                                                                           1الرتشح املعرتف به لكل مواطن 

مثة أسباب سياسية وقانونية ال تضر بالدميقراطية تضع جمموعة لكن رغم ذلك، 

يف بداية األمر ، تفرض الدميقراطية   بدأ حرية الرتشح دود والقيود ملمن احل

تعدد املرتشحني ، يف للناخبني وضوح العملية االنتخابية ، يف حني أن  اضمان

السيما أثناء احلملة االنتخابية مع األخذ بعني  ،خلط مؤكد على الناخبني

لى الذي حيتوي عاالعتبار نقص الوعي الثقايف والسياسي للمجتمع اجلزائري 

على أن فرض جمموعة من ، فيقوم  أما السبب الثاين   .ماليني أمي  (7) سبعة

جتعل من من يتقدم للرتشح لالنتخابات الرئاسية أن الشروط الدستورية والقانونية 

، فهذا الشرط يفرض نفسه السيما يف الرتشح 2يف ترشحه  اجاديكون 

                                                                        .                            لالنتخابات الرئاسية

إذ كيف سيكون املرتشح  زغدود علي جادا يف ترشحه وهو الذي قدم  -

لعدم ) 10(استمارة توقيع للمنتخبني ،رفضت منها بعد املراقبة عشرة )118(

اء منتخبني داخل توقيع ألعض) 600(استيفائها الشروط القانونية املتمثلة يف 

والية على األقل ) 25(جمالس بلدية أو والئية أو برملانية على األقل موزعة عرب 
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                                                                                                        3.توقيع فردي على األقل) 75.000(وإما قائمة تتضمن 

ن املرتشح السيد بوعزيز رشيد جادا يف ترشحه وهو الذي قدم أو كيف سيكو  -

استمارة توقيع فقط ،وهو يعلم جيدا أن النصاب القانوين حمدد يف ) 8442(

                                                                                                4.استمارة توقيع) 75.000(

ملرتشح السيد بوناطريو لوط جادا يف ترشحه وهو الذي قدم وكيف سيكون ا -

لعدم استيفائها الشروط ) 545(استمارة توقيع فقط ، رفضت منها ) 1665(

                                                                                    5.القانونية

) 854(وهو الذي قدم  وكيف سيكون املرتشح ضويفي أعمر جادا يف ترشحه

استمارة توقيع خاصة بالناخبني ، مل يتبقى منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 

توقيع فردي ) 75.000(صحيحة مشلت واليتني فقط من أصل ) 668(

سنة فقط ، وبذلك فإنه ال ) 38(يشرتطه القانون ، ضف إىل ذلك فإن سنه هو 

                                                                            6.يستويف شرط السن 

وأخريا ، كيف سيكون املرتشح شريف عمار جادا يف ترشحه وهو الذي مل 

يتضمن ملف ترشحه أغلب شروط الرتشح ،فقد خلى ملفه من نسخة كاملة من 

شهادة امليالد وشهادة اجلنسية اجلزائرية لزوجه، ومل ينشر التصريح مبمتلكاته 

ية واملنقولة داخل الوطن وخارجه يف يوميتني وطنيتني ، ومل يقدم شهادة العقار 

، ومل يثبت  1954تثبت عدم تورط أبويه يف أعمال مناهضة لثورة أول نوفمرب 

.                                                                                       يف تصريح شريف أنه يدين باإلسالم 

بل مل يقدم هذا املرتشح وال استمارة واحدة من استمارات التوقيعات املنصوص 

                                                                                                      7.عليها قانونا
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قشة رتبط بتحديد قيمة املنافإن شرط اجلدية يف الرتشح ي هلذه السباب ،

الدميقراطية نفسها تفرض وجود مناقشة وطنية حقيقية بني ، كما أن االنتخابية

                                                                                             .خمتلف التيارات السياسية 

ا لعدد إال إذا كان باب الرتشح لالنتخابات الرئاسية مفتوح ،ذلك ىولن يأت

يضر بقيمة املناقشة فسعكس ذلك أما، 8معقول من املرتشحني املتميزين  باجلدية 

لضمان للناخب  ، بل مينع انعقادها ، مما يفرض وضع شروط حلرية الرتشح

                                                            .ختلف الربامج الرئاسية للمرتشحني ملاالختيار األفضل 

من حرية الرتشح أن تكون مضمنة يف اآلفاق  اجيعل وجوب ،مث سبب ثالث

                                                                                .االنتخابية

فرئيس اجلمهورية جيسد رئيس الدولة ، ووحدة األمة وهو حامي الدستور وجيسد 

                                                                           .هو قبة النظام السياسي اجلزائريفرجها ، الدولة  داخل البالد وخا

وضع ب يبني خطورة عملية الرتشح اليت تفرض تفادي اكتظاظ املرتشحني وهو ما

حىت ال يفقد هذا املنصب احلساس  والوظيفة األوىل يف  ، شروط قد تبدو قاسية

                                                                                        9.دولة قيمتهال

يف  اأساسي األخري يقوم على أنه إذا كان مبدأ حرية الرتشح عامالالرابع و  والسبب

العملية االنتخابية ، فال جيب النظر إليه من زاوية ذاتية على أنه حق أساسي ، 

ينصب التفكري تبعا للمبدأ الذي  ، حيثب النظر إليه من زاوية موضوعيةإمنا جي

                                                                                              10.تقوم عليه ممارسة السلطة التنفيذية يف الدولة الدميقراطية 

يبقى التفكري يف تطبيق نظام لتفادي هذا اجلدل القانوين والسياسي ، 
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هو معمول به  االنتخابات األولية على االنتخابات الرئاسية اجلزائرية على غرار ما

  .يف االنتخابات الرئاسية األمريكية قائما

مدى تطبيق نظام االنتخابات األولية على االنتخابات :المبحث الثاني 

  الرئاسية

ابات الرئاسية يف جلوء الناخبني نظام االنتخابات األولية يف االنتخ يتجلى

. لالنتخابات الرئاسية هم للتصويت من أجل اختيار من مرتشحي احلزب مرتشح

عروف يف النظام م ، وغري11وهذا النظام معروف يف الواليات املتحدة األمريكية

ي والوعي السياسي اجلزائر  الدستوريلكن مع تطور النظام  ،السياسي اجلزائري

اللجوء لقاعدة احلزب من أجل اختيار  يكون من الضروري ةلألحزاب السياسي

، وهي حظا يف االنتخابات الرئاسية واألوفر واألكثر شعبية، املرتشح األنسب

الطريقة الدميقراطية األمثل للمحافظة على احلزب و متاسكه، ومحايته من بذلك 

. لنشاط االنقسامات وإنشاء أحزاب مكررة ، ومحايته حىت من احلل أو جتميد ا

 الختيار املرتشح لالنتخابات الرئاسيةنتخابات األولية لالنظم املبيد أن قانون 

غري  بذلك فهو يفمرتبط بالدستور اجلزائري وبنظامه السياسي و البد أن يكون 

 .  منأى عن إشكاليات قد يطرحها 

  اصطدام االنتخابات األولية باعتراضات دستورية و قانونية   : الفرع األول 

نسبية قانونية العملية                                                                                           /  1 

ال ، فإن هذا القانون  نتخابات األوليةمبوجبه اال نظمي اقانون سن املشرع إذا 

يف  2016من من التعديل الدستوري لسنة  52يتعارض مع أحكام املادة 

جيب أن حيقق مجلة من املطالب   ولكنا األوىل املتعلقة باألحزاب السياسية فقر�
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                                                                                                12.الدستورية 

 13من الدستور ) 32م  (مبدأ املساواة  هذا اإلجراء فوال أن ال خيالأفيجب 

املشاركة يف ومنح  على مجيع األحزاب،القانون طبق إذا تحقق ذلك ولن ي،

                                                                                                            .كل املواطننيلانتخابات أولية 

                                                   14).85م (مبدأ سرية االنتخاب بيد أنه قد خيالف هذا اإلجراء

 االنتخابات األولية خمالفة ملبدأ السرية « D.ROUSSEAUحسب األستاذ ف

 أما يف حالة فتح االنتخاب جلميع  ،االختيار السياسي للناخبني  أل�ا تبني

باالنتخاب ، وسيختارون  فيسمح للمتعاطفني مع األحزاب املنافسةاملواطنني 

يجعل س ، وهو ماحظا يف االنتخابات الرئاسية األقلرتشح األقل شعبية و امل

والسرية ، غري أ�ا  االنتخابات األولية حتقق املطلب الدستوري املتمثل يف املساواة

تفتح ا�ال لتحول إجرائي خطري إذا شارك عدد كبري من املتعاطفني من 

                                                                           15.  »األحزاب املنافسة 

نظم النتخابات أولية مبدأ املقانون الباملوازاة مع سرية االنتخاب، جيب أن حيرتم 

رتبط بالدميقراطية قد ميس مبصداقية االنتخابات من املبدأ املحرية الرتشح ، هذا 

املنهزمني يف  شحنيرت زاوية أن تعدد املرشحني يفرض على املشرع منع امل

االنتخابات األولية من الرتشح لالنتخابات الرئاسية ، وبذلك حتطيم سياسي 

هلذا النظام  كما أن تعهد املرتشح لالنتخابات األولية بعدم ترشحه االنتخابات 

.                                                                       الرئاسية الحقا ، غري مضمون 

 16أخريا، ال تنص النصوص الدستورية إال على دورين يف االنتخابات الرئاسية

يعين إضافة دور ثالث غري منصوص عليه دستوريا ،  ،بينما تنظيم انتخابات أولية
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مما جيعل هذا القانون املنظم لالنتخابات األولية غري دستوري يفرض تعديال 

  .دستوريا 

                                           ات قانونية تطرحها العمليةتناقض/  2

جمرد  هذا اإلجراءالنتخابات األولية ، يبقى انظم ت يةقانونوص يف غياب نص 

عمل داخلي للحزب خيرج من نطاق رقابة ا�لس الدستوري للفصل يف 

                                                                               .شرعيتها

              .مبدأ املساواة أمام وسائل اإلعالم يةطرح إشكالت وبذلك،   

ال تبدأ احلملة االنتخابية إال بعد نشر قائمة املرتشحني يف اجلريدة الرمسية  ،فقانونا

االقرتاع ،  يوما من يوم )25(ن يواحد وعشر  قبل تبدأ احلملة االنتخابيةو ،

                          .                                            17أيام من تاريخ االقرتاع ) 3 (ثالثة بلوتنتهي ق

استفاد من وقت  يكون قديف حني أن املرتشح الذي مر على االنتخابات األولية 

.                                                                                                        ميروا على االنتخابات األولية أطول من منافسيه الذين مل

إشكال عملي ، يرتبط مبكان إجراء هذه االنتخابات األولية ، إذ كما أن هناك 

ملدارس أو مقر يفرتض أن جترى االنتخابات األولية يف أماكن عمومية كا

بوجود  نيحىت تكون يف متناول أكرب عدد ممكن من الناخب  وملحقا�ا البلديات

نصوص قانونية تنظم االنتخابات األولية،  فإ�ا ستجرى بصفة عادية ولكن يف 

رئيس البلدية غري ملزم من الناحية القانونية بتوفري  سيكون النصوص،هذه غياب 

                                                                                          .ة، خصوصا إذا كان من حزب منافسمكان إجراء االنتخابات األولي

معنوية  اأن الفقه الدستوري يعرتف بأن األحزاب السياسية ليست أشخاص الإ

 Maus.Dخاصة عادية بل هلا أساس دستوري وقانوين ، وهو ما أكده األستاذ 
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تشارك يف مهمة مرتبطة مبرفق عام  « : األحزاب السياسية لذي يرى بأنا

دستوري ، وأن اختيار مرتشح االنتخابات الرئاسية باالقرتاع العام يدخل ضمن 

جل أتقدمي املساعدة من على دستوريا  ارئيس البلدية جمرب ويكون هذه املهمة ، 

للطعن فيه أمام اجلهات  ورفضه هلذه  املهمة قابل  اختيار املرتشح للرئاسيات

                                                                                                                             18.القضائية اإلدارية املختصة

�ذه املهمة ، فإن قراره قد سلمنا بقبول رئيس البلدية القيام  وإنلكن، حىت 

حياد املرفق العام ، وهو  مبدأين على تنديكون حمل طعن من سكان البلدية مس

استعمال قاعة البلدية أو  «:بقوله أن ROUSSEAUما أكده األستاذ الدكتور 

هو ، مرتشحني من نفس العائلة السياسية بنيجل الفصل أموظفي البلدية من 

                                          19.»جيب أن يعمل جلميع املواطنني مرفق العام الذي للحتويل 

 لحملة االنتخابيةل ملنظمةرتم االنتخابات األولية التشريعات احتن أوأخريا، جيب 

مليون دينار يف الدور  )60.000.000(اليت تشرتط حتديدا للمصاريف بستنيو 

يف  )80.000.000( ن يرفع هذا املبلغ إىل مثانني مليون دينار األول ، على أ

                                                                                       20.الدور الثاين

حساب محلة االنتخابية للفائز يف  ةإضاف مكانيةتمثل يف إيفاإلشكال املطروح 

 شرتط ذلك األستاذا اكم  لرمسية االنتخابات حلساب احلملة ا

ROUSSEAU والعميدROUSSILLON  وجوب  أو ،21التحفظات بعض

مالحظة النصوص  نإ « ׃  ESPLUGASيرى األستاذكما   احلسابني   فصل

احملددة ملصاريف احلملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية حتدد احلد األقصى 

                                                                    22.»ةلألحزاب السياسي احلد األقصى للمرتشحني وليس
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علما أن مصاريف  ،احلل األكثر منطقيا وإنصافا بني املرتشحني، يف رأينا وهو

لالنتخابات الرئاسية شخصية وغري مرتبطة باملرتشحني اآلخرين االنتخابية احلملة 

فالرتشح  ،ق النظام السياسي اجلزائريمنط هذا احلل سايرما يك .من نفس احلزب

لالنتخابات الرئاسية حق شخصي وليس حق حزيب ، واالقرتاع فيه اقرتاع 

صاريف ملشخصي وليس اقرتاع على القائمة ، فيكون من غري الصواب إضافة 

من كانوا  مصاريف باألحرى وأ همصاريف حزب لالنتخابات الرئاسية ملرتشحا

  .وليةاالنتخابات األمنافسيه يف 

اصطدام االنتخابات األولية باعتراضات دستورية وسياسية                                                   :الفرع الثاني 

االنتخابات األولية تتعارض مع النظام الدستوري الجزائري                                                    )1

خابات األولية يربز موانع سياسية يف تطبيق هذا إن التساؤل يف دستورية االنت

                                                                                              .اإلجراء يف النظام الدستوري اجلزائري

فكل إجراء قانوين البد أن يتناسب مع املبادئ العامة اليت يقوم عليها النظام 

لكن يبقى تناسب هذا اإلجراء مع النظام الدستوري اجلزائري مردود   .السياسي

اختار  1963عليه، طاملا أن املؤسس الدستوري اجلزائري ومنذ دستور سنة 

وحسب  ،االقرتاع العام املباشر والسري كأسلوب وحيد الختيار رئيس اجلمهورية

طنني اجلزائريني هذا املنطق ، فإن عملية الرتشح حق فردي وشخصي جلميع املوا

بيد أنه يف االنتخابات األولية، يظهر جليا .وليس عمال مطروحا الختيار احلزب 

و�ذه  .أن املشاركة يف مثل هذه االنتخابات ال يهم إال أعضاء احلزب وإطاراته

الشروط ، ال تكون عملية الرتشح حقا انفراديا وشخصيا مستقال عن األجهزة 

                                                                                  .                 السياسية
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ميكن أن مننع  مرشح منخرط يف حزب سياسي من الرتشح  لالنتخابات  كما ال

باإلضافة لذلك، فإن هذا .الرئاسية دون املرور على االنتقاء باالنتخابات األولية 

فموت الرئيس أو  ، املسبقة نتخابات الرئاسيةاإلجراء ال ميكن تطبيقه على اال

استقالته مينع ألسباب مرتبطة بالوقت من استدعاء كافة الناخبني لالنتخابات 

 Giscardاألولية، لذلك اعترب رئيس اجلمهورية الفرنسي السابق السيد 

D’ESTAINGهل من الالئق تنظيم انتخابات أولية من أجل اختيار « : أنه

                       23 ؟» أيام بعد وفاة رئيس اجلمهورية )3(ثة مرشح احلزب ثال

أخريا، لن تكون لالنتخابات األولية أمهية كبرية كالواليات املتحدة األمريكية إال 

إذا كانت جترى االنتخابات الرئاسية يف دور واحد فقط ، بينما جترى 

قرتاع العام على اسم واحد االنتخابات الرئاسية يف النظام الدستوري اجلزائري باال

يسمح يف الدور األول . يف دورين باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها 

للناخبني من اختيار مرشحهم من بني عدة مرشحني بعضهم من نفس احلزب ، 

أما يف الدور الثاين يتشكل ائتالف سياسي حول املرشح الفائز يف الدور األول                          

من هذا املنظور ، ميكن اعتبار الدور األول يف النظام الدستوري اجلزائري   

كانتخابات أولية حامسة الختيار املرتشحني للدور الثاين ، بالرغم من أن تاريخ 

االنتخابات الرئاسية اجلزائرية جرت كلها يف دور واحد ومل تعرف الدور 

يف اجلمهورية اخلامسة اليت عرفت  الثاين،على عكس تاريخ االنتخابات الرئاسية 

 1995و 1974ـ  1969ـ  1965فاليمني يف فرنسا سنة ،كلها الدور الثاين 

استطاعا الفوز يف االنتخابات الرئاسية ، يف حني  1988و 1981اليسار يف 

أن املرتشح الفائز كان قد تعرض ملنافسة من مرتشح أو عدة مرتشحني من 
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                                                                                                 24.حزبه

عشوائية فعالية االنتخابات األولية                                                                                             )2

لنظام االنتخابات األولية ، تظهر أمام هذه االعرتاضات الدستورية والسياسية 

  .                     عدم فعاليته

.                                                                                     فاهلدف الذي يدفع األحزاب السياسية إىل تنظيم انتخابات أولية مزدوج

ي النزاعات داخل العائلة فمن جهة ، �دف األحزاب السياسية إىل تفاد

ومن جهة أخرى . السياسية،اليت قد تضر باحلزب أتناء االنتخابات الرئاسية 

�دف إىل اختيار املرتشح األنسب الذي يوحد أغلبية اجلزائريني ويفوز يف 

ال  بينما يف حقيقة األمر، تنظيم انتخابات أولية يف اجلزائر،االنتخابات الرئاسية 

                                                                                                                             .بط إىل هذين اهلدفنييسمح بالوصول بالض

ي الصراعات احلزبية لن يتحقق ، باعتبار أن فاهلدف القائم على أساس تفاد

االنتخابات األولية هي جمموعة إجراءات متتالية إلقصاء املرتشحني  ، هذه 

وإمنا ،املواجهات لن تكون مرة واحدة كما هو احلال عليه يف االنتخابات الرمسية 

                                      تكون املواجهات متعددة وعلى مراحل وقد  تكون على                         

مستوى جهوي إذا اخرتنا الطريقة األمريكية هذه املواجهات املتتالية ستولد 

صراعات وحتما أحقادا ، تؤثر سلبا على احلزب وضمانات تفادي االنقسامات 

إبعاد   ESPULGASلتفادي هذه الصراعات يقرتح األستاذ و  .تظهر ضئيلة 

                                                                                        .تاريخ االنتخابات األولية عن تاريخ الدور األول لالنتخابات الرئاسية 

كما أن االنتخابات الرئاسية يف اجلزائر لكن سياسيا وماديا هذا غري ممكن ،

احلزب الذي ال يقدم ، فاألحزاب تريد أن تشارك مبرشحها انتخابات أساسية كل
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من أجل  ة،سياسيعلى الساحة الفا يضعظهر ييف االنتخابات الرئاسية  مرتشحه

 ها حىت ولو يعلمون أ�م غرييعلى تقييم مرتشحالسياسية  حترص األحزابذلك 

                                                           .                                    قادرين على منافسة مرتشح السلطة

تفرض عدم منع  اليت رتبط أساسا حبرية الرتشحأنه وألسباب دستورية تكما 

يشاركوا فيها من  الذين ملولية أو حىت األنتخابات االاملرتشحني املنهزمني يف 

 هلذا يلخصة ، مصداقية  االنتخابات األوليوحىت  يفقد فعالية مما، الرتشح 

حماولة تنظيم انتخابات أولية يف النظام الدستوري  «:  بأن   VEDELالعميد 

شرحية حلم  معدته غري متعودة على  متشردشبيه مبحاولة إطعام  ،الفرنسي 

   25. »عليها

                                                                                                                                            الخاتمة 

لقد تبني لنا مما تقدم أن الدميقراطية تقوم على حرية الرتشح لالنتخابات 

.                                                                                               الرئاسية، وبالتايل فهي مطلب دميقراطي

غري أن فتح باب الرتشيحات لالنتخابات الرئاسية دون قيد أو شرط يضر جبدية  

فال ميكن فتح باب الرتشيحات  ، وصحة االنتخابات الرئاسية ومصداقية ونزاهة

لالنتخابات الرئاسية ، إال إذا توافرت يف املرتشح جمموعة من الشروط تضمن 

اجلدية العلم واحلنكة السياسية  وصول شخص إىل قبة النظام اجلزائري تتوفر فيه

.                                                                                    والدراية باألمور االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

كما أن االعتماد على فكرة االنتخابات األولية وما هلا من معوقات ونقص 

ا ال تتعارض تعارضا كبريا مع املبادئ الدستورية والقانونية فعالية سياسية ،  إال أ�

والسياسية اجلزائرية ، وحتتاج فقط لبعض التعديالت غري اجلوهرية إلمكانية تطبيق 
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.                                                                    فكرة االنتخابات األولية 

رة جيدة ، أثبتت جناعتها وفعاليتها وفائد�ا يف إن فكرة االنتخابات األولية فك

النظام األمريكي وحىت يف النظام الفرنسي الذي يأخذ �ا بطريقة أقل تنظيم ، 

فهي تزيد من النضج السياسي والتحضري اجليد للمرتشحني لالنتخابات الرئاسية 

، ومن خلوض املنافسة، وتعرف مجهور الناخبني باملرتشحني لالنتخابات الرئاسية 

.                                                                                         هو الشخص األنسب لتويل منصب رئيس اجلمهورية

يبقى العائق الوحيد للتطبيق الفكرة هي املمارسة العملية للفكرة يف أي احلياة 

ه الفكرة فكرة االنتخابات األولية احلزبية والسياسية اجلزائرية مل تعرف تطبيق  هذ

يف النظام السياسي اجلزائري، هذه التقاليد واملمارسات السياسية املفتقدة هي 

اليت حتدد جناح أو فشل هذه املطالب واألفكار اليت تعزز الدميقراطية وتؤسس 

  .حلسن اختيار املواطنني لقائدهم

  : الهوامش 

لكل مواطن تتوفر فيه الشروط  « :على أن  2016نة من التعديل الدستوري لس 62تنص املادة 1

 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16واملتضمن يف القانون .»القانونية أن ينتخب و ينتخب 

  .2016مارس  07املؤرخة يف  14باجلريدة الرمسية رقم 

رتشح رغم نص املشرع اجلزائري على جمموعة من الشروط الدستورية و القانونية جيب توفرها يف امل2

لالنتخابات الرئاسية ، فإنه مل يشرتط شرط اجلدية يف املرتشح ، عكس املشرع الفرنسي الذي أدخله 

  :نظر ا. 1976و متنه يف سنة  1962ه سنة وحافظ علي 1958يف دستور سنة 

CARPENTER Elise : Le contentieux de l’élection présidentielle du 21 

avril et 5 mai 2002, R.F.D.C, n°5, 2002, P.U.F, p.p :622-623.Cf ;EMERI 

(C.) et SEURIN (J-L.) : Chronique constitutionnelle et parlementaire 

française vie et droit parlementaire, R.D.P, 1970, n°3P.P :640-641  
ر ج (يتضمن رفض ترشح لالنتخابات الرئاسية  02/03/09املؤرخ09/م د.ق/03قرارا رقم  3

  ).05-04:، ص40/03/09، املؤرخة يف 14:ع
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ج ر (يتضمن رفض ترشح لالنتخابات الرئاسية  02/03/09املؤرخ09/م د.ق/05قرارا رقم 4

  ).08-07:، ص40/03/09، املؤرخة يف 14:ع

ج ر (يتضمن رفض ترشح لالنتخابات الرئاسية  02/03/09املؤرخ09/م د.ق/11قرارا رقم 5

  ).13-12:ص ،40/03/09، املؤرخة يف 14:ع

ج ر (يتضمن رفض ترشح لالنتخابات الرئاسية  02/03/09املؤرخ09/م د.ق/12قرارا رقم 6

  ).14-13:، ص40/03/09، املؤرخة يف 14:ع

ج ر (يتضمن رفض ترشح لالنتخابات الرئاسية  02/03/09املؤرخ09/م د.ق/13قرارا رقم 7

  ).15-14:، ص40/03/09، املؤرخة يف 14:ع

  : أنظر . طابع اجلدية املرتشح يتسم بالنسبية MIRANDAحسب األستاذ 8

MIRANDA (J.) : Les candidatures dans les élections politiques, A I J C 

,1996,P :448.  
9GUETTIER (C) : Les candidats à l’élection présidentielle sous la Ve République, R.D.P, n°1, 

1990, p : 91.         

10 MIRANDA (J) et MODERNE (F) : Les candidatures dans les  (Élections politiques, 

discussion, A I J C, 1996, p:476. 

11 LASSALE (J-L) : Les parties politiques aux états unis P U F, 1987.Cf ;  

POLBY,(N.) et WILDAUKY/ (A.) : Les élections présidentielles  Aux 

Etats-Unis, 1980, Economica.Cf ; TOINET (M-F.) : La désignation des 

candidats présidentiels aux Etats- Unis, pouvoir,n°29,1984. 
حق إنشاء األحزاب السياسية « :على 2016من التعديل الدستوري لسنة  52تنص املادة   12

باجلريدة  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16واملتضمن يف القانون . »معرتف به ومضمون 

  .2016مارس  07املؤرخة يف  14الرمسية رقم 

كل املواطنني سواسية أمام  «: على  2016من التعديل الدستوري لسنة  32تنص املادة 13

و ال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد العرق اجلنس الرأي أو أي شرط أو . القانون

 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16واملتضمن يف القانون .  »ظرف آخر شخصي أو اجتماعي 

.                                                                           2016مارس  07املؤرخة يف  14باجلريدة الرمسية رقم 
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 ينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق « :ن  2016من التعديل الدستوري لسنة  85تنص املادة 14

 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16واملتضمن يف القانون ..»االقرتاع العام املباشر والسري

  .2016مارس  07املؤرخة يف  14باجلريدة الرمسية رقم 

15 ESPLUGAS (pierre) : Le système des élections primaires, est-il transposable à  l’élection   

Présidentielle Française ? R.F.D.C, P.UF, 1996, P : 21                       

16MAUS (D.) : Le politique constitutionnelle Française, R.F.D.C, PUF, 1990, p : 90. 

ؤرخة يف اجلريدة الرمسية العدد األول امل. و املتعلق بقانون االنتخابات 2012يناير  12املؤرخ يف  12/01من القانون العضوي  188أنظر املادة 17

.2012يناير  14   

18 MAUS  (D.) :…op.cit, pp:120 et s. Plus généralement, sur la notion de source Public 

constitutionnel, voir ESPLUGAS (P.) : Conseil constitutionnel et service    public, LGDJ, 1994 

  19 ESPLUGAS (P.) : Le système des élections primaires Op.cit, p : 27. 

.نفس اجلريدة الرمسية. املتعلق بقانون االنتخابات و املتعلق بقانون االنتخابات 12/01من القانون العضوي  205أنظر املادة 20       

21 ESPLUGAS (P.) : Le système des élections…Op.cit,p :28. 

22 Idem, p : 28. 

23 ESPLUGAS (P.) : Le système des élections….op.cit, p : 30. 

24 Idem, p : 30.  

25ESPLUGAS (P.) : Le système des élections…Op.cit, p : 34.                                   
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  السلبیة �لعقوبة السالبة �لحریة ا�ٓ�ر
  مختار�ة�بوز�دي�: بقلم��ستاذة�                                   

  أستادة�مؤقتة�ب�لية�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�                                       

 جامعة�الدكتور�موالي�الطا�ر�سعيدة                                                    

  مــقـدمـة

ارتفعت األصوات يف املؤمترات الدولية تنادي بإلغاء العقوبة السالبة للحرية      

ة إجياد بدائل هلا، فقد قرر املؤمتر السادس لعلم اإلجرام الذي انعقد وضرور 

جعل العقوبة السـالبة للحرية استــثناء و عدم التوسع فيها،  1980بفنزويال سنة 

وأصبحت عقوبة اجللد هلا اهتمام بالغ كو�ا جتنب احملكوم عليه مساوئ العقوبة 

الختالط بغريه داخل السـجن وجتنبه السـالبة للحرية، فهي تقي احملكوم عليه شر ا

فقدان عمله وذلك فيه وقـاية لـه و ألسرته كما هلا فائدة اقتصادية حيث تعفى 

الدولة من تكاليف بناء السجون وتشغيل القائمني عليها كما أ�ا حتقق الردع و 

  1.الزجر

و قد استخدمت العقوبة السالبة للحرية و ال زالت ُتستخدم كسالح         

ورة متكررة يف مواجهة اجلرمية إال أ�ا مل تذهب بعيًدا يف تطبيقها دون التعرض بص

لذلك يتبادر إىل أدهننا ألول وهلة حول اآلثار السلبية للعقوبة  2.إىل االنتقادات

  السالبة للحرية؟   

لإلجابة عن هذا السؤال نتعرض يف مقالنا هذا إىل ثالث مباحث نتناول يف 

ر االقتصادية للعقوبة السالبة للحرية، أما املبحث الثاين املبحث األول اآلثا

فنتطرق فيه إىل آثار العقوبة السالبة للحرية على السجني، أما املبحث الثالث 
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فسوف نتناول فيه آثار العقوبة السالبة للحرية على النظام العقايب وخنتم هذا 

ذه الدراسة ونقرتح املقال خبامتة تتضمن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل ه

  :اخلطة التالية كمنهج يف البحث

  .اآلثار االقتصادية للعقوبة السالبة للحرية: املبحث األول

  .آثار العقوبة السالبة للحرية على السجني :املبحث الثاين

  .آثار العقوبة السالبة للحرية على النظام العقايب :املبحث الثالث

  لعقوبة السالبة للحريةاآلثار االقتصادية ل:  المبحث األول

ال يقتصر أثر العقوبة السالبة للحرية على سلب حرية احملكوم عليه وإمنا يتعدى 

أثرها على ا�تمع خاصة من الناحية االقتصادية واليت ميكن حصرها يف نقطتني 

  :مها

 إرهاق ميزانية الدولة  - 1

من خزينة  إن وضع احملكوم عليهم يف السجون يستلزم نفقة كبرية تُقتطع      

الدولة لإلنفاق على السجناء وهذا ما يكبد الدولة نفقات كبرية تضر مبصاحل 

فقد خلصت إحصائيات . خزينة الدولة سيما أن عدد السجناء يف ازدياد مستمر

قامت �ا الواليات املتحدة األمريكية إىل أنه يُنفق على السجني الواحد ما يناهز 

الطالب اجلامعي عشرة آلف دوالر يف العام عشرين ألف دوالر بينما تنفق على 

  3.الواحد

قد حاولت العديد من الدول إجياد حلول للتقليص من ميزانية السجون      

خوصصة املؤسسات العقابية من أجل التخفيف من أعباء  منها العمل على



 
155 

 

الدولة فتقوم حكومات الدول بالتعاقد مع مؤسسات القطاع اخلاص إلدارة 

  4.ات العقابية ومن بني هذه الدول الواليات املتحدة األمريكيةوتشغيل املؤسس

  :و خلصوصة املؤسسات العقابية يوجد طريقتان مها 

تسمى التخصيص الشامل يقوم القطاع اخلاص بناء :  الطريقة األوىل -أ

املؤسسات العقابية وإدار�ا وتشغـيلها و يقتصر دور الدولة على وضع املساجني 

  .دفع املصاريف بناءا على عدد املساجنيو تتوىل الدولة 

وهو أن تقوم اإلدارة املركزية للمؤسسة العقابية بالتعاقد مع : الطريقة الثانية -ب

بعض املؤسسات اخلاصة من أجل تقدمي خدمات معينة كالتغذية والنظافة 

  5.واخلدمات الصحية إال أنه تبقي ملكية املؤسسات العقابية وإدار�ا ملكا للدولة

وهذه الطريقة هي املعمول �ا يف كثري من  الدول العربية من بينها اجلزائر،       

أما الطريقة األوىل فقد تعرضت لعديد من االنتقادات كون أن املؤسسات اخلاصة 

تسعى إىل حماولة مضاعفة أرباح على حساب اخلدمات املقدمة داخل 

ني يدخل إليها وبالتايل املؤسسات العقابية مبا أ�ا تتقاضى أرباحا عن كل سج

يتم تغليب اجلانب املادي عن جانب إعادة الرتبية واإلدماج للمحبوسني وهو 

  .اهلدف املنشود من وراء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

  تعطيل اإلنتاج - 2

إن غالبية احملكوم عليهم يكونون من القادرين على العمل ويكون وضعهم      

ر�م على العمل وإضاعة كثري من الطاقات وهذا ما يف السجن مبثابة تعطيل لقد

حيرم االقتصاد من نتاج عمل احملكوم عليهم وما ُحيرم الدولة كذلك من قوة 

  6.إنتاجية فضال عن النفقات اليت تنفقها على السجني
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جند أن السجون عملت على استغالل نشاط بعض املسجونني من خالل      

ية والبيئة املفتوحة من خالل األنشطة العالجية العمل يف إطار الو رشات اخلارج

ومنح شهادة عمل تساعد املفرج يف احلصول على عمل بعد اإلفراج . والصناعية

  .عنهم

  آثار العقوبة السالبة للحرية على السجين :المبحث الثاني

للعقوبة السالبة للحرية آثار تصيب احملكوم عليه مباشرة سواء يف جسده أو يف  

  :ؤثر على حالته العقلية و ميكن إمجاهلا فيما يلي نفسه أو ت

 إفساد المسجونين - 1

جيمع السجن بني خمتلف فئات ا�رمني منهم ا�رم الضالع يف اإلجرام       

واملتمرس على أساليبه وبني ا�رم املبتدئ وهم املغلوبني على أمرهم الذين 

ضعفهم وجهلهم فال أوقعتهم الصدفة يف ذلك املكان، وهنا حيسنون استغالل 

خيرجون من السجن إال وقد أشيعت نفوسهم إجراما، حيث جند أن السجون 

العربية ملا فيها من وعظ وإرشاد أقل خطورة من غريها من السجون اليت ينقصها 

  7.هذه امليزة

إن كثريا من العلماء والباحثني يعتقدون أن مؤسسة السجن مل تستطع القيام      

اليت وجدت من أجلها، وقد ثبت أن السجن هو أحد العوامل مبهمتها األساسية 

الدافعة إىل ارتكاب اجلرمية، كون أنه يف الغالب يفسد املبتدئني بدل إصالحهم، 

وإن غالبية الفقهاء يشككون يف قيمة السجن كجزاء ويرون ضرورة استبداله 

ضمن ببدائل أخرى جتنب احملكوم عليه العيش يف بيئة السجن وتؤهله بشكل ي

  8.إصالحه
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أشارت إحدى الدراسات األوربية إىل غالبية ما يسمى جبرائم الصدفة يتحول إىل 

من أصحاب اجلنح  29جرائم االحرتاف، فعلى سبيل املثال لوحظ أن 

حتولوا إىل جرائم املخدرات 29األخالقية حتولوا إىل جرائم السرقة، ومن هؤالء 

 جمتمع السجن و ثقافته اليت تعلم حتولوا إىل جرائم القتل و يعود ذلك إىل40و

  9.أساليب اإلجرام

ال يقتصر إفساد ا�رمني على تعلم اإلجرام فقط، بل يتعداه إىل انتشار       

الرذائل كالشدود اجلنسي نتيجة لعزلته وطول مدة السجن، هلذا حاولت بعض 

الدول عالج هذا الضرر البليغ الذي يصيب السجناء بتدابري وإجراءات 

حية فمثال يف اململكة العربية السعودية اليت َتسمح مبجيء زوجات السجناء إصال

إليهم والدخول معهم يف خلوة شرعية يتحقق من خالهلا االعفاف لكال الطرفني 

  . و كذلك مينع انتقال األمراض كاإليدز10الزوج و الزوجة، 

  االضطرابات النفسية - 2

ملؤسسة العقابية من جمموعة من يعاين السجني طيلة فرتة تواجده يف ا     

نذكر ، االضطرابات الناجتة عن انتقاله املفاجئ من احلرية إىل العزلة عن ا�تمع

  :منها

القلق الذي هو شعور متوقع بالنسبة للسجني نتيجة لعزلته عن أسرته  -      

وا�تمع الذي كان يعـيش فيـه، ويعرف القلق من الناحية النفسية بأنه شعور 

باخلوف وهو حالة من توقع الشر أو اخلطر أو االهتمام الزائد، وكذا عدم   يتميز

الراحة واالستقرار أو عدم سهولة احلياة الداخلية للفرد،إذا أن القلق نوع خاص 

  11.من اخلوف وغالبا ما يكون هذا اخلوف من املستقبل ا�هول
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ة  يؤدي باملسجون وبالتايل أن هذا الضيق النفسي الشديد الناتج عن العزل     

وهو نوع   prison psychosesلإلصابة بنوع من اجلنون يسمى جبنون السجن 

وتلجأ . من االضطراب الذهين يتميز باهلياج الشديد والعنف وامليل إىل التخريب

 12.معظم السجون احلديثة إىل عالج هذه العزلة عن طريق العمل

هي الشعور باحلزن والغم وكذلك يصيب السجني ما يعرف باالكتئاب و  -    

والضيق ويف حالة استمرار االكتئاب لفرتة طويلة يؤدي إىل اإلصابة بأمراض ذات 

أسباب نفسية وأعراض جسيمة مثل الصداع النفـسي و فقدان الشهية، زيادة عن 

ذلك يعاين املساجني من اضطرابات وقلق يف النوم نظرا لعدم �يئة األماكن 

  13.اهلدوء واخلوف من املستقبلاملناسـبة و عدم توافر 

  ازدياد سلطان المجرم  - 3

إن كثريا من ا�رمني من يغادر السجن ليعيش عالة على ا�تمع باستغالله 

للجرمية على هذا السلطان لتخويف وابتزاز الناس ويعيش على هذا السلطان 

  14.الومهي واملال احلرام دون أن يفكر يف عمل شريف وكسب احلالل

  شار البطالة و قتل الشعور بالمسؤولية انت -4 

كثريا من املسجونني يقضون يف السجن مدة طويلة يتمتعون فيها بالبطالة       

وقتل الشعور باملسؤولية ويكرهون أن خيرجوا من السجن ملواجهة حياة العمل 

والكد من جديد من أجل تأمني الطعام وامللبس والعالج وهذا ما جيعل الكثري 

سني يعودون إىل السجن ليس حبا يف اجلرمية وال حرصا عليها وإمنا من احملبو 

زيادة على اآلثار السيئة على أسرة احملكوم عليه فهي  15.حرصا على حياة البطالة

فقدان العائل الوحيد لألسرة والذي هو مورد الرزق مما يؤدي إىل احنراف الزوجة 
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نفس وصمة إجرام العائل واألوالد إىل طريق اجلرمية وخصوصا إ�م يوصمون ب

  16هلم

    آثار العقوبة السالبة للحرية على النظام العقابي: المبحث الثالث

امتدت آثار العقوبة السالبة للحرية إىل النظام العقايب مما أدى إىل  تزايد      

  : الدعوات إىل  إلغائها ومن بني هذه اآلثار هي

 مشكلة اكتضاض المؤسسات العقابية - 1

اهرة إكتضاض السجون حمل اهتمام املؤمترات الدولية منها مؤمتر تعترب ظ     

األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة ا�رمني الذي عقد يف جنيف سنة 

الذي اهتم مبشكلة اإلكتضاض السجون وأوصى أن ال يكون عدد  1955

  .املسجونني يف السجون املغلقة كبريا

ولية للحد من ظاهرة اإلكتضاض منها مؤمتر و بعدها توالت املؤمترات الد     

وحث  1985األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ا�رمني الذي عقد مبيالنو سنة 

بتخفيض عدد السجناء، كما أكد املؤمتر بأنه قبل توقيع عقوبة  16يف قراره رقم 

 السجن يف أي جرمية جيب مراعاة طبيعة اجلرمية وخطور�ا مع إمكانية استبدال

  17.عقوبة احلبس بعقوبات أخف يف اجلرائم البسيطة

واهتمت كذلك العديد من النداوة مبشكلة إكتضاض السجون من بينها      

اليت تناولت السجون و  2012نونبري  24و  23ندوة مراكش املنعقدة بتاريخ 

وقد توصلت التحقيقات و  18.تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ومتطلبات اإلصالح

سات اليت أقيمت يف املؤسسات العقابية رغم قلتها إىل أنه توجد عوامل  الدرا

كثرية جتعل من هذه املؤسسات مكانا مثاليا النتقال فريوس مابني احملبوسني 
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حبيث يعد اكتضاض السجون من بني أكثر العوامل املساعدة على ذلك خاصة 

ساجني تفوق وأنه يف حاالت كثرية توجد بقاعات السجن أعداد معتربة من امل

  19.قدرة استيعاب تلك القاعات

  :و من بني أسباب اكتضاض املؤسسات العقابية هي 

أن طبيعة املؤسسات العقابية يف اجلزائر ال تساعد على تطبيق برامج إعادة  -أ

تربية احملبوسني سواء من حيث حجمها أو شكلها أو هندستها فهي ال 

 20.ندسة املعمارية العقابية احلديثةتستجيب للمقاييس الدولية املعتمدة يف اهل

ويعود إشكال االكتضاض يف اجلزائر كو�ا تعتمد على النظام الفرنسي يف      

تسيري السجون رغم أن النظام األمريكي أثبت جدارته ألنه نظام مينع 

االكتضاض من خالل االعتماد على آلية اإلفراج حتت الكفالة ووضع 

 21.ية بشكل خمتلف عما هو مطبق يف اجلزائراألشخاص حتت الرقابة القضائ

موروثة عن احلقبة  59سجنا بينها  127يوجد يف اجلزائر يف الوقت احلايل      

االستعمارية وتعاين نقصا يف الوسائل الضرورية وغري مطابقة للمقاييس العاملية  

 كما تشري التقارير املختلفة أنه ال ختتلف السجون كثرا عن بقية السجون رغم

ألف  53بنائها بعد االستقالل وتوجد اكتضاض بالسجون اجلزائرية بوجود 

  22.ألف سجني 40سجني بينما ال تتعدى طاقة االستيعاب 

زيادة عن ذلك أن أهم ما مييز املؤسسات العقابية خالل احلقبة االستعمارية      

أ�ا شيدت لتحقيق أغراض أمنية حبتة من أجل ضمان بقاء السجني داخل 

سوار وبالتايل شيدت بأسلوب معماري عقايب بعيدا عن القيم اإلنسانية األ

للمحبوس، أما املؤسسات العقابية اليت بنيت بعد االستقالل فهي شيدت يف 
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غياب هندسة معمارية حتدد طبيعتها فهي تشبه املدارس ومراكز التكوين وعموما 

  .23تقع داخل النسيج العمراين للمدينة

مسية لوزارة العدل تندرج يف إطار التصدي حلاالت االكتضاض تشري أرقام ر      

 5مؤسسة عقابية منها  81إىل أن الربنامج اجلاري يتضمن الشروع يف إجناز 

و فًقا للمعاير الدولية احلديثة منها . مراكز لألحداث ضمن برنامج خاص

ألف مكان ضمـن برنامـج استعـجايل  19مؤسسات عقابية بطاقة استيعاب 

اج واستعمال التقنيات احلديثة حول اإلعالم واالتصال من خالل إنشاء وإدر 

شبكة وطنية للمعلوماتية تربط كافة املؤسسات العقابية با�الس القضائية ووزارة 

  24.العدل 

وبذلك بات من الضروري أن تأخذ تصاميم السجون بعني االعتبار      

عاصرة من حمالت للنوم خصوصيات ا�تمع وكل ما يتعلق ضرورة احلياة امل

والصحة والعالج، والعمل، والدراسة واملطالعة والتكوين، وممارسة األنشطة 

الرياضية والثقافية والرتفيه ومرافق النظافة واالغتسال، واستقبال الزوار، ومراعاة 

الفصل بني فئات املسجونني، وتصنيفهم حسب السن، وطبيعة وخطورة األفعال 

ى تعودهم وانتكاسهم يف اإلجرام، مع األخذ يف احلسبان املنسوبة إليهم، ومد

توفري شروط عمل مالئمة للقائمني على السجون، والسعي لرتمجة اهتمامهم 

خبصوص وظيفتهم داخل املؤسسة ومتطلبات تدخال�م يف حالة احلوادث 

   25.والكوارث

تقاضني احلبس املؤقت مسألة تتميز بطابع سلب احلرية وآثارها على حياة امل -ب

وأحيانا على حياة أقار�م باعتبار أن احلبس املؤقت هو إجراء استثنائي ال يلجأ 
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إليه إال يف إطار محاية املتهم ذاته �دف صون إمكانية إجراء حتقيق ناجح من 

 26.خالل محاية املعلومات اليت ميكن أن تضيع

ندماج يف اجلزائر تؤكد إحصائيات املديرية العامة إلدارة السجون و إعادة اال     

من   %07،7متهما رهن احلبس املؤقت، منم بينهم نسبة  4237على وجود 

العدد اإلمجايل للمساجني مازالوا على ذمة التحقيق ، بينما األشخاص الذين مل 

مبا فيها احملبوسني املوجودين على ذمة   % 17تتم حماكمتهم �ائيا يقدرون ب 

بعد مقارنة بالعدد اإلمجايل للمحبوسني الذي والذين مل تتم حماكمتهم  التحقيق

مما زاد يف أزمة إكتضاض  2007حمبوسا سنة   50000يتجاوز عددهم 

   27.املؤسسات العقابية

تولد لدى فقهاء السياسة اجلنائية ولدى إدارات مؤسسات السجون  -ت 

واملؤسسات العقابية شعور بأن العقوبة قصرية املدة ال تكفي لتحقيق برامج 

صالح والتهذيب لدى احملكوم إذا أن جناح هذه الربامج يف امليادين املهنية اإل

والتهذيبية والطبية والنفسية يتطلب وقتا مناسبا وهو ما ال يتوافر يف العقوبة قصرية 

 28.املدة

وال يتحقق من خالل العقوبة قصرية املدة الردع العام وال اخلاص، خاصة إذا       

ر على أسابيع فقط، كون أ�ا ال تكفي لتحذير كانت مدة العقوبة تقتص

اآلخرين بأي حال من األحول من ارتكاب هذه اجلرمية، وال تتوفر على عنصر 

اإليالم بالنسبة  للمحكوم عليهم، وعقوبة احلبس قصرية املدة ازدمحت �م 

السجون واملؤسسات العقابية، وبذلك ترهق عاهل خزينة الدولة مبا تتطلبه من 

  29.إنفاق
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وعليه فإن عدم حتقيق الردع العام واخلاص جيعل املسجونني ال يكادون      

خيرجون من السجن حىت يعودوا إليه مرارا وتكرار وأن بعض ا�رمني قد عاد واىل 

من املوجودين بالسجن قد %70مرة وأن  20و 5السجن مرات ترتاوح مابني 

ملا عادوا ملا عوقبوا عليها  سبق هلم الدخول للسجن ولو كانت العقوبة حتقق الردع

  30. �ذه السرعة

يرتتب على اكتضاض املؤسسات العقابية آثار سلبية ميكن تلخيصها يف      

تلوث اهلواء وإصابة احملبوسني بأمراض اجلهاز التنفسي وتدين مستوى النظافة، 

وعرقلة تطبيق برامج إعادة الرتبية للمحبوسني لضيق القاعات واألجنحة ونقص 

مكانيات البشرية، مع وقوع صراعات ومشاحنات والتدخل يف شؤون اإل

  31.اآلخرين

إلغاء العقوبة البدنية نتيجة لتطور ا�تمعات ورغبة يف أنسنة قانون -ث

العقوبات، وبالتايل أصبحت العقوبة السالبة للحرية هي األكثر تطبيقا ففي 

هناك مشروعا قيد  أعلن رئيس اجلمهورية أن 1993اجلزائر بالتحديد مند سنة 

االجناز على مستوى وزارة العدل �دف إىل إلغاء عقوبة كلية إال أنه مل يتم  

صدور هذا املشروع إىل غاية اآلن رغم تزايد األحكام اليت صدرت �ذه 

 32.العقوبة

  العنف داخل المؤسسات العقابية - 2

املعتمد  العنف بأنه االستعمال2002عرفت منظمة الصحة العاملية لسنة      

للقوة املادية أو القدرة سواء بالتهديد أو باالستعمال الفعلي هلا من قبل الشخص 
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ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو ضد جمموعة أو ضد جمتمع حبيث يؤدي إىل 

  33.حدوث أو احتمال حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو حرمان

صالح والتأهيل من ومعظم التفسريات اليت تناولت العنف يف مراكز اإل     

  :  خالل مسلكني مها 

يري أنصار هذا االجتاه أن سبب عنف السجناء يرجع إىل : املسلك األول -1

مسات مرضية تتسم �ا شخصيا�م واليت قد تؤدي بدورها إىل عوامل نفسية 

 .واجتماعية وثقافية مرتبطة بعملية التنشئة االجتماعية اليت نشوء فيها

يري أصحاب هذا الرأي أن طبيعة السجن وبيئته واألوضاع  :املسلك الثاين  -2

بداخله هي العامل األساسي النتشار العنف بني السجناء باعتبار أن بيئة 

السجن تؤدي باالخنفاض يف املستوى الصحي واألخالقي، ألنه يصعب عزل كل 

سجني مصاب مبرض يف غرفة مستقلة مما يؤدي إىل انتشار األمراض كما يتدين 

ستوى األخالقي لبعض السجناء ويؤدي إىل وجود فساد أخالقي وكل هذا امل

  34.يشكل عنف وشجار بني السجناء

  35:أما عن أهم عوامل حدوث العنف داخل املؤسسات العقابية فهي

يري البعض أن العوامل اإلدارية تلعب دورا يف حتديد : العوامل اإلدارية -1

 :ويتحدد هذه العوامل يفالعقابية مستوى العنف داخل املؤسسات 

أسلوب معاملة العاملني بالسجن للنزالء، ألن عزلة العاملني وغياب االتصال  -أ

بينهم وبني النزالء يف السجن له دور كبري يف ارتفاع معدالت حوادث العنف 

 .والشغب
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خربة وتدريب العاملني كون العاملني املدربني أكثر مرونة ومهارة وأكثر  -ب

وك املالئم يف مباشرة عملهم مع النزالء ومن مث ينعكس ذلك استخداما للسل

 .على اخنفاض معدالت العنف

إن افتقار العاملني لألخالقيات يف السلوك وانتشار : أخالق العاملني  -ت 

الصراعات الشديدة يساهم إىل حد كبري يف انتشار العنف بني السجناء، وذلك  

يطرة اخلالف والنزاع على طبيعة  عندما يسود شعور بالنفور من اإلدارة وس

العالقة بينهم، وعليه جيب التشجيع على السلوك األخالقي للعاملني يف السجن 

الذي يعترب مبثابة قاعدة أساسية هلا دور كبري يف تقليل معدالت العنف بني 

 .السجناء

إن توفري تسهيالت متعددة يف الزيارات والتلفونات من : الزيارة والزائرين -2

ه أن يزيد من الرابط األسرية ويقلل من احباطات احلياة يف السجن وبالتايل شأن

 .تقل معدالت العنف

إن عدم  توفري الشروط الصحية يف الزنزات :  احباطات احلياة يف السجن -3

ميكن أن يساهم يف جعل احلياة صعبة داخل السجن وبالتايل زيادة العنف 

سجن واملتمثلة يف قلة الزيارات وفقدان وكذلك االحباطات العامة للحياة يف ال

اخلطابات واملراسالت للنزالء  وعدم توفري فرص التأهيل املهين والعمل والتعليم 

 .ورداءة و سوء التغذية كل هلا تأثري كبري على زيادة العنف

مستوى األمن واالنضباط يف السجن على أنه توجد عالقة تشديد إجراءات  -4

العنف كون أن السلوك العنيف ينطوي يف مضمونه الضبط وزيادة معدالت  

على الرغبة يف صيانة الكرامة، أي كلما اختذت إدارة السجن إجراءات أمنية 
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أكثر صرامة وتبنت أسلوب اإلخضاع التام قد يلجأ السجناء إىل العنف كوسيلة  

  .لصيانة الكرامة

  خاتمةال

اسة اآلثار السلبية حيسن بعد متام هذا املقال تسجيل ما أسفرت عليه در   

  :للعقوبة السالبة للحرية من نتائج واقرتاحات

يرتتب على العقوبة السالبة للحرية آثار خطرية على حياة احملكوم عليه وأسرته   -

  .وهي آثار يصعب إصالحها بعد اإلفراج عنه

يبعد احملكوم عليه عن ا�تمع األخيار ويزج به يف زمرة األشرار ويفقد احملكوم  -

يه عمله وثقته بالناس وال يتيح له التكيف يف ا�تمع بعد تنفيذ العقوبة ويسئ عل

إىل عالقته العائلية يف حرمان أسرة احملكوم عليه منه ويدفع أفراده إىل االحنراف 

  .إىل طريق اجلرمية

من أهم اآلثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية هو إكتضاض السجون وما  -

بالنسبة للمحكوم عليهم واليت ال تسمح بتطبيق برامج يرتتب عليه من آثار 

التأهيل على النحو املطلوب كل هذا يؤدي إىل اختالط املساجني املبتدئني مع 

املعتادين وفشل أساليب املعاملة العقابية يف حتقيق اإلصالح والتأهيل للمحكوم 

  .عليهم

السالبة للحرية  يتعني على املشرع اجلزائري أن يقوم باستبدال العقوبة لذلك

بالعقوبات البديلة، مع التقليل من مدة احلبس االحتياطي من أجل عدم وقوع 

  .اكتضاض يف املؤسسات العقابية
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كما يتعني على املشرع اجلزائري التوسع يف بناء مؤسسات عقابية وفقا -  

 ..للمعايري الدولية

  : الهوامش 
.224م، ص 2006، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، بدون طبعة، سنة منصور رمحاين، الوجيز يف القانون اجلنائي العام1  

السـياسية،  سارة معاش، العقوبة السالبة للحرية يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم اإلجرام والعقاب، كلية احلقوق والعلوم2

.95م، 2010جامعة باتنة، سنة   

 2007العقوبات السالبة للحرية يف الشريعة اإلسالمية، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، سنة  عبد احلميد حسين، بدائل3

تبة امللك ؛ عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسف، التدابري ا�تمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، أكادميية نايف العربية للعـلوم األمنية، مك122م، ص 

.69م،  ص 2003فهد الوطنية للنشر، الرياض، السعودية، الطبعة األوىل، سنة   

.99سارة معاش، املرجع السابق، ص 4  

.100سارة معاش، املرجع السابق، ص  5  

.71؛ عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسف، املرجع السابق، ص 123، املرجع السابق، ص عبد احلميد حسين 6  

؛ منصور رمحاين، علم اإلجرام و السياسة اجلنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنـابة، اجلـزائـر، بدون 123ع السابق، ص املرجعبد احلميد حسين،   7

.216م، ص 2006طبعة، سنة   

.95سارة معاش، املرجع السابق، ص  8  

9.   .105سارة معاش المرجع السابق، ص  

د حسن عيسى، بيئة السجني يف ماضيه وحاضره وتأثريها على سلوكه،أحباث الندوة .73هللا بن عبد العزيز اليوسف، املرجع السابق، ص عبد ا 10

.80م، ص  1984العلمية األوىل، السجون مزاياها و عيو�ا من وجهة النظر اإلصالحية، الرياض،  سنة  

.77، ص عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسف، املرجع السابق 11  

.78حسن عيسى،  املرجع السابق، ص   12  

.78ص املرجع السابق، حسن عيسى،   13  

124حسىن عبد احلميد ، املرجع السابق ، ص  14  

.72عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسف، املرجع السابق، ص  15  

عية الساحة املركزية بن عكنون، اجلزائر، الطبعة الرابعة، سنة إبراهيم منصور اسحاق، موجز يف علم اإلجرام و علم العقاب، ديوان املطبوعات اجلام 16

.151م، ص 2009  

.372م،ص 2010، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، بدون طبعة، سنة "دراسة مقارنة" عمر خوري، السياسة العقابية يف القانون اجلزائري 17  

؛ عبد الرحيم اجلامعي، السجون وتنفيذ العقوبة 73عدد السجون ال يتجاوز سجني، و   70.000حيث بلغ عدد السجناء يف املغرب مايقارب 18 

.   3م، ص2012نوفمرب سنة  24و 23السالبة للحرية ومتطلبات اإلصالح، ندوة مراكش،  

http://www.bloq.saeed.com/
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  .2، البليدة، اجلزائر، بدون تاريخ انعقاد، ص"منوذج لإلصابة مبرض السيدا" فتيحة كركوش، اإلرشاد يف الوسط العقايب  19

 .373د عمر خوري، املرجع السابق، ص 20

   11:00: ، على الساعة2014-11-19، بتاريخ   http// dzactiviste. Info على املوقعبودية خالد، السجون اجلزائرية ختتنق ،  21

نبيه، املؤسسات ؛ نسرين عبد احلميد   New d . bbc.com أمحد مقعاس، اليوم العاملي حلقوق االنسان وإصالح السجون يف اجلزائر 22

  . 227م، ص  2009العقابية وإجرام األحداث، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر،الطبعة األوىل،  سنة 

  .375د عمر خوري، املرجع السابق، ص 23

  مرجع سابق خالد بودية،   24

   .230نسرين عبد احلميد نبيه، املرجع السابق، ص  25

 . مرجع سابق خالد بودية،  26

  .375د عمر خوري، املرجع السابق، ص  27

 .84م، ص 2012د حممد صغري سعداوي، عقوبة العمل للنفع العام، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، بدون طبعة،  سنة 28

  .85اىل 38د حممد صغري سعداوي املرجع السابق ، ص  29

  .126حسىن عبد احلميد، املرجع السابق، ص   30

 .375ي، املرجع السابق، ص د عمر خور 31

   www-achrs.org/dp/report: على املوقع م يف اجلزائرداالزبري فاضل، عقوبة اإلع 32

وىل، سنة عمر عبد اهللا املبارك الزواهرة، العنف داخل مراكز اإلصالح والتأهيل أسبابه وأمناطه، دار احلامد لنشر والتوزيع ، األردن، الطبعة األ 33

 .31م،ص 2013

 18؛ وهذا ماتناوله املؤمتر الدويل الثاين حول االحنرافات يف الوسط السجين املنعقد بالصخريات من 125حسين عبد احلميد، املرجع السابق، ص  34

 جمال دولة من بينها اجلزائر، يندرج هذا اللقاء يف إطار مشروع التعاون املغريب الربيطاين يف 20م، املغرب، يضم حوايل 2007أبريل سنة  20 إىل

ووزارة العدل املغربية و مديرية السجون وإعادة اإلدماج مبشاركة خرباء ة اختصاصيني ميثلون السجين و ينظم بالتعاون بني السفارة الربيطانية بالرباط 

 .دولة 20حوايل 

  .59إىل  55عمر عبد اهللا املبارك الزواهرة، املرجع السابق ، ص  35
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  �محلایة القانونیة من البطاا

  بقمل 
  مسعود�خث���: �ستاذ��  وقر�ن��������������������عبد�ا��ليم�ب:�ستاذ�

  "ب"  أستاذ�مساعد�قسم�                                 " ب"أستاذ�مساعد�قسم�

  �لية�ا��قوق�و�العلوم�السياسية����������ة�ا��قوق�و�العلوم�السياسية������لي

  املركز�ا��ام���غرداية                        جامعة�عمار�ثيلي����غواط��

  

  ملخص المداخلة

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لكل شخص احلق يف  23جاء يف املادة    

العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق احلماية من 

ها الدستور ، وهو نفس املبدأ الذي كرسته معظم دساتري العامل ومن.. البطالة

، " ..لكل املواطنني احلق يف العمل" من منه  55اجلزائري حيث جاء يف املادة 

، ...و�ذا وضعت التشريعات الدولية الداخلية القواعد األساسية ملكافحة البطالة

هذه املعضلة والعائق الكبري يف طريق تقدم الدولة ومنوها، بل إنه ليس من املبالغ 

أصبحت اليوم من األسباب الرئيسية اليت تطيح  فيه القول بأن البطالة

باحلكومات واألنظمة، وأضحي احلد منها من األهداف الرئيسة واألولية ألي 

برنامج سياسي أو انتخايب، هلذه األسباب ولغريها سن املشرع ترسانة من 

النصوص القانونية، وصادق على العديد من االتفاقيات سواء تلك املتعلقة 

.  البطالة أو تلك املتعلقة بتشغيل الشباب وتشجيع االستثمار بالتامني على

وحنن من خالل هذه املداخلة حناول تسليط الضوء على بعض هذه القوانني 
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والنظر يف مدي توافقها مع متطلبات وحاجيات مقومات ا�تمع اجلزائري، 

نماذج إىل ببعض ال وذلك بطريقة نقدية حتمل يف طيا�ا جانبا تطبيقيا باإلشارة

  .واإلحصائيات

  :الكلمات المفتاحية باللغة العربية

   .البطالة ، الوكالة ، التشغيل ، القروض ، الفائدة، التأمني، الدعم 

  مقدمة 

لكل شخص احلق يف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن   

عاملي حلقوق من اإلعالن ال 23هكذا جاء يف املادة .. له حق احلماية من البطالة

من الدستور اجلزائري  55اإلنسان، وهو نفس املبدأ الذي جاء يف نص املادة 

، و�ذا وضع املشرع األساس القانوين " لكل املواطنني احلق يف العمل" بقوهلا 

والقاعدة األساسية ملكافحة البطالة، هذه املعضلة والعائق الكبري يف طريق تقدم 

ن املبالغ فيه القول بأن البطالة أصبحت اليوم من الدولة ومنوها، بل إنه ليس م

األسباب الرئيسية اليت تطيح باحلكومات واألنظمة، وأضحي احلد منها من 

  .األهداف الرئيسة واألولية ألي برنامج سياسي أو انتخايب

وحىت وإن مل تكن ظاهرة البطالة معروفة يف اجلزائر خالل سنوات الرخاء 

ينات والسبعينات، وإىل منتصف الثمانينات حبكم االقتصادي يف سنوات الست

املوارد البرتولية الكافية نتيجة ارتفاع أسعار البرتول آنذاك، ولكن مبجرد أن بدأت 

هذه األسعار يف االخنفاض حىت تنامت هذه الظاهرة بشكل متسارع، بل ويف 

مدة قصرية أصبحت تشكل أحدى أهم االنشغاالت والتحديات االقتصادية 

تماعية للدولة؛ حيث تشري العديد من التقارير الرمسية إىل أن مستوى واالج
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سنة  % 28إىل  1987يف  % 17البطالة يف اجلزائر بدأ يف االرتفاع من 

، هذه االرتفاع الذي جاء نتيجة 1999سنة   %30ليصل حدود  1995

ها عدة عوامل مرتابطة، أبرزها سياسات إعادة اهليكلة االقتصادية اليت شرعت في

هذه بعد دخوهلا يف مفاوضات التصحيح اهليكلي القتصاديا�ا مع املؤسسات 

املالية الدولية؛ هلذه األسباب ولغريها سن املشرع ترسانة من النصوص القانونية، 

وصادق على العديد من االتفاقيات سواء تلك املتعلقة بالتامني على البطالة أو 

  .1ستثمارتلك املتعلقة بتشغيل الشباب وتشجيع اال

وحنن من خالل هذه املداخلة حناول تسليط الضوء على بعض هذه القوانني 

والنظر يف مدي توافقها مع متطلبات وحاجيات مقومات ا�تمع اجلزائري، 

وذلك بطريقة نقدية حتمل يف طيا�ا جانبا تطبيقيا باإلشارة إىل ببعض النماذج 

كيف جتسدت السياسة القانونية   :وعليه نطرح اإلشكالية التالية.. واإلحصائيات

اليت انتهجها املشرع يف مكافحة البطالة وتشجيع الشغل؟ و إىل أي مدي كانت 

  ؟..هذه القوانني متناسبة مع مقومات ا�تمع اجلزائري

 :وسنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكاليات وغريها من خالل العنصرين التاليني

  ،سياسة المشرع في تشجع الشغل : أوال 

  سياسة المشرع في التأمين علي البطالة: نيا ثا

  سياسة المشرع في تشجع الشغل: المبحث األول 

يف سبيل مكافحة البطالة وتشجيع الشغل عمل املشرع على إنشاء عددا من 

املؤسسات  والوكالة لتحقيق هذا الغرض، حيث تتمحور أهدافها اإلسرتاتيجية 

تطبيق أجهزة وبرامج ترقية  حول ختـفيف الضغط على سوق الشغل من خالل
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الشغل اليت متوهلا الدولة، واليت تعترب إحدى ركائز املساعي الرامية إىل حماربة 

  : البطالة والتشجيع على اإلدماج املهين وتتمثل هذه الوكاالت يف 

الوكالة الوطنية للتشغيل، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وكالة التنمية  -

كالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، ومؤخرا مت إنشاء املرصد الو . االجتماعية

غري أنه ال يسع هذه املداخلة التطرق لكل .الوطين للتشغيل و مكافحة الفقر

هذه الوكاالت، لذلك سنسلط الضوء على أمهها وخنص بالذكر الوكالة الوطنية 

  .والوكالة الوطنية للتشغيل  لدعم وتشغيل الشباب

  إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : المطلب األول 

  التعريف بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب: الفرع األول 

الوكالـة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هيأة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية  

املعنوية واالستقالل املايل، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد احللول 

إلجراءات املتخذة ملعاجلة مشكل البطالة يف ظل املرحلة املالئمة ضمن سلسلة ا

االنتقالية لالقتصاد اجلزائري، مقرها باجلزائر وهلا فروع يف كامل الرتاب الوطين 

  2.تقريبا

  : من األهداف األساسية هلذا اجلهاز 

  .تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب املبادرات -

  .امية إىل ترقية تشغيل الشبابتشجيع كل األشكال واإلجراءات الر  -

  :وبذلك ميكن باختصار تقدمي املهام األساسية للوكالة على النحو التايل 

تقدمي الدعم واالستشارة للشباب أصحاب املبادرات وذوي املشاريع  -

  .االستثمارية 
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إعالم الشاب املستثمر مبختلف اإلعانات واالمتيازات والقوانني املتعلقة  -

  .مبمارسة نشاطه

مساعدة ذوي املشاريع لدي املؤسسات واهليئات املعنية بإجناز االستثمارات، 

ومتابعتها مع احلرص على احرتام بنود العقد، وذلك بضمان متابعة ومرافقة 

املؤسسات املصغرة سواء خالل فرتة اإلجناز أو بعد االستغالل وحىت يف حالة 

  .3توسيع النشاط

مقاولة أو مؤسسة أو بنك إذا كان هدفها إبرام االتفاقيات مع كل هيئة أو 

التعاون مع الوكالة إلجناز برامج للتكوين والتشغيل لدي املستخدمني العموميني 

  .4أو اخلواص

تقوم الوكالة بتكليف من يقوم بإجناز دراسات اجلدوى بواسطة مكاتب 

الدراسات، وتطبق كل تدبري من شانه رصد املوارد املخصصة للتمويل 

  5النشاطات

نشري أنه يقوم بتسيري الوكالة جملس توجيه يتكون من عدد من ممثلي بعض 

الوزارات وبعض اإلطارات املعينة، ومدير عام وجلنة مراقبة تتكون من ثالثة 

أعضاء يعينهم جملس التوجيه، ميارسون الرقابة الالحقة ألعمال الوكالة، كما تتوفر 

 .6يشالوكالة على هيكل مركزي مكلف بالرقابة والتفت

  كيفية تمويل الوكالة للمشروعات : الفرع الثاني 

هذه القروض موجهة للشباب البطال من أصحاب املبادرات لالستثمار يف 

إىل  19مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا للعمل، وترتاوح أعمارهم مابني 

مناصب دائمة،  3سنة عند توفر املؤسسة  40سنة، وميكن رفع السن إىل  35
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ن ميتلك صاحب املشروع مؤهالت مهنية أو مهارات فنية يف النشاط وجيب أ

  .الذي يقرتحونه، وكذلك االستعداد للمشاركة مبسامهة شخصية يف متويل املشروع

وباستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن اجلهاز ميول كل نشاطات اإلنتاج 

اري قد يصل حىت  واخلدمات مع مراعاة عامل املردودية يف املشروع حبجم استثم

تتمثل استثمارات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب يف مليون دينار جزائري، و  10

, إنشاء املؤسسات املصغرة اجلديدة من طرف الشباب أصحاب املشاريع املؤهلني

ووضع ،7ومن اجل ذلك أوجد املشرع الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب

هذه القروض و بذلك متنح اإلعانة من  بعض الشروط واإلجراءات لالستفادة من

حيث مت رفع احلد األقصى لالستثمار    الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب

إىل عشرة ماليني دينار ) دج 4.000.000(من أربعة ماليني دينار

و مشكل امتداد بعض املؤسسات املصغرة اليت عرف   )دج10.000.000(

اجي و السوق أو يف جمال خلق سواء على الصعيد اإلنت  ,نشاطها توسعا

و اليت جتد نفسها يف حالة عدم إمكانية توسيع قدرا�ا احملدودة , مناصب الشغل

اإلجراءات القانونية للجهاز اليت ال ترافق إال املشاريع اجلديدة، ويتمثل متويل 

  :الوكالة للمؤسسات املصغرة يف صيغتني

  : رتكيبة املالية من حيث تتشكل االستثمار أو ال:  التمويل الثنائي 

  .اليت تتغري قيمتها حسب مستوى االستثمار, ملسامهة املالية للشاب املستثمرا                

  .لقرض بدون فائدة الذي متنحه الوكالة و يتغري حسب مستوى االستثمارا                      

  : جلدول التايلموضحة يف ا الرتكيبة املالية لالستثمار حسب هذه الصيغة

  ":هيكل مالي للتمويل الثنائي 



 
175 

 

المساهمة   

الشخصية 

 للمستثمر

القرض بدون فائدة 

 من طرف الوكالة

قيمة االستثمار : 1المستوى 

 دج 2.000.000من    أقل
75% 25% 

قيمة االستثمار : 2المستوى 

دج و  2.000.001    ما بين

10.000.000 

80% 20% 

     

الرتكيبة املالية لالستثمار  ذه الصيغة يتشكل االستثماريف ه: التمويل الثالثي 

  : من

  .اليت تتغري قيمتها حسب مستوى االستثمار ،املسامهة املالية للشاب املستثمر -

  .القرض بدون فائدة الذي متنحه الوكالة و يتغري حسب مستوى االستثمار -

تم ضمانه القرض البنكي الذي خيفض جزء من فوائده من طرف الوكالة و ي -

  .8من طرف صندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض

: هي موضحة يف اجلدول التايل   الرتكيبة املالية لالستثمار حسب هذه الصيغة

      

المساهمة الشخصية 

 للمستثمر

القرض بدون فائدة 

 من طرف الوكالة

 القرض البنكي

مناطق الالمناطق  المناطق المناطق 
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 األخرى الخاصة األخرى الخاصة

05% 05% 25% 70% 70% 

08% 10% 20% 72% 70% 

 :دول التالي جأما تخفيض معدالت الفائدة فهي موضحة في ال

 قطاعات االستثمار
المناطق 

 الخاصة

المناطق 

 األخرى

الري  ،الفالحة(القطاعات األولية 

 )والصيد البحري
90% 75% 

 %50 %75 القطاعات األخرى

  

ثمار بإيداع امللفات على مستوى فرع الوكالة، للدراسة، و إعداد ومير إجناز االست

بعدها يتم إيداع امللفات لدى . دراسة االستثمار و تسليم شهادات التأهيل

 .9البنوك و التفاوض معها للحصول على موافقة لتمويل االستثمار

  تقييم دور الوكالة في الحد من البطالة: الفرع الثالث 

لية للبطالة، خاصة لدى الشباب، تعد وكالة دعم وتشغيل نظرا للوضعية احلا

الشباب األداة احملورية اليت ترتكز عليها سياسة خلق مناصب الشغل، ويعد اليوم 

  .اجلهاز األكثر جلبا للقدرات اإلبداعية الشبابية إىل حد ما

يبني  10وللوقوف على إجنازات الوكالة نضع بني أيدي القارئ اجلدول الذي التايل

  :املؤسسات املصغرة املمولة من طرف الوكالة حسب كل نشاط 
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الوكالة حسب  كل نشاط من طرف   المؤسسات المصغرة الممولة

 .2006/ 31/12  حتى

التكلفة المتوسطة 

لمؤسسة مصغرة بالدينار 

 الجزائري

  تكلفة االستثمار

 بالدينار الجزائري

متوسط عدد 

مناصب 

الشغل في كل 

 مؤسسة

عدد مناصب 

  الشغل

  عدد النسبة

 المشاريع

قطاع نشاط 

 االستثمار

نقل  12010 16.76 30069 3 21082736497.00 1755432.00

 المسافرين

 نقل البضائع 10399 14.52 21389 2 20720120614.00 1992511.00

 الخدمات 20042 27.98 55735 3 34137088041.00 1703278.00

 الفالحة 9117 12.73 23417 3 17042731970.00 1869336.00

الصناعة  10632 14.84 38195 4 20537495220.00 1931668.00

 التقليدية

  الصناعة  3643 5.09 13412 4 9824958022.00 2696942.00

البناء   2683 3.75 10823 4 6342169909.00 2363835.00

وأشغال 

  عمومية

الصناعة  1733 2.42 4346 3 2202226753.00 1270760.00

 واألعمال

 الحرة

 الصيانة 1023 1.43 2856 3 1500611574.00 1466873.00

 الري 176 0.25 756 4 818586433.00 4651059.00

 الصيد 180 0.25 830 5 673017632.00 3738987.00

 المجموع 71638 100 201828 3 134881742665.00 1882823.00

 

إحداث  ملف قادر على 71638نالحظ من اجلدول أن الوكالة مولت 

. ج.د 134881742665ـ منصب شغل بتكلفة تقدر بـ 201828

ويتضح كذلك أن اخلدمات تستحوذ على أكرب نسبة من املشاريع املؤهلة وهي 

، وهذا راجع إىل شهادات التأهيل املقدمة من طرف الوكالة إىل 27.98%
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له  الشباب ذوي املشاريع، مما يدل على أن الشباب مهتم أكثر �ذا القطاع ملا

من دور يف التنمية و كذا حتقيق األرباح املرجوة، مث يليه قطاع نقل 

، كما يبدو أن الصناعات  %14.52ونقل البضائع %16.76املسافرين

التقليدية و احلرفية بدأت تنال نصيبها من اهتمام الشباب و ذلك بعد 

  . 11اإلجراءات التنفيذية اليت اختذ�ا الدولة اجتاه هذا القطاع

بإجراء مقارنة بسيطة بني حجم االمتيازات املمنوحة من طرف الوكالة، ولكن 

وحجم اإلقدام عليها جلدنا بونا شاسعا، إذا ملاذا ال يقدم الشباب على التعامل 

  .بالوكالة ؟ بالرغم من نسبة البطالة بينهم

هذا األمر يقودنا إىل الرجوع إىل الشروط واإلجراءات املتبعة من طرف الوكالة 

يل املشروعات، فقد رئينا أن الوكالة تعتمد على صيغتني األوىل ثنائية أي بني لتمو 

صاحب املشروع والوكالة، ولكن الدعم املقدم من طرف هذه األخرية بسيط 

مقارنة بالنسبة اليت يشرتط على الشاب تقدميها، األمر الذي جيعل من هذه 

تمويل الثالثي وهي تساعد  أما الصيغة الثانية وهي صيغة ال...الصيغة غري فعالة 

كثريا على إجناز املشاريع الكربى لوال اشرتاط الوكالة من صاحب املشروع 

التعامل مع البنك الذي يعتمد على الفوائد الربوية، ومعلوم أن الربا حرام شرعا 

وهو ما يربر عزوف أغلب الشباب  12.."واحل اهللا البيع وحرم الربا" قال تعلى

كالة، حيث يغلب على ا�تمع اجلزائري الوازع الديين، وال على التعامل مع الو 

ترضي أي عائلة مسلمة االستفادة أموال مزجت بفائدة ربوية، بل إن ا�تمع 

  .    يستهجن وينظر نظرتا دونية ألصحاب املشاريع املمونة من طرف الوكالة
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  برنامج اإلدماج المهني في عالم الشغل: المطلب الثاني 

  أهداف اإلدماج المهني وشروطه: ل الفرع األو 

  الهدف من اإلدماج المهني: أوال 

أمام تزايد عدد خرجيي اجلامعات واملدارس واملعاهد وحاملي الشهادات والبطالني 

عموما، وجد املشرع نفسه جمربا على البحث عن صيغة إلدماج هذه الفئة يف 

هذا   يسطر يدة، وعليه عامل الشغل، وذلك يف سبيل احلد من نسبة البطالة املتزا

   :  الربنامج عدة أهداف ميكن تلخيصها فيما يلي 

اهلدف الرئيسي من هذا الربنامج هو إحلاق الشباب البطال بعامل الشغل وهو ما 

  طاليب  للشباب  املهين  اإلدماج  يتضح من تسميته، وذلك عن طريق تشجيع

 السيما  الشباب  تشغيل  ترقية  إىل  الرامية  والتدابري  النشاطات  وكافة العمل

ومن بني األهداف منح . 13والتوظيف  التشغيل برامج يعتمد على التكوين  عرب 

  الشباب املدجمني خربة كافية قبل التحاقهم رمسيا بالعمل  

يساعد هذا الربنامج إبعاد الشباب عن عامل اجلرمية وحماولة رسم مستقبل حليا�م 

 :العمل   من طاليب  فئات  (3)  ثالث  إىل  امجهذا الربن  ويوجه .املهنية 

 السامني والتقنيني  التعليم العايل  شهادات  حاملي  الشباب  : األوىل  الفئة

 .املهين الوطنية للتكوين  املؤسسات  خرجيي

  مراكز  و  الوطنية  الثانوي للرتبية  التعليم  خرجيي  الشباب  :  الثانية  الفئة

   .متهينيا  تربصا  الذين تابعوا  أو  املهين  التكوين

  . تأهيل  وال تكوين  بدون  الشباب  :  الثالثة  الفئة
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ويتم اإلدماج داخل املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري أو االقتصادي 

  14العمل طاليب فئات  إدماج  على  ويرتتب والتجاري أو يف املؤسسات اخلاصة،

إدماج املهين لدي املؤسسات املذكورة بينما يوجه   عقود  إبرام  أعاله املذكورين

املستفيدون من عقود تكوين إىل ورشات األشغال املختلفة التابعة للجماعات 

  .  احمللية يف خمتلف النشاطات أو لدي احلرفيني اخلواص

  سنة حسب نوع املؤسسة، حيث تكون اإلدماج  عقد  مدة  هذا ويتم حتديد

  واحدة  وسنة بالنسبة للمؤسسات االقتصادية،  تجديدلل  قابلة  غري  واحدة

لإلدارات   بالنسبة  املستخدم  على طلب  بناء  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة

  غري  واحدة  سنة الورشة، و  العمومية، أم بالنسبة لورشات األشغال فبمدة

   .احلرفيني  للتكوين لدى  بالنسبة  للتجديد  قابلة

من عقود اإلدماج من أجرة شهرية حتدد باالستناد النقطة  ويتقاض املستفيدون

، 15االستداللية لكل صنف وذلك باالعتماد علي القوانني الصادرة يف هذا ا�ال

وعليه يقاضي حاملي شهادات التعليم أو خرجيي املعاهد الوطنية من منحة 

، 11600دج شهريا مع اقتطاع مصاريف التأمني تصبح  12000قدرها 

دج  8000بة للمستوي الثانوي وخرجيي مركز التكوين فتقدر املنحة ب وبالنس

بعد اقتطاع مصاريف التأمني، وبالنسبة للصنف املتبقي  7400شهريا لتصبح 

دج وإذا   12000فاملنحة تكون حسب مدة الورشة إذا كانت سنة فتقدر ب 

دج، كما يستفيد هذا الصنف أي الشباب  6000أشهر فتقدر ب 6كانت 

ون يف إطار عقود تكوين وإدماج من منحة شهرية عندما يتابعون تربصا املدجم

   16.تكوينيا عند حرفيني
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 عقود  من  الشباب املستفيدين  توظيف  على  ونشري يف هذا الصدد أنه يرتتب

 يف  األجور  يف  الدولة  مسامهة  العمومية واخلاصة  املؤسسات  لدى  اإلدماج 

  .17وفق نسب حمدد قانونا حسب كل صنف عمل مدعم وذلك  عقد  إطار 

  الشباب  يوظفون  الذين  واحلرفيون املعلمون  املستخدمون  بيمنا يستفيد

ألحكام   طبقا  اجلبائي  الطابع  ذات  احملفزة  التدابري  اجلهاز من  يف  املدجمني

  2006  سنة  ديسمرب  26يف  املؤرخ   06 - 24  رقم  القانون  من 59

  . 2007بقانون املالية لسنة واملتعلق 

 شروط اإلدماج المهني  : ثانيا   

وضع املشرع بعض الشروط املوضوعية والشكلية لتنفيذ عقود اإلدماج، فال 

  : اإلدماج إىل توفرت فيه الشروط التالية  عقود  يستفيد من

  لوضعيته  مثبت سنة،  35  إىل  18  من  بالغ،  جزائرية  جنسية  ذوي - 

  التعليمي ملستواهم ومثبت  الشهادات  على  حائز الوطنية،  اخلدمة  إزاء

 الوكالة  لدى  مبتدئ  عمل  كطاليب  ومسجل املهنية واملؤهالت  ولتأهيلي

 .  إقامتهم  مكان  يف  املوجودة للتشغيل  احمللية

 العمل  طاليب  للشباب  بالنسبة سنة  16  إىل  السن  شرط ختفيض  وميكن  

 تعرف والتخصصات اليت الفروع  يف  تكوين  متابعة  يقبلوا أن   شريطةاملبتدئني

  .18التشغيل  سوق  يف عجزا 

 الشهادات  حاملي  إدماج عقود  من  املستفيدين عدد  يتعدى  أال  مث جيب 

 العمال  تعداد  من 15 %    مستخدم  لكل بالنسبة  املهين اإلدماج  وعقود 

  .19عنيةامل  اهليئة ين يف املشغل 
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  النظام  احرتام  هذا النوع من العقود إطار  يف املدجمني  الشباب  على يتعني

 أن  اإلدماج  عقود  من  للمستفيدين املستخدمة، وال ميكن للهيئة  الداخلي

  عليهم إخطار يتعني  بل قانونا  مربرة  أسباب  دون  العقد  لفسخ  يتعرضوا

  عن  إقليميا تصةلمخا  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  ومصاحل  املستفيد كتابيا

  تاريخ  قبل  األقل  على أيام  (7)  سبعة  اإلدماج  عقد  فسخ  يف  نيته

 .املربر لذلك  األسباب  وتوضيح  فسخه

  الوطنية  جتدر اإلشارة إىل أن برنامج اإلدماج املهين يكون حتت تسيري الوكالة

 متابعة  للوالية  التشغيل  ديريةم  مع  باالتصال اليت تضمن 20للتشغيل،

 . اإلدماج  فرتة خالل  ومراقبتهم  وتقييمهم  املستفيدين

 تقييم برنامج اإلدماج المهني: الفرع الثالث 

ال ميكن ألحد أن ينكر أن برنامج اإلدماج املهين قد ساهم بشكل كبري منذ 

ضغط املتزايد انطالقه منذ أكثر من عقد من الزمن يف التخفيف من البطالة و ال

لطاليب العمل، وهو ما جاء على لسان وزبر العمل والتشغيل والضمان 

إن السياسات التنموية اليت مت تبنيها " بقوله  2011االجتماعي بتاريخ أفريل 

منذ بداية األلفية أسفرت على تراجع مطرد ملستوى البطالة حيث اخنفضت 

، غري أن 2010ة سن % 10إىل  1999يف سنة  % 30نسبتها من حوايل 

 % 21,5البطالة يف أوساط الشباب تبقى جد مرتفعة، حيث قدرت بـ  

سنة، كما أن نتائج التحقيقات حول  25و  15بالنسبة لفئة البالغني بني 

التشغيل والبطالة اليت يعدها سنويا الديوان الوطين لإلحصائيات، تشري بوضوح 

من طاليب العمل  % 70تبار أن أن البطالة يف اجلزائر هي بطالة إدماج على اع
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سنة، هذه املعاينة  30هم من الداخلني اجلدد لسوق العمل عمرهم ال يتجاوز 

جعلت السلطات العمومية تتبىن منذ �اية الثمانينات برامج خصوصية �دف 

  .إىل تيسري و تشجيع اإلدماج املهين للشباب

ين للشباب، الذي من ، مت  اعتماد اجلهاز األول لإلدماج  امله1991ففي سنة 

خالله مت دعم استحداث تعاونيات شبانية من جهة، إىل جانب برامج إلدماج 

الشباب مهنيا من خالل فتح ورشات األشغال ذات املنفعة العامة على مستوى 

البلديات، وبعض قطاعات النشاط كقطاع األشغال العمومية والري وقطاع 

  .الغابات

عن طريق الصندوق الوطين لرتقية التشغيل ، مسحت  هذه الرتتيبات اليت مت متويلها

بتخفيف الضغط على سوق العمل من قبل الشباب خالل فرتة التسعينات، 

وهي الفرتة كما هو معروف اليت شهدت تطبيق برنامج التقومي اهليكلي 

   ".لالقتصاد

ها بشكل بعضكر ذ ومع ذلك فإن هذا النوع من الربامج ال خيلو من العيوب ن

   :مبسط

هذا الربنامج مل حيقق اهلدف الرئيسي منه وهو إدماج الشباب يف عامل الشغل، 

 3بسب تسريح هؤالء الشباب بعد إ�اء مدة اإلدماج، باإلضافة إىل أن مدة 

سنوات كحد أقصي غري كافية متاما، لذلك كان من األفضل ترك هذه املدة 

أو تكون حمددة املدة  مفتوحة إىل غاية التحاق الشاب بالعمل أو املهن احلرة،

  .  للتجديد بناءا على انضباط الشاب ولكنها قبلة
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ومن بني العيوب اليت تؤرق طاليب العمل كثرة العراقيل واإلجراءات املفروضة من 

اجل احلصول علي عقد إدماج، فباإلضافة إىل تعسف اإلدارة يف كثري من 

ائق واإلثباتات اليت األحيان، جند أن الشاب جيد نفسه أمام كم هائل من الوث

تزيد الضغط على اإلدارات األخرى وترهق كاهل الشباب، لذلك كان من 

ئق ألن كثري منها يغين عن املمكن تذليل هذه اإلجراءات وتقليل عدد الوثا

    .البعض

كما يعاب على هذا النوع من الربامج عدم كفاية املنحة املخصصة هلا، حبيث   

رورية للشباب خاصة أمام ازدياد تكاليف املعيشة، جند أ�ا ال تليب احلجات الض

لذلك جند انه كان من املمكن وضع صيغتني للمنحة ويكون للشاب حق 

االختيار، حبيث تعتمد الصيغة األوىل على ما هو موجود حاليا، أما الثانية 

حسب كل صنف، ولكن تكون  % 150فتكون املنحة فيها مضاعفة بنسبة 

ادة عبارة عن دين يف ذمة الشاب يتم اسرتجاعه من هذه الزي %100نسبة 

مبجرد التحاق الشاب بالوظيفة أو املهن احلرة، وذلك عن طريق االقتطاع من 

ويتذمر الشباب أيضا من عدم وجود تناسب بني ما  .الراتب أو الدخل الشهري 

حيملونه من شهادة واملؤسسة اليت يتم فيها اإلدماج، نظرا ألن التوجيه يكون 

اختيار الشاب هذا األخري الذي جيد نفسه جمربا يف الكثري من األحيان  حبسب

على اختيار مؤسسة ال يرغب فيها، لذلك جيب على االدراة املكلفة توجيه 

  . هؤالء الشباب حسب إمكانيا�م

كما نشري أنه جيب على الدولة خلق مؤسسات صناعية إنتاجية بدال من 

  .  ما هو موجود من املؤسسات االعتماد الكلى على اإلدارات وعلى
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  سياسة التأمين على البطالة : المبحث الثاني 

إذا كان املشرع يهدف من سياسة التشغيل السالفة الذكر مكافحة البطالة عن 

طريق خلق جهاز لدعم تشغيل وإقراض الشباب، أو عن طريق إدماج الشباب 

، فإن املشرع أراد .. البطال من حاملي الشهادات اجلامعية واملعاهد واملراكز 

   . مكافحة البطالة بطريقة أخرى تتمثل يف التأمني على البطالة

  إنشاء الصندوق الوطني للتامين على البطالة: المطلب األول 

هيئة أو جهاز حتت وصاية وزارة التضامن الصندوق الوطين للتأمني على البطالة 

ايل، وله عدة صالحيات االجتماعي يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل امل

  . متعلقة بالشغل والتامني، ويعتمد على نظام خاص حلساب التأمني

  صالحيات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة : الفرع األول 

يعتمد الصندوق باألساس على االشرتاكات املخصصة ألداء التأمينات، لذلك 

ق هو السهر على جند أنه من بني أهم الصالحيات اليت يتمتع �ا الصندو 

كما يساعد . حتصيل هذه االشرتاكات، ورقابة املنازعات املتعلقة بذلك

الصندوق بالتنسيق مع اجلماعات احمللية واملصاحل العمومية للتشغيل على اخنراط  

  .21البطالني املستفيدين قانونا من أداءات التأمني عن احلياة العملية

ق احتياطيا ماليا يتم اللجوء إليه ومن أجل مواجهة كل الظروف يؤسس الصندو 

  .يف مواجهة األزمات إزاء املستفيدين يف مجيع الظروف

إحداث أعمال لفائدة الشباب البطالني، أيضا ومن بني املهام املوكلة للصندوق   

وذلك باالتصال مع املؤسسات املالية والصندوق الوطين لرتقية الشغل، حيث 
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ت املتعلقة ببعض األعمال وكذلك األجور يشرف على التمويل اجلزئي للدراسا

  .وجماالت التشغيل

كما يتكفل بالدراسات التقنية هلذه املشاريع ويتم ذلك باالتصال مع املصاحل   

العمومية للتشغيل، ويقدم املساعدة للمؤسسات اليت تواجه صعوبات يف أعماهلا 

      .22من اجل احملافظة على مناصب الشغل املتواجدة على مستواها

  نظام عمل الصندوق الوطني للتأمين  : الفرع الثاني 

نتناول حتت هذا العنوان املدة اليت يتكفل �ا نظام التأمني على البطالة وكيفية 

حساب تعويض التامني علي البطالة، وذلك على ضوء املرسوم التنفيذي 

94/189 23 .  

 طالةشروط االنخراط في الصندوق الوطني للتأمين علي الب: أوال 

ونشري أن قضية التأمني على البطالة تنحصر يف األجراء املنتمني للقطاع 

االقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية بتقليص 

  . 24عدد العمال أو إل�اء نشاط املستخدم

  :داءات التأمني عن البطالة أن تتوفر يف اجلري الشروط التاليةأجيب لالستفادة من 

سنوات على  3ن يكون منخرطا يف الضمان االجتماعي مدة إمجالية قدرها أ

أن يكون مسددا  -أن يكون مثبتا يف اهليئة املستخدمة قبل التسريح -األقل

أن ال يكون قد رفض عمال أو  -أشهر على األقل  6الشرتاكاته بانتظام منذ 

ل الذين مت أن يرد امسه يف قائمة العما - تكوينا حتويليا قصد شغل منصب 

أن يكون  -تسرحيهم يف إطار تقليص العمال أو انتهاء نشاط صاحب العمل

أن يكون مسجال كطالب عمل لدي املصاحل املكلفة  -مقيما يف اجلزائر
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املعدل للمرسوم  98/07بالتشغيل منذ شهرين بناءا على ما جاء به القانون 

 .25الذي كان ينص على مدة ثالثة أشهر 94/11التنفيذي 

  مين على البطالةأق المنخرطين في نظام التحقو : انيا ث

  : يرتتب على قبول األجري يف نظام التأمني على البطالة من احلقوق التالية 

التعويض  -احلق يف جمموع األداءات للضمان االجتماعي املستحقة لألجراء 

لعائلية املنح ا -أداءات عينية للتأمني عن املرض واألمومة  -الشهري عن البطالة 

اعتبار فرتة التكفل بالنسبة لنظام التامني عن البطالة كفرتة نشاط لدي نظام  -

  .االستفادة من رأمسال الوفاة لفائدة ذوي احلقوق  - التقاعد

سنوات كما ذكرنا وذلك بتطبيق  3وحيدد تعويض التامني على البطالة ملدة 

  : النسب التنازلية التالية 

  ل الربع من مدة التكفل من األجر املرجعي خال 100%

     من اآلجر املرجعي خالل الربع الثاين من مدة التكفل  80%

  من األجر املرجعي خالل الربع الثالث من مدة التكفل  60%

  من اآلجر املرجعي خالل الربع الثاين من مدة التكفل  50%

جمال  ويتحمل نظام التامني على البطالة االلتزامات املرتتبة على املستخدم يف

  . 26من األجر الوطين املضمون %15الضمان االجتماعي، وذلك بنسبة 
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منح القروض من طرف الصندوق الوطني للتأمين على : المطلب الثاني 

  البطالة

يساهم الصندوق الوطين للتامني على البطالة يف خلق مشاريع ونشاطات 

حمددة، ولكن ومؤسسات مصغرة لفائدة الشباب البطال وفقا لشروط وكيفيات 

  . املالحظ هو كثرة العراقيل واملشاكل الىت قد حتول دون حتقق أهدافه

  كيفية االستفادة من دعم نشاطات البطالين ذوي المشاريع : الفرع األول  

  شروط االستفادة من دعم نشاطات البطالين ذوي المشاريع:  أوال 

باب البطال يهدف املشرع من خالل هذا الربنامج إىل مساعدة ودعم الش

من أجل استحداث نشاطات إنتاج للسلع  50إىل  30والبالغني من العمر 

 :، وذلك استنادا إىل الشروط التالية 27واخلدمات وتوسيعها

يبلغ من  -  28ماليني دج 10أال تتجاوز قيمة القروض املمنوحة لالستثمار مبلغ 

مسجل  -جلزائريةمقيم باجلزائر وان حيمل اجلنسية ا - سنة  50إىل  30العمر 

لدي الوكالة الوطنية للتشغيل منذ شهر واحد على األقل أو أن يكون مستفيدا 

مل يستفد من قبل من إعانة  -من تعويض الصندوق الوطين للتأمني على البطالة

أال  -ميلك املؤهالت ذات الصلة بالنشاط   -عمومية يف إطار إحداث النشاط

أن يكون  -شهرا على األقل  12نذ يكون قد مارس نشاطا حلسابه اخلاص م

 .قادرا على املسامهة يف متويل املشروع 

ومن أهم النشاطات املمونة من طرف الربنامج كافة نشاطات اإلنتاج واخلدمات 

باستثناء نشاطات إعادة البيع دون حتويل املنتوج، ومن بني النشاطات املمونة 

  .29قطاع الفالحة والصيد البحري والري
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  المتيازات الممنوحة للبطالينا: ثانيا 

مينح الصندوق الوطين للتامني على البطالة كثري من االمتيازات لذوي املشاريع 

  : من أمهها

مرافقة شخصية من خالل مستشار مساعد عرب كامل  –قرض بدون فائدة 

 %75ختفيض نسبة الفائدة عل القروض البنكية، بنسبة  –مراحل املشروع 

يف  %60بقطاع الري والفالحة والصيد البحري، ونسبة عندما يتعلق املشروع 

عندما ينجر املشروع يف مناطق  % 95باقي القطاعات، وختفض النسبة إىل  

 .عندما ينجز املشروع يف اجلنوب أو اهلضاب العليا  % 80خاصة، وإىل نسبة 

ومن بني االمتيازات جند أن صاحب املشروع يستفيد من اإلعفاء من الرسم على 

على احلقوق  % 5يمة املضافة بالنسبة للتجهيزات املتعلقة باملشروع، ونسبة الق

  .اجلمركية، اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

  تمويل المشروع : ثالثا 

ماليني دج كحد أقصي ويكون التمويل  10التكلفة اإلمجالية للمشروع ب  تقدر

  :على النحو التايل

ماليني دج تكون املسامهة الشخصية بنسبة  5إذا كانت قيمة القرض أقل من 

 % 29من املبلغ اإلمجايل لالستثمار، ويقدر القرض الذي مينحه البنك  1%

املبلغ  % 70املبلغ اإلمجايل لالستثمار، أما القرض البنكي فال يتجاوز نسبة 

 10ماليني دج إىل  5وإذا كانت قيمة القرض ما بني  .اإلمجايل لالستثمار

املبلغ اإلمجايل لالستثمار،   % 2تكون املسامهة الشخصية بنسبة ماليني دج، 

املبلغ اإلمجايل لالستثمار، أما القرض  % 28ويقدر القرض الذي مينحه البنك 



 
190 

 

املبلغ اإلمجايل لالستثمار، باإلضافة إىل أن  %70البنكي فال يتجاوز نسبة 

  .30هناك اعتبارات خاصة باملنطقة اليت يتم فيها االستثمار

  تقييم دور الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في التشغيل  : الفرع الثاني 

  :ميكن إمجال أهم نقاط التقييم يف العناصر التالية 

ال شك يف أن الصندوق ساهم إىل حد ما يف تعويض املسرحني من العمال، 

عن وبالتايل التقليل من البطالة، ومع ذلك فإن قضية التأمني عن البطالة ناتج 

قضية اخلصخصة املنتهجة من طرف الدولة واليت ينتج عنها تسريح اآلالف من 

العمال، وبالتايل فإن اإلشكالية يف قضية خصخصة املؤسسات، ويتوجب على 

الدولة خلق مؤسسات اقتصادية بالتعاون مع اخلواص والشركاء، يف مواجهة 

  . تسريح العمال

لشباب عن طريق القروض املسامهة يف إحداث نشاطات ودعم مشاريع ا

ولكن اإلشكالية بالنسبة هلذا النوع من القروض هو اعتمادها على ... املمنوحة

الفوائد الربوية، وهو ما يفسر عزوف البطالني عن مثل هذه الربامج، وحىت وإن مت 

ا�تمع ألن أكثرها  احتياجاتإنشاء مشاريع ومؤسسات فإ�ا بعيدة كل البعد 

متناسبة مع احمليط  بعض ا�االت غري املهمة أو غرييتعلق باخلدمات أو 

   .االقتصادي

  :الخاتمة 

بالرغم من أننا نثمن ونقدر ا�هودات اليت تقوم �ا احلكومة  يف سبيل التخفيف 

من حدة البطالة، خاصة يف جمال تشجيع الشغل ودعم الشباب وإدماجهم 
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داء بعض املالحظات والتأمني على البطالة، إال أن ذلك لن يقعدنا عن إب

  :والتوصيات املستخلصة من خالل هذه املداخلة واليت من أمهها

ضرورة إلغاء الفائدة الربوية على القروض املمنوحة يف إطار الربامج املتعلقة بدعم 

الشباب، واالعتماد على إجراءات بديلة ال تتعارض مع مقومات ا�تمع 

  ..وغريها  اجلزائري، كاملشاركة يف املشاريع والضمان

ضرورة خلق مؤسسات إنتاجية كبرية من طرف الدولة ملساعدة املؤسسات 

ن وذلك ع... الصغرية املنجزة من طرف الشباب على النهوض والتطور والنجاح 

  .طريق التعقد مع هذه املؤسسات

ضرورة مراعاة احمليط االقتصادي واحتياجات السوق الوطنية عند خلق هذا النوع 

والرتكيز على املشاريع اإلنتاجية بدال من اخلدماتية وذلك عن من املؤسسات، 

  ...طريق التعاقد مع مستثمري الدول الصناعية النامية مثل الصني واهلند

وضع صيغتني للمنحة املخصصة للشباب يف عقود اإلدماج  حبيث يكون 

للشاب حق االختيار، حبيث تعتمد الصيغة األوىل على ما هو موجود حاليا، أما 

حسب كل صنف، ولكن  % 150الثانية فتكون املنحة فيها مضاعفة بنسبة 

من هذه الزيادة عبارة عن دين بدون فائدة يف ذمة الشاب  %100تكون نسبة 

يتم اسرتجاعه مبجرد التحاق الشاب بالوظيفة أو املهن احلرة، وذلك عن طريق 

احلصول على  االقتطاع من الراتب أو الدخل الشهري، كما جيب تذليل إجراءات

  .هذه العقود
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ضرورة إعادة النظر يف قضية خصخصة املؤسسات الىت تعترب السبب الرئيسي ىف 

تسريح العمال، والبحث عن صيغ مكملة للتأمني عن البطالة أل�ا يف احلقيقة 

  .تعترب بطالة مقنعة

  :الهوامشقائمة   
بطالة، مداخلة ضمن امللتقي العلمي أمحد سليمان، السياسة العامة يف جمال التشغيل ومكافحة ال -1

حوله السياسة العامة ودورها يف  بناء الدولة وتنمية ا�تمع، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .، غري منشور2009افريا  26/27الطاهر موالي سعيدة 

املتعلق بإنشاء  1996سبتمرب  8املؤرخ يف  96/296يذي رقم من املرسوم التنف 3و  2ويتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطين أنظر املادة  - 2

   . 52الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب، ج ر ع 

 الندماج يف االقتصاد العاملي علىأنظر أكثر تفاصيل البحث املعنون ببحث حول دور املؤسسات الصغرية و املتوسط يف تأهيل االقتصاد اجلزائري ل - 3

  http://etudiantdz.net/vb/t10614.html:  املوقع التايل 

حتقيق  كما تنظم الوكالة دورات لتدريب الشباب ذوي املشاريع وجتديد معارفهم وتكوينهم يف تقنيات التسيري، وتستعني الوكالة باخلرباء يف سبيل  - 4

  .السابق الذكر 96/296من املرسوم  6ذلك انظر املادة 

املتعلق بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل  96/296املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  03/288رقم  نص املادة األوىل من املرسوم التنفيذي - 5

  .الشباب

السابق  96/296املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2011مارس  6املؤرخ يف  102/ 11أنظر املادة األويل من املرسوم التنفيذي رقم  - 6

  .الذكر

املتعلق بالصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، ج رع،  1996سبتمرب  8املؤرخ يف  96/297املرسوم التنفيذي رقم  مت إنشاء الصندوق مبوجب - 7

52 .  

واملعدل واملتمم مبوجب  1998يونيو  9املؤرخ يف  98/200مت إنشاء هذا الصندوق مبوجب املسوم التنفيذي رقم  - 8

  .  54، ج رع 2003سبتمرب  6املؤرخ يف  03/289املرسوم التنفيذي رقم 

  : أنظر دليل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب املتوافرة لدي الوكالة -  9

أنظر موقع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  ANSEJ (www.ANSEJ.org.dz )  

جعيجع نبيلة،  دور املؤسسات املالية يف متويل التنمية احمللية حالة .أ. بوقرة رابح . أنظر د -11 

  .اجلزائر، غري منشور –كالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، جامعة املسيلة الو 

  .275سورة البقرة اآلية  -12
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 409/  01نشري أن هناك برنامج مشابه سبق برنامج عقود اإلدماج وهو عقود ما قبل التشغيل الذي صدر مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  -13

  . 78ع . ر.ج.  2001ديسمرب  13املؤرخ يف 

،  الثانية  للفئة  بالنسبة  مهين  إدماج  عقد للفئة األوىل،  بالنسبة  الشهادات  حاملي  إدماج  عقد :  الشكل اآليت  اإلدماج  عقود  وتتخذ -14

ملتعلق جبهاز وا 2008أبريل  19املؤرخ يف  08/126من املرسوم التنفيذي رقم  4أنظر املادة .الثالثة  للفئة  بالنسبة  إدماج  -  تكوين  عقد

  .املساعدة على اإلدماج املهين

املتعلق الذي حيدد النقطة االستداللية حلاملي شهادات  2007سبتمرب سنة  29املؤرخ يف  07/304و�ذا اخلصوص جند املرسوم الرئاسي رقم  -15

  .التعليم العايل والتقنيني السامني، ويتم حتديد األجر حسب هذه النقطة

ب املدجمني ملنصب العمل ميكنهم هذا الربنامج من االستفادة من تكوين لتحسني مستواهم، ويتم ذلك على مستوي قصد تكييف الشبا -16

.أشهر  6دج ملدة أقصاها  3000املؤسسات العمومية أو اخلاصة أو لدي احلرفيني،ويستفيد الشباب الذين مت قبوهلم للتكوين من منحة قدرها   

  .السالف الذكر  08/126ن املرسوم التنفيذي وما بعدها م 26انظر املادة  -17

تكون -18 من املرسوم السالف الذكر 15الدولة أنظر املادة   تقرره  مماثل آخر  جهاز  من  استفادة  مانعة لكل  اجلهاز  هذا  من  االستفادة   

  .كور أعالهمن نفس املرسوم ملذ  8و  7باإلضافة إىل بعض االستثناءات والشروط األخرى أنظر املواد  -19

. ر.ج. 2006فيفري  18املؤرخ يف  77ـ  06الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مت إنشاؤها مبوجب  املرسوم التنفيذي  -20

  .من أبرز مهامها ورصد تفاعالت سوق العمل وتنظيمه وسريه 09عدد 

ما  2001الصندوق إىل غاية سنة بلغ عدد املستفيدين من التامني على البطالة منذ إنشاء  -21

أنظر أكثر تفاصيل بوحفص حاكمي، التشغيل والبطالة يف اجلزائر، ...مستفيد  217084يقارب 

-http://www.mowaten.org/economy/06-05/12-05 :حبث منشور على املوقع التايل

06-02.htm  
  .سنتناول هذا األمر بالتفصيل يف املطلب الثاين من هذا املبحث -22

  .44دة التكفل بتعويض التامني علي البطالة وكيفية حساب ذلك، ج رع حملدد ملا 1994يوليو  6املؤرخ  94/189املرسوم التنفيذي رقم  -23

سن وعليه ال يسري هذا الربنامج على األجراء الذين هم يف بطالة بسبب عوامل مناخية آو عجز عن العمل أو تسريح تأدييب، أو الذين بلغوا ال -24

املؤرخ يف  94/11القانونية للتقاعد أو التقاعد املسبق أو أصحاب العمل حمدد املدة والعمال حلسا�م اخلاص أنظر أكثر تفاصيل املرسوم التنفيذي رقم 

  .34املتعلق بالتامني علي البطالة لفائدة األجراء الذين يفقدون عملهم ألسباب اقتصادية، ج رع  1994ماي  26

  .57، ج رع  94/11املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  1998أوت  2املؤرخ يف  98/07انظر القانون  -25

  .السالف الذكر 94/11من املرسوم التنفيذي رقم  12انظر املادة  -26

إحداث  ديسمرب واملتعلق بدعم 30املؤرخ يف  03/514وذلك  مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  50إىل  35نشري أن املشرع كان حيدد السن ب  -27

 10/156، ولكن هذا املرسوم عدل مبوجب املرسوم الرئاسي  84، ج رع  50إىل  35النشاطات من طرف البطالني ذوي املشاريع البالغني ما بني 

  .39، ج رع 2010يونيو  0املؤرخ يف 
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من املرسوم  5ليت كانت تنص عليما املادة ماليني دج ا 5اليت رفعت من قيمة املبلغ بدال من  10/156من املرسوم الرئاسي  5أنظر املادة  -28

  .السالف الذكر 03/514الرئاسي رقم 

يناير املتعلق بتحديد شروط اإلعانات املمنوحة للبطالني ذوي املشاريع البالغني  3املؤرخ يف  02/  04أنظر أكثر تفاصيل املرسوم التنفيذي رقم  -29

   .39، ج رع 2010يونيو  20املؤرخ  10/157التنفيذي رقم  ، املعدل واملتمم باملرسوم03، ج رع  50/ 35مابني 

-30 Abdelkader Derbel politique de privatisation dans les payes arabes revue du GNEAP N° 13  

Alger 99. 
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إالشاكلیات الرشعیة و القانونیة النامجة عن معلیات إالنعاش 

  �صطناعي
  بقلم                         

  عبد�املجيد فليح�كمال�محمد�:�ستاذ                                        مجا�د�ز�ن�العابدين��:�ستاذ

  "ب"أستاذ�مساعد���          أستاذ�مؤقت���������������������������������������������������������������

ب�لية�ا��قوق�و�العلوم����������������������ب�لية�ا��قوق�و�العلوم�السياسية����������������

 السياسية

  جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة                  جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة    

  مقدمة

نتيجة للتقدم الطـيب فـي العلوم البيولوجية واجلـراحية ، ظهـرت إىل الوجـود تقنـيات 

صطناعي، الغرض منـها حماولة إنقاذ املريـض حـديثة تسـمى وسائـل اإلنعاش اال

باحملافظة على مقومات احلياة لديه ، و متكينه من جتاوز وضعية أو حالة حرجة 

يكون معرضا فيها للموت احملتمل أو احملقق نتيجة لتوقف قلبه و جهازه التنفسي  

  .عن القيام بوظائفه املعتادة

عدات الفنية املتطورة ، يصطحبها و يتجلى عمل هذه التقنية يف جمموعة من امل

مع  –قد تستخدم لفرتة زمنية معينة طالت أو قصرت  -إجراءات طبية معقدة 

ضرورة التزام القائمني على تلك الوسائل باحرتام الضوابط والقيود املقررة شرعا 

  .وقانونا 

فقد عرف التاريخ استخدام هذه األجهزة على نطاق واسع إلغاثة جرحى  

 1952، مث انتشرت واستعملت يف الدامنرك عام  1950رية عام احلرب الكو 

 1953بشلل األطفال، أما أمريكا فقد استعانت �ذه التقنية عام  املصابني على
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إلنقاذ املصابني بشلل عضالت التنفس، لتصبح هذه الوسائل بعد ذلك يف 

  1.متناول خمتلف دول العامل

ئل اإلنعاش االصطناعي ، أثار لكن و يف مقابل هذا االنتشار الواسع لوسا

استخدام هذه األجهزة الكثري من اإلشكاالت الشرعية و القانونيـة و الطبيـة و 

األخالقية ألن الشخص عند وضعه حتت هذا اجلهاز يكون يف مرحلة ما بني 

احليـاة و املوت أو ما يسمى بفرتة االحتضار، و هي املرحلة الفاصلة بني توقف 

تنفسي و املرحلة اليت تسبق موت خاليا املخ، و هو ما ميثل القلب و اجلهاز ال

أوىل اإلشكاالت، ذلك أن الشريعة اإلسالمية و القوانني الوضعية ال تعرتفان 

خالل النصوص  من اليت أحاطاها حبماية خاصة - سوى مبرحلتني، مرحلة احلياة 

جتد رديفا هلا االعتداء على األشخاص يف ظل القوانني الوضعية و اليت  اليت جترم

و مرحلة املوت اليت أحاطتها  -يف الشريعة اإلسالمية مبعىن اجلرائم ضد األنفس 

أيضا التشريعات بسياج من القواعد اليت �دف إىل محاية اجلثة من أي مثله أو 

  .انتهاك قد يطاهلا

خاصـة بعـد أن أوجـدت االكتشافات الطبية طائفـة ثالثـة تتمـثل يف امليت احلـي أو 

أي املوت املقنع، و هو ما جعل  LA MORT MASQUÈما يصطلـح عليـه 

يف هذا اخلصوص بأن  Savatierمن األمور تبدو أكثر تعقيدا ، فقد ذكر الفقيه 

اخلاضع للتقنيات اجلديدة أي لإلحياء  2األمـر ال يتعلق حبماية املريض

فيلة االصطناعي فحسب ، بل إن املسالة تنصرف إىل البحث عن السبل الك

مبنع بعض األطباء من التسرع إلعالن الوفاة قصد استعمال اجلثة أو نقل 

  .األعضاء منها
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أمام هذا الوضع وجد رجال الفقه و القضاء أنفسهم أمام حتد يتسم باحلداثة 

فرضها مقتضيات املوازنة ين االستفادة من هذه التقنية و احملافظة على مبدأ    

د حتت هذه األخرية ، خاصة و أن السؤال احملري السالمة اجلسدية للمريض املوجو 

الذي يثور مبناسبة استخدام تلك األجهزة يتمحور حول حقيقة اإلنعاش 

االصطناعي فهل يشكل وسيلة إلطالة حياة أو موت املريض؟ و ما حكم 

الشخص املوجود حتت تلك األجهزة ؟ هل ميلك الطبيب حتت أي مصوغ أن 

يقوم فيها بذلك إشفاقا و رمحة باملريض ، أو بناءا يوقف عملها ، كاحلالة اليت 

على رغبة أهله ؟ و يف حال امتناعه على القيام بذلك أال يشكل فعله جرمية 

امتناع عن تقدمي املساعدة لشخص يف حالة خطر ؟ و ما موقف الشريعة 

اإلسالمية و القانون اجلزائري من املسالة ؟ مث ما هي اإلشكاليات الشرعية و 

ونية اليت تثريها مسالة التكييف الشرعي و القانوين لألفعال اإلجرامية اليت القان

ميكن للطبيب أن يأتيها أثناء عملية اإلنعاش هذه ؟ هل تصلح املبادئ املستقر 

عليها ضمن القوالب اجلرمية التقليدية من أن تستوعب مثل هذه اجلرائم أم ال بد 

  ألفعال االعتداء تلك ؟من صياغة نصوص تتالءم و الطبيعة الفنية 

هي أسئلة سنحاول الوقوف عليها و بيا�ا بصفة موجزة على النحو 

 :  اآليت

 حكم الشخص تحت أجهزة اإلنعاش االصطناعي: الفرع األول    

قبـل اخلوض فـي هـذا املوضوع البد من حبث دور اإلنعاش الصناعي            

 حسب دور ذلك اجلهاز، حيث أن التكييف القانوين و الشرعي للشخص يبىن
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هل اإلنعاش : و الذي خيتلف حبسب حالة املريض ، و هو ما يثري التساؤل التايل

  3االصطناعي إطالة للحياة؟

ملا كان املوت ينقسم إىل ثالث أنواع ميثل كل منها مرحلة من مراحل املوت، إذ 

لرئتان عادة ما حيدث املوت اإلكلينيكي يف مرحلة أوىل يتوقف فيها القلب و ا

عن العمل مث يف مرحلة ثانية متوت خاليا املخ بعد دقائق معدودة من توقف 

تدفق الدم احململ باألوكسجني إىل املخ، مع بقاء تلك اخلاليا حية لتموت بعد 

ذلك الحقا و هو ما يعد نذيرا باملوت اخللوي و هي آخر مرحلة من مراحل 

قاء خالياه حية و هو ما يسمى املوت، اليت يتبعها توقف القلب عن العمل مع ب

باملوت الظاهري، الذي يستعصى مبوجبه على الطبيب إعادة القلب إىل عمله 

  .الطبيعي باستخدام أجهزة اإلنعاش االصطناعي

أما موت املخ بعد توقف القلب و الرئتان فإنه يعدم األمل يف إعادة احلياة للمخ 

  .احلقيقي لإلنسانو بالتايل جلسم اإلنسان ككل و هو معيار املوت 

و يتضح مما سبق أن املدة بني توقف القلب و الرئتان عن العمل و بني موت 

املخ قصرية فقد ال تستغرق دقائق و فيها يعد اإلنسان من األحياء، و من مث 

يتعني إنقاذه كي ال متوت خاليا خمه فيكون الغرض من استخدام أجهزة اإلنعاش 

ال يعد ذلك من قبيل إعادة احلياة إليه، ألنه  الصناعي هو إطالة حياة املريض و

مازال حيا فـي حكــم الشـرع و القانون حىت و لو كانت مقومات احلياة قد 

  .توقفت لديه عن العمل تلقائيا

نفسه من املوت له من احلرمة و احلقوق ما لألحياء و عليه فإذا قام  فمن قربت 

املريض، فال جيوز له رفعها قبل الطبيب برتكيب أجهزة اإلنعاش االصطناعي على 
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و ال يشفع 4موت مخ املريـض و إال اعترب فعله إجراميا يوجب املساءلة اجلزائية 

للطبيب مقولة أن هناك أناس آخرين يف حاجة إىل تلك األجهزة ألن مبدأ 

التساوي بني الناس ال يقبل التضحية حبياة إنسان إلنقاذ آخر كما أن الضرر ال 

  .مثله يزال بضرر

إال أن هذا املبدأ ترد عليه استثناءات فالواجب وفق القواعد الكلية يقتضي من 

الطبيب حتصيل أعلى املصلحتني، شريطة أن يوكل أمر اختيار املريض إىل فريق 

  طيب، فهل يعترب اإلنعاش االصطناعي إطالة للموت؟

ـاش إن احلـياة االصـطناعية اليت حيياها املريض املوجود حتت أجهزة اإلنع

االصطناعـي و الذي ماتت خالياه ليست إحياء للموتى من جهة و هو ما 

جيعل من إمكانية إيقاف هذه األجهزة جائز شرعا و قانونا، و عليه فهل 

  اإلنعاش االصطناعي إحياء للموتى؟

إن اإلنسان يعد يف حكم املوتى طبيا و شرعيا، إذا ماتت خاليا خمه إذ عندها 

ز �ا احلياة اإلنسانية الطبيعية، و ليست ألي من البشر يفقد الصفات اليت تتمي

أن يعيد له احلياة الطبيعية بل يقتصر استعمال أجهزة اإلنعاش االصطناعي يف 

  .هذه احلالة على احملافظة الصناعية لبعض خاليا اجلسم

فالقول بأن اإلنعاش االصطناعي يعيد احلياة لإلنسان أمر خيالف الواقــع واحلقائق 

ائدية القائلة بأن املوت و احلياة بيد اهللا تبثان و تقبضان بأمره عز و جل العق

﴿ و ال يملكون : و قوله تعاىل، 5﴿ إنا نحن نحي الموتى﴾ : لقوله تعاىل

  .6موتا و ال حياة و ال نشورا﴾
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و على هذا األساس فال ميكن ألحد أن يؤخر قضـاء اهللا مبـوت إنسـان، و عليه 

زة اإلنعاش االصطناعي على حياة إنسان و ما شرعيـة رفع فما فائدة تركيب أجه

  و إيقاف عمل هذه األجهزة؟

إن اإلجابة على هاته األسئلة تتطلب بعض الشرح بالنسبة للميئوس من حياته 

و املوجود يف حـالة بيـن احلـياة العضوية و احلياة اإلنسانية فهذه األخرية هي اليت  

ســان و ا�تمع، فإذا انتهت احلياة اإلنسانية تلقائيا جتعل احلياة األوىل نافعة لإلن

فهل يكون من اجلائز شرعا و قانونا إ�اء احلياة العضوية و هو ما سنعرض له 

  :فيما يلي

 اإلنعاش االصطناعي و جرائم االمتناع : الفرع الثاني

من املتعارف عليه لدى األوساط الطبية أنه ال جيوز ألي طبيب أن ميتنع عن  

ج مريض ما مل تكن حالته خارجة عن جمال اختصاصه أو قامت لديـه عال

أسبـاب و اعتبارات تربر هذا االمتناع، لكن هذا ال مينع من أن يقدم له 

  . اإلسعافات يف احلاالت الطارئة احرتاما للحياة اإلنسانية يف مجيع الظروف

ملريض موتا دماغيا لكن اإلشكالية اليت تثور هنا تتعلق باحلالة اليت ميوت فيها ا

مبوت خاليا خمه رغم متتعه حبياة عضوية اصطناعية بفضل أجهزة اإلنعاش 

االصطناعي، فهل جيوز شرعا و قانونا للطبيب االمتناع عن تقدمي املساعدة هلذا 

  املريض عن طريق إيقاف هذه األجهزة رأفة به بسبب اليأس من شفائه؟

عالجية ذات طبيعة خاصة فهي إن أجهزة اإلنعاش االصطناعي متثل وسيلة 

�دف إىل إطالة حياة مريض ميئوس شفاؤه لفرتة قد تطول أو تقصر، و من مث 

  .7حالة االمتناع، و حالة اإليقاف رأفة: يفرق رجال القانون والشريعة بني حالتني
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أما احلالة األوىل فهي أن ميتنع الطبيب عن استخدام أجهزة اإلنعاش االصطناعي 

طر املوت و هنا يكون قد ارتكب جرمية االمتناع عن مساعدة ملريض معرض خل

من قانون العقوبات  182شخص يف حالة خطر، و هو ما نصت عليه املادة 

اجلزائري و اليت جعلت من االمتناع عن تقدمي مساعدة جرمية يعاقب عليها من 

ثالثة أشهر إىل مخس سنوات و غرامة من عشرين ألف دينار إىل مئة ألف 

  .8دى هاتني العقوبتنيأوبإح

فإذا كان املريض هو الذي طلب ذلك وامتنع الطبيب آنذاك عن التدخل 

باستعمال هذه الوسائل الطبية كنا هنا بصدد القتل بدافع الشفقة بطريق 

االمتناع، أما احلالة الثانية فهي تلك اليت يقوم فيها الطبيب أو غريه بتوقيف 

ريض مما يؤدي إىل وفاته و ذلك عن طريق أجهزة اإلنعاش االصطناعي رأفة بامل

  .نزعها بفعل إجيايب، فهنا ندخل يف حالة القتل بدافع الشفقة اإلجيايب

فإيقاف عمل هذه األجهزة بعد توقف القلب و اجلهاز التنفسي مع استمرار 

خاليا املخ يعد إ�اء حلياة إنسان ال يزال على قيد احلياة مادامت خاليا خمه 

  .حية

س من ذلك متاما فإن إيقاف عمل هذه األجهزة بعد موت خاليا وعلى العك

 .املخ ال يعد كذلك، ألنه مبوت خاليا املخ يكون اإلنسان قد فارق احلياة فعال

  وقف اإلنعاش االصطناعي: الفرع الثالث 

نشري بداية إىل أن هناك اتفاق بني األطباء على أن موت الدماغ و ما يتبعه من 

هو املعيار احلاسم إلثبات وفاة الشخص، لذا يذهب  توقف للجهاز العصيب
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البعض إىل عدم اعتبار اجلسم الذي تلف جهازه العصيب حيا، و إن متت 

  .احملافظة على وظائفه األخرى اصطناعيا

فعند ثبوت موت خاليا املخ يستطيع الطبيب إيقاف أجهزة اإلنعاش ألنه 

و أن أي حماولة إلعادة  يستحيل على املريض استخالف خاليا املخ املتلفة،

  .احلياة إىل املريض تبقى غري جمدية

و مع ذلك يلزم القضاء الفرنسي أطباء اإلنعاش بوجوب التأكد من وفاة 

الشخص حيث جاء يف قرار حمكمة النقض الفرنسية أنه جيب على الطبيب أن 

يتابع حماوالته و يتأكد من عدم بقاء أية فرصة لذلك الشخص كي يستعيد 

  .9هعافيت

و بناءا على ذلك فإن الطبيب الذي يقوم برفع أجهزة اإلنعاش يف هذه احلالة 

عن املريض ال يعترب مسئوال جزائيا عن جرمية القتل عمدا إذ أنه أيضا غري ملزم 

بإطالة حياة املريض اصطناعيا إذ تلف جهازه العصيب ككل، ألن الدالئل العلمية 

  .يةتوحي باستحالة عودة اجلهاز للعمل ثان

  موقف الشريعة اإلسالمية من وقف أجهزة اإلنعاش االصطناعي: أوال

إن محاية املصاحل الشرعية املرتتبة عن إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي جيب أن ال 

ينسينا وجود حياة إنسانية أخرى جيب أن حتظى هــي األخرى بالرعايــة الصحيـة 

انونية، و عليه فإنه عند تزاحم و االهتمام، حلني إثبات وفا�ا بصفة شرعية و ق

الدم على أجهزة العناية املركزة فإنه ميكن للطبيب املختص الثقة  املرضى معصومي

القرعة  أن يؤثر بعضهم بذلك إذا غلب على ظنه انتفاع ذلك املريض و إال جترى

  .، و تطبيب القلوب10بينهم إلزاحة �مة امليل
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أنكرها بعض احلنفية و املالكية فالقرعة فقد أقّرها مجهور الفقهاء يف اجلملة و 

كما أ�ا من   ،11﴿ فساهم فكان من المدحضين ﴾: جائزة شرعا لقوله تعاىل

  .أثر النبوة فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرع بني نسائه إذا أراد السفر

باإلضافة إىل هـذا فإن املريـض احملتضر الذي فقد بعـض مقومـات حياتـه األساسية 

حليوية ما كان يريد أن يكون موتـه مضطـربا و مليئـا بالعقبـات و الشدائد، و و ا

لذا فمن حق أسرته من وجهة النظر الشرعية و األخالقية و اإلنسانية أن تطلب 

من الطبيب املختص وقف أجهزة اإلنعاش الصناعي على أن يكون هذا اإليقاف 

، بعد التأكد من موت )فأكثر طبيبان(بقرار مجاعي يتخذه الفريق الطيب املختص 

جذع الدماغ حسب املقاييس العلمية و الطبية و التأكد من عدم إمكانية عودة 

الشخص إىل احلاجة الطبيعية مع ضرورة انتظار األطباء بعد نزع األجهزة مدة 

  .مناسبة للتأكد من توقف قلبه وجهازه التنفسي قبل إعالن املوت

اش الصناعي يعد قتال عمدا يف الشريعة إن األصل يف إيـقاف أجهزة اإلنع

اإلسالمية والقانون ، أما إذا مت تركيب أجهزة اإلنعاش االصطناعي بعد موت 

الطبيب هلذه األجهزة ال يعد قتال ، ألن القتل يقتضي وجود  جذع املخ فإن رفع

احلياة وحياة املريض هنا قد انعدمت من قبل مبوت جذع دماغه، الذي يؤدي ال 

  .  وقف الدورة الدموية والتنفس و لو بعد حنيحمالة إىل

يف املؤمتر الثالث  05وعلى هذا األساس قّرر جممع الفقه اإلسالمي يف القرار رقم 

بعمان يف األردن بأنه يعترب أن الشخص قد مات  16/10/1986املنعقد يف 

و ترتتب مجيع األحكام املقررة شرعا للوفاة عن ذلك إذا تبني فيه إحدى 

  :تنياحلال
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  إذا تـوقف قلـبه و تنفسه توقفا تاما و حكم األطباء بأن هذا التوقف ال

  .رجعة فيه

  إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال �ائيا و حكم األطباء

  .االختصاصيون اخلرباء بأن هذا التعطل ال رجعة فيه و أخذ دماغه يف التحلل

الشخص و إن كانت  و يف هذه احلالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش املركبة على

  .بعض األعضاء كالقلب مثال ال تزال تعمل آليا بفعل األجهزة املركبة

رمحه اهللا يف الشيخ جاد الحق علي جاد الحق و على هذا قرر شيخ األزهر 

بأنه مينع شرعا تعذيب املريض  05/12/1979فتواه الشهرية الصادرة يف تاريخ 

بان للطبيب املختص أن هذا كله ال  احملتضر باستعمال أي أدوات أو أدويته مىت

جدوى منه إطالقا و أن احلياة يف البدن ذاهبة ال حمالة إىل املوت الكلي 

  .12النهائي

  موقف المشرع الجزائري: ثانيا

نالحظ على موقف املشرع اجلزائري من خالل قانون محايـة الصحـة و ترقيتها أنه 

لوفاة و اليت يسمح حتققها بنقل مل يوضح صراحة املعيار املعتمد لتحديد حلظة ا

األعضاء من جثث املوتى، كما مل يبني الضمانات القانونية إليقاف أجهزة 

اإلنعـاش االصطناعـي و ال العقوبات املقررة على اللجنة الطبية املنصوص عليها 

  .من قانون محاية الصحة و ترقيتها 167يف املادة 

مر البـد منـه و إشراك أسرة املريض لذا نرى يف ضرورة تدخل املشرع اجلزائري أ

احملتضر يف اختاذ قرار وقف أجهزة اإلنعاش االصطناعي كما هو معمول به يف 
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بعض الدول املتطورة على غرار الواليات املتحدة األمريكية و بعض الدول 

  .13األوربية

  استمرار وسائل اإلنعاش االصطناعي: الفرع الرابع

ر املشار إليه سابقا جيب اإلعالن عن مـوت ذلك إذا ثبـتت الوفاة طبقا للمعيا

الشخـص، و ذلك لرتتيب اآلثار القانونية النامجة عن ذلك و منها اقتطاع 

األعضاء من جثة املتوىف سواء يف نظر الطب أو القانون، و ميكن بعد ذلك 

احملافظة اصطناعيـا علـى التنـفس و دوران الدم لدى الشخص امليت لغرض 

املراد استئصاله يف أحسن الظروف و من مث و اعتمادا على معيار  اقتطاع العضو

  .موت الدماغ ميكن متديد اإلنعاش الصناعي مبا يساعد على نقل األعضاء

 24/04/1968و قد أجاز املنشور الوزاري الفرنسي هذا اإلجراء من تاريخ 

طاع حيث جاء فيه أنه ميكن معاينه الوفاة يف احلاالت اليت يتوقع فيها اقت

األعضاء ألهداف عالجية، أو السماح باستمرار أجهزة اإلنعاش الصناعي 

  .14للمحافظة تدفق الدم للعضو املراد استئصاله

هذا و إن استمرار أجهزة اإلنعاش الصناعي املطبق على اجلثث ال يثري أي 

إشكاالت طبية أو أخالقية ذلك أنه مىت مت اإلعالن الرمسي عن وفاة الشخص 

يب متابعة إنعاش القلب و التنفس من أجل احلفاظ على القيمة ميكن للطب

  .احليوية للعضو الذي يرجى زرعه

أمـا مـن الناحية األخالقية فيـرى بعـض الفـقه أنه بعـد موت الدماغ يصبح اإلنسان 

لتلك  15جـثة هامـدة حـىت و إن استـمر دوران الـدم و استمـرت معـه احلياة النباتية

و من مث فإن قضية تشغيل أو إيقاف أجهزة  )ETAT  VEGETAL(   اجلثة 
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فقهاء  اإلنعاش حتكمها مقتضيات زرع األعضاء، و يف نفس االجتاه، اعترب

آخرون أن بعد ثبوت املوت الدماغي ال تبقى أي قيمة طبية ألجهزة اإلنعاش 

، و "نفخ اجلثة باهلواء"الصناعي بالنسبة للمتوىف، ألن عملها يقتصر على جمرد 

من مث ليس يف إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي بالنسبة ملن ثبت وفاة خمه ما 

  .يعترب جرمية قتل يف حق البشرية

و جتدر اإلثارة يف هذا الصدد إىل أن حتديد حلظة الوفاة غري ممكن رغم التأكد 

من حدوثها، إذ أن هذه األخرية تتم عرب مراحل و تنتشر من عضو آلخر إىل أن 

  .يا اجلسممتوت مجيع خال

وعليه فال ميكن اعتبار اللحظة اليت يوقف فيها الطبيب أجهزة اإلنعاش الصناعي  

باللحظة القانونية للوفاة إذ أن إيقاف األجهزة يلي التأكد من وقوع الوفاة أي 

  .مبعىن آخر أن وقف أجهزة اإلنعاش سابق للحظة القانونية للوفاة

   :ة ـالخاتم

يفسر على انه حدث حلظي يفقد فيه   ببعيد لـقد ظـل املوت إىل وقت ليس

اإلنسان معامل احلـياة لـديه ، و مـع التـطور الـذي عـرفته الـعلوم الطـبية فإنـها أفـرزت 

أوضـاعا جـديدة ، فلـم يـعد ينظر للموت كوظيفة بيولوجية تنتهي دفعة واحدة و 

اخلاليا وصوال  إمنا على فرتات متعاقبـة ، تبدأ بتوقف القلب و التنفس و موت

و الـذي يعترب وفـقا ألراء ا�امـع الـفقهية و الـقوانني  ،إىل موت جذع الدماغ

نذيـرا للـموت احلـقيقي ، لتبدأ بعـدها حلـقة جـديدة مـن اإلجـراءات   الوضـعية

الفنية و القانونية ، يتقدمها فقدان الشخصية القـانونية للمتـوىف ، و تسـتتيعها 

و تنتـهي   اخل...ثـار تـضاف إلـى ذمـة خلفـه كالتـركة و العدة إجـراءات و أ
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باملـحافظة على اجلـثة ملا تلـعبه مـن أمهـية تتـجلى فـي القـيمة احليوية لألعضاء 

املوجودة بداخلها ، و اليت تعد أداة قادرة على إنقاذ الكثري من املرضى املوجودين 

لذي وضع األطباء و مجيع الفاعلني يف و هـو رمبا الدافع ا على الئحة االنتظار

هذا ا�ال احليوي أمام حتد يتسم باحلـداثة ، مـؤداه البحث عن اآلليات والوسائل 

، احلياةالكفــــيلة باحملافظة على حياة اإلنسان خالل الفرتة املـمتدة بيـن املوت و 

نفس و الذي توقف الت "احلي  امليت" خاصة مع ظهور طائفة ثالثة من املرضى

ونبـض القلـب لـديه لكـنه مل يـفقد بـعد معامل احلياة لديه حيث ظل جسمه يقوم 

  .ءو الشعر أو احلمل بالنسبة للنسا بوظائفه املعتادة ، كنمو األظافر

يتعلق باملرحلة اليت يصبح فيها املريض رهنب   و هـي احلـالة اليت تثري إشكال 

ملتاهات القـانونية و الشــرعية ؟ هل وسائل اإلنعاش االصـطناعي ؟ هـنا تبدأ ا

يعترب العمل �ذه الوسائل إطالة للحياة أو متـديد للموت ؟ مث هل ميكن للطبيب 

ثـم هل يعد  وقف أجهزة اإلنعاش بناءا على طلب املريض أو من تلقاء نفسه ؟

إقدام الطبيب على وقف هذه األجهزة عمدا جرمية قتل كاملة األركان ؟ أم أ�ا 

تقتضي التخفيف ؟ هل ميكن تكييفها كجرمية قتل عمد أم أ�ا جرمية ذو  جرمية

  طبيعة خاصة ؟

هي أسئلة ال زالت قائمة، و لعل ذلك يرجع للعوز الذي ال يزال يعرتي الكثري   

من النصوص الـقانونية املنظمة هلذا النوع من املمارسات الطبية خاصة مع تنامي 

و صعوبة حتـديد طبـيعة فعـل اإليقـاف املرتكب  ظاهرة املتاجرة باألعضاء البشرية

من قبل الطبيب هل جاء ضمن القيود واألحكام املقررة قانونا أم انه جاء خمالف 

 للقانون ؟
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و هو ما يؤدي إىل ظهور صعوبة يف التكييف الشرعي و القانوين ألفعال  

اآلالت ،  االعتداء اليت تـطال جسم املريض املوجود تــحت هـــذه الــوسائل و

والــذي يؤدي بدوره إىل ظـهور عجز وقصور يف النظام القانوين املتضمنة يف 

درته على استيعاب مثل هذه وعدم ق  للقوالب التقليدية كقانون العقوبات

  .ماجلرائ

و هـو مـا يدفـعنا إىل مـطالبة املشرع بالتدخل و معاجلـة هذه اإلشكالية بسن  

ـذه املـمارسة و ما قـد خيتلـط بـها كعـمليات نـقل نصوص خاصة كفيـلة بتنظـيم ه

األعـضاء ضـمن سـياق كفيل بضمان عـدم حـيادها عـن أطرها املشروعة اليت 

 أوجدت ألجلها واملتمثلة يف إنقاذ أالف املرضى املوجودين حتت هذه األجهزة؟

كـما نقرتح على املشرع وضـع تشـريع بـيو أخـالقي مستقل عن قانون محاية 

، ميكـن مـن خالله حتقيق الـموازنة بيــن مصلحة الطــبيب   الصحة و تـرقيتها

واملريض مـعا، خاصة بالنسبة هلذا اخلري باعتباره يشكل احللقة األضعف يف صلب 

حىت ال يصبح جسد امليت دماغيا حقال   هذا النوع من العالقات التعاقدية،

  .  قانوناللتجارب أو عرضة للمثيلة املنهي عنها شرعا و 

 :الهوامشقائمة 
، 2000، ان، األردنعمّ  - ، دار الثقافة1ط األعضاء البشرية، منذر الفضل، التصرف القانوين يف1

 . 127ص

بسام حمتسب باهللا، املسؤولية الطبية املدنية و اجلزائية بني النظرية و التطبيق ، الطبعة األوىل ، دار   2

  .454 ، ص  1984اإلميان ، بريوت لبنان ، 

حسين عودة زعال، التصرف غري املشروع باألعضاء البشرية، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة  3

  .123، ص  2002للنشرو التوزيع، عمان، األردن، 

   122حسين عودة زعال، املرجع السابق ، ص   4
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قاهرة ال - الطب احلديث، دار النهضة العربيةأمحد شوقي عمر أبو خطوة، القانون اجلنائي و    5

  .181، ص  1995

  .، على التوايل3 الفرقان اآلية ،12يـس اآلية   7، 6
بلحاج العـريب، معصومية اجلثة يف الفقه اإلسالمي، على ضوء القانون الطيب اجلزائري والفتاوى  8

 .59، ص  2007اجلزائر،  - الطبية املعاصرة ، ديوان املطبوعات اجلامعية

يعاقب باحلبس من ثالثة :"قوبات اجلزائري املعدل و املتمم بأنهمن قانون الع.182تنص املادة  9

أشهر إىل مخس سنوات و بغرامة من عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يستطيع 

بفعل مباشر منه وبغري خطورة عليه أو على الغري أن مينع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع 

ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من ...وامتنع عن القيام بذالك اإلنسان جنحة ضد سالمة جسم

  "...امتنع عمدا عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف حالة خطر

، دار املطبوعات اجلامعية،  1طلطبية و اجلراحية ، مأمون عبد الكرمي، رضا املريض عن األعمال ا 10

 . 530، ص  2006اإلسكندرية ، 

  .62سابق، ص بلحاج العريب، املرجع ال.د  11 

 .141الصافات اآلية   سورة  12 

، ص 2004القاهرة،  -مية يف قضايا معاصرة، دار احلديثجاد احلق، حبوث وفتاوى إسال 13

508. 

 14*F. Lemaire, problèmes éthique en réanimation, édition MASSON, 

France 2003, p58. 

 -ل القانوين، منشورات احلليب احلقوقية، بريوتأمحد عبد الدامي، أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعام*

 . 436، ص  1999 لبنان

هـي تلـك املـرحلة الـيت تـتوقف فـيهــا وظائف الدماغ مع  -احلـياة النـباتية مـرادف للغيـبوبة العميقة   15

استمرار القلب و التنفس فقد حصلت حاالت نادرة شفيت من الغيبوبة، و لكنها أصيبت بالشلل 

ـال عـن عـبد احلميد إمساعيل األنصاري، ضوابط نقل األعضاء البشرية يف الشريعة اإلسالمية نق –

  .45ص  ، 2000والتشريعات العربية ، دراسة مقارنة ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ، مصر، 
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حق�قة التبعیة وحمتیة  إالداریة بني إالجراءاتتق�ني 
 �س�تقالل

    سلما�ي�من��:  بقلم��ستاذ�                                     

  �لية�ا��قوق�و�العلوم�السياسيةب"ب"أستاذ�مساعد���                            

  جامعة�مولود�معمري�ت��ي�وزو                                                     

  : ـــةمقدمـ

تضت استقالل القضاء اإلداري عن بالرغم من سنة التطور وحركة التاريخ اليت اق

القضاء العادي هيكليا ووظيفيا، إال أن وشائح القرىب واالرتباط مل تنقطع بينهما، 

أن القانون اإلداري يستمد بعض أحكامه حيث أصبح يتأكد يوما بعد يوم 

وقواعده من القانون الخاص، على الرغم من وجود خصوصيات ومميزات 

  .بينهما

 08/09ع املتضمن قانون اإلجراءات اإلدارية من القانون يعترب الباب الراب

املتعلق بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من بني املواضيع حمل التساؤل من 

وكذا مسألة األفضلية يف كل األبعاد السابق ذكرها، خالل طرف الباحثني من 

ية، هذه ختصيص قانون لإلجراءات اإلدارية مستقل عن قانون اإلجراءات املدن

مدى إمكانية فكه واستقالليته عن  مناقشة ن خالهلااإلشكالية اليت سنحاومل

قانون اإلجراءات المدنية، وكذا مدى قدرة اإلجراءات اإلدارية التأقلم  

  .والعيش بعيدا عن إجراءات القانون الخاص

هلذا الغرض سنحاول مناقشة هذه اإلشكالية مناقشة تارخيية وقانونية   

  :الل اتباع هذه اخلطواتحمضة من خ
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  .جراءات اإلداريةمقدمات حول العالقة بين اإلجراءات المدنية واإل:  أوال

تبعية " االعتماد على اإلجراءات المدنية في حل النزاع اإلداري: ثانيا

  ".حقيقية 

الستقالل قانون اإلجراءات " حتمية حقيقية"خصوصية النزاع اإلداري : ثالثا

  .اإلدارية

  .ألة األفضلية في تخصيص قانون لإلجراءات اإلدارية من عدمهمس: رابعا

  جراءات اإلداريةمقدمات حول العالقة بين اإلجراءات المدنية واإل: أوال

أبت اإلدارة أن ختضع منازعا�ا لرقابة القضاء اإلداري، حيث نادت بضرورة 

ارية لعدم قدرة القاضي العادي على حل املنازعات اإلد1إنشاء قضاء خاص �ا

وعدماملامه بالشؤون اإلدارية وخصوصية املنازعة اإلدارية عن املنازعة العادية وكذا 

تطبيقا ملبدأ الفصل بني السلطات وهذا مبنع حماكم القضاء العادي من التعرض 

، وترتب عن ذلك 2لألنشطة واألعمال اإلدارية بأية صورة من صور التدخل

اص باملنازعات اإلدارية وقضاء عادي انقسام القضاء إىل شطرين اثنني قضاء خ

  .خاص باملنازعة العادية

إن املتأمل واملالحظ هلذه الثورة القانونية وهذا االنقسام يدرك دون عناء أنه ليس 

باألمر اهلني واليسري العمل بقضاء جديد دون �يئة األرضية لذلك سواء تعلق 

ية وأيضا منظومة قانونية األمر باإلمكانيات البشرية من قضاة وكذا مادية وهيكل

 أم أن األمر ال يعدو كذلك3من تنظيمات وإجراءات خاصة بالقضاء اإلداري

  كما نتخيله حنن؟ 
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حقا وكذلك انطلق القضاء اإلداري انطالقة عرجاء ومنتقدة من طرف الباحثني 

-L’ADMINISTRATIONسواء تعلق األمر مبرحلة اإلدارة القاضية 

JUGEجوز، أو مرحلة القضاء احملJUSTICE RETENUE أو مرحلة ،

، هذا على 4JUSTICE DELEGUEEجملس الدولة كهيئة قضاء مفوض

أما على صعيد اإلجراءات املتبعة أمام القضاء اإلداري  5الصعيد التنظيم اهليكلي

وهو املوضوع حمل البحث والدراسة أين سنحاول الرجوع إىل انطالقة القضاء 

باستعراض بعض آراء  وهذا وورثته اجلزائر من بعدهاإلداري بفرنسا والذي واكبته 

  .الباحثني القانونيني يف جمال عالقة اإلجراءات املدنية باإلجراءات اإلدارية

على  إن البحث عن قانون خاص باإلجراءات اإلدارية كان مبثابة األمر الالزم

ازعا�ا أساس تكريس اإلزدواجية القضائية وإال كيف تأىب اإلدارة عدم التعرض ملن

  ما دام أن القانون املطبق على منازعا�ا هو نفسه القانون املدين؟ 

إليه مهمة الفصل يف املنازعات  لقد كان جملس الدولة الفرنسي الذي أسندت

اإلدارية يستمد قواعده اإلجرائية من االجتهادات القضائية تارة ومن قانون 

ال كأساس للفصل يف املنازعة اإلجراءات املدنية عند احلاجة امللحة تارة أخرى 

اإلدارية لكن ملا يكون احلل مناسبا باستعمال قواعد قانون اإلجراءات املدنية حلل 

املنازعة اإلدارية، إذ أن استعمال قضاة جملس الدولة الفرنسي قواعد اإلجراءات 

املدنية ليس باألمر الغريب فإما أ�ا تعود أساسا للنزعة املدنية للقضاة والفراغ 

لذي يعرتي اإلجراءات اإلدارية وهو ما يستدعى الرجوع لقواعد اإلجراءات ا

ان قانون اإلجراءات املدنية يعترب مصدرا لبناء املدنية عندما يكون احلل مناسبا أم 
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وهو املوقف الذي مل يتم اإلقرار به من طرف ( قواعد اإلجراءات اإلدارية

  . 6)اإلجتهاد القضائي

قف القضاء اإلداري اإلسباين يف جمال حل املنازعات وال بأس أن نعرج على مو 

اإلدارية، حيث أن القضاء اإلسباين يلجأ لتطبيق قواعد قانون اإلجراءات املدنية 

اإلجراءات  بصفة تكميلية، وعندما يتعلق األمر بفراغ قانوين يف جانب قواعد

تهادا لذلك اإلدارية ال ألن قانون تنظيم القضاء اإلداري ال يوفر هلا جواب واج

بل مل جيد أيضا حال مناسبا هلا يف قواعد اإلجراءات املدنية، لذلك فالنزاع 

  . 7اإلداري يف خصوصية تامة عن النزاع العادي

يف رسالته للدكتوراه اليت جاءت حتت  B.Plessix ويذهب األستاذ الفرنسي

ال إىل استعم" استعمال القانون املدين يف بناء القانون اإلداري" عنوان 

" مصطلحات كثرية للتعبري عن العالقة بني القانونني فتارة يستعمل مصطلح 

" وتارة أخرى يستعمل مصطلح " استعمال" وتارة يستعمل مصطلح " تأثير

  .8"تسرب

من هذا املنطلق يبدو واضحا أن الدراسة والبحث يف موضوع العالقة 

واملناقشة، وأن األمر بني اإلجراءات املدنية واإلدارية قد أخذ حيزا من البحث 

ليس باألمر اهلني يف حتديد وضبط املفاهيم يف العالقة اليت تربط بني القانونني، 

لكن الشيء األكيد واملتفق عليه بني الباحثني أن استعمال قواعد القانون املدين 

ال مفر منها يف حل املنازعة اإلدارية،هذا على أساس أن القضاء اإلداري الذي 

رضية وبدون قواعد وأحكام اجرائية حتما سيستمد بعض قواعده أُنشأ بدون أ

عن قانون اإلجراءات املدنية على أساس أن قانون اإلجراءات املدنية قانون قدمي 
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تارخييا مكتمل بنائه ومتشبع، وأن النزعة املدنية لقضاة القضاء اإلداري أثَرت 

ذا األمر الذي نعتربه على االجتهادات القضائية يف جمال املنازعات اإلدارية، ه

لكن جيب االهتمام �ذا -بالشيء العادي والطبيعي من اجلانب القانوين احملض

على أساس ما سبق ذكره وكذا تطبيق القواعد واملبادئ العامة  -اجلانب

لإلجراءات القضائية، أما إذا ما تعلق بسياسة اإلزدواجية القضائية وافراد قضاء 

عل منه موضوعا حمل التساؤل حول املغزى من هذا خاص باإلدارة ومنازعا�ا جي

  التوجه؟

مما سبق يظهر جليا مدى العالقة الوطيدة بني قواعد اإلجراءات املدنية واإلدارية، 

هلذا سنحاول بيان موقف املشرع اجلزائري من هذا اجلانب خاصة بعد صدور 

ام اإلجرائية قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أين توجد بعض القواعد واألحك

التبعية "  دية، والذي اعتربناه مبثابةاملشرتكة لكل من الدعاوي اإلدارية والعا

  .لإلجراءات املدنية يف حل املنازعات اإلدارية" الحقيقية

تبعية " اإلعتماد على اإلجراءات المدنية في حل النزاع اإلداري: ثانيا

  "حقيقية 

االزدواجية  1996وري لسنة املشرع اجلزائري منذ االستفتاء الدست كرس

، وقد توج هذا املسار بصدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف سنة 9القضائية

حماولة من املشرع  10، والذي ختضع له الدعاوى العادية والدعاوى اإلدارية2008

إبراز وجه الستقالل اإلجراءات اإلدارية وحتررها عن قواعد القانون اخلاص، 

ردحا من الزمن حتيل إىل تطبيق قواعد قانون اإلجراءات املدنية حىت بعدما كانت 

بعد تكريس اإلزدواجية القضائية كما سلف ذكره أين استمرت اإلحالة إىل 
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تطبيق قواعد قانون اإلجراءات املدنية سواء تعلق األمر بالقانون العضوي املتعلق 

  .12أو القانون املتعلق باحملاكم اإلدارية 11مبجلس الدولة

خصص املشرع اجلزائري ضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بابا كامال 

لإلجراءات اإلدارية، ومع ذلك مل يعاجل هذا القانون اجلديد مسألة احتاد 

اإلجراءات للدعاوى اإلدارية مع الدعاوي املدنية بشيء من العمق، فهو فعال 

، 13ام اجلهات القضائية اإلداريةأفرد عددا كبريا من مواده لإلجراءات املتبعة أم

وأسس إلجراءات إدارية فيما خيص املواعيد وسري الدعوى وتبليغ األحكام وطرق 

الطعن فيها وتنفيذها، إال أنه نص على إحاالت كثرية على القواعد املشرتكة، 

واليت تشمل اإلختصاص اإلقليمي مع بعض االستثناءات ووسائل التحقيق من 

واإلنابات القضائية وفيما خيص التدخل واعرتاض الغري  خربة ومساع الشهود

اخلارج عن اخلصومة واجراءات االدعاء بالتزوير وطلبات التنازل عن الدعوى 

  . 14واملصاريف القضائية، واألحكام املتعلقة بتصحيح األخطاء املادية

إجيابية إن خضوع املنازعة اإلدارية لإلجراءات اإلدارية، ميكن النظر إليه من زاوية 

ذلك أنه يوفر جمموعة من الضمانات اليت توفرها املبادئ العامة لإلجراءات 

القضائية مثل حق الدفاع وحق املواجهة ومبدأ جمانية التقاضي ومبدأ مساواة 

  . 15اخلصوم ومبدأ تأسيس األحكام وتسبيبها ومبدأ حجية الشيء املقضي فيه

ملشرتكة بني الدعوى إذا بالرغم من وجود جمموعة من اإلجراءات ا  

املدنية واإلدارية إال أن اإلجيابيات ملحوظة على أساس أ�ا توفري للمتقاضي أمام 

من  12إىل  3القضاء اإلداري جمموعة من الضمانات واملبادئ أقر�ا املواد من 

ق إ م إ، وكذا ختصيص جمموعة معتربة من املواد لإلجراءات املتبعة أمام القضاء 
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له هو مبثابة قفزة نوعية ال ينكرها إال جاحد، أما بالنسبة ملوضوع اإلداري، هذا ك

ال ميكن االستغناء " تبعية حقيقية"اإلحاالت إىل اإلجراءات املدنية فنحن نعتربها 

عنها على أساس اعتبارها من املبادئ العامة لإلجراءات القضائية سواء تعلق 

ة ومساع الشهود والتدخل األمر بالعريضة وبيانا�ا، وسائل التحقيق من خرب 

واعرتاض الغري اخلارج عن اخلصومة ورد القضاة واإلنابات القضائية، وتصحيح 

  .املادية وطرق الطعن األخطاء

إن جممل هذه النقاط ال ميكن االستغناء عنها حىت ولو أفردنا هلا قانونا خاصا 

نا نتغاضى عما باإلجراءات اإلدارية، لكن اإلقرار �ذا الرأي والطرح ببساطة جيعل

، متقاضي من منازع أال وهي اإلدارةللدعوى اإلدارية من خصوصيات وما لل

وكذا ما للقاضي الكاشف للقواعد القانونية من دور يف ارساء التوازن بني 

املصلحة العامة واخلاصة أثناء فصله يف املنازعة املعروضة أمامه، فهل أن كل هذه 

كحتمية حقيقية لالستقالل عن  اإلداري اخلصوصيات جتعل من إجراءات النزاع

 اإلجراء املدنية؟

الستقالل قانون اإلجراءات " حتمية حقيقية"خصوصية النزاع اإلداري :  ثالثا

  اإلدارية

بالرغم من إقرارنا السابق ملسألة التبعية احلقيقية واملالزمة لإلجراءات اإلدارية 

يتعلق باملبادئ العامة لإلجراءات بالنسبة لإلجراءات املدنية، إال أن هذا اإلقرار 

القضائية لكل الدعاوى، حيث أن النزاع اإلداري يف خصوصية تامة عن النزاع 

العادي، وان هذه اخلصائص هي من سريشدنا إىل البحث عن إجراءات خاصة 

للمنازعة اإلدارية، فاإلجراءات اإلدارية تتميز عن غريها من اإلجراءات لكو�ا 
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طة العامة أحد أطرافها، إجراءات فاحصة وكاشفة، إجراءات تكون السل

إجراءات متميزة يف موضوع اخلصومة، وهي دعوى استفهامية للمتقاضي مع 

  .اإلدارة

  إجراءات تكون السلطة العامة أحد أطرافها -1

جتمع الدعوى اإلدارية بني طرفني ال يوجد توازن بينهما، اإلدارة من جهة وأحد 

خرى، ومن هنا قيل بأن املبدأ الذي يسود األشخاص الطبيعيني من جهة أ

الدعوى اإلدارية هو مبدأ عدم املساواة بني أطرافها، واملعروف أن اإلدارة متلك يف 

مواجهة األفراد سلطة التحرك من جانب واحد أو التحرك اإلنفرادي وينتج عن 

  :ذلك

كون اإلدارة صاحبة املبادرة يف مواجهة األفراد جيعلها دائما يف   -

ف املدعي عليه فيما يضعف من موقف األفراد الذين جيدون أنفسهم غالبا موق

  .16يف موقف املدعي، وبالتايل يقع عليهم عبء اإلثبات

متتع اإلدارة ببعض اإلمتيازات يف النزاع اإلدارميثل ضرورة سلوك  -

  .املتقاضي معها إجراء التظلم اإلداري

قدمي الدليل ووسائل اإلثبات إذا يف كثري من احلاالت يصعب على املتقاضي ت

خاصة ملا يتعلق األمر بالسر املهين الذي تقره بعض القوانني يف بعض احلاالت 

ما يستدعي بالضرورة وجود قاضي إداري متدخل يف تسيري إجراءات الدعوى 

اإلدارية لتحقيق التوازن يف هذه احلالة  ويكون بذلك ذو دور فاحص وكاشف 

 .لإلجراءات اإلدارية
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  اءات فاحصة وكاشفةإجر  - 2

عكس القاضي املدين الذي يرتك ألطراف الدعوى حرية توجيه دعواهم، وتقدمي 

الدليل واإلثبات، تتم إجراءات  سري الدعوى اإلدارية بتدخل وتوجيه للقاضي 

اإلداري، فيأمر بتبليغ املذكرات وتقدمي الوثائق، حيدد اجللسة ويستدعي األطراف 

تنع اإلدارة عن تقدمي الوثائق فيأمرها القاضي هلا، كما هو احلال عندما مت

  .17بتقدميها

ما يوحي من خالل هذه اخلاصية أن للقاضي اإلداري دور كاشف لقواعد 

  .إجرائية أثناء إدارته وفصله يف الدعوى حمل النزاع

  إجراءات متميزة في موضوع الخصومة - 3

نه قانون قضائي إن القانون اإلداري قانون متميز عن القانون اخلاص من حيث أ

أصال، وأنه قانون غري مقنن سريع التطور والتغري، فإن قضايا القانون العام تتميز 

يف الغالب وخباصة يف طعون اإللغاء بكو�ا نوعا من اخلصومة العينية أو 

املوضوعية اليت مردها إىل مبدأ املشروعية وسيادة القانون ما يستوجب بالضرورة 

  .18ابا إلقامة التوازن بني طريف الدعوىتدخل القاضي اإلداري إجي

 دعوى استفهامية للمتقاضي مع اإلدارة  - 4

تتسم الدعوى اإلدارية بأ�ا دعوى استفهامية، فالفرد املتعامل مع اإلدارة دائما يف 

غموض يف عالقته مع اإلدارة، فليست العالقة بينهما على قدم املساواة، فال 

ملسبق بأخذ اإليصاالت واملستندات وصورها ميلك الفرد سلطة إعداد الدليل ا

وغري ذلك من األمور، لذلك يرفع الفرد دعواه بشكل استفهامي حمض، ويتوىل 
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القاضي اإلداري القيام �ذا الدور اإلستفهامي، ويستوضح من اإلدارة أسباب 

  .  19التصرف الذي اختذته حيال املدعي، وعن دوافعه

املساواة بني أطراف الدعوى، وصعوبة إن خصائص النزاع اإلداري من عدم 

الوصول إىل وسالئل اإلثبات من جهة، وكذا موضوع اخلصومة حمل النزاع جتعل 

حتما من اإلجراءات اإلدارية يف متيز واضح عن اإلجراءات املدنية إال ما تعلق 

منها باملبادئ العامة للتقاضي، من هنا تكمن حقيقة اخلصوصية ما يستدعي 

مق يف حماولة ضبط وختصيص إجراءات خاصة بالنزاع اإلداري سواء بالضرورة التع

تعلق األمر بتوضيح موضوع شروط رفع الدعوى من أهلية وصفة ومصلحة حىت 

ال جتعل املتقاضي مع اإلدارة يف حرية من أمره، وكذا التدقيق يف موضوع وسائل 

قيق التوازن اإلثبات مبنح القاضي اإلداري الدور التدخلي يف تسيري الدعوى وحت

املنشود بني املصلحة العامة واخلاصة لألفراد، فهل هذا إذا يستدعي قانونا خاصا 

  مستقال باإلجراءات اإلدارية؟

  مسألة األفضلية في تخصيص قانون لإلجراءات اإلدارية من عدمه: رابعا

خيتلف الباحثون القانونيون حول مسألة األفضلية يف ختصيص قانون لإلجراءات 

ية مستقل عن قانون اإلجراءات املدنية من عدمه، وهو األمر الذي تساءلنا اإلدار 

  عليه حنن بالتبعية أم ماذا؟

هذا التساؤل باملشروع على أساس ما يتطلبه تبين  رمضان غناييعترب األستاذ 

نظام القضاء املزدوج من جهة والكم اهلائل للمواد املتعلقة باإلجراءات اإلدارية يف 

ءات املدنية واإلدارية اجلديد، وكذا عدد املواد الذي تتضمنه والذي قانون اإلجرا

يفوق بعض القوانني الوطنية األخرى،  ويضيف بعرض اقرتاح فكرة وأسباب هذا 
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التوجه القانوين يف كون مزايا ختصيص كتاب لإلجراءات اإلدارية جينب املشرع 

ين بوضع قانون مستقل تكرار القواعد املشرتكة لإلجراءات بينما اإلقرتاح الثا

لإلجراءات اإلدارية يكرس اإلزدواجية القضائية وجيسده يف الواقع كما يسمح 

  .20بوضع قواعد إجرائية أكثر مالئمة وأكثر إحكاما

إن أفضلية ختصيص كتاب لقانون اإلجراءات اإلدارية مستقل عن إجراءات 

قالل من وضوح وإحكام ملا قد يوفره االست القانون املدين موضوع يف غاية األمهية

للمتعاملني به من طلبة وحمامني واساتذة وكذا تكريسا لالزدواجية القضائية، لكن 

فاملشرع ركز على مجع املواد اخلاصة بالقضاء اإلداري ال أن يكون شكليا فقط، 

يف جزء خاص به، و�ذا فاإلشكال ال يثور من الناحية الشكلية للقانون بقدر ما 

املوضوعية له، لكن باملقابل يبقى هذا القانون مبثابة مكسب يثور من الناحية 

  .  للمنظومة القانونية اجلزائرية

  :خاتمةال

ورثت اجلزائر نظام اإلزدواجية القضائية من فرنسا، وبقي القضاء اإلداري يتعامل 

بقانون اإلجراءات املدنية إىل غاية صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف 

والذي يعترب بالقفزة النوعية يف املنظومة القانونية اجلزائرية، حيث  2008سنة 

خصص لإلجراءات اإلدارية كتابا كامال من هذا القانون، متقامسا مع اإلجراءات 

املدنية مبجموعة من القواعد املشرتكة واليت ال تدعوا برأينا هذه اإلحالة إىل 

مت ختصيص قانون  غموض أو شيء آخر، ألنه وكما سلف ذكره فحىت ولو

لإلجراءات اإلدارية سيخصص له املبادئ العامة لإلجراءات، لذلك فقواعد 

اإلجراءات اإلدارية ستظل ترافق وتساير قواعد اإلجراءات املدنية على أساس 
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تشبع وعراقة والنضج الكامل لإلجراءات املدنية وكذا النزعة املدنية لقضاة القضاء 

ية، لكن األهم من ذلك أن اإلشكال ال يثور من اإلداري أثناء ظهور اإلزدواج

وندعو املشرع  الناحية الشكلية للقانون بقدر ما يثور من الناحية املوضوعية له،

اجلزائري إىل حماولة تكوين وختصيص قضاة إداريني ومنحهم الضمانات الكاملة 

النزاع يف العمل اإلداري خللق وكشف القواعد القانونية ، وجعله يتدخل يف توجيه 

  .اإلداري مبا حيقق التوازن بني املصلحة العامة والفردية للمواطن

  : الهوامش
سلماين منري، مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف العام، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف -1

معمري القانون العام، ختصص قانون املنازعات اإلدارية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

  93، ص 2015تيزي وزو، 

  .63، ص 1990عمار عوابدي، القانون اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 2

رسالة دكتوراه  اختصاص القضاء اإلداري يف اجلزائر،'بوجادي عمر ،: للمزيد من التفصيل راجع -3
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   �لطبیعة إالداریة ملقرر احلفظتف�ید جحج القائلني
  جعفري�عبد�الرؤوف:م�بقل��                                                                       

  باحث����طور�الدكتوراه��                                                                                 

  مقدمة

األصل يف حتريك الدعوى العمومية الرامية إىل تطبيق العقوبات أوتدابري   

إجراءات الدعوى ، لذلك كان أول إجراء من 1األمن معهود لقضاة النيابة العامة

العمومية حتريكها، وقد تسبق هذا اإلجراء مرحلة بأكملها مساها املشرع مرحلة 

  2.البحث والتحري عن اجلرائم

ومرحلة البحث والتحري قد يتمخض عنها نتائج معتربة قانونا فتصري   

إىل حتريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، وقد تفضي إىل نتائج 

إىل حفظها، لذلك كان تصرف النيابة ذاته تارة إجيابيا بالتحريك عقيمة فتصري 

  .وتارة سلبيا باحلفظ، وضابط النيابة العامة يف االختيار مالئمة املتابعة

يقوم وكيل :( من قانون اإلجراءات اجلزائية 36/5وتنص املادة   

خذه تلقي احملاضر والشكاوى والبالغات ويقرر ما يت -: ...هورية مبا يأيتاجلم

يأمر بشأ�ا وخيطر اجلهات القضائية املختصة بالتحقيق أو احملاكمة للنظر فيها أو

أوالضحية إذا  /ويعلم به الشاكي و بحفظها بمقرر يكون قابال دائما للمراجعة

  ...).كان معروفا يف أقرب اآلجال 

إذا :( فقرة أ من قانون حتقيق اجلنايات املصري 42كما تنص املادة   

العمومية بعد التحقيق أنه ال وجه إلقامة الدعوى تصدر أمرا حبفظ  رؤي للنيابة

  ).األوراق
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احلفظ اإلداري واحلفظ : لذلك فاملشرع املصري يعرف نوعني من احلفظ  

القضائي فاألول تلجأ إليه النيابة إذا مل تقيد القضية يف جداول املخالفات أو 

ى اإلدارية أما الثاين فيكون اجلنح أو اجلنايات واكتفى بقيدها يف دفاتر الشكاو 

  3.نتيجة لتحقيق جتريه النيابة

والسبب يف ذلك أن للنيابة العمومية صفتان يف قانون حتقيق اجلنايات   

صفة إدارية وصفة قضائية، فإذا ورد هلا استعالمات أو حتريات من : املصري

تهم الشرطة القضائية ورأت أ�ا ال تستحق أن تكون أساسا لرفع الدعوى ضد امل

فلها أن تؤشر على األوراق حبفظها، وعلى ذلك فهذا األمر يف هاته احلالة ليس 

له صفة قضائية وهلا أن تعدل عنه يف أي وقت شاءت، خبالف ما إذا كانت 

أجرت بنفسها عمال من أعمال التحقيق أو اختذت ضد املتهم إجراءات جديدة  

 أمر قضائي آخر بالسري كالقبض أو احلبس فعملها هذا يكون قضائيا حيتاج إىل

  4.يف الدعوى أو حفظ األوراق

ويكاد يتفق الفقه اجلنائي اجلزائري واملصري على الطبيعة اإلدارية ملقرر   

احلفظ الصادر عن النيابة العامة لقابليته للمراجعة وعدم جواز الطعن فيه 

  .وحلجيته املؤقتة

عة إدارية؟ وهل ملبدأ فهل حقا ملقرر احلفظ الصادر عن النيابة العامة طبي -

مالئمة  املتابعة دور يف إضفاء تلك الطبيعة؟ مث ما هي املعايري اليت تساعد على 

تصنيف مقرر احلفظ كعمل قانوين يدخل ضمن طائفة األعمال اإلدارية أو 

  األعمال القضائية؟
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وسيحاول الباحث من خالل هذا املقال إثبات أن ملقرر احلفظ طبيعة   

  :لى احلجج القائلة خبالف ذلك، من خالل اخلطة اآليت بيا�اقضائية، بالرد ع

  .مفهوم مقرر الحفظ: املبحث األول

  .تعريف مقرر الحفظ: املطلب األول

مبدأ المالئمة وعالقته باألسباب الموضوعية لمقرر : املطلب الثاين

  .الحفظ

  .إضفاء الطبيعة القضائية على مقرر الحفظ: املبحث الثاين

  .معايير التمييز بين العمل اإلداري والعمل القضائي :املطلب األول

 .مقرر الحفظ واألمر بانتفاء وجه الدعوى: املطلب الثاين

  .مفهوم مقرر الحفظ: المبحث األول

سنتناول من خالل هذا املبحث حتديد املقصود مبقرر احلفظ من خالل 

العامة خاصة  مث األسباب اليت من أجلها تصدره النيابة) املطلب األول(تعريفه 

  ).املطلب الثاين(املوضوعية منها ملا هلا من عالقة باملوضوع 

    .تعريف مقرر الحفظ: المطلب األول

مل يعرف املشرع مقرر احلفظ وإمنا أشار إليه من باب احلديث عن 

اإلجراءات اليت يتخذها وكيل اجلمهورية بصدد احملاضر والشكاوى والبالغات 

فات ليس من دور املشرع، وإمنا خيتص عادة الفقه بذكر اليت ترده، وإعطاء التعري

  .التعريفات وحتديد املفاهيم

ويكاد يتفق الفقه على الطبيعة اإلدارية ملقرر احلفظ وعلى مضمونه وإن 

  .اختلفت أساليب تلك التعريفات
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قرار بعدم املتابعة اجلنائية :( يعرف الفقه الفرنسي مقرر احلفظ بأنه

رها النيابة العامة، يصدر منها بصفتها سلطة ا�ام، وهو ال لالعتبارات اليت تقد

يكسب حقا وال حيوز حجية وجيوز العدول عنه من ذات وكيل اجلمهورية الذي 

  5.)أصدره، أو بناء على أوامر الرؤساء

أمر ذو :( األمر باحلفظ على أنه عبد اهللا اوهايبيةويعرف الدكتور 

بصفته جهة متابعة وا�ام وليس جهة  طبيعة إدارية يصدر عن وكيل اجلمهورية

  6)حتقيق

أمر إداري :( أمر احلفظ على أنه رؤوف عبيدكما يعرف الدكتور   

تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام حمكمة 

  7.)املوضوع بغري أن حيوز حجية ضدها

و إجراء أمر حفظ الدعوى ه:( علي عدنان الفيلكما يعرفه األستاذ   

إداري صادر من قبل النائب العام بناء على حمضر مجع االستدالالت مفاده 

عدول النيابة العامة عن توجيه التهمة ورفع الدعوى العامة نظرا لعدم صالحيتها 

  8)للسري فيها

من خالل استقراء هاته التعريفات يتضح أن الفقه يضفي الطبيعة   

لنيابة العامة الحتوائه على عناصر جتعله اإلدارية على مقرر احلفظ الصادر عن ا

شبيها باخلصائص اليت متيز العمل اإلداري ــ يف نظر القائلني �ذا الرأي ــ أمهها 

  .حجيته املؤقتة جبواز العدول عنه وعدم جواز الطعن فيه

مقرر :( خالف ذلك بتعريفه مقرر احلفظ على أنه  بينما يرى الباحث

ية يبدي من خالله تصرفا سلبيا خبصوص حمضر قضائي صادر عن وكيل اجلمهور 
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أو بالغ أو شكوى قدر عدم املتابعة اجلزائية بشأ�ا مستندا على أسباب قانونية 

  ).أو موضوعية

  :مبدأ المالئمة وعالقته باألسباب الموضوعية لمقرر الحفظ: المطلب الثاني

ة تصدر النيابة العامة مقرر احلفظ، وهو بغض النظر إن كان ذو طبيع

إدارية أو قضائية فهو ينطوي على أسباب حتمله، ذلك أن األسباب ليست 

حكرا على األعمال القضائية دون اإلدارية، بل هي متطلبة يف كل عمل قانوين 

  . بغض النظر عن طبيعته حىت يصدر منزها عن شبهة التحكم

 وجيمع فقهاء القانون اجلنائي يف اجلزائر وغريها ممن يتبعون مذهب مالئمة

: املتابعة على أن مقرر احلفظ يصدر مبنيا على أسباب، وقد ردوها إىل نوعني

والباحث يقر النوع األول من األسباب 9أسباب قانونية، وأسباب موضوعية،

  .وينكر الثانية، فيما عدا سبب واحد سنوضحه الحقا

  : األسباب القانونية - 1

 النيابة وحتريكها وهي تبىن على اعتبارات قانونية من شأ�ا أن حتول بني

للدعوى العمومية، ومن بينها إذا كان الفعل ال يشكل أية جرمية يف قانون 

العقوبات بأن كان غري معاقب عليه فال يعدو أن يكون ذا طبيعة مدنية، أو كان 

مع طبيعته اجلزائية مباحا لقيام حالة من حاالت األفعال املربرة كالدفاع الشرعي، 

و لوجود مانع للمسؤولية أو العقاب، أو لتقادم اجلرمية، أو لصدور عفو شامل، أ

أو وفاة املتهم، أو صدور حكم حائز لقوة الشيء املقضي فيه، أو كانت األدلة 

  .منعدمة
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واملتفحص لتلكم األسباب يرى مدى نطاق مقرر احلفظ وأمهيته 

وخطورته يف نفس الوقت، وإن غض منها جواز جلوء الشاكي إذا ما حفظت 

لطريق بديل، وهو ما يسمى بالشكوى املصحوبة بادعاء مدين أمام شكواه 

  10.قاضي التحقيق

  :األسباب الموضوعية - 2

وهي أسباب مردها املالبسات املصاحبة للواقعة فتختلف باختالفها، وجتدر 

ومن بينها بقاء الفاعل جمهوال، ويرد على : املالحظة أ�ا أسباب غري متفق عليها

النيابة العامة لقاضي التحقيق يف الشكوى املصحوبة  هذا السبب أن طلبات

بادعاء مدين جتوز أن تكون ضد شخص مسمى أو غري مسمى، ومن باب أوىل 

  11.ال مينع النيابة من حتريك الدعوى العمومية ضد شخص غري مسمى

ومن بني األسباب املوضوعية كذلك سبب عدم كفاية األدلة ويرد على هذا 

ال يصدر مبنيا على سبب عدم الكفاية وإال جتاوز  السبب أن مقرر احلفظ

قاضي النيابة سلطته، فالقول بكفاية أو عدم كفاية األسباب هو من صميم 

عمل قاضي املوضوع، كما أن قاضي النيابة حيرك الدعوى العمومية �رد الشك 

وليس اليقني، فالدعوى العمومية يف بدايتها حترك شكا وتنقلب يف �ايتها يقينا 

باإلدانة أو تبقى على حاهلا شكا بالرباءة، ولوال ذلك لكان قاضي النيابة خصما 

  12.وحكما يف ذات الوقت و السُتغَين عن عمل قاضي املوضوع

ومقتضاه أنه  13وكذلك من بني األسباب املوضوعية سبب عدم األمهية  

ة سبب يفرتض اكتمال صحة الواقعة وإمكان حتريك الدعوى بشأ�ا غري أن ضآل
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الضرر الناجم عن اجلرمية وتفاهته حيوالن دون حتريك الدعوى العمومية والسند يف 

  .ذلك هو مبدأ مالئمة املتابعة

واحلديث عن هذا السبب هو حديث عن مدى سلطة النيابة العامة يف   

عدم حتريكها الدعوى العمومية ولو وصل إىل علمها خرب وقوع جرمية بناء على 

وهو ما يرجعنا إىل املذهبني اللذين يتنازعان فكرة مدى ادعاء جدي يف ظاهره، 

  .مذهب الشرعية ومذهب املالئمة: سلطة النيابة العامة يف العامل، ومها

ومضمون املذهب األول أن النيابة العامة ليس هلا أدىن سلطة يف تقدير   

مالئمة السري يف إجراءات الدعوى، ذلك أن حتريك هاته األخرية يتعدى فكرة 

ق إىل الواجب، فالنيابة العامة يقع على كاهلها عبء ثقيل كممثلة للمجتمع احل

و حامية ومدافعة عن مصاحله، وذلك الواجب جيسد القدر األدىن للتمثيل 

  .واحلماية

كما أن يف مذهب الشرعية حنو إىل املساواة بني أفراد ا�تمع أمام   

  14.لدميقراطية للوظيفة القضائيةالقانون وتطبيق لفكرة الردع العام وجتسيد للنظرة ا

  .اخل...وتبىن هذا املذهب عدد من دول العامل كإيطاليا وأملانيا واليونان والنمسا

بينما املذهب الثاين وهو مذهب املالئمة يطلق يد النيابة العامة يف   

حتريك الدعوى العمومية، وال يوجب عليها ذلك ولو كانت أركان اجلرمية قائمة 

طتها يف احلفظ كاملة غري منقوصة، والسبب يف ذلك أن دواعي ومكتملة، فسل

العدالة حتتم ترك هامش حرية للنيابة العامة وتقديرها حتريك الدعوى العمومية 

أوحفظها، وكذلك تقليال من ضغط كم القضايا على جهات احلكم، وأخريا 

  .ةحفظ الدعوى العمومية يف بعض األحيان حتتمه اعتبارات السياسة اجلنائي
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والباحث يؤيد الرأي القائل بأن املشرع اجلزائري تبىن مذهب املالئمة 

، ولكنه ينكر أن يبىن مقرر احلفظ 15وليس مذهب الشرعية متاما كنظريه الفرنسي

على جمرد عدم أمهية اجلرمية لوجود شائبة التحكم، كما أن املشرع اجلنائي ال 

ر أمهيتها فأحاطها جبزاء ذي يصبغ وصف التجرمي على واقعة معينة إال ألنه قد

  .  طبيعة جنائية

ومن مثة فالباحث ال يقر من مجلة األسباب املوضوعية اليت يبىن عليها 

مقرر احلفظ سوى سبب احلفظ العتبارات سياسية أو متعلقة بالنظام أو األمن 

  .العام

غري أنه قد يقول قائل بالطبيعة اإلدارية ملقرر احلفظ كنتيجة الستناده 

سباب غري قانونية، بينما العمل القضائي خالف ذلك فهو يبىن دائما على أ

على حيثيات قانونية أما مقرر احلفظ فقد يستند يف صدوره على أسباب سياسية 

  16.أو أمنية حلفظ النظام العام االجتماعي

ويرد الباحث على ذلك بأن هذا القول غري صحيح فكثري من األفكار 

ا الصفة القانونية بأن قننها �رد أ�ا تكفل استقرار تبناها املشرع وأضفى عليه

املعامالت كالتقادم مثال، فمرور الزمن على الوقائع ا�رمة ال يقلبها مباحة وإمنا 

سن ذلك من باب استقرار النظام العام يف ا�تمع، واإلحالة من حمكمة إىل 

مان حسن سري أخرى لدواعي النظام العام معمول به يف التشريع اجلزائري لض

  17.القضاء
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ليثبت وجود أفكار قانونية وإجراءات قضائية يقيمها املشرع اجلزائي 

�رد أ�ا تكفل النظام العام االجتماعي واليت يرى الباحث أن من بينها مقرر 

  .  احلفظ

ضف أن النيابة العامة كجهاز ما أنشأت إال لغرض محاية ا�تمع بعد 

بحث عن ا�رمني والقبض عليهم وحماكمتهم وفقا وقوع اجلرمية مبكافحتها وال

للقانون، غري أنه إذا تعارضت حالة شخصية مع املصلحة من إنشاء هذا اجلهاز 

بأن هددت متابعة النيابة للجرمية الواقعة النظام العام والسلم االجتماعي، كان 

ر النيابة لزاما ترجيح كفة محاية النظام العام على حساب املتابعة اجلزائية بإصدا

العامة مقررا حبفظ الدعوى العمومية، وهو حبق تطبيق للقاعدة الشرعية القائلة 

  ).جلب املصاحل مقدم على درء املفاسد:( بأن

ومقرر احلفظ يف هاته احلالة يكون أجنع عمل قضائي يؤدي مهمة 

احملافظة على النظام العام واألمن القومي، ألن طبيعته املؤقتة جتعل منه قابال 

للمراجعة إذا ما زالت الظروف اليت البست اجلرمية وقت وقوعها واليت كان من 

  .شأ�ا �ديد النظام العام واألمن االجتماعي إذا ما متت املتابعة

  .إضفاء الطبيعة القضائية على مقرر الحفظ: المبحث الثاني

سنحاول من خالل هذا املبحث إصباغ مقرر احلفظ بطابع قضائي من 

حتت التجربة ملعرفة ما إذا كانت خصائصه متكنه من أن يصنف خالل وضعه 

، ومن خالل )املطلب األول(ضمن األعمال القضائية أو األعمال اإلدارية 

املطلب (مقارنته بإجراء يتفق الفقه على أنه قضائي وهو األمر بأال وجه للمتابعة 

  ).الثاين
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  .ل القضائيضابط التمييز بين العمل اإلداري والعم: المطلب األول

يشرتك العمل اإلداري مع نظريه القضائي يف خصيصتني مهمتني، مفاد   

األوىل أن كليهما يهدفان إىل حتقيق املصلحة العامة، والثانية أن كليهما يعمالن 

على نقل نصوص القانون من حالة السكون والتجريد إىل حالة احلركة 

  18.والتجسيد

ث عن ضوابط أو معايري تساعد واجتهد الفقه اإلداري خاصة يف البح  

على التمييز والتفرقة بني ما يعترب عمال إداريا وما يعد عمال قضائيا فخلصوا إىل 

  :شكلية وموضوعية: مجلة معايري ميكن ردها من حيث طبيعتها إىل نوعني

  .معايير الشكل: أوال

ين معيار اجلهة املصدرة للعمل، ومعيار األثر القانو : ميكن ردها إىل نوعني 

  .للعمل

  .معيار الجهة التي تقوم بالعمل القانوني - 1

حسب هذا املعيار يكون العمل إداريا إذا صدر عن جهة إدارية، 

ويكون قضائيا إذا صدر عن جهة قضائية بغض النظر عن مضمونه سواء محل 

  .موضوعا ذو طبيعة إدارية أو قضائية

يابة، وبتطبيق ما سبق على مقرر احلفظ جنده صادرا عن قاضي الن

والنيابة العامة هي جهاز يتكون من جمموعة من القضاة، يعترب كل عضو فيه 

عضوا يف سلك القضاء، ذلك أنه طبقا لنص املادة الثانية من القانون العضوي 

املتضمن القانون االساسي للقضاء فإن سلك القضاء يشمل قضاة احلكم والنيابة 

التابعة للنظام القضائي العادي،  للمحكمة العليا وا�الس القضائية واحملاكم
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ويعينون مبرسوم رئاسي صادر عن رئيس اجلمهورية، ويؤدون اليمني القانونية أمام 

  19.اجلهة القضائية اليت يتبعو�ا

وبالتايل، ونتيجة لصدور مقرر احلفظ عن جهة قضائية ممثلة يف شخص 

هذا املعيار عمال قاضي النيابة العامة، ميكن القول أن مقرر احلفظ يعد مبنظور 

  .قضائيا وليس إداريا

  : معيار األثر القانوني للعمل - 2

ووفقا هلذا املعيار يكون العمل قضائيا مىت كان صحيحا وعادال   

فاكتسب قوة احلقيقة القانونية املستمدة من القرينة القاطعة واليت مؤداها أن 

تتوافر له هاته  احلكم مىت صدر عد عنوانا للحقيقة، بينما العمل اإلداري ال

القرينة، لذا فهو ال حيوز على احلجية النهائية ويتمتع مبحض حجية مؤقتة قابلة 

  .إلثبات العكس

ذلك أن هدف أو غرض اإلدارة من وراء إصدار القرار اإلداري هو   

إشباع حاجة عامة، بينما هدف القضاء من وراء إصدار القرار القضائي هو 

 للدولة، ومن مثة فالقرار اإلداري ال يكتسب احلجية احملافظة على النظام القانوين

ألنه يستهدف إشباع حاجات متغرية من وقت آلخر، خبالف احلكم القضائي 

الذي يكتسبها نتيجة استهدافه حسم النزاعات بصفة قطعية ضمانا الستقرار 

  20.النظام القانوين يف الدولة

ارية ملقرر احلفظ جندهم واملتأمل يف آراء الفقه القائلني بالطبيعة اإلد  

يركزون كثريا على هاته النقطة، فريجعون السبب يف اعتبار مقرر احلفظ إداريا ال 

  .قضائيا حيازته حملض احلجية املؤقتة بدليل قابلية إلغائه أو مراجعته ممن أصدره
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أنه نظرا للطبيعة اإلدارية هلذا األمر ــ :( وهايبيةأتور عبد اهللا الدكفيذكر   

ر حبفظ األوراق ــ فهو ال يكسب املتهم حقا ألنه قرار ال حجية له يف أي األم

مواجهة مصدره، فيحتفظ عضو النيابة بسلطته يف إلغائه يف أي وقت تستجد 

  21).فيه ظروف تستدعي فتح املوضوع من جديد

وملا كان األمر باحلفظ هو :( الدكتور جياللي بغداديكما يقول   

ال يكتسب قوة الشيء املقضي به وال مينع النيابة إجراء إداري ال قضائي فإنه 

العامة من العدول عنه واملتضرر من اجلرمية من حتريك الدعوى العمومية بتقدمي 

شكوى مع ادعاء مدين أمام قاضي التحقيق املختص، فضال عن أنه ال جيوز 

  22).الطعن فيه بأي طريق كان

دعوى هو إجراء أمر حفظ ال:( علي عدنان الفيل األستاذكما يقول 

إداري ليس بقضائي ويرتتب على ذلك أنه جيوز العدول عنه يف أي حلظة قبل 

تقادم الدعوى كما أن صدوره ال حيول دون جلوء ا�ىن عليه إىل إقامة دعوى 

  23...)جنائية أخرى

فيميز بني مقرر احلفظ ذو الطبيعة  جندي عبد الملكأما املستشار 

بيعة القضائية، فاألول ليس له صفة قضائية وللنيابة اإلدارية ومقرر احلفظ ذو الط

العمومية أن تعدل عنه يف أي وقت شاءت، بينما الثاين ذو الطبيعة القضائية 

تكون له قوة أوامر قاضي التحقيق وترتتب عليه النتائج اليت كانت مرتتبة على 

ن تعدل األوامر اليت كانت تصدر بأن ال وجه إلقامة الدعوى، وحينئذ ال جيوز أ

  24.عنه النيابة إال بظهور أذلة جديدة
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ورجوعا ملناقشة معيار األثر القانوين للعمل وما تبعه من آراء فقهية، نقول 

بأن منح احلجية لعمل قانوين دون آخر موقوف على إرادة املشرع، وهاته اإلرادة 

ه األول أن يكون تقرير هذ: ــ كما يذكر أصحاب املعيار ــ موقوفة على شرطني

القوة لبت أمر متنازع فيه، والثاين أال يكون تقريرها حلالة واقعية قابلة للتغيري من 

  وقت آلخر ــ كما هو احلال عليه بالنسبة للمرافق العمومية ــ

وبالتايل شرط اعتبار العمل قضائيا وفقا ملعيار األثر القانوين للعمل أن 

نادين �ذا املعيار أن تكون له حجية غري مؤقتة، والسبب يف ذلك وفقا للم

القرارات اإلدارية طاملا كانت مستهدفة املصلحة العامة فطبيعتها وهدفها حيتمان 

  .عليها أن تكون قلقة متغرية تبعا لتغري املصلحة

غري أن ما أغفله القائلون �ذا الرأي أنه توجد أعمال قضائية تستهدف 

كما هو حال األوامر   هي األخرى احملافظة على احلالة املؤقتة أو الظاهرة

، أو أمر قاضي التحقيق بأن ال 25االستعجالية، أو تنطوي على تدبري احرتازي

  .26وجه للمتابعة فله حجية مؤقتة ما مل تطرأ أدلة جديدة

  :معايير الموضوع: ثانيا

معيار املنازعة أو اخلصومة، : ميكن ردها هي األخرى إىل معيارين

 .ومعيار التصرف التلقائي

  ):الخصومة(ار المنازعة معي - 1

ومضمون هذا املعيار أن العمل القانوين يكون قضائيا إذا كان موضوعه   

هو الفصل يف خصومة، فالعمل القضائي حيسم خصومة قضائية بني خصمني 

حول مركز قانوين عام أو خاص على أساس قاعدة قانونية موضوعة سلفا، 
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د يكون السبب يف نشوء خبالف العمل اإلداري فهو ال حيسم منازعة بل ق

  27.منازعة نتيجة مساسه مبركز قانوين قائم إحداثا أو تعديال أو إلغاء

يشكل مقرر احلفظ الصادر عن النيابة عمال قضائيا ال جمرد تصرف 

إداري، والضابط يف اعتبار العمل قضائيا موضوعي حمض، وحىت يعد كذلك 

فإذا صدر التصرف ، litige eventualيكفي أن يتعلق بنزاع حاصل أو حمتمل 

  28.دون منازعة أو دون أن حيتمل أن يثري أية منازعة عد عمال إداريا أو والئيا

وطاملا أن شكوى الضحية أو حمضر ضابط الشرطة القضائية أو بالغ   

الشخص يشكل نزاعا أو على األقل حيتمل أن ينجر عنه نزاع يولد أطرافا 

لك الشكوى أو ذلك احملضر أو البالغ متنازعة فإن تصرف وكيل اجلمهورية يف ت

  .بتحريك الدعوى العمومية يعد عمال قضائيا

واألمر نفسه ينطبق على مقرر احلفظ باعتباره عمال قضائيا مولدا   

لنزاعات حمتملة يف املستقبل، إذ يعطي احلق للمشكو منه أن يسري يف إجراءات 

تحول معها الضحية متهما الوشاية الكاذبة فتنقلب املراكز القانونية للخصوم في

 .واملتهم ضحية

  :معيار التصرف التلقائي - 2

على القاعدة القائلة أساس متييزه لألعمال القانونية  يستمد هذا املعيار  

فالعمل يكون إداريا إذا صدر بتصرف تلقائي ) القضاء مثار وليس تلقائيا(أن 

ب من األفراد والبد من اإلدارة خبالف األعمال القضائية اليت ال تصدر إال بطل

بالتايل لتحريك االختصاص القضائي أن يوجد ادعاء من إرادة ما بأن عمال 

  .أوموقفا أو حالة معينة تكون متعارضة والقانون
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وبتطبيق ما سبق على مقرر احلفظ جنده عمال قضائيا باعتباره نتيجة   

وشكاوى لتصرف وكيل اجلمهورية بالسلب فيما ورد إليه من حماضر أو بالغات أ

  .قدر ــ نتيجة إعماله مبدأ املالئمة ــ عدم املتابعة بشأ�ا لسبب من األسباب

  :مقرر الحفظ واألمر بانتفاء وجه الدعوى: المطلب الثاني

كثريا ما يدق التمييز بني مقرر احلفظ واألمر بانتفاء وجه الدعوى   

مر بالقضاء خاصة إذا كانا صادرين من جهة واحد كالنيابة العامة ويتعلق األ

اجلنائي املصري والذي جيمع فيه عضو النيابة سلطيت اال�ام والتحقيق معا، 

فيصدر مقررا باحلفظ بناء على سلطته األوىل أو أمرا بانتفاء وجه الدعوى بناء 

  .على سلطته الثانية

فحاول الفقه املصري وضع معيار طبيعة العمل القانوين للتمييز بني   

عمل األول الطابع اإلداري وعلى الثاين الطابع القضائي العملني فأضفى على ال

من غري سند من القانون، ولألسف تبعه يف ذلك الفقه اجلزائري رغم أن األمر ال 

يطرح بالنسبة للقضاء اجلزائي اجلزائري والذي يقيم تفرقة تامة بني جهة اال�ام 

ر قاضي التحقيق وجهة التحقيق فيصدر وكيل اجلمهورية مقررا باحلفظ بينما يصد

  .أمرا بأال وجه للمتابعة

ومهما يكن من أمر، فإن أوجه الشبه كثرية بني مقرر احلفظ واألمر   

بانتفاء وجه الدعوى، وال يفرق بينهما يف التشريع اجلنائي اجلزائري غري أن األول 

يصدر عن وكيل اجلمهورية والثاين يصدر عن قاضي التحقيق وأن األول ال يقبل 

و الطعن فيه والثاين يقبل الطعن فيه باالستئناف كسائر األوامر الصادرة التظلم أ

  29.عن قاضي التحقيق
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فمقرر احلفظ يكون دائما قابال للمراجعة، واألمر بانتفاء وجه الدعوى 

هو أمر مؤقت لقابلية إعادة فتح التحقيق بعد صدوره إذا ما ظهرت أدلة 

هي وحدها املختصة لتقرير ما إذا كان  جديدة، واجلامع بينهما أن النيابة العامة

مثة حمل لطلب إعادة فتح التحقيق بالنسبة للثاين، أو ما إذا كان مثة حمل 

  30.للمراجعة بالنسبة لألول

أما فكرة التظلم اإلداري من مقرر احلفظ فال أساس هلا يف التشريع 

إلجراءات اجلزائري وال حىت يف التشريع الفرنسي فال يوجد نص صريح يف قانون ا

اجلزائية اجلزائري أو حىت قانون اإلجراءات اجلنائية أو قانون التحقيق اجلنائي 

الفرنسي يعرتف للشاكي حبقه يف أن يتظلم إداريا من مقرر احلفظ الصادر عن 

وكيل اجلمهورية أمام الرئيس التدرجي لعضو النيابة العامة ولو كان ذلك كذلك 

  31.حمضألصبح مقرر احلفظ حبق عمل إداري 

بل حىت التشريع اجلنائي املصري ال يتضمن نصا صرحيا ميكن الشاكي 

من التظلم إداريا من مقرر احلفظ الصادر عن عضو النيابة، غري أن الفقه املصري 

ــ والذي حياول دائما قراءة النصوص بتفسري يتوافق مع الرأي القائل بالطبيعة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية  62ادة اإلدارية ملقرر احلفظ ــ حاول تفسري نص امل

املصري على حنو يفهم منه إمكانية التظلم اإلداري من مقرر احلفظ، وأوجبت 

هاته املادة على النيابة العامة بأن تعلن قرار احلفظ إىل ا�ىن عليه، وإىل املدعي 

  32.باحلقوق املدنية، فإذا تويف أحدمها كان اإلعالن لورثته يف حمل إقامة املتوىف

أن العلة من إلزام املشرع النيابة العامة  33لذلك يرى بعض الفقه املصري

بإعالن قرار احلفظ للمدعي املدين هي متكني هذا األخري باختاذ ما يشاء، سواء 
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بالتظلم اإلداري من قرار احلفظ، أو بتحريك الدعوى العمومية بطريق التكليف 

ء املدين أمام قاضي التحقيق يف مجيع املباشر يف اجلنح واملخالفات، أو باالدعا

  .اجلرائم

غري أن ما يراه بعض الفقه املصري يف تفسري تلك املادة فنده قضاؤه، 

من ذات  62بقضاء حمكمة النقض املصرية يف معرض تفسريها لنص املادة 

أن ما أوجبته تلكم املادة من إعالن ا�ين عليه أو املدعي باحلقوق :( القانون

ر احلفظ هو إجراء قصد به إخطاره مبا مت يف شكواه ليكون على بينة املدنية بأم

  34).بالتصرف احلاصل فيها، ومل يرتب القانون عليه أي أثر، ومل يقيده بأجل معني

من قانون اإلجراءات  62واملشرع اجلزائري صاغ نصا يشابه نص املادة 

بنصه يف  طلحاتاجلنائية املصري غري أنه كان أكثر دقة منه يف استعمال املص

أو يأمر حبفظها مبقرر يكون قابال .:( ..من قانون اإلجراءات اجلزائية 36املادة 

أو الضحية إذا كان معروفا يف أقرب /به الشاكي و ويعلمدائما للمراجعة 

  ...).اآلجال

وفرق بني أن يبلغ الشخص بإجراء أو يعلن به وبني أن حياط به علما، 

ترتب آثارا قانونية من أمهها فتح باب الطعن أو فالتبليغ واإلعالن مصطلحات 

التظلم يف اإلجراء حمل التبليغ، أما أن حياط الشخص علما بإجراء معني فال 

يرتب ذات األثر، وإمنا العلم يكون �رد إخطاره مبآل اإلجراء حىت يكون على 

  .بينة بالتصرف احلاصل فيه

وحياط علما �ا  ومن مثة ال يبق أمام الشاكي بعد أن حتفظ شكواه

سوى سلوك طريق اإلدعاء املدين أمام قاضي التحقيق يف اجلنايات واجلنح طبقا 
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من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، أو طريق التكليف املباشر  72للمادة 

  . مكرر 337باحلضور يف بعض اجلنح طبقا للمادة 

ا يصدران ويتفق مقرر احلفظ واألمر بأال وجه للمتابعة يف أن كليهم

مبنيني على أسباب بغض النظر عن طبيعتها سواء كانت قانونية أو موضوعية، 

ويعزز هاته األسباب وهذا الشبه بني مقرر احلفظ واألمر بأال وجه للمتابعة نص 

  .من قانون العقوبات 300املادة 

فيشرتط املشرع لقيام جرمية الوشاية الكاذبة حينما يكون موضوع 

ينتهي بإصدار جهة قضائية حكما بالرباءة أو اإلفراج أو أمرا أو البالغ جزائيا أن 

من  300/2قرارا بأال وجه إلقامة الدعوى أو مقررا باحلفظ طبقا لنص املادة 

  35.قانون العقوبات

يستشف من هاته املادة أن املشرع العقايب قد مجع على صعيد واحد   

_ رة عن جهة قضائية أي صاد_ جمموعة من اإلجراءات جيمعها أ�ا قضائية 

وأ�ا يف الغالب تكون منهية للدعوى العمومية، رغم أ�ا متمايزة فيما بينها من 

  .حيث اهليئة اليت أصدر�ا ومن حيث درجة حجيتها

واملشرع ما مجع مقرر احلفظ مع سائر تلك املقررات القضائية إال لثقته 

تلك املقررات كدليل يف ذلك املقرر نتيجة صدوره عن قاٍض، فساوى بينه وبني 

لقيام جرمية الوشاية الكاذبة رغم اختالفه عنها من حيث احلجية ال من حيث 

  .الطبيعة
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  الخاتمة

حاول الباحث من خالل هذا املقال الرد على األسانيد واحلجج القائلة بالطبيعة 

 اإلدارية ملقرر احلفظ وإصباغ الطابع القضائي عليه، ومع الفوائد العملية القليلة

هلذا البحث إال أن نتائجه عظيمة يف باب التأصيل، ذلك أنه من الضروري أن 

يرد لإلجراء الطبيعة احلقيقية له مع كل النتائج املرتتبة على ذلك، وبقي للباحث 

أن يربز ثالث حجج أخرية مل تذكر يف مضمون البحث متعمدا وضعها يف 

  :اخلامتة، فخوامت الكالم رسخ يف الذهن

ة األوىل واليت هي عبارة عن تساؤل أنتصرف وكيل اجلمهورية يف ومضمون احلج

مصري الشكوى هو إجراء قانوين، فإذا كان هذا التصرف إجيابيا حركت الدعوى 

العمومية، وإذا كان سلبيا حفظت، فهل يصح أن يكون ذات اإلجراء يف وجهه 

  اإلجيايب قضائيا ويف وجهه السليب إداريا؟

املقرر اإلداري جيوز أن يكون ضمنيا فيفهم واحلجة الثانية هي أن   

سكوت اإلدارة ضمنا على أنه رفض، ولو كان ذلك صحيحا جلاز أن يسكت 

وكيل اجلمهورية عن التصرف يف الشكوى ليؤول هذا السكوت على أنه قرار 

ضمين حبفظها، غري أن مقرر احلفظ ال يكون إال مكتوبا، وهو ما أكدته حمكمة 

وال ميكن القول بصدور حفظ ضمين يفهم :( ... ار هلاالنقض املصرية يف قر 

بطريق اللزوم العقلي إذا كان املستخلص من سرية اإلجراءات اليت اختذت يف 

الدعوى أن النائب العام اتفق مع وزارة الداخلية التابع هلا املتهمون على أن 

سبيال يصدر أمرا باحلفظ  بشروط اشرتطها ومل تتم مث بدا له أن يتخذ بني ذلك 

  36)فسكت طويال عن التصرف يف الدعوى واهتدى أخريا إىل رفعها
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ولألمانة العلمية نقول بأنه ميكن تصور احلفظ الضمين يف حالة واحدة،   

وهي أن ترفع أمام النيابة العامة واقعة مركبة كالسرقة باإلكراه فتخلص النيابة 

على هذا األساس العامة أن الواقعة هي جمرد ضرب وحترك الدعوى العمومية 

قرار حفظ فيمكن أن يفهم بطريق اللزوم العقلي أن قرارها هذا هو يف احلقيقة 

  .بالنسبة لواقعة السرقة

وتأيت احلالة األخرية لتدعم القول الرامي إىل عدم إمكانية تصور صدور   

مقرر حفظ ضمين، ذلك أن الضمنية يف احلفظ لواقعة السرقة فسرت مبفهوم 

صريح من النيابة باملتابعة لواقعة الضرب، لذا فلوال تلك الصراحة املخالفة لقرار 

ملا بانت الضمنية لتكون األخرية تابعة لألوىل، وال ميكن تصور وجودها مستقلة 

  . عنها

واحلجة الثالثة أن النعي على مقرر احلفظ بالطبيعة اإلدارية لعدم جواز   

وامر كثرية ال تقبل أي طريق الطعن فيه مردود عليه بأن وكيل اجلمهورية يصدر أ

  - أي اإليداع  -واإلحضار رغم أن نفس األمر 37 من طرق الطعن كأمر اإليداع

يقبل الطعن فيه باالستئناف إذا كان صادرا عن قاضي التحقيق، وال ينازع أحد 

  . يف الطبيعة القضائية ألمر اإليداع

فا وخصما يف وقد يرد على مجيع هاته احلججبأن النيابة العامة تعد طر   

الدعوى العمومية، فكيف يستساغ عقال أن حيسم اخلصم نزاعا هو طرف فيه 

  مبوجب مقرر نعتربه قضائيا، ويكون غري قابل ألي طعن؟

والرد على ذلك بسيطفاملشرع قد خول للنيابة سلطات ال يتمتع �ا   

غريها من اخلصوم والسبب يف ذلك أ�ا هي وحدها املكلفة بإثبات اجلرمية 
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نسبتها إىل املتهم فتشرف على التحقيق االبتدائي، ومن مثة متلك سلطة و 

التصرف يف النتائج اليت يؤول إليها ذلك التحقيق، فاملشكلة إذا ال تتعلق بطبيعة 

  .احلسم ــ إداريا كان أو قضائيا ــ بقدر ما تتعلق بسلطة احلسم ذاته

فرغم كل ما  ولنأخذ مثاال على ذلك سلطة اإلدارة يف مواجهة الفرد،

تتمتع به من امتيازات السلطة العامة ال متلك سلطة حسم نزاع إداري أل�ا هي 

سبب النزاع، فهي من أنشأه بقرارها اإلداري الذي مس مركز اخلصم، أما النيابة 

العامة فال دخل هلا يف نشوء النزاع اجلزائي، فاجلرمية باعتبارها سببه واقعة خارجة 

  .مةعن نطاق النيابة العا

لذلك نعث مقرر احلفظ الصادر عن النيابة العامة بالقضائية يكون متسقا مع ما 

  .سبق قوله، ومبعدا لشبهة احتاد صفيت اخلصم واحلكم يف شخص النيابة العامة

وعليه، إذا كان القائلون بالطبيعة اإلدارية ملقرر احلفظ يقرون بإمكانية حسم 

احلسم إدارية ــ مع كل العيوب  خصم لنزاع هو طرف فيه، وتكون طبيعة هذا

املرتتبة على هذا الرأي ــ فال غضاضة يف القول بإمكانية هذا احلسم ولكن 

 بالطبيعة القضائية ــ وهو الرأي الذي يراه الباحث متسقا مع القانون واملنطق ــ  

ليبني يف األخري أن نعث مقرر احلفظ الصادر عن النيابة العامة باإلدارية 

املصري، فالنيابة العامة يف مصر جتمع بني وظيفيت اال�ام والتحقيق،  مرده الفقه

فإذا ارتأت وضع حد إلجراءات املتابعة أصدرت مقرر حفظ كجهة ا�ام أو أمرا 

بأال وجه إلقامة الدعوى كجهة حتقيق، فتوجس الفقه املصري خيفة اخللط بني 

ول الطبيعة اإلدارية اإلجراءين نتيجة صدورمها عن جهة واحدة، فأصبغ على األ
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وعلى الثاين الطبيعة القضائية دون سند من القانون، وتبعه الفقه القانوين اجلزائري 

  .رغم أن املشرع يقيم تفرقة تامة بني جهة اال�ام وجهة التحقيق

   :الهوامشثبت المراجع و 
جراءات يتضمن قانون اإل 1966يونيو  08 : 155-66ادة األوىل من األمر رقم من امل /1ف  1

   .622، ص1966يونيو  10املؤرخة يف  48 اجلزائية املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية عدد

   .الباب األول من الكتاب األول املعنون بالبحث والتحري عن اجلرائم من نفس القانون 2

العلم �ديد، الطبعة األوىل، مكتبة  -إضراب) اجلزء الثاين(جندي عبد امللك، املوسوعة اجلنائية  3

   .308، ص 2004للجميع، لبنان، 

   .314جندي عبد امللك، املرجع السابق، ص  4

5    Rassat Michelle Laure, Le Ministère Publique entre sont passé et son 

avenir, thèse, Paris, 1967, p 233.   

، الطبعة الثالثة، -التحقيقالتحري و  –عبد اهللا اوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  6

   .321، ص 2012دار هومة، اجلزائر، 

دراسة (، نقال عن جياليل بغدادي، التحقيق 318رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات اجلنائية، ص 7

   .54، ص 1999، الطبعة األوىل، الديوان الوطين لالشغال الرتبوية، اجلزائر، )مقارنة نظرية وتطبيقية

دار هومة،  -دراسة مقارنة  -ف اإلجراءات اجلنائية يف القانون العسكري علي عدنان الفيل، وق8

  .36، ص 2003اجلزائر، 

، عبد اهللا 21، ص 2009، دار هومة، اجلزائر، 8طالتحقيق القضائي،  أحسن بوسقيعة،9 

، علي 55، 54، جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص 323، 322اوهايبية، املرجع السابق، ص 

   .323 -321، جندي عبد امللك، املرجع السابق، ص 35ل، املرجع السابق، ص عدنان الفي

   .من قانون اإلجراءات اجلزائية 72راجع املادة  10

   .من قانون اإلجراءات اجلزائية 72راجع الفقرة الثانية من املادة 11

   .55جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص 12

   .322ص  عبد اهللا اوهايبية، املرجع السابق، 13

   .22أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 14
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   .22أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 15

   .322عبد اهللا اوهايبية، املرجع السابق، ص  16

   .وما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية 548راجع املادة  17

القاهرة، بدون سنة نشر، - ةاسة مقارنة، دار النهضة العربيحممود حممد حافظ، القرار اإلداري، در  18

، ص 1999أنور أمحد أرسالن، الوسيط يف القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،08ص 

403.   

املتضمن القانون األساسي  2004سبتمرب  06املؤرخ يف  11-04القانون العضوي رقم  19

   .13، ص 2004سبتمرب  08، املؤرخة يف 57للقضاء، اجلريدة الرمسية عدد 

   .21حممود حممد حافظ، املرجع السابق، ص  20

   .321عبد اهللا اوهايبية، املرجع السابق، ص  21

   .55جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص  22

   .36علي عدنان الفيل، املرجع السابق، ص  23

ومع ذلك يوجد رأي قضائي  مصري صادر عن . 314جندي عبد امللك، املرجع السابق، ص  24

ة استئناف مصر يعترب مقرر احلفظ ذو الطبيعة اإلدارية والصادر عن النيابة العمومية حجة حمكم

أمر احلفظ الصادر من النيابة حجة للمتهم عليها، فال :( للمتهم يف مواجهة هاته األخرية بقوهلا

يصح هلذه أن تقيم الدعوى على املتهم بعد إصداره حىت ولو كانت مل جتر حتقيقا بنفسها بل 

قتصرت على حتقيقات البوليس، ألن القانون ال مينع النيابة العمومية من أن تأخذ بتحقيقات ا

البوليس وتكتفي �ا، خصوصا إذا كانت النيابة العمومية حفظت الدعوى ال ألن األدلة غري كافية 

مصر، حمكمة استئناف ). بل ألن الفعل ال يعاقب عليه القانون فال حاجة إذا إلجراء حتقيق بنفسها

   .316، نقال عن املرجع نفسه، ص 124، ص 7، ا�موعة 1905يناير  29

يتعلق حبماية الطفل،  2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15من القانون رقم  96راجع املادة  25

   .2015يوليو  19، املؤرخة يف 39اجلريدة الرمسية عدد 

   .إلجراءات اجلزائية املعدل واملتمماملتضمن قانون ا 155-66من األمر رقم  175راجع املادة  26

علي خاطر شطناوي، دراسات يف القرارات اإلدارية، منشورات اجلامعة األردنية، عمان،  27

   .49، ص 1998
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، ص 2012القاهرة،  -أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، دار الفكر العريب 28

31.   

املتضمن  2015يوليو  23املؤرخ يف  02-15ألمر رقم املعدلة مبوجب ا 170راجع املادة  29

   .28، ص 2015يوليو  23، مؤرخة يف 40تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرمسية عدد 

  . الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلزائية 175راجع املادة 30

لقضاء والفقه، املؤسسة اجلامعية سليمان عبد املنعم، أصول اإلجراءات اجلزائية يف التشريع وا 31

    .230، ص 1999للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، بريوت، 

املتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية املصري  2003لسنة  95من القانون  62راجع املادة  32

   .املعدل واملتمم

لنهضة العربية، مصر، بدون حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية املصري، دار ا 33

   .414سنة نشر، ص 

نقال عن أشرف رمضان عبد ا�يد، النيابة العامة ودورها يف املرحلة السابقة على احملاكمة،  34

   .179، ص 2004دراسة حتليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

انت رجال الضبط القضائي كل من ابلغ بأي طريقة ك:( من قانون العقوبات 300تنص املادة  35

أو الشرطة اإلدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إىل سلطات خمول هلا أن 

تتابعها أو أن تقدمها إىل السلطة املختصة أو إىل رؤساء املوشى به أو إىل خمدوميه طبقا للتدرج 

سنوات وبغرامة من ) 05(إىل مخس  أشهر)06(الوظيفي أو إىل مستخدميه يعاقب باحلبس من ستة 

دج وجيوز للقضاء عالوة على ذلك أن يأمر بنشر احلكم أو ملخص منه يف  15.000إىل  500

   .جريدة أو أكثر على نفقة احملكوم عليه

إذا كانت الواقعة املبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اختاذ إجراءات املتابعة 

تضى هذه املادة عن جرمية الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور احلكم بالرباءة أو باإلفراج أو اجلزائية مبق

بعد األمر أو القرار بأال وجه للمتابعة أو بعد حفظ البالغ من القاضي أو املوظف أو السلطة األعلى 

األمر رقم ،)أو املخدوم املختص بالتصرف يف اإلجراءات اليت كان حيتمل أن تتخذ بشأن هذا البالغ

املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية  1966يونيو  08املؤرخ يف  66-156

  .702، ص 1966يونيو  11املؤرخة يف  49عدد 
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قضائية،  47لسنة  1472، القضية رقم 1931مايو  07حمكمة النقض املصرية، تاريخ القرار  36

   .310، ص نقال عن جندي عبد امللك، املرجع السابق

مت استبدال إجراءات التلبس  02- 15مبوجب تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية باألمر رقم  37 

بإجراء املثول الفوري ومن مث فقد وكيل اجلمهورية سلطته يف إصدار أمر اإليداع وفقا إلجراءات 

 155-66يعدل ويتمم األمر رقم  2015يوليو  23املؤرخ يف  02- 15األمر رقم . التلبس

 .2015يوليو  23، املؤرخة يف 40املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرمسية عدد 
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