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نىاغض النكغ
جهبل اإلاجلت ألابدار واإلاهاالث التي جلتزم اإلاىيىغُت واإلانهجُت ،وجخىاقغ قيها ألانالت
الػلمُت والضنت والجضًت وجدترم نىاغض النكغ الخالُت:
بالنؿبت للمهاالث:
 جنكغ اإلاجلت اإلاهاالث التي حؿخىفي الكغوٍ آلاجُت:
 الالتزام باإلاػاًير الػلمُت واإلاىيىغُت اإلاػمىُ بها صولُا في الضوعٍاث اإلادٌمت،
والتي حؿخجُب لكغوٍ البدث الػلمي.
 حػخمض هُئت الخدٌُم مبضؤ الحُاص واإلاىيىغُت في جدٌُم اإلاىاص الػلمُت اإلاغشحت
للنكغ مؼ الحغم غلى زلى ألاغماُ من الخُغف الكٌغي ؤو مؿاؾها بمباصا
باألشخام ؤو ألانظمت.
ً غاعى في اإلاهاالث اإلاهترخت للنكغ في اإلاجلت ؤو جدؿم بالجضًت وؤو ال جٌىو مدل
نكغ ؾابو ؤو مهخُل من مظيغة ؤو ؤغماُ ،ملخهى.
 ؤو جٌىو اإلاىايُؼ اإلاهضمت يمن ازخهام اإلاجلت.
 ؤو جلتزم اإلاهاالث الضنت ونىاغض الؿالمت اللؿىٍت  ،و ؤو ال ًخػضي حجم الػمل 20
نكدت مؼ اخدؿاب هىامل،مهاصع و مالخو البدث.
 جغؾل اإلااصة الػلمُت في ملل مغقو بملخو بلؿت البدث و آزغ بئخضي اللؿاث:
الػغبُت ،الكغنؿُت ؤو الانجليزًت (خؿب لؿت البدث).
بالنؿبت لألغماُ اإلاترحمت:
 جهُل من ألاغماُ اإلاترحمت جلَ التي جخهل بازخهام اإلاجلت.
 جهبل ألاغماُ اإلاترحمت من و إلى  :الػغبُت ،الكغنؿُت  ,الانجليزًت ؤو ألاإلاانُت .
 جسًؼ اإلاهاالث الؾدكاعة جغحمانُيو مسخهيو في اللؿاث اإلاظيىعة ؤغاله.
 جدىُ ألاغماُ اإلاهضمت اإلاهاالث إلى ؤؾاجظة من طوي الخبرة الػلمُت خؿب
ازخهام اإلاهالت.
ً بلـ الباخث اإلاغؾل بخلهي ماصجه بػض  5صنابو من حؿلمها.
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ؾُاؾت الخدٌُم:

 جلتزم هُئت الخدٌُم بئبضاء الغؤي و اجساط الهغاع في ؾًىو ؤؾبىع من جمٌُنها من
اإلااصة اإلاهترخت للنكغ ،مؼ مغاغاة الؿغٍت الخامت في الخدٌُم
ً دو لهُئت الخدٌُم ؤو اعجإث يغوعة إنغاع حػضًالث غلى اإلاىاص اإلاهضمت للنكغ.
ٌ ػلم الباخث اإلاغؾل بهبىُ ماصجه للنكغ غلى ؤو ٌػلم بخاعٍش نكغها خؿب عػنامت
اإلاجلت.
قغوٍ النكغ:
 قٍل الٌخابت  :باللؿت الػغبُت قٍل  Traditional Arabicحجم 14.
 بالنؿبت للؿاث ألاحنبُت قٍل  Times New Romanحجم . 12
ً غقو الباخث الباغث ماصجه بؿيرة طاجُت غلمُت مكهلت.
 تهمكن مػلىماث البدث خؿب َغٍهت قٍُاؾى ألامغٌٍُت بترجِب حؿلؿلي ًدبؼ
متو البدث.
 جغجب هىامل اإلاػلىماث في نهاًت ًل نكدت.
نمىطج التهمِل:
 .1الٌخب باللؿت الػغبُت ؤو ألاحنبُت :لهب و اؾم ا ِإلاؤلل ،غنىاو الٌخاب ،صاع النكغ،
بلض النكغ ،ؾنت النكغ،عنم الُبػت.
 .2النهىم الدكغَػُت  :البلض،نىع النو،مًمىو النو،ؾنت الهضوع.
 .3اإلاجالث والضوعٍاث :غنىاو اإلاجلت ؤو الضوعٍت ،لهب واؾم الٍاجب،غنىاو
اإلاهالت،غضص اإلاجلت،جاعٍش الهضوع،نكدت الانخباؽ.
 .4الغؾابل الجامػُت :لهب واؾم الُالب،غنىاو اإلاظيغة  ،صعحت اإلاظيغة ،مؤؾؿت
حسجُل اإلاظيغةً،لُت الخسهو،الؿنت الجامػُت،نكدت الانخباؽ.
 .5الخهاعٍغ الغؾمُت  :حهت إنضاع الخهغٍغ ،مىيىع الخهغٍغ،مٍاو نكغ الخهغٍغ ،ؾنت
إنضاع الخهغٍغ  ،نكدت الانخباؽ.
 .6اإلاغاحؼ الالٌترونُت:
ًىزو اإلاغحؼ اإلانهىُ غن قبٌت ”ؤلانترنذ” بظيغ مػلىماث الغابِ ؤلالٌتروني ًامال
مؼ طيغ ناخب اإلااصة اإلانكىعة ،وجاعٍش ػٍاعة اإلاىنؼ .
ً
 .7جغؾل اإلاؿاهماث بهُؿت الٌترونُت خهغا غلى غنىاو اإلاجلت :
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الاقخخاخُت

بؿم هللا الغخمن الغخُم والحمض هلل عب الػاإلايو الظي بكًله جخم الهالحاث
ل
حؿخمغ مجلت حيل ألابدار ال٣اهىهيت اإلاٗم٣ت في ٖضصَا الثامً بيكغ ؤبدار مخسههت في
مسخل ٠مجاالث ال٣اهىنل الخام والٗام ،بديث بزترها ل٨م مىايي٘ ؤزاعث بق٩الياث حضيغة
بالضعاؾت مداولت ب٢تراح خلى٫ل لها.
٩ٞان البدث ألاو ل ٫خى لْ ٫اَغة زُحرة حضا تهضص بؾخ٣غاع الضو ل ٫ومىٓىمتها ؤلا٢خهاصيت ،مً
زال ٫مٗالجت آلاليـاث ال٣اهىهيت واإلااؾؿاجيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه في ْل ال٣اهىنل
ّ
اإلاٗض ٫واإلاخمم والظر ّ
جًمً حملت مً آلالياث اإلاىيىٖيت وؤلاحغاثيت للى٢ايت
الجؼاثغرل01-06
وم٩اٞدت و٢م٘ َظٍ آلاٞت .
ر في ْل
ؤما البدث الثاوي ٞل٣ض جىٖ ٠٢ىض ال٣يىص الىاعصة ٖلى ؾلُاث الًبِ ؤلاصاع ل
الٓغو ٝالٗاصيت والتي جسً٘ إلابضؤ اإلاكغوٖيت ويغوعة نضوعَا مً حهت مسخهت ألؾباب يبرعٍ
١
الخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام و طل ٪ختى ال جى٣لب وْيٟتها بلى وْيٟت اؾدبضاصيت تهضع خ٣ى ل
ألاٞغاص و خغياتهم .
وفي هٟـ الؿيا ١جىؾ٘ البدث الثالث في الًماهاث ال٣اهىهيت في مىاحهت ؾلُت ٖ٣اب َيئاث
الًبِ الا٢خهاصر اإلامىىخت للهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ٞيما يؿمى بالىحه الجضيض للضولت م٘
التر٦حز ٖلى يغوعة بخترامها للًماهاث ألاؾاؾيت للخ٣اض ي ؾىاء اإلاىيىٖيت منها ؤوؤلاحغاثيت،
مداوال ؤلاحايت ٖلى الٗضيض مً ؤلاق٩االث ال٣اهىهيت التي يثحرَا جُبي٣ها مً الىاخيت الٟٗليت.
 ١إلاىيىٕ مغجبِ بخُىعل وؾاثل الخ٨ىىلىحيا الخضيثت وله ٖال٢ت
ؤما البدث الغاب٘ ٞل٣ض جُغ ل
وزي٣ت بالخ ٤في الهىعة وللخمايت الجؼاثيت لهظا الخ ٤في ال٣اهىنل الجؼاثغرل ،والتي جخجؿض في
ججغيم الخ٣اٍ ،ه٣ل وحسجيل نىعل شخو ما في م٩ان زام بضونل مىا٣ٞخه ،و٦ظل ٪مً زال٫
ججغيم خ ٟٔؤو بث ؤو اؾخسضام ؤر حسجيل ؤو نىعة ؤو وزي٣ت مخٗل٣ت بصخو ؤزغ صونل

9

مغيؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار الهانىنُت اإلاػمهت – الػضص  8نىقمبر 2016

مىا٣ٞخه م٘ جىاٞغ ال٣هض الجىاجي ،م٘ التر٦حز ٖلى الٗ٣ىباث اإلا٣غعة ل٩ل خالت في الدكغي٘
الجؼاثغرل.
ؤما البدث الخامـٞ ،ل٣ض ٖالج ؤؾـ اإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت في ال٣اهى لن الضولي م٘
الخىٖ ٠٢ىض ؤبغ لػ ؤلاججاَاث ال٣ٟهيت و٦ظا ؤخ٩ام اإلادا٦م الجىاثيت الضوليت .
وجىاو٫ل البدث ألازحر جُىعل ٨ٞغة الخىميت اإلاؿخضامت في اإلاجخم٘ الضولي الخضيث ؾيما بٗض
بهتهاء الخغب الباعصة وجىحه اإلاجخم٘ الضولي هدى ألاخاصيت الُ٣بيت والتر٦حز ٖلى بيجاص ؾبل
الؾخمغاعيتها الضاثمت ما٦ضا ٖلى ؤن الهغاٖاث بحن الضو٫ل الٗٓمى هي التي جاصر بلى ٦بذ ٖمليت
الخىميت في اإلاجخم٘ الضولي ٩٦ل و جضمحر لال٢خهاص الضولي.
وم٘ ججضيض بلتزامىا بخ٣ضيم ألاًٞل واإلاٟيض للباخثحن وجىٞحر اإلااصة الٗلميت اإلاىزى٢ت ،هجضص
ق٨غها ل٩ل باخث ؾاَم بهظا الٗضص وألؾغة الخدغيغ وللجىت الخض٢ي ٤وللهيئت الٗلميت ؤلاؾدكاعيت
اإلاى٢غة التي ؤقغٞذ ٖلى الخد٨يمٞ ،ب٨م يدؿمغ الُٗاء ومً زالل٨م هلخمـ الىىٖيت.
ل
وهللا اإلاىقو في ألاوُ وآلازغ
اإلاكغقت الػامت ومضًغة الخدغٍغ /ص .ؾغوع َالبي اإلالل
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آلالُـاث الهانىنُت واإلاؤؾؿاجُت للىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه في ظل الهانىو 01-06
ص .قـىُ بـن قهـغة ،ؤؾخاط مدايغ صعحت " ؤ " حامػـت ؾغصاًـت.
الباخث بن بـاصة غبض الحلُــمَ ،الب صيخىعاه جسهو نانىو غام انخهاصي ،حامػــت ؾغصاًـت

ملخو
ر البدث ًٖ آلالياث
هٓغا إلاا ناع يك٩له الٟؿاص مً ْاَغة زُحرة ٖلى اؾخ٣غاع الضو ل ٫وؾالمتها٣ٞ ،ض باث مً الًغوع ل
ألا٦ثر هجاٖت وٗٞاليت في الى٢ايت مىه وم٩اٞدخه ،ؾىاء ؤ٧ان ًٖ َغي ٤الخجغيم والىهىم ال٣اهىهيت ؤو ًٖ َغي ٤بحغاءاث
ّ
والخدغرل ٖىه ؤو مً زال ٫اإلااؾؿاث والهيئاث التي جخىلى الى٢ايت مىه وم٩اٞدخهٞ ،ال يم ً٨الً٣اء ٖلى آٞت الٟؿاص
البدث
بال مً زال ٫جبني ؾياؾت قاملت للى٢ايت مىه وم٩اٞدخه جىههغ ٞيها حمي٘ آلالياث اإلاىيىٖيت وؤلاحغاثيت واإلااؾؿاجيت
بك٩ل مخ٩امل ومخىاؾ.٤
Résumé
Parce que quand il a été posé par la corruption d'un phénomène dangereux pour la stabilité et
l'intégrité des Etats, il est devenu nécessaire de rechercher le plus efficace dans les mécanismes
de prévention et de contrôle, soit par la criminalisation et textes juridiques, ou par le biais des
procédures de recherche, d'enquête ou par des institutions et organes, qui détient sa prévention et
le contrôle, vous ne pouvez pas éliminer le fléau de la corruption que par l'adoption d'une
politique globale pour la prévention et le contrôle de l'endroit où tous les mécanismes de fond et
de procédure et institutionnels sont fusionnés dans une approche intégrée et cohérente.

ل
مهضمــت
يٗخبر الٟؿاص بكتى نىعٍ مً ؤبك٘ الٓىاَغ التي ٖغٞتها البكغيتٞ ،هى ٢ضيم ٢ضم الخًاعة ؤلاوؿاهيت بل ٧ان ؾببا في
ؾ٣ىٍ ألاهٓمت والضو٫ل وػوا ٫ألامم ،الٟؿاص جل ٪آلاٞت التي اهدكغث في مسخل ٠اإلاجخمٗاث وحٛلٛلذ في قتى ؤلاصاعاث و
الهيئاث الخ٩ىميت والىٓاميت٢ ،ض ّؤصث بلى يغب ؾياؾاث الخىميت اإلادليت وػٖؼٖذ مباصت الخ٨م الغاقض في الضو ،٫لخ٩ىنل
وؾيلت لنهب الثرواث وؤصاة لؿلب م٣ضعاث الكٗىب.
الجؼاثغ ٛ٦حرَا مً صو٫ل الٗالم لم ج ً٨بمنئ ًٖ مغى الٗهغٞ ،ل٣ض َالها الٟؿاص وحٛلٛل في صواليب بصاعاتها وَيئاتها
الخ٩ىميت ،ليهل بلى مغخلت الٓاَغة التي ق٩لذ خضيث الٗام والخام ،وما مسخل ٠الً٣ايا اإلاٗغويت ؤمام الٗضالت ؤو جل٪
التي ق٩لذ عؤر ٖام بال زحر صليل ٖلى طل.٪
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الدجم ال٨بحر للٟؿاص في الجؼاثغ ؛ ص ٘ٞالؿلُت الخىٟيظيت ٞيها بلى ص ١ها٢ىؽ الخُغ واجساط حملت مً ؤلاحغاءاث
ّ
ؤلاؾخعجاليت لٗلها يم ً٨ؤن حؿاَم في الخسٟي ٠مً جل ٪الٓاَغة ،لدؿاعٕ الجؼاثغ بلى اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة
ّ
 ،2004لدك٩ل اإلاغح٘ الظر يم ً٨مً زالله ؾً ٢اهىنل صازلي يٗنى بم٩اٞدت الٟؿاص في
إلا٩اٞدت الٟؿاص بخاعيش 19ؤٞغيل
ً
ٗٞال مً زال ٫بنضاع ال٣اهىنل ع٢م 01-06اإلاخٗل ٤بالى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه ،ليخًمً مجمىٖت
الجؼاثغ ،وَى ما خهل ل
ّ
يخُغ١ل بالضعاؾت
آلالياث ال٣اهىهيت واإلااؾؿاجيت إلا٩اٞدت الٟؿاص في الجؼاثغ ،ومً َىا ج٨مً ؤَميت َظا اإلاىيىٕ الظر
ّ
وهو ٖليها في ٢اهى لن الى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه بمسخل٠
ر ّل
اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
إلاسخل ٠آلالياث وؤلاحغاءاث التي اجسظَا
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل في م٩اٞدت الٟؿاصٞ :يما
حٗضيالجه ،لىُغح ؤلاق٩ا ٫الخالي الظر هغيل الجىاب ٖليه ٟ٦يال بخبيان ؾياؾت
ّ
جخمثل آلالياث اإلاىيىٖيت وؤلاحغاثيت واإلااؾؿاجيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه في الجؼاثغ؟.
لئلحابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩اليت ٢مىا بازخياع اإلاىهج الىنٟي وطل ٪مً زال ٫ون ٠مسخل ٠الىهىم ال٣اهىهيت اإلاخٗل٣ت
بالى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه في الجؼاثغ باإلياٞت بلى اهتهاج ؤؾلىب الخدليل الظر مً زالله جم جدليل جل ٪الىهىم
ال٣اهىهيت.
ّؤما الخُت التي عؤيىاَا مىاؾبت لضعاؾت اإلاىيىٕ صعاؾت قاملت٩ٞ ،اهذ م٩ىهت مً زالزت مباخث ٧ل مبدث زههىاٍ لضعاؾت
بخضي آلالياث اإلاخبٗت مً ٢بل اإلاكغٕ للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه٩ٞ ،ان ؤوُ جل ٪اإلاباخث مسهو لآللياث اإلاىيىٖيت
إلا٩اٞدت الٟؿاص ليدىاو٫ل اإلابدث الثاني آلالياث ؤلاحغاثيت إلا٩اٞدت الٟؿاص مىتهحن باإلابدث الثالث الظر جُغ٢ىا ٞيه لآللياث
اإلااؾؿاجيت.
اإلابدث ألاوُ :آلالُاث اإلاىيىغُت إلاٍاقدت الكؿاص
ّ
ّ
ّ
ّ
الؿغيت
الىْيٟيت و٦ظا اخترام مبضؤ
الً٣اثيت في بَاع الخهاهاث
اإلاكغٕ بالخض مً ال٣يىص الىاعصة ٖلى اإلاخابٗت
لم ي٨خ٠
ّ
ّ
ي مثل :حصجي٘
ي ج٩ى لن ؤ٦ثر ٞاٖليت وحضو ل
اإلاهغٞيت ،بل اؾخمغ في بؾتراجيجيخه إلاداعبت حغاثم الٟؿاص باجساط بحغاءاث ؤزغ ل
ّ
ّ
والترصص.
ؤلابال ًٖ ٙحغاثم الٟؿاص مً زال ٫خمايت اإلابلٛحن والكهىص والضخايا وبزغاحهم مً صاثغة الخىٝ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل وعٚم حصجيٗه لئلبال ًٖ ٙحغاثم الٟؿاص ،لم يخىاوى في الًغب بيض مً خضيض ومٗا٢بت ٧ل شخو ّيخسظ
ّ
ّ
مً جل ٪ؤلاحغاءاث ّ
ّ
الٗمىميحن ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤البال ٙال٨يضر ؤو
لخهٟيت خؿاباجه م٘ بٌٗ اإلاىْٟحن
اإلامحزة وؾيلت
ّ
ً
ّ
الىقايت ال٩اطبت التي ٖا٢ب ٖليها ّ
الٗمىميحن.
ألر مؿاؽ بجزاَت وؾمٗت اإلاىْٟحن
مىٗا ّل
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ل
وٞيما يلي جٟهيل لبٌٗ اإلآاَغ التي حؿاَم في ٦ك ٠حغاثم الٟؿاص.
اإلاُلب ألاوُ :ججغٍم ؤقػاُ إغانت الؿير الحؿن للػضالت
الكغع ّو
ألاوُ :جًلُل الػضالت
ّ
الخدغرل والخد٣ي ،٤بخضي الٗ٣باث
حٗخبر ؤٗٞاٖ ٫غ٢لت الؿحر الخؿً للٗضالت بالخإزحر ٖلى الكهىص ؤو اإلاىْٟحن اإلاىىٍ بهم
التي جدض مً م٩اٞدت حغاثم الٟؿاص ،ويؼصاص ألامغ زُىعة ٖىضما ي٣ىم مغج٨بى جل ٪الجغاثم بمماعؾت ؤق٩ا ٫الخإزحر اإلاسخلٟت
ّ
ٖلى الكهىص ؤو اإلاىْٟحن ؾىاء ٧ان طل ٪بالتهضيض ؤو الترَيب ؤو الترٚيب.
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و٢ض ّ
زهو نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه اإلااصة 44مىه 1لخجغيم ؤٗٞا ٫بٖا٢ت الؿحر الخؿً للٗضالت بىهه" :
 500.000صج:
 50.000صج إلى
ٌػانب بالحبـ من ؾخت ؤقهغ إلى زمـ ؾنىاث وبؿغامت من :
ّو
ّو
ؤ ً -ل من اؾخسضم الهىة البضنُت ؤو التهضًض ؤو الترهُب ؤو الىغض ّو
بمؼٍت ؾير مؿخدهت ؤو غغيها ؤو مندها للخدغٌٍ
ّو
غلى ؤلاصالء بكهاصة ػوع ؤو منؼ ؤلاصالء بالكهاصة ؤو جهضًم ألاصلت في إحغاء ًخػلو باعجٍاب ؤقػاُ وقها لهظا الهانىو.
ً
ب ً -ل من عقٌ غمضا وصوو جبرًغ جؼوٍض الهُئت بالىزابو واإلاػلىماث اإلاُلىبت ".


الكغع الثاني :البالؽ الٌُضي
ً
ً
ً
وخاعؾا ٖلى جُبي ٤بحغاء حصجي٘ ؤلابال ًٖ ٙحغاثم الٟؿاص ،خيذ حاء ججغيم البالٙ
ل
ل
ويابُا
ل
اؾختىاءا
يٗخبر َظا ؤلاحغاء
ّ
ّ
ّ
ؤر اؾخٛال ٫مً َغ ٝالبٌٗ إلاحزة ؤلابال ًٖ ٙحغاثم الٟؿاص مً زال ٫الىيل مً مىْٟي الضولت وهؼاَتهم
ال٨يضر ختى يمى٘ ّل
بإر نلت ٧اهذَ ،ظا باإلياٞت بلى مى٘ بػٖاج الجهاث
جمذ للىاّ ٘٢ل
وقغٞهم والخِ مً ؾمٗتهم ًٖ َغي ٤بالٚاث ٧اطبت ال ّ ل
ً
ّ
ً
ّ
ؤخياها ؤزغيل.
ل
ؤخياها وحٗغ٢ل الؿحر الخؿً للٗضالت وجًللها
ل
الً٣اثيت ًٖ َغي ٤البالٚاث ال٩اطبت التي جغب٨ها
ههذ ّ
اإلااصة 46مً نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ٖلى َظا الٟٗل ّ
ول٣ض ّ
بىهها ٖلى ما يليٌ " :ػانب بالحبـ من
ً
 500.000صجً ،ل من ؤبلـ غمضا وبإًت َغٍهت ًانذ
 50.000صج إلى
ؾخت ( )06ؤقهغ إلى زمـ ( )05ؾنىاث وبؿغامت من
الؿلُاث اإلاسخهت ببالؽ يُضي ًخػلو بالجغابم اإلانهىم غليها في هظا الهانىو يض شخو ؤو ؤيثر".
اإلاُلب الثاني :الدصجُؼ غلى ؤلابالؽ غن حغابم الكؿاص
الكغع ألاوُ :خماًت الكهىص والخبراء واإلابلؿيو والضحاًا
٢اهىهيت لجمي٘ ألاشخام اإلاكاع٦حن في ّ
ّ
ٖمليت ال٨ك ًٖ ٠حغاثم الٟؿاص مً زال ٫اجساط حملت مً
البض مً جىٞحر خمايت
ّل
ؤَميتها بم٩ان في حؿهيل ّ
ّ
الى٢اثيت وؤلاحغ ّ
ّ
الٗمليت لها ّ
ٖمليت ال٨ك ًٖ ٠حغاثم الٟؿاص ،بل
اثيت لخمايتهم ،وَظٍ
الخضابحر
ً
وٗخبرَا خؿب عؤيىا مً ؤَم ؤلاحغاءاث في بَاع بؾتر ّ
اجيجيت م٩اٞدت حغاثم الٟؿاص هٓغلا إلاا جسخهغٍ مً و٢ذ وما ٫ووؾاثل
ّ
ّ
وبكغيت في ؾبيل ال٨ك ًٖ ٠جل ٪الجغاثم.
ماصيت
ٖمليت خمايت الكهىص والخبراء مً ّ
٦غؽ ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ومىظ نضوعل نانىو الػهىباث ٧ان ٢ض ّ
ّ
قتى ؤهىإ وؤق٩ا ٫التهضيض
والىٖيض وؤلا٦غاٍ التي جماعؽ ٖليهم مً ؤحل بعٖابهم وجسىيٟهم ّ
وبالخالي جٓليل الٗضالت وَمـ مٗالم الجغيمت ،لهظا حاء
ّ
نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ّ
لي٨مل الى٣و اإلاىحىص في نانىو الػهىباث وطل ٪بًم ٞئت اإلابلٛحن والضخايا
ال٣اهىهيت مً زالّ ٫
الىو في ّ
ّ
اإلااصة 45مً نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه التي جىوٖ 2لى" :
وٖاثالتهم للخمايت
 500.000صج ًل شخو ًلجإ إلى
 50.000صج إلى
ٌػانب بالحبـ من ؾخت ( )06ؤقهغ إلى زمـ ( )05ؾنىاث وبؿغامت من
 تقابلها ادلادة  25من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد الصادرة مبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم  28/04ادلؤرخ يف  ،2004/04/ 9ادلتضمنالتصديق بتحفظ على اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد ،ادلعتمدة من قبل اجلمعية العا مة لألمم ادلتحدة بنيويورؾ يف  ،2004/ 0/3الصادر باجلريدة
الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،26ادلؤرخ يف  25أفريل .2004


ادلادة  300من قانوف العقوبات الصادر مبوجب األمر رقم  56-66ادلؤرخ يف
نفس ادلعىن واحلكم تضمنتو جردية الوشاية الكاذبة وادلنصوص عليها يف ّ
ادلتمم ،الصادر باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،49ادلؤرخة بتاريخ جواف . 966
 08جواف  ، 966ادلتضمن قانوف العقوبات ،ادلع ّدؿ و ّ
 - 2وتقابلها ادلادتٌن 32 :و  33من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد.
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الانخهام ؤو الترهُب ؤو التهضًض بإًت َغٍهت ًانذ ؤو بإي قٍل من ألاقٍاُ يض الكهىص ؤو الخبراء ؤو الضحاًا ؤو اإلابلؿيو
ؤو ؤقغاص غابالتهم وؾابغ ألاشخام وزُهي الهلت بهم ".
ّ
هو ٖليها ٢اهىنل الى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه في
اإلاكغٕ الجؼاثغرل باألخ٩ام الىاعصة في ٢اهىنل الٗ٣ىباث ؤو جل ٪التي ّ ل
لم ي٨خ٠
بَاع خمايت الكهىص والخبراء واإلابلٛحن والضخايا ،بل ٢ام بةياٞت 10مىاص بلى الٟهل الؿاصؽ مً الباب الثاوي مً ال٨خاب
مؿه ،1خيث ؾمدذ ّ
ّ
ألاو ل ٫مً ٢اهى لن ؤلاحغاءاث الجؼاثيت ،وطل ٪يمً الخٗضيل ألازحر الظر ّ
اإلااصة 65م٨غعل 19مً ٢اهى لن
اثيت و/ؤو ؤلاحغ ّ
ؤلاحغاءاث الجؼاثيت؛ بةٞاصة الكهىص والخبراء مً جضبحر ؤو ؤ٦ثر مً جضابحر الخمايت الٛحر بحغ ّ
اثيت اإلاىهىم
ٖليها في اإلااصة 65م٨غعلّ 20
واإلااصة 65م٨غعل ،23خيث ّ
ههذ اإلااصة 65م٨غعلٖ 20لى الخضابحر الٛحر بحغ ّ
اثيت لخمايت الكاَض
ّ
والخبحر وجخمثل بحماال في:
بزٟاء مٗلىماث الهىيت وجسهيو ع٢م َاج ٠زام جدذ ّ
جهغ ٝاإلاٗني ،باإلياٞت بلى جم٨يىه مً هُ٣ت اجها ٫لضي مهالر
ألامً ويمان خمايت حؿضيت ّ
م٣غبت له وألٞغاص ٖاثلخه و ؤ٢اعبه ،وٚحرَا مً الخضابحر ٚحر ؤلاحغاثيت التي ههذ ٖليها اإلااصة65
م٨غعل.20
ّ
ّ
يخٗل ٤بالخضابحر ؤلاحغ ّ
اثيت لخمايت الكهىص والخبراء والضخاياٞ ،هي جل ٪اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 65م٨غعل 23وجخمثل
ّؤما ٞيما
في ٖضم ؤلاقاعة لهىيت الكاَض ؤو الخبحر ومىده ّ
َىيت مؿخٗاعة باإلياٞت لٗضم ؤلاقاعة لٗىىاهه الصخيذ في ؤوعا ١ؤلاحغاءاث
ّ
جم ؾماٖه.
الً٣اثيت ؤيً ّل
وؤلاقاعة بضال مً ٖىىاهه الصخيذ بلى م٣غ الكغَت
َىيت ؤو ٖىىان الكاَض ؤو الخبحر اإلادمي بالخبـ مً ّ
٦ما ٖا٢بذ اإلااصة 65م٨غ لعٖ 28لى ال٨كّ ًٖ ٠
ؾخت ( )06ؤقهغ بلى
 500.000صج.
 50.000صج بلى
زمـ ( )05ؾىىاث وبٛغامت مً
ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهيت للمتهمحن اإلابلٛحن ًٖ حغاثم الٟؿاص في َظا الخٗضيل ل٣اهىنل ؤلاحغاءاث
اإلاكغٕ الجؼاثغرل لم يًمً الخمايت
بال ّ ل
بن
ل
زانت و ٤ٞما ّ
ّ
الجؼ ّ
ههذ ٖليه
اثيت ،و٦ظل ٪لٗاثالتهم٨ٖ ،ـ الضخايا والكهىص والخبراء وٖاثالتهم الظيً خٓىا بدمايت
ّ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل بٖاصة الىٓغ في طل ٪ل٩ىنل َظٍ الٟئت
اإلااصة 45مً نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ولهظا وحب ٖلى
ّ
لٗمليت التهضيض والىٖيض بل وختى ّ
ّ
الخ ّ
ّ
الجؿضيت.
هٟيت
مً اإلابلٛحن ؤ٦ثر ٖغيت
الكغع الثاني :واحب ؤلابالؽ غن حغابم الكؿاص وحؼاء ؤلازالُ به
ّ ّ
ّ
ّ
بال ؤهه في
ال٣اهىهيت ل٩ل شخو يؿاَم في ؤلابال ٙوال٨ك ًٖ ٠حغاثم الٟؿاص ،ل
اإلاكغٕ الجؼاثغرل يًمً الخمايت
بطا ٧ان
الجهت اإلا٣ابلت لم يدؿاَل م٘ ألاشخام الظيً يٗلمىنل باعج٩اب حغاثم الٟؿاص ؤو مداولت اعج٩ابها وال ي٣ىمىنل بالخبليًٖ ٜ
طل ،٪خيث يٗخبر ؤلابال ًٖ ٙحغاثم الٟؿاص واحب ملؼم ٖلى ٧ل شخو ونل بلى ٖلمه اعج٩اب ؤو مداولت اعج٩اب حغيمت مً
الجغاثم اإلاىنىٞت بالٟؿاص.
يٗغى هٟؿه بلى الٗ٣ىباث اإلاىهىم ٖليها في ّ
ٞةن الصخو ّ
اإلااصة 47مً نانىو
وفي خالت ٖضم الالتزام بظل ٪الىاحب ّ ل
الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه والتي جىو ٖلىٌ " :ػانب بالحبـ من ؾخت ( )06ؤقهغ إلى زمـ ( )05ؾنىاث وبؿغامت من

 األمر رقم  02- 5ادلؤرخ يف  23يوليو  ،20 5ادلع ّدؿ وادلتمم لألمر رقم  55-66ادلؤرخ يف  08يونيو  ، 966ادلتضمن قانوف اإلجراءات اجلزائيّة،الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،40الصادر يف  23يوليو .20 5
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 500.000صجً ،ل شخو ٌػلم بدٌم وظُكخه الضابمت ؤو اإلاؤنخت بىنىع حغٍمت ؤو ؤيثر من الجغابم
 50.000صج إلى
اإلانهىم غليها في هظا الهانىو ولم ًبلـ غنها الؿلُاث الػمىمُت اإلاسخهت في الىنذ اإلاالبم ".
الكغع الثالث :ؤلاغكاء من الػهاب وجسكُكه ّو
للمتهميو اإلاخػاونيو في ؤلابالؽ غن حغابم الكؿاص
ّ
ّ
اإلاكغٕ في ٦ك ٠ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً جل٪
الً٣اثيت لجغاثم الٟؿاص وعٚبت مً
في بَاع جضٖيم الىٓام ؤلاحغاجي للمخابٗت
الجغاثمّ ،1
٢غعل ؾلى ٥ؾبيل آزغ في بَاع م٩اٞدخه لجغاثم الٟؿاص ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤حصجي٘ ألاشخام الظيً يكاع٧ىنل في
ٖ٣ابيت ّ
ّ
زانت و٦ظا اؾخٟاصتهم مً ؤلاٖٟاء مً الٗ٣اب ؤو جسٟيٟه،
اعج٩ابها مً ؤلابالٖ ٙنها مً ؤحل خهىلهم ٖلى مٗاملت
ّ
وَظا إلاا جىُىيه َظٍ الجغاثم مً نٗىباث جسو ّ
ٖمليت بزباتها ،والتي ج٩ىنل في ؤٚلب ألاخيان ٚحر مخىٞغة ؤو ٚحر ٧اٞيت ،وَظا
هو ٖليه نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه في ّ
اإلااصة.249
ما ّ ل
وبهظا يؿخٟيض مً ألاٖظاع اإلاٟٗيت مً الٗ٣ىبت اإلاىهىم ٖليها في نانىو الػهىباث ٧ :ل مً اعج٨ب ؤو قاع ٥في حغيمت ؤو
ؤ٦ثر مً حغاثم الٟؿاص اإلاىهىم ٖليها في نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه و٢ام ٢بل مباقغة بحغاءاث اإلاخابٗت بةبالٙ
الؿلُاث ؤلاصاعيت ؤو الً٣اثيت ؤو الجهاث اإلاٗىيت ًٖ الجغيمت وؾاٖض ٖلى مٗغٞت مغج٨بيها.3
٦ما ّ
جس ٌٟالٗ٣ىبت بلى الىه ٠باليؿبت ل٩ل شخو اعج٨ب ؤو قاع ٥في بخضي حغاثم الٟؿاص اإلاىهىم ٖليها في نانىو
الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه والظر بٗض مباقغة بحغاءاث اإلاخابٗت ؾاٖض في ال٣بٌ ٖلى شخو ؤو ؤ٦ثر مً ألاشخام
الًالٗحن في اعج٩ابها.4
ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهيت للمتهمحن اإلابلٛحن ًٖ حغاثم الٟؿاص ،و٦ظل ٪لٗاثالتهم٨ٖ ،ـ الضخايا
ر لم يًمً الخمايت
اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
بال ّ ل
بن
ل
ههذ ٖليه ّ
زانت و ٤ٞما ّ
ّ
اإلااصة 45مً نانىو الىناًت من الكؿاص
والكهىص والخبراء وٖاثالتهم الظيً خٓىا بدمايت
ّ
ّ
ّ
ر بٖاصة الىٓغ في طل ٪ل٩ى لن َظٍ الٟئت مً اإلابلٛحن ؤ٦ثر ٖغيت لٗمليت التهضيض
اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
ومٍاقدخه ولهظا وحب ٖلى
والىٖيض بل وختى ّ
ّ
الخ ّ
هٟيت الجؿضيت.
اإلابدث الثاني :آلالُاث ؤلاحغابُت إلاٍاقدت الكؿاص
ّو
ّو
ّ
الهًابُت جدذ مغانبت وإقغاف الؿلُت
الػملُاث ؤو ؤلاحغاءاث ؤو الخهنُاث التي جخسظها الًبُُت
حٗغ ٝبإنها "
ّو
ّو
والخدغي غن الجغابم الخُيرة ّو
ّو
اإلاهغعة في نانىو الػهىباث ،وحمؼ ألاصلت غنها والٌكل غن
الهًابُت ،بؿُت البدث
يدبحن مً زالّ ٫
ّو
الخٗغي ٠مضي زُىعة َظٍ ؤلاحغاءاث في ّ
اإلاػنُيو".5لهظا ّ
ٖمليت
مغجٌبها وطلَ صوو غلم وعيا ألاشخام
ً
البدذ ّ
ّ
ّ
والخ ّ
الخ٣ليضيت ًٖ
الخانت ،ول ً٨في الجؼاثغ وهٓغلا لعجؼ الىؾاثل والُغ١ل
دغرل مً خيث مؿاؾها بدغمت الخياة
ً
ّ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ؤن ي٨ٟغ في اؾخدضار ؤؾاليب ووؾاثل حضيضة ج٩ىنل ل
ٖىها
م٩اٞدت حغاثم الٟؿاص ،اؾخضعى الخا ٫مً
 عبد العايل حاحة ،اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوـ يف احلقوؽ ختصص قانوف عاـ،كلية احلقوؽ ،جامعة زلمد خيضر بسكرة ،السنة اجلامعية  ،.20 3/20 2ص.253
2
ادلادة  37من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد.
 -تقابلها ّ

 - 3ادلادة  0 /49من قانوف الوقاية من الفساد ومكافحتو ،ادلؤرخ يف " ،2006/02/20المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو" ادلعدؿ وادلتمم ،الصادر

باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ، 4ادلؤرخ يف  08مارس .2006
 - 4ادلادة  02/49من قانوف الوقاية من الفساد ومكافحتو.

 - 5عبد الرمحاف خلفي ،محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائيّة ،دار اذلدى ،عٌن مليلة ،20 0 ،ص.69
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ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل
الخدغرل ومخابٗت الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالٟؿاص وَى ما خضر ٗٞال ،خيث ّ ل
هو
الً٣اثيت في
الًبُيت
لغحا٫
ّ
ّ
ج٣ليضيت في الخ ّ
2006
دغرل وطل ٪يمً ال٣اهىنل 22-06الهاصع بخاعيش/12/20
ٖلى حملت مً الىؾاثل الخضيثت والجضيضة والٛحر
ّ
اإلاٗض ٫لـ نانىو ؤلاحغاءاث الجؼابُت و٦ظل ٪نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ع٢مّ 01-06
،12006
اإلااعر فيٞ 20يٟغرل
ّ
الدؿغب ؤو ٦ما ّ
ّ
ؾماٍ
وجل ٪ألاؾاليب جخمثل في :ؤؾلىب اٖتراى اإلاغاؾالث وحسجيل ألانىاث والخ٣اٍ الهىعل و ؤؾلىب
ّ
نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ؤؾلىب الازترا ،١بياٞت بلى ؤؾلىب الدؿليم اإلاغا٢ب.
جخم زلؿت وما جدمله مً مٗنى
البض مً قغح لهظٍ ألاؾاليب ،و٦ظل٦ ٪ي ٠يم ً٨الخىٞي ٤بحن َظٍ ألاؾاليب التي ّل
لظلّ ٪ل
ّ
ّ
ّ
الخانت باألٞغاصّ ،
ّ
ّ
وؾغيت اإلاغاؾالث مًمىهت
الخانت لؤلٞغاص
الخغيت
زانت بطا ٖلمىا ّ ل
ؤن
الخغياث والخ٣ى١ل
الاٖخضاء ٖلى
ًّا
صؾخىعيا.2
ل
اإلاُلب ألاوُ :الدؿلُم اإلاغانب واغتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث والخهاٍ الهىع
الكغع ّو
ألاوُ :الدؿلُم اإلاغانب
َظا ألاؾلىب جم اؾخدضازه بمىحب اإلااصة 56مً نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه صو لن جدضيض قغوَه ؤو بحغاءاث
ً
ً
ل
مهُلخا
ل
مٗخمضا
جُبي٣ه ،ليإحي بٗضٍ ال٣اهى لن ع٢م 22/06اإلاٗض ٫واإلاخمم لـ نانىو ؤلاحغاءاث الجؼابُت ليدضص ٦يٟيت جُبي٣ه
ً
مٛايغلا َى "مغانبت ألاشخام ؤو مغانبت وحهت ؤو نهل ألاقُاء ؤو ؤمىاُ ؤو مخدهالث إحغامُت" ،وطل ٪يمً مجا٫
م٨غعل مً الباب ّ
جمضيض الازخهام اإلادلي لًباٍ الكغَت الً٣اثيت ،وَظا بمىحب اإلااصةّ 16
ألاو ،٫عٚم اؾخدضازه
وجسهيهه ٞهلحن مؿخ٣لحن في الباب الثاوي ألؾاليب الخدغرل الجضيضة.
 – 1حػغٍل الدؿلُم اإلاغانب:
ّ
ّ
ٖغٞه اإلاكغٕ الجؼاثغرل بمىحب اإلااصة 02ال٣ٟغة ى مً نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه بإهه " :ؤلاحغاء الظي ٌؿمذ
لصحناث ؾير مكغوغت ؤو مكبىهت بالخغوج من ؤلانلُم الىَني ؤو اإلاغوع غبره ؤو صزىله بػلم من الؿلُاث اإلاسخهت
وجدذ مغانبتها ،بؿُت الخدغي غن حغم ما ويكل هىٍت ألاشخام الًالػيو في اعجٍابه".
ّ
اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص في اإلااصة 02ال٣ٟغة ٍ.3
وَى مؿخمض مً حٗغي٠

 -حيث تنص ادلادة  56من القانوف رقم  0 -06على أنّو " :من أجل تسهيل جمع األدلّة المتعلّقة بالجرائم المنصوص عليها في ىذا القانون،

السلطة القضائيّة
خاصة كالتّ ّ
يمكن اللجوء إلى التّسليم المراقب أو إتباع أساليب تحر ّ
رصد اإللكتروني واالختراق على النحو المناسب وبإذن من ّ
المختصة".
ّ
 - 2ادلادة  39من دستور  996الصادر مبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم  438-96ادلؤرخ يف  07ديسمرب  ، 996الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية
الخاصة وحرمة شرفو
ادلؤرخ يف  08ديسمرب  ، 996ادلع ّدؿ واملدتّم ،واليت تنص على أنّو " :ال يجوز انتهاك حرمة حياة الموطن
ّ
اجلزائرية ،العدد ّ ،76
الخاصة بكل أشكالها مضمونة".
ويحميهما القانون ،سريّة المراسالت واالتصاالت
ّ

 - 3وىو ال خيتلف عن تعريف التسليم ادلراقب الوارد يف اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة االجتار غًن ادلشروع يف ادلخدرات وادلؤثرات العقلية الوارد يف ادلادة
األوىل الفقرة (ز) ،وادلصادؽ عليها مبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم  ،4 -95ادلؤرخ يف  28جانفي  ، 995ادلتضمن ادلصادقة مع التحفظ على اتفاقية األمم
ادلتحدة دلكافحة االجتار الغًن مشروع بادلخدرات وادلؤثرات العقلية ادلوافق عليها يف فيينا بتاريخ  20ديسمرب  ، 988والصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية ،العدد  ،07ادلؤرخ يف  5فيفري . 995
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ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٢ض ؾمذ بخُبي ٤ؤؾلىب الدؿليم اإلاغا٢ب للٗاثضاث ؤلاحغاميت ،وطل٪
ّيخضر لىا مً زال ٫ما ؾب ٤ط٦غٍ ّ ل
ؤن
ل٨ك ٠حغاثم الٟؿاص ،وال يخم طل ٪بال بالؿماح للصخىاث الٛحر اإلاكغوٖت واإلاكبىَت ( مسخل ٠ألاقياء التي حٗض خياػتها
حغيمت ؤو مخدهلت مً حغيمت ؤو ٧اهذ ؤصاة في اعج٩ابها ) بالخغوج مً ب٢ليم الضولت الىَني ؤو اإلاغوع ٖبرٍ ؤو صزىله بٗلم
ّ
ّ
اإلاسخهت وجدذ ع٢ابتها الؿغيت واإلاؿخمغة وطل ٪بهضّ ٝ
النهاثيت لهظٍ الصخىاث و ال٨كًٖ ٠
الخٗغٖ ٝلى الىحهت
الؿلُاث
َىيت ألاشخام اإلاكخٛلحن بها ويبِ ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨منهم.
ّ
٦ما ّ
 2005اإلاخٗل ٤بم٩اٞدت التهغيب ،1الدؿليم اإلاغا٢ب بإههً " :مٌن
ٖغٞذ اإلااصة 40مً ألامغ 06/05اإلااعر في 23ؤوث
ّو
ّو
اإلاسخهت بمٍاقدت التهغٍب ؤو جغزو بػلمها وجدذ عنابتها خغيت البًاةؼ ؾير اإلاكغوغت ؤو اإلاكبىهت
للؿلُاث
ً
للخغوج ؤو اإلاغوع ؤو الضزىُ إلى ؤلانلُم الجؼابغي بؿغى البدث غن ؤقػاُ التهغٍب ومداعبتها بناءا غلى إطو ويُل
الجمهىعٍت اإلاسخو".
 -2ؤنىاع الدؿلُم اإلاغانب:
يم ً٨اؾخٗما ٫ؤؾلىب الدؿليم اإلاغا٢ب ٖلى اإلاؿخىيل الىَني ؤو ٖلى اإلاؿخىيل الضولي .
ؤ – الدؿلُم اإلاغانب غلى اإلاؿخىي الىَني:
ً
ؤمىالا ٚحر مكغوٖت وجخم مخابٗتها مً م٩ان آلزغ ختى
ل
َظا الىىٕ مً الدؿليم اإلاغا٢ب ي٣هض به ا٦دكا ٝوحىص شخىت جدمل
الخٗغٖ ٝلى ٧اٞت اإلاجغمحن ّ
اؾخ٣غاعَا صازل ب٢ليم الضولت وَظا بهضّ ٝ
اإلاخىعَحن.
م٨غعل مً نانىو ؤلاحغاءاث الجؼابُتّ ،
ر في اإلااصةّ 16
ّ
لًباٍ الكغَت الً٣اثيت ؤن يمضصوا وجدذ
اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
خيذ ؾمذ
ّ
ؾلُتهم ؤٖىان الكغَت الً٣اثيت ما لم يٗترى و٦يل الجمهىعيت ٖبر ٧امل ؤلا٢ليم الىَني ٖملياث مغا٢بت ألاشخام الظيً
يىحض ّ
مبرع م٣بى ل ٫ؤو ؤ٦ثر يدمل ٖلى الاقدباٍ ٞيهم باعج٩اب الجغاثم ّ
يضَم ّ
اإلابيىت في اإلااصة 16مً نانىو ؤلاحغاءاث
ّ
مخدهالث مً اعج٩اب َظٍ الجغاثم ؤو ٢ض يؿخٗمل في اعج٩ابها.
الجؼابُت ؤو مغا٢بت وحهت ؤو ه٣ل ؤقياء ؤو ؤمىا ٫ؤو
ب -الدؿلُم اإلاغانب غلى اإلاؿخىي الضولي:
يٗني الؿماح لصخىت ٚحر مكغوٖت بٗض ا٦دكا ٝؤمغَا ،باإلاغوع مً صولت ّ
مٗيىت بلى صولت ؤزغي ،ؤو ٖبر صولت زالثت ،ويخم
ّ
الضو لٖ ٫لى بعحاء ٖمليت الًبِ ليخم ٖلى ب٢ليم ّ
الاجٟا ١والخيؿي ٤بحن الؿلُاث اإلاسخهت في َظٍ ّ
الضولت التي يمٞ ً٨يها
2
يبِ ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً اإلاخىعَحن في الجغيمت ؤو التي يؿهل ٞيها جىاٞغ ألاصلت ال٣اهىهيت الالػمت إلصاهتهم ؤمام الً٣اء.
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل لم يكغ بلى الدؿليم اإلاغا٢ب ٖلى اإلاؿخىيل الضولي ال في نانىو ؤلاحغاءاث الجؼابُت وال
وججضع ؤلاقاعة بلى ّ ل
ؤن
ختى ٢اهىنل الى٢ايت مً جبييٌ ألامىا ٫وجمىيل ؤلاعَاب وم٩اٞدتهما ٖلى الغٚم مً ّ
ؤَميت َظا ألاؾلىب.
ّل
ّؤما نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ٣ٞض اؾخضع ٥الىي٘ وؤقاع بلى الدؿليم اإلاغا٢ب للٗاثضاث ؤلاحغاميت باٖخباعٍ ؤخض
نىعل الخٗاو لن الضولي في مجا ٫م٩اٞدت الٟؿاص (اإلااصة.)٥/02

 أجاز ادلشرع اجلزائري اللجوء إىل أساليب التحري اخلاصة ادلعموؿ هبا يف قانوف اإلجراءات اجلزائية يف جرائم التهريب مبوجب ادلادة  33من ا ألمر رقم 06-05ادلؤرخ يف  23أوت  ، 2005ادلتعلق مبكافحة التهريب ،الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،42ادلؤرخ يف  28أوت .2005
 - 2فريد علواش ،جريمة غسيل األموال ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة بسكرة ،2009 ،ص.295
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ؤن نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه لم يِٗ ؤَميت ٦بريل إلحغاء الدؿليم اإلاغا٢ب ،بالىٓغ بلى ٖضم جدضيض
واإلاالخٔ ّ ل
ال٣اهىهيت لكغوَه وبحغاءاجه٦ ،ما لم جبحن ّ
ّ
مضجه وألاما ً٦والجهاث التي ج٣ىم به والتي ج ٘٣الٗمليت جدذ ع٢ابتها،
الىهىم
ألامغ الظر يٟخذ اإلاجا ٫ؤمام اهتها ٥خ٣ى١ل ألاٞغاص وخغياتهم ألاؾاؾيت صونل ع٢يب.
الكغع الثاني :واغتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث والخهاٍ الهىع
ّ
ّ
ّ
الص ّ
ّ
ألاؾاؾيت اإلاالػمت للصخو الُبيعي بهٟخه
الضؾخىعيت
خهيت مً الخ٣ى١ل
الخهىنيت
ؤن الخ ٤في
ال هؼإ اليىم ّ ل
ّ
ّ
ؤلاوؿاهيت ٦إنل ،وَى الخ ٤الظر يخجاوػل في مًمىهه ومدخىاٍ ّ
الخُٟل ٖلى قاون
مجغص اٖتزا ٫آلازغيً ؤو مىٗهم مً
ّ
الخانت.
الٟغص
ً
وزانت بطا ّ
ّ
الخهىنيت جٖ ٠٣ىض مغخلت ّ
ّ
مؿذ الٛحر ،والؾيما بطا ٧ان
مىٟظا ؤمامها
ل
مٗيىت ال ججض
ؤن خضوص الخ ٤في
ٚحر ّ ل
ً
ّ
يك٩ل حغيمت مً حغاثم الٟؿاص ،خيذ ج٩ىنل ّ
الضولت هي ّ
الض ّ
قٗبا وخ٩ىمتٟٞ ،ي َظٍ الخالت ال مجا ٫للخضيث
خيت ل
الاٖخضاء
ألن خّ ٤
ًٖ ما ّ
ّ
الضولت يضاَمه زُغ حؿيم وَى خ ٤ؤٖلى مً خ ٤الٟغص.1
الخهىنيت ّ ،ل
يؿمى الخ ٤في
ر باؾخدضار ؤؾاليب حضيضة في ّ
ر ولى اٖخبرَا البٌٗ ّ
الخ ّ
ّ
جمـ بالخياة
بإنها ّ ل
دغ ل
اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
واهُال٢ا مً طل٢ ٪ام
ً
ّ
ّ
ّ
واهتها٧ا لخٟ٦ ٤له الضؾخىع ،وألن الًغوعة جبيذ اإلادٓىعاث واإلاهلخت اإلادميت ؤولى وجخمثل في خمايت اإلاا٫
ل
الخانت لؤلٞغاص
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل مً اٖتراى اإلاغاؾالث والخ٣اٍ الهىعل وحسجيل ألانىاث ،ؤَم ألاؾاليب
الٗام مً النهب والخبظيغ ،حٗل
ّ
اإلاؿخسضمت لل٨ك ًٖ ٠الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالٟؿاص ،خيث حاء جىٓيمها في بَاع الٟهل الغاب٘ مً نانىو ؤلاحغاءاث الجؼابُت
جدذ ٖىىان "اغتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث والخهاٍ الهىع" .
ً
ّ
حك٩له مً مؿاؽ ّ
ّ
بدغيت ألاٞغاص واهتها ٥لخهىنياتهم ،ؾى ٝهىا٢ل ٧ل جل ٪الىؾاثل بىىٕ
ألَميت َظٍ الىؾاثل وإلاا
وهٓغلا
مً الخٟهيل ٞيما يلي:
 -1اإلاههىص باغتراى اإلاغاؾالث والخهاٍ الهىع وحسجُل ألانىاث:
ٖمليت مغا٢بت ّ
ّ
ّ
بإنها ّ
يٗغ ٝالبٌٗ اٖتراى اإلاغاؾالث ّ
ّ
ّ
والخدغرل ًٖ
والالؾل٨يت في بَاع البدث
الؿل٨يت
ؾغيت للمغاؾالث
ّ
الجغيمت وحم٘ ألاصلت واإلاٗلىماث خى٫ل ألاشخام اإلاكدبه ٞيهم في اعج٩ابهم ؤو مكاع٦تهم في اعج٩اب الجغيمت.3
ّؤما حسجيل ألانىاث ٞيخم ًٖ َغي ٤وي٘ ع٢ابت ٖلى الهىاج ٠ج٣ىم بدسجيل حمي٘ اإلا٩اإلااث التي جخم ًٖ َغي٣ها٦ ،ما يخم
ً
خؿاؾت حؿخُي٘ الخ٣اٍ ألانىاث وحسجيلها ٖلى ؤحهؼة ّ
ؤيًا ًٖ َغي ٤وي٘ مي٨غوٞىهاث ّ
زانت ،و٢ض يخم ٦ظلًٖ ٪
ل
َغي ٤الخ٣اٍ بقاعاث ال ؾل٨يت ؤو بطاٖيت.4

التنصت على المكالمات الهاتفيّة واعتراض المراسالت كآليّة للوقاية من جرائم الفساد " ،ادللتقى الوطين
عمار ،عبد القادر بوراسّ " ،
 مقين بن ّحوؿ اآلليات القانونيّة دلكافحة الفساد ،كليّة احلقوؽ ،جامعة ورقلة ،ديسمرب ،2008ص. 4

 - 2نادية ثياب ،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميّة ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوـ ختصص قانوف ،جامعة مولود معمري تيزي
وزو ،20 3 ،ص.336
 - 3آمنة أزلمدي بوزينة" ،أساليب الكشف عن جرائم الصفقات العموميّة في ظل القانون  ،"01/06ادللتقى الوطين حوؿ دور قانوف الصفقات

العمومية يف محاية ادلاؿ العاـ ،جامعة حيي فارس ادلدية ،ماي  ،20 3ص .

 - 4حسن صادؽ ادلرصفاوي ،المرصفاوي في المحقق الجنائي ،الطبعة الثانية ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر ، 990 ،ص.78
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ّؤما اإلا٣هىص بالخ٣اٍ الهىعل ٞهى الخ٣اٍ نىعة لصخو ؤو مجمىٖت ؤشخام مىحىصيً في م٩ان ّ
مٗحن ،ويخم اؾخسضام
ّ
الخانت ؤو ّ
ّ
ّ
الٗامتّ ،
ويٟغ١ل ال٣ٟه بحن مهُلر اٖتراى
الؿ٨ىيت وألاما ً٦اإلاٟخىخت ؤو اإلاٛل٣ت،
الخجمٗاث
َظٍ الىؾاثل في
ّ
ّ
اإلا٩اإلااث وبحن مهُلر وي٘ الخِ الهاجٟي جدذ اإلاغا٢بتٞ ،األو ل ٫ي٩ى لن بضو لن عيا الصخو ،ؤما الثاوي ٞي٩ى لن بغيا وَلب
مىه.
ً
ً
ّ
مىحىصا في وؾاثل البدث
ل
الخانت ،وَى مالم يً٨
ؤقض وَإة وجإزحرلا ٖلى خغمت الخياة
ؤن َظٍ ؤلاحغاءاث الخضيثت ّل
ق ّ ٪ل
وال ّ ل
ّ
ّ
الخ٣ليضيتّ ،
ّ
والخ ّ
اإلاكغٕ يديُها بًماهاث ألامغ الظر حٗل بٌٗ ال٣ٟهاء يٗخبر جل ٪ؤلاحغاءاث جغقى ألن ج٩ىنل
مما حٗل
دغرل
جٟخيل مً هىٕ زام.
 -2الًىابِ التي جدٌم اغتراى اإلاغاؾالث والخهاٍ الهىع وحسجُل ألانىاث:
ً
ً
ّ
ّ
ّ
بإن َظٍ الىؾاثل ٢ض ّ
الضؾخىعيت اإلاخمثل
خ٣ا مً خ٣ى٢هم
الخانت لؤلٞغاص واهته٨ذ ل
مؿذ بدغمت الخياة
ؾاب٣ا ّ ل
ل
٦ما ؤؾلٟىا
ّ
ّ
في ّ
ّ
ّ
ّ
واإلاىيىٖيت
الك٩ليت
الخانت بجملت مً الكغوٍ
اإلاكغٕ بةخاَت جل ٪ؤلاحغاءاث
الخانت ،لضي ٢ام
ؾغيت خياتهم
ّ
ّ
الخانت بالخىٟيظ ختى جًمً ٖضم الخياص بها ًٖ الٛايت التي ويٗذ ؤو سخغث مً ؤحلها.
وألاخ٩ام
ّ
ّو
ّ
الك ّو
الك ّ
٩ليت بةحغاءيً َما:
ٍلُت :جخٗل ٤الًىابِ
ؤ – الكغوٍ
ّ
ّو
الً٣اثيت الظر يباقغ َظا ؤلاحغاء في ّ
ّ
ٖمليت
البض مً يابِ الكغَت
الجمهىعٍتّ :ل
 الحهىُ غلى إطو من َغف ويُلً
الجمهىعيت ّ
ّ
ّ
يسىله اللجىء بلى بحغاء الخ٣اٍ الهىعل و اٖتراى
مؿدىضا في طلٖ ٪لى بطن مً و٦يل
ل
الخدغرل والبدث ،ؤن ي٩ىنل
ّ
الً٣اثيت ؤن يدهل ٖلى ؤلاطن مً َغ٢ ٝاض ي ّ
ّ
الخد٣ي٤
اإلاغاؾالث وحسجيل ألانىاث ،و٦ظل ٪يم ً٨لًابِ الكغَت
ّ
ّ
ّ
ٞةن بحغاءٍ
الً٣اثيت بمماعؾت ؤلاحغاء صونل بطن ّ ،ل
الً٣يت مٗغويت ٖليه ،1وفي خالت ٢يام يابِ الكغَت
اإلاسخو بطا ٧اهذ
الظر ٢ام به ي ٘٣جدذ َاثلت البُالن.
ً
ً
بمضة ؤعبٗت ؤقهغ ٢ابلت للخمضيض خؿب م٣خًياث ّ
مدضصا ّ
الخد٣ي.٤
ل
م٨خىبا،2
ل
ويكترٍ في ؤلاطن ؤن ي٩ىنل
ّ
الجمهىعيت َبيٗت الجغيمت
وباٖخباع حغاثم الٟؿاص مسخلٟت في نىعَا ،وحب ؤن يظ٦غ في الىزي٣ت التي جدخىرل ٖلى بطن و٦يل
يُبٖ ٤ليها ّ
التي ؾىّ ٝ
بالخدضيض.
ّ
ّو
الً٣اثيت لها ّ
ّ
حجيت في ؤلازباث ،وحب ٖلى يابِ الكغَت
الػملُت :باٖخباع مدايغ يباٍ الكغَت
 جدغٍغ مدًغ غنّ
ّ
الً٣اثيت الظر ٢ام بةحغاء اٖتراى اإلاغاؾالث والخ٣اٍ الهىعل وحسجيل ألانىاث ؤن ي٣ىم بخدغيغ مدًغ مىٖ ٘٢ليه مً
َغٞه ،يؿغص ٞيه ّ
بالخٟهيل الٗملياث التي ٢ام بها.3
ّ
ّ
ّ
الً٣اثيت بيسخ مدخىاَا في مدًغ يىصٕ بمل٠
اإلاسجلت والهى لع اإلالخُ٣تٞ ،ي٣ىم يابِ الكغَت
ّؤما مًمى لن اإلاغاؾالث
ّ
ؤحىبيت ٞيخم حسخحر مترحم لترحمتها.4
ؤلاحغاءاثّ ،ؤما بطا ٧اهذ جل ٪اإلاغاؾالث ؤو الاجهاالث بلٛت
ادلتمم لقانوف اإلجراءات اجلزائيّة ،الصادر باجلريدة الرمسية
 أنظر ّادلؤرخ يف  ،2006/ 2/20ادلع ّدؿ و ّ
مكرر  05من القانوف رقم ّ ،22/06
ادلادة ّ 65
للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،84ادلؤرخة يف  24ديسمرب .2006
2
مكرر  07من القانوف رقم .22/06
 أنظر ّادلادة ّ 65
3
مكرر  09من القانوف رقم .22/06
 أنظر ّادلادة ّ 65
4
مكرر  0من القانوف رقم .22/06
 أنظر ّادلادة ّ 65
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ّو
اإلاىيىغُت:
ب -الًىابِ
ّ
ّ
جخٗلَ ٤ظٍ الًىابِ بيكىء الخ ٤في اللجىء بلى اٖتراى اإلاغاؾالث والخ٣اٍ الهى لع وحسجيل ألانىاث ،وجخمثل َظٍ
الًىابِ في:
ّو
الخدغي والٌكل غن حغابم الكؿاص :باٖخباع حغاثم الٟؿاص مً الجغاثم الخُحرة اإلاهضصة
 ؤو ًٌىو ؤلاحغاء من ؤحللال٢خهاص الىَنيٞ ،هي جسً٘ ٦ظل ٪الؾخٗما ٫جل ٪ألاؾاليب في ّ
ّ
والخدغرٞ ،ال يثاع ؤلاق٩ا ٫في خالت ما بطا
ٖمليت البدث
ّ
ّ
ّ
ً٢اثيت بةحغاء اٖتراى اإلاغاؾالث وحسجيل ألانىاث والخ٣اٍ الهىعل ٞيما يخٗل ٤بجغاثم الٟؿاص.
٧ل ٠يابِ قغَت
الخدغي في الجغٍمت ّو
 ؾاًت اإلاغانبت ويغوعتهاّ :ّو
ّ
اإلاخلبـ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ًٖ اإلاهُلر بلٟٓت" :إطا انخًذ يغوعاث
ٖبر
بها ؤو الخدهُو الابخضاةي في حغابم...ويظا حغابم الكؿاص.1"...
ّ ّ ّ
ّ
بال في خالت الًغوعة التي جٟغى اؾخٗما ٫جل ٪الىؾاثل
ؤن اللجىء لهظا ؤلاحغاء ال يخم ل
ّيخضر مً زال ٫هو َظٍ اإلااصة ل
ّ
الخ٣ليضيت.
ل٨ك ٠الجغيمت صو لن ٚحرَا مً الىؾاثل
ّو
ّ
ّو
ّ
ّ
الً٣اثيت.
بال يابِ الكغَت
الخانت ،ال ي٣ىم بها ل
الػملُت :باٖخباعَا جمـ بدغمت الخياة
 -الجهت اإلاٍلكت بهظه

ج -يىابِ الخنكُظ:
ّ
ّ
اإلاكغٕ مً زال ٫هو ّ
ّ
اإلااصةّ 65
ّ
م٨غ لع 05ال٣ٟغة،04
ب٨يٟياث اإلاغا٢بت وهخاثجها وألاصلت الىاحمت ٖنها ،لضي ؾمذ
جخٗل٤
الً٣اثيت الضزى ل ٫بلى اإلا٩ان اإلاٗني صو لن اخترام الكغوٍ الىاعصة في ّ
ّ
اإلااصة 47مً نانىو ؤلاحغاءاث الجؼابُت
لًابِ الكغَت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وطل ٪باؾخسضام الترجيباث الخ٣ىيت ،خيث ههذ ال٣ٟغة الثاهيت مً اإلااصةّ 65
ؤن الىيابت الٗامت يم٨نها مىذ
م٨غعلٖ ،05لى ل
ّ
ّ
ّ
الخىهذ ٖلى اإلاداصزاث وحسجيلها والخ٣اٍ
الخ٣ىيت ،التي يخم ًٖ َغي٣ها
الً٣اثيت لىي٘ الترجيباث
ؤلاطن لًابِ الكغَت
2
الهىعل صو لن الخاحت بلى مىا٣ٞت اإلاكدبه ٞيه .
ّ
ّ
وج٨مً جل ٪الترجيباث في وي٘ ؤحهؼة الخهيذ وحسجيل ال٨الم الظر ّ
زانت ٞيما يخٗل ٤بمىيىٕ
يخٟىٍ به اإلاكدبه ٞيه
ّ
ً
٧ل طلَ ٪ى الخهى٫ل ٖلى ؤصلت جضيً ألاشخام الظيً
صاثما مً ّل
الجغيمت ،بياٞت بلى ػعٕ وؾاثل الخ٣اٍ الهىعل والٛغى ل
يكدبه ٞيهم ال٣يام بالجغيمت.
٦ما ؤحاػ ال٣اهىنل الاؾخٗاهت بسبراء ج٣ىيحن للمؿاٖضة في ّ
ٖمليت اٖتراى اإلاغاؾالث والخ٣اٍ الهىعل وحسجيل ألانىاث إلاا
ّ
ّ
ّ
ّ
الً٣اثيت ،ول ً٨يب٣ىنل ملؼمحن
الخ٣ىيت ؤ٦ثر مً يباٍ الكغَت
يخمخٗىنل به مً مهاعاث ومٗغٞت وصعايت بخل ٪ألامىعل
باإلادآٞت ٖلى ّ
الؿغ اإلانهي جدذ َاثلت الٗ٣ىبت للمسالٟحن.
ً
ّ
الخدغرل بكإنها وال ي٩ىنل طل ٪ل
ؾببا
يخم الخد٣يٞ ٤يها والىاعصة في ؤلاطنٞ ،يمً٨
وفي خالت ا٦دكا ٝحغاثم ؤزغيل ٚحر جل ٪التي ّل
في بُالن ؤلاحغاءاث.

 أنظر ادلادة  65مكرر  05من القانوف رقم .22/06 - 2أنظر ادلادة  65مكرر  08من القانوف رقم .22/06
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ّو
الدؿغب
اإلاُلب الثاني:
ّ
ّ
ّ
ّ
الٗمليت ،بمغا٢بت ألاشخام اإلاكدبه في اعج٩ابهم
الً٣اثيت اإلا٩ل ٠بخيؿي٤
بالدؿغب ٢يام يابِ ؤو ٖى لن الكغَت
ي٣هض
1
حىايت ؤو حىدت بةيهامهم ؤهه ٞاٖل مٗهم ؤو قغي ٪لهم ؤو زا. ٝ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٢ض ؾمذ ل٣اض ي ّ
ّ
ّ
الً٣اثيت
الخد٣يَ ًٖ ٤غي ٤يابِ ؤو ٖىنل الكغَت
مً زالَ ٫ظا الخٗغيّ ٠يخضر ّ ل
ؤن
اإلاتهم ؤو ّ
اميت لئلي٣إ بها ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤الخمىيه وبيهام ّ
بٗمليت الازترا ١للٗهاباث ؤلاحغ ّ
ّ
اإلاتهمحن بإهه ٞاٖل ؤنلي
ال٣يام
مٗهم ؤو قغي ٪ؤو زا ٝلهم في الجغيمت ختى يُمئىىا له ويهض٢ىٍ ال٣ى٫ل وي٨كٟىا ؤمغَم.2
ّ
ّ ّ
بال في خالت الًغوعة ّ
ّ
ر والخد٣ي.٤
الخدغ ل
اإلالخت التي ج٣خًيها بحغاءاث
الدؿغب ل
وال يخم اللجىء بلى ؤؾلىب
مىيىٖيت ّ
ّ
والدؿغب ٛ٦حرٍ مً ؤلاحغاءاث الخضيثت ،له يىابِ وقغوٍ ّ
ّ
يٗخض به:
ختى ّل
ق٩ليت وؤزغيل
ّ
ّو
الك ّو
ٍلُت :جخٗل ٤بما يلي:
 -1الًىابِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مٟهل ًٖ
يخًمً بيان
بٗمليت الخيؿي ٤بخدغيغ ج٣غيغ ٦خابي
الً٣اثيت اإلا٩ل٠
ؤ -جدغٍغ الخهغٍغ :يلؼم يابِ الكغَت
ّ
ّ
ّ
ّ
بالٗمليت ،3ويجب ؤن يظ٦غ في الخ٣غيغ وو ٤ٞالترجيب الؼمني حمي٘ اإلاٗلىماث طاث الهلت ٧األٗٞا٫
حمي٘ الٗىانغ اإلاخٗل٣ت
َىيت الٗىانغ اإلاكدبه ّ
الدؿغب ،و٦ظا جدضيض ّ
التي اؾخضٖذ خضور ّ
ّ
جىعَهم في الجغيمت (ؤؾمائهم وؤل٣ابهم) ،جدضيض
ٖمليت
ّ
ّ
ّ
الدؿغب ختى نهايخه.
الٗملياث مىظ بضايت
جم بها مساصٖت الجىاةٞ ،يجب ط٦غ حمي٘
ال٨يٟياث التي ّل
الٗمليت بخدغيغ ّ
الً٣اثيت ّ
ّ
ّ
ّ
الخ٣غيغ
اإلايؿ 4٤الظر يكغٖ ٝلى
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٢ض ؤلؼم يابِ الكغَت
وججضع ؤلاقاعة بلى ّ ل
ؤن

ّ
بالٗمليت جدذ بقغاٞه وجيؿي٣ه.
و ٤ٞالكغوٍ اإلاىهىم ٖليهاّ ،ؤما ألاٖىان ٞي٣ىمىنل

الً٣اثيت ٢بل مباقغة ّ
ّ
ّو
ّ
الدؿغب الخهى٫ل ٖلى بطن
ٖمليت
بالدؿغب :يجب ٖلى يابِ الكغَت
 -2الحهىُ غلى إطو
ً
ً
ّ
ومؿب لبا جدذ َاثلت البُالن٦ ،5ما يجب جدضيض الجغيمت وَبيٗتها ٦ؿبب ّ
مبرع
ل
م٨خىبا
ً٢اجي ،ويكترٍ في ؤلاطن ؤن ي٩ىنل
الدؿغب م٘ يغوعة اقخما ٫ؤلاطن ٖلى ّ
ّ
ّ
ّ
بالٗمليت ؤو الظر يكغٝ
الً٣اثيت الظر ؾي٣ىم
َىيت يابِ الكغَت
ل٣يام بحغاء
ٖلى جىٟيظَا.
ّو
ؤال جخجاوػ ّو
ّو
الدؿغب ؤعبػت ؤقهغ :يم ً٨جمضيضَا بلى ؤعبٗت ؤقهغ ؤزغي ،ويسً٘ جمضيضَا لخ٣ضيغ ناخب ّ
الغزهت
مضة
-3
الً٣اثيت ّ
ّ
اإلايؿ.٤
ؤال َى يابِ الكغَت
ّو
ّ
ّ
ّ
وؾغيتها اإلاُلىبت التي خهغَا
الٗمليت لًمان هجاٖتها
بالدؿغب زاعج مل ٠ؤلاحغاءاث ختى اهتهاء
الؿغٍت :يب٣ى ؤلاطن
-4
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالدؿغب ويابِ الكغَت الً٣اثيت اإلايؿٖ ٤لى الٗمليت والٗى لن
اإلادؿغب.
اإلاكغٕ بحن الجهت اإلااهدت لئلطن
 -أنظر ادلادة  65مكرر  2من القانوف .22/06

والتسرب كإجراء
 - 2فوزي عمارة" ،اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور
ّ
اإلنسانيّة ،عدد  ،33جواف  ،20 0ص.246
 - 3أنظر ادلادة  65مكرر  3من القانوف .22/06
4
ادلتسرب واجلهة اآلذنة
التسرب وىو الذي يسهر على التّنسيق بٌن ّ
ادلنسق ىو ضابط شرطة قضائيّة مسؤوؿ قانونا عن عمليّة ّ
 الضابط ّادلتسرب كشاىد.
مساعو دوف سواه بوصفو شاىد عن العمليّة ،ومبفهوـ ادلخالفة ال جيوز مساع العوف أو الضابط
ّ
 - 5أنظر ادلادة  65مكرر  5من القانوف .22/06

تحقيق قضائي في المواد الجنائّية " ،رللّة العلوـ

بو ،لدى جيوز

21

مغيؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار الهانىنُت اإلاػمهت – الػضص  8نىقمبر 2016
اإلادؿغب ٖضم بْهاع ّ
ّ
ّ
ّ
َىيخه في ّؤيت مغخلت مً مغاخل
الً٣اثيت
الٗمليت ؤُٖى ال٣اهىنل الخ ٤لًابِ الكغَت
ولىجاح
الً٣اثيت ّ
ّ
لهىيت مؿخٗاعة خمايت ألمىه وؾالمخه.
ؤلاحغاءاث ،1باإلياٞت بلى حىاػ ج٣ضيم يابِ الكغَت
ّ
ّ
ّ
الدؿغب ،ؤن يغج٨ب بٌٗ الجغاثم في خالت الًغوعة صونل ؤن يخاب٘
بٗمليت
الً٣اثيت الظر ي٣ىم
٦ما يم ً٨لًباٍ الكغَت
ً
اثيا وطل ٪ل٨ؿب ز٣ت الكب٨ت ؤلاحغ ّ
اميت التي ّ
حؿغب ٞيها.2
حؼ ل
الدؿغب يخم حسخحر الىؾاثل ّ
ّ
ّ
ّ
اإلادؿغب مً ا٢خىاء ؤو خياػة ؤو ه٣ل ؤو حؿليم ؤو
وال٣اهىهيت ،وجم٨حن
اإلااصيت
وفي ؾبيل بهجاح
ّ
ّ
بُٖاء مىاص ؤو ؤمىا ٫ؤو مىخىحاث ؤو وزاث ٤ؤو مٗلىماث مخدهل ٖليها ،ؤو وي٘ جدذ ّ
اإلادؿغب الىؾاثل طاث الُاب٘
جهغٝ
ال٣اهىوي واإلاالي و٦ظا وؾاثل الى٣ل والخسؼيً وؤلايىاء ؤو الخ.ٟٔ
ّ
ّ
ٞال٨ك ًٖ ٠حغاثم الٟؿاص ال يخم مدٌ ّ
مخُىعة وخضيثت مً ؤحل ٦ك٠
الهضٞت ،بل يخُلب طل ٪الاٖخماص ٖلى وؾاثل
ً
ً
وااخا ًٖ ال٣ىاٖض ّ
ّ
الٗامت حؿخضٖيه
ل
ل
زغوحا
جخًمً
و٢ىٕ جل ٪الجغاثم ومٗا٢بت مغج٨بيها ،ختى ولى ٧اهذ جل ٪الىؾاثل
يغوعة ال٨ك.3٠
ّو
اإلاىيىغُت:
 -2الًىابِ
ّ
بال ّ
ّو
ّو
ّ
ؤ -ؤو ًٌىو
للًغوعة التي
الدؿغب ل
الخدغي والٌكل غن حغابم الكؿاص :ال يخم اللجىء بلى ٗٞل
الدؿغب من ؤحل
ّ
ّ
الدؿغبٞ ،يجب بطا
جدخمها مهلخت ٦ك ٠الجغيمتٞ ،لى ٧اهذ َىا ٥وؾاثل ؤزغيل جم ً٨مً ٦ك ٠الجغيمت ٚحر ٗٞل
ّ
الدؿغب.4
اللجىء بليها وٖضم اؾخٗما٫
ّ
الدؿغب مغجبُت بجغاثم ّ
الدؿغبّ :
ّو
ومدضصة في اإلااصةّ 65
ّ
م٨غعل 05مً نانىو ؤلاحغاءاث
مٗيىت
ٖمليت
ب -جدضًض الؿغى من
الجؼابُت
ّ
ّ
ّ
ويٓهغ طل ٪في حؿبيب ّ
ّ
الً٣اثيت في َلب ؤلاطن
والىاٗ٢يت التي يىعصَا يابِ الكغَت
ال٣اهىهيت
الدؿغب باألؾاهيض
ٖمليت
الدؿغب مً ؤحل ب٢ىإ الجهاث ّ
ّ
ّ
اإلاٗىيت بمىذ ؤلاطن.
بٗمليت
ّ
واإلاؿبب ،بمل ٠ؤلاحغاءاث اإلاىجؼ ٖىض نهايت ّ
ّ
و٢ض اقترٍ ّ
الدؿغب.
ٖمليت
اإلاكغٕ جدذ َاثلت البُالن بيضإ ؤلاطن اإلا٨خىب
ً
ّ
الدؿغب ،خيذ يهضع بطن ً٢اجي بٗض جىاٞغ الكغوٍ
٧ل طل ٪ج٣خط ي يغوعة الخد٣ي ٤اٖخماص ؤؾلىب
اؾدىاصا بلى ّل
ل
ً
واإلاىيىٖيت ٖلى الىدى ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدؿغب بسهىم حغاثم الٟؿاص
بٗمليت
الً٣اثيت
اإلابحن ؾاب٣ا ،يبضؤ يابِ الكغَت
الك٩ليت
الٗمىميت ويكاع ٥مٗهم في ّ
ّ
ٖمليت ببغام اله٣ٟاث اإلاكبىَت والتي
وطل ٪بدؿغيبه يمً لجان وَيئاث ببغام اله٣ٟاث
ً
ً
ّ
ّ
ّ
حىاثيت ،وٚايت طل ٪الخهى٫ل ٖلى حمي٘
مؿاوليت
٢اهىها صونل ّؤيت
ل
زغ٢ا لل٣ىاهحن اإلاٗمى٫ل بها وَى ؤمغ مؿمىح به
جخًمً ل
اإلاٗلىماث التي جٟيض في ال٨ك ًٖ ٠الجغاثم.5
 أنظر ادلادة  65مكرر  6من القانوف .22/062
تسرب ،قد جاء تطبيقا ألحكاـ ادلادة  4من قانوف اإلجراءات اجلزائية ،وتكريسا ألحكاـ ادلادة  39من
 -إ ّف اإلعفاء من ادلسؤوليّة اجلزائيّة نتيجة اؿ ّ

قانوف العقوبات ،اليت تنص على" :ال جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بو القانون".
 - 3نادية ثياب ،ادلرجع السابق ،ص.347
 - 4أنظر ادلادة  65مكرر  05من القانوف .22/06
 - 5نادية ثياب ،ادلرجع السابق ،ص.348
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اإلابدث الثالث :آلالُاث اإلاؤؾؿاجُت إلاٍاقدت الكؿاص
ّ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖلى ج٨غيؿها 1مً زال ٫مسخل٠
حٗخبر الى٢ايت مً الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالٟؿاص مً ؤَم آلالياث التي ٖمل
ال٣ىاهحن التي ؤنضعَا والخٗضيالث التي ؤحغاَا ،وطل ٪لًمان م٩اٞدت ّ
ٗٞالت لجغاثم الٟؿاص ،ومىظ بنضاع نانىو الىناًت
ً
ً
ً
ّ
ؤؾاؾا في اؾخدضار
ل
حضيا في بَاع م٩اٞدت حغاثم الٟؿاص جمثل
وكاَا ل
ل
 ،2006قهضث الجؼاثغ
من الكؿاص ومٍاقدخه ؾىت
ّ
ؤحهؼة ّ
مخسههت ٧الضيىان الىَني ل٣م٘ الٟؿاص وجىهيب الهيئاث اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهى لن ٦هيئت الى٢ايت
ع٢ابيت حضيضة
ّ
اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص بمىحب اإلااصة 06منها ٖلى حمي٘ الضو ل ٫اإلاىًىيت
مً الٟؿاص وم٩اٞدخه ،خيث ٞغيذ
ً
وجىٟيظا لهطا الالتزام ٖمضث الجؼاثغ بلى بنضاع ال٣اهىنل01/06
ل
جدذ لىائها بًغوعة بوكاء َيئت إلاى٘ الٟؿاص وم٩اٞدخه،
اإلاخٗل ٤بالى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه ّ
ّ
ّ
ّ
هو في بابه الثالث ٖلى جىهيب الهيئت الىَىيت للى٢ايت مً
واإلاخمم والظر ل
اإلاٗض٫
الٟؿاص.
ً
ّ
وجضٖيما للجهىص الغاميت بلى م٩اٞدت الٟؿاص وحٗؼيؼ آلياث اإلادآٞت ٖلى اإلاا ٫الٗام وبالىٓغ بلى الُبيٗت الى٢اثيت
ل
ٚحر ؤهه
اإلاكغٕ بةنضاع ألامغّ 205/10:
ّ
اإلاخمم لـ
التي ٚلبذ ٖلى الهيئت التي ؤوكإث بمىحب نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ٢ام
ّ
اإلااؾؿاجيت إلا٩اٞدت الٟؿاص بجهاػ زاوي َى
جم جضٖيم الترؾاهت
نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه والظر بمىحبه ّل
ّ
ٖملياجيت للبدث ومٗايىت حغاثم الٟؿاص.
الضيىان الىَني ل٣م٘ الٟؿاص وَى ؤصاة
ّ
وباؾخدضار الضيىان الىَني ل٣م٘ الٟؿاص ي٩ى لن
ر ؾياؾت م٩اٞدت الٟؿاص في
اإلاكغٕ ٢ض ٢ط ى ٖلى الى٣اثو التي ٧اهذ حٗتر ل
ْل
اإلاُلب ّو
ّو
الىَنُت للىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه
ألاوُ:الهُئت
اإلاكغٕ الجؼاثغرل ال٣اهىنل ع٢مّ 01/06
ّ
اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص ،ؤنضع ّ
اإلااعر في
بٗض ٢يام الجؼاثغ باإلاهاص٢ت ٖلى
ّ
هو َظا ال٣اهىنل ٖلى بوكاء حهاػ مً هىٕ زام وَى الهيئت
 2006اإلاخٗل ٤بالى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه ،خيذ ّ ل
ٞ 20يٟغرل
ً
ً
ّ
مبرػا هٓامها ال٣اهىوي مً خيذ الهي٩ل
ل
ابخضاءا مً اإلااصة 17بلى،24
ل
الىَىيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه ،في بابه الغاب٘
والدؿيحر والهالخياث ،ول٦ ً٨يّ ٠
للىٓام ال٣اهىوي لهظٍ الهيئت ؤن يؿاَم في الخض مً حغاثم الٟؿاص؟.
الكغع ّو
ألاوُ :جنظُم وحؿُير الهُئت الىَنُت للىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه
ؾىدىاو٫ل في َظا الٗىهغ ٧ل مً الُبيٗت ال٣اهىهيت للهيئت وجىٓيمها.
ّو
الهانىنُت للهُئت:
 -1الُبُػت
ّ
الخدخيت التي جخُلب جدىيالث
بن الٗضيض مً اإلاكاعي٘ الخىمىيت التي ٖغٞتها الجؼاثغ في آلاوهت ألازحرة مً ؤحل جضٖيم البييت
ّل
َاثلتّ ،ؤصي بالبٌٗ بلى مداولت الخ٨ؿب ٚحر اإلاكغوٕ ،وجدىيل وحهت َظٍ الخمىيالث ،وألحل ؾض الباب في وحه الُامٗحن
جىاو٫ل ٢اهىنل م٩اٞدت الٟؿاص ع٢مّ 01/06
 2006بوكاء َيئت ّ
وَىيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه.
اإلااعر فيٞ 20يٟغرل

 -زوليخة زوزو  " ،جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد " ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن يف القانوف اجلنائي،

كلية احلقوؽ ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

 ،.20 2/ 20ص. 77

 - 2األمر رقم  ،05/ 0ادلؤرخ يف  ،20 0/08/02المعدل والمتمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحتو  ،01/06اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية ،عدد  ،50ادلؤرخة يف  9سبتمرب .20 0
23

مغيؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار الهانىنُت اإلاػمهت – الػضص  8نىقمبر 2016
ّو
ّو
وَنُت مٍلكت
وبالغحىٕ بلى هو اإلااصة 17مً نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه هجضَا ج٣ط ي بإن " :جنكإ هُئت
ّو
ّو
الىَنُت في مجاُ مٍاقدت الكؿاص".
ؤلاؾتراجُجُت
بالىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ،نهض جنكُظ
ّ
مؿخ٣لت ّ
و٢ض ّ
ال٣اهىهيت لهظٍ الهيئت ٖلى اٖخباع ّؤنها ؾلُت ّ
ّ
جخمخ٘
بصاعيت
خضصث اإلااصة 18مً هٟـ ال٣اهىن ،الُبيٗت
ّ
ّ
ّ
اإلاكغٕ الٟغوس ي في ٨ٞغة الؿلُت
اإلاٗىىيت والاؾخ٣ال ٫اإلاالي ،ولظل ٪هجض ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٢ض خظا خظو
بالصخهيت
ّ
ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت التي يهض ٝبوكاءَا بلى يمان الخياص في مىاحهت اإلاخٗاملحن الا٢خهاصيحن و٦ظا في مٗاملت ألاٖىان الٗمىميحن
ّ
ّ
الؿياؾيت والكاون الٗامت.
الكٟاٞيت في الخياة
واإلاىخسبحن ٖىضما يخٗل ٤ألامغ بًمان
هو ٖلى مجمىٖت مً ألاخ٩ام اإلاسخلٟت التي جخًمً اؾخ٣الليت َظٍ الهيئت والتي ّ
خضصث في آلاحي:
ّل
ّو
اؾخهاللُت الهُئت بىحه زام غن َغٍو اجساط الخضابير آلاجُت:
" جًمن
ً
ّو
شخهُت وغمىما غلى ّوؤًت مػلىماث طاث
ؤ -نُام ألاغًاء واإلاىظكيو الخابػيو للهُئت ،اإلاؤهليو لإلَالع غلى مػلىماث
َابؼ ؾغي ،بخإصًت الُميو الخانت بهم نبل اؾخالم مهامهم.
ّو
ّو
واإلااصًت الالػمت لخإصًت مهامها.
البكغٍت
ب -جؼوٍض الهُئت بالىؾابل
ج -الخٌىٍن اإلاناؾب والػالي اإلاؿخىي إلاؿخسضميها.
ص -يماو ؤمن وخماًت ؤغًاء ومىظكي الهُئت من ًل ؤقٍاُ الًؿِ ؤو الترهُب ؤو التهضًض ؤو ؤلاهانت والكخم ؤو
الاغخضاء مهما ًٌن نىغه ،التي نض ًخػغيىو لها ؤزناء ؤو بمناؾبت مماعؾتهم إلاهامهم" .
ويخم ٢ياؽ َظٍ الاؾخ٣الليت التي ّ
ّ
اإلاكغٕ بمىحب اإلااصة 19ؾالٟت الظ٦غ خؿب ؤعبٗت جضابحر هي:
خضصَا
ؤ -الُاب٘ الجماعي للجهاػ.
بّ -
حٗضص الهيئاث اإلا٩لٟت بخٗيحن ؤًٖاء الهيئت.
ج -جدضيض ٖهضة لٟاثضة ؤًٖاء الهيئت.
ّ
صٖ -ضم زًىٕ ؤو ّ
الخىٟيظيت.
جبٗيت الهيئت للؿلُت
ّ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل بهظٍ اإلاٗايحر ٞةهىا هالخٔ ؤهه ٞيما
وبطا عحٗىا بلى نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه إلاٗغٞت مضي ؤزظ
جم ّ
ّ
الىو ٖليه مً زال ٫هو اإلااصة 05مً
الجماٖيت وجدضيض ٖهضة لٟاثضة ؤًٖاء الهيئت٢ ،ض ّل
يخٗل ٤بكغَي الدك٨يلت
 413اإلاٗض ٫بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 2،64-12الظر ّ
ّ
الىَىيت للى٢ايت مً
يدضص حك٨يلت الهيئت
اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م-06
الٟؿاص وم٩اٞدخه وجىٓيمها و٦يٟياث ؾحرَا ،بديث حاء ٞيها:
ّو
وؾخت ( )6ؤغًاء ّو
ٌػُنىو بمىحب مغؾىم عباس ي إلاضة زمـ ()5
" جًم الهُئت مجلـ ًهظت وجهُُم ًدكٍل من عبِـ
ؾنىاث نابلت للخجضًض ّو
مغة واخضة.
 - 1ادلادة  9من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو.

 - 2ادلرسوـ الرئاسي رقم  ،64- 2املؤرخ يف  07فيفري  ،20 2ادلعدؿ وادلتمم للمرسوـ الرئاسي رقم  ،4 3-06المتضمن تحديد تشكيلة الهيئة
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتو وتنظيمها وكيفيات سيرىا ،الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،08ادلؤرخ يف  5فرباير .20 2
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وجنخهي مهامهم خؿب ألاقٍاُ نكؿها".
ّ
ً
ّ
 413اإلاخٗل٤
صاثما بلى اإلااصة 05مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م-06
ّؤما ٞيما يخٗل ٤بُغي٣ت حٗيحن وازخياع َظٍ الهيئت ٞةهه بالغحىٕ ل
ّ
ؤن ؤًٖائها ّ
يٗيىى لن بمىحب مغؾىم عثاس يّ ،
ر
مما يىحي بلى ٖضم جىٞغ مٗياع ل
بدىٓيم وحك٨يل الهيئت اإلاٗض ٫واإلاخمم ،هجض ّ ل
ّ
ّ
ّ
اإلا٩لٟت بخٗيحن وازخياع ألاًٖاء ،وٖضم زًىٕ ؤو ّ
ؤن عثيـ ا٫حمهىعيت
الخىٟيظيت ،خيذ ّ ل
جبٗيت الهيئت للؿلُت
حٗضص الهيئاث
ّ
الخىٟيظيت
ؤن اخخ٩اع َظٍ الؿلُت بحن ؤيضر حهت واخضة حٗل مً الهيئت مجغص ؤصاة للؿلُت
يدخ٨غ ؾلُت الخٗيحن م٘ الٗلم ّ ل
ّ
ّ
الاؾخ٣الليت حٗني ٖضم زًىٖها ّ
ّ
الخىٟيظيت
أليت ونايت وال ؤر ؾلُت عثاؾيت بمٗنى ؤهه ال يم ً٨للؿلُت
ؤن ٨ٞغة
بالغٚم مً ّ ل
ّ
هو مً
اإلاكغٕ الجؼاثغرل الظر ّ ل
ؤن جىحه ؤو جخضزل في الهالخياث وال٣غاعاث التي جخسظَا الهيئت وَى ٖ٨ـ ما هالخٓه لضي
زال ٫اإلااصة 17مً نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه " :جىيؼ لضي عبِـ الجمهىعٍت " ّ
مما يدىا ٌ٢وم٣خًياث
ّ
الاؾخ٣الليت.
 -2جنظُم الهُئت:
 ،2006الظر ّ
ّ 413
يدضص حك٨يلت الهيئت الىَىيت للى٢ايت مً
اإلااعر في 22هىٞمبر
خؿب ما وعص باإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م-06
ّ
ّ
جخ٩ى لن مً ّ
الىَىيت إلا٩اٞدت الٟؿاص ّ
ٖضة ؤحهؼة صازليتّ
ّ
ّ
ؤن الهيئت
و٦يٟياث ؾحرَا ،يخضر لىا ل
الٟؿاص وم٩اٞدخه وجىٓيمها
ً
خ٣ا.
جخىلى حؿيحرَا و الؿعي لخد٣ي ٤ؤَضاٞها وبغامجها ؾىىعصَا ال ل
ّ
وجؼوص الهيئت خؿب هو اإلااصة 06مً هٟـ ال٣اهىنل اإلاٗضلت بمىحب اإلااصة 03مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م ،64-12بإماهت ّ
ٖامت
ّ
يخىالَا ؤمحن ٖام يؿهغ ٖلى الدؿيحر اإلاالي وؤلاصاعرل جدذ ؾلُت عثيـ الهيئت ّ
يٗحن بمىحب مغؾىم عثاس ي با٢تراح عثيـ
ّ
 ،413اإلاٗض ٫واإلاخمم ،وي٩ل ٠بخيكيِ ٖمل َيا٧ل الهيئت وجيؿي٣ها
الهيئت خؿب هو اإلااصة 14مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م-16
ّ
وج٣ييمها والؿهغ ٖلى جىٟيظ بغهامج ٖمل الهيئت وجيؿي ٤ألاقٛا ٫اإلاخٗل٣ت بةٖضاص مكغوٕ الخ٣غيغ الؿىىرل وخهيلت
ّ
وكاَاث الهيئت باالجها ٫م٘ عئؾاء ألا٢ؿام ،ويؿاٖض ألامحن الٗام هاثبحن ؤخضَما مضيغ م٩ل ٠باإلاؿخسضمحن والىؾاثل
ّ
والثاوي مضيغ م٩ل ٠باإلاحزاهيت واإلاداؾبت وجىٓمان في م٩اجب.
ؤ -مجلـ الُهظت والخهُُم:
ً
ّ
ّ
عثيؿا وؾخت ( )06ؤًٖاء ،ويخم
ل
الىَىيت إلا٩اٞدت الٟؿاص والى٢ايت مىه
يخ٩ىنل مجلـ اليٓ٣ت والخ٣ىيم مً عثيـ الهيئت
ّ
جمثل اإلاجخم٘ اإلاضوي واإلاٗغوٞت بجزاَتها وٟ٦اءتها ،1و٢ض ّ
ّ
خضصث اإلااصة11
الىَىيت اإلاؿخ٣لت التي
ازخياعَم مً بحن الصخهياث
 413نالخياجه .
مً اإلاغؾىم-06
ب -نؿم مٍلل بالىزابو والخدالُل والخدؿِـ:
ّ
ّ
ي الهيئت بضو لع ّ
ٗٞا ٫في اإلاؿاَمت في الخسٟيٌ والى٢ايت مً
يخمخ٘ ال٣ؿم اإلا٩ل ٠بالىزاث ٤والخداليل والخدؿيـ ٖلى مؿخى ل
ؤٖما ٫الٟؿاص وطل ٪بالىٓغ بلى اإلاهام اإلاىىَت به.2
 -أنظر ادلادة  2ـف ادلرسوـ الرئاسي  4 3-06ادلؤرخ يف  22نوفمرب  ،2006ادلع ّدؿ وادلتمم مبوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم  ،64- 2المحدد تشكيلة

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتو وتنظيمها وكيفيات سيرىا  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،74الصادرة بتاريخ  22نوفمرب
.2006
 - 2أنظر ادلادة  2من ادلرسوـ .4 3-06
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ج -نؿم مٍلل بمػالجت الخهغٍداث باإلامخلٍاث:
ّ
ً
ً
ؾاب٣ا يسخو ال٣ؿم اإلا٩ل ٠بمٗالجت الخهغيداث واإلامخل٩اث ٖلى وحه
ل
 413اإلاكاع بليها
َب٣ا للماصة 13مً اإلاغؾىم-06
ل
الخهىم ّ
مما يإحي:
 ّجل٣ي الخهغيداث باإلامخل٩اث لؤلٖىان الٗمىميحن ٦ما َى مىهىم ٖليه في ال٣ٟغة 2مً اإلااصة 6مً ال٣اهىنل 01-06اإلااعر
 2006والىهىم اإلاخسظة لخُبي٣ه.
فيٞ 20برايغ ؾىت
ً
َب٣ا لؤلخ٩ام الدكغيٗيت والخىٓيميت
 ا٢تراح قغوٍ و٦يٟياث وبحغاءاث ججمي٘ ومغ٦ؼة وجدىيل الخهغيداث باإلامخل٩اث ،لاإلاٗمى٫ل بها وبالدكاوعل م٘ اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث اإلاٗىيت.
 ال٣يام بمٗالجت الخهغيداث باإلامخل٩اث وجهييٟها وخٟٓها.ً
 بؾخٛال ٫الخهغيداث اإلاخًمىت حٛيحرلا في الظمت اإلااليت.ً
َب٣ا لؤلخ٩ام
 حم٘ واؾخٛال ٫الٗىانغ التي يم ً٨ؤن جاصر بلى اإلاخابٗاث الً٣اثيت والؿهغ ٖلى بُٖائها الىحهت اإلاىاؾبت لالدكغيٗيت والخىٓيميت اإلاٗمى٫ل بها.
 بٖضاص ج٣اعيغ صوعيت ليكاَاجه.ص – نؿم مٍلل بالخنؿُو والخػاوو الضولي:
جم بياٞت َظا ال٣ؿم بمىحب اإلااصة 13م٨غعل اإلاخممت بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢مّ ،64-12
اإلاٗض ٫واإلاخمم للمغؾىم الغثاس ي
ّل
ّ
 ،413خيث ٧لَ ٠ظا ال٣ؿم بخدضيض وا٢تراح وجىٟيظ ال٨يٟياث وؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بالٗال٢اث الىاحب ب٢امتها م٘
ع٢م-06
1
اإلااؾؿاث الٗمىميت والهيئاث الىَىيت ألازغيَ ،ب٣ا للماصة 12مً ال٣اهىنل ع٢م.01-06
الكغع الثاني :صوع الهُئت في مٍاقدت حغابم الكؿاص
جخمحز في ٖمىمها ّ
الىَىيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه جماعؽ مجمىٖت مً اإلاهام والهالخياث ّ
بإنها جضابحر ّ
ّ
و٢اثيت
بن الهيئت
ّل
ّ
ّ
ّ
ؤلاصاعيت.
الاؾدكاعيت والخضابحر
وجدىىٕ َظٍ ألازحرة بضوعَا بحن الخضابحر
 -1الخضابير الاؾدكاعٍت:
ّ
الىَىيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه في مىاحهت حغاثم الٟؿاص ما يلي:2
مً الخضابحر الاؾدكاعيت التي ج٣ىم بها الهيئت
 ا٢تراح ؾياؾت قاملت للى٢ايت مً ْاَغة الٟؿاص بك٩ل يٗ٨ـ الكٟاٞيت واإلاؿاوليت في حؿيحر ألامىا ٫الٗمىميت. حم٘ ومغ٦ؼة واؾخٛال٧ ٫ل اإلاٗلىماث التي يم ً٨ؤن حؿاَم في ال٨ك ًٖ ٠ؤٖما ٫الٟؿاص الؾيما البدث في ألاَغاثيت ًٖ ّ
ٖمليت بٞالث ّ
حؿهل ّ
ّ
والخىٓيميت وؤلاحغ ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهيت التي ّ
جم ج٣ضيم
اإلاخىعَحن في َظٍ الجغاثم ومً ّل
الخٛحراث
الدكغيٗيت
جىنياث بةػالتها.

 -1دلزيد من التفاصيل واإلطالع أنظر نص ادلادة  3مكرر من ادلرسوـ الرئاسي .4 3-06
 - 2أنظر الفقرات 0و 04و  09من ادلادة  20من األمر .0 -06
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ّ
اإلاٗىيت بم٩اٞدت ؤٖما ٫الٟؿاص.
 الؿهغ ٖلى حٗؼيؼ الخيؿي ٤مابحن الُ٣اٖاث والخٗاونل م٘ الهيئاث ألازغيلّو
ؤلاصاعٍت:
 -2الخضابير
ٖمليت ّ
ّ
ّ
ّ
الخانت
جل٣ي الخهغيداث
ؤلاصاعيت التي ج٣ىم بها الهيئت في مىاحهت ؤٖما ٫الٟؿاص ج٨مً في
لٗل ؤَم الخضابحر
ّل
ّ
باإلامخل٩اث التي حٗىص بلى اإلاىْ.1٠
يٗض ؤَم اإلاهام التي ج٣ىم بها الهيئت في ؾٗيها لل٨ك ًٖ ٠ؤٖما ٫الٟؿاص ٧ى لن َظٍ الخهغيداث ّ
جبحن
وبن ٧ان َظا ؤلاحغاء ّل
ّ
ّ
جُىعل ٖىانغ ّ
الظمت ّ
اإلااليت للمىْ ٠اإلاٗني في ْغو ٝمسخلٟت وَى ما يؿمذ بم٣اعهت البياهاث الىاعصة في َظٍ الخهغيداث م٘
ّ
ّ
اإلاىْٟحن الظيً ّ
ّ
جُىعل ّ
الظمت ّ
ّ
يخٗحن
اإلاكغٕ الجؼاثغرل َى خهغٍ لٟئت مً
ؤن اإلاالخٔ ٖلى
بال ّ ل
الٗاصيت ،ل
اإلااليت في الٓغوٝ
ّ
ّ
ّ
اإلادليت اإلاىخسبت،
الكٗبيت
ٖليهم الخهغيذ بممخل٩اتهم ؤمام الهيئت خيذ جخمثل َظٍ الٟئت في ٧ل مً عئؾاء وؤًٖاء اإلاجالـ
ّ
ّ
ّ
الجمهىعيت وؤًٖاء البرإلاان
الخانت بممخل٩اث ٧ل مً عثيـ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل بة٢هاء الهيئت مً جل٣ي الخهغيداث
وبهظا ٢ام
وعثيـ اإلاجلـ الضؾخىعر وؤًٖاثه وعثيـ الخ٩ىمت وؤًٖائها ،وعثيـ مجلـ اإلاداؾبت ومدا ٔٞبى ٪الجؼاثغ والؿٟغاء
وال٣ىانلت والىالة ،والً٣اة وبخالتهم بلى الغثيـ ّ
ألاو٫ل للمد٨مت الٗليا.2
وما ّ
ؤَليتها لضعاؾت واؾخٛال ٫اإلاٗلىماث الىاعصة في الخهغيداث باإلامخل٩اث ٖلى زال ٝالغثيـ ّ
يمحز الهيئت َى ّ
ألاو٫ل للمد٨مت
وبهما ي٣خهغ صوعٍ في ّ
الٗليا خيذ ال يخمخ٘ بهظٍ الهالخياث ّ
جل٣ي الخهغيداث  ِ٣ٞصوهما صعاؾت واؾخٛال ٫لهظٍ ألازحرة.
الكغع الثالث :جهُُم صوع الهُئت في مٍاقدت حغابم الكؿاص
ً
ً
ّ
ّ
ؾاب٣ا ٢هض جىٟيظ ؤلاؾتر ّ
ّ
بال ّ ل
ؤن
الىَىيت في مجا ٫م٩اٞدت حغاثم الٟؿاص ل
اجيجيت
ل
اإلاكغٕ ٦ثحرلا مً الهالخياث ٦ما عؤيىا
مىذ
ّو
الدؿائ٫ل اإلاُغوح في َظا اإلاجاَ ٫ى :ما مضي قػالُت الهُئت في مٍاقدت حغابم الكؿاص في يىء الهالخُاث واإلاهام اإلانىَت
بها؟:
ّ
ؤن ّ
مدضوصيت الضوعل الغ٢ابي لها
ؤٚلبيت الهالخياث اإلاُٗاة للهيئت هي طاث َاب٘ و٢اجي وجدؿيس يَ ،ظا باإلياٞت بلى
يخضر لىا ّ ل
ؤن ؾلُت الهيئت في جدغي ٪الضٖىيل الٗمىميت في خالت مٗايىت بخضي حغاثم الٟؿاص ّ
م٣يضة بلى خض بٗيض.
٦ما ّ ل
ّ
ؤن ّ
ّ
اإلاخٗل٣ت بالٟؿاص ،يالخٔ ّؤنها في جؼايض مؿخمغ بالغٚم مً آلالياث واإلاؿاعي و
لئلخهاثياث
اإلاخإمل
و٦سالنت لظل ٪ه٣ى٫ل ّ ل
ّ
اإلاكغٕ بٌٗ الص يء في بوكاء َظٍ الهيئتٞ ،هى وبن ؤوكإَا لٛايت
اإلاجهىصاث ال٨بحرة التي بضلذ في َظا الكإن٣ٞ ،ض ٞكل
ً
ّ ّ
خهغيا يىهب
ل
بال ؤهه لم يمىدها الاؾخ٣الليت ال٩اٞيت ألصاء مهامها ٖلى ؤ٦بر ٢ضع مم ،ً٨بل حٗل وكاَها
م٩اٞدت الٟؿاص ل
ٖلى بٌٗ الهيئاث واإلااؾؿاث اإلاٗضوصة.
وما يبرًَ طلَ ٪ى الًٟاثذ التي جُالٗىا بها ٧ل يىم مسخل ٠الصخ ٠الجؼاثغيت ًٖ ً٢ايا الٟؿاصّ ،
ؤن الهيئت ال
مما يثبذ ّ ل
ج٣ىم بٗملها ٦ما ييبغي لها ،بل جماعؽ ؾياؾت ال٨يل بم٨يالحن اججاٍ حغاثم الٟؿاص اإلاغج٨بت مً َغ ٝبٌٗ اإلاؿئىلحن
ال٨باع في الضولت ،وؤٚلب ً٢ايا الٟؿاص لم ج٣م الهيئت با٦دكاٞها ّ
وبهما ا٦دكٟذ مً َغَ ٝيئاث ؤحىبيت مثل ًٞيدت
ّ
ّ
ٚ ١غب وًٞيدت ن٣ٟاث ؾىهُغا ٥اإلاكبىَت باإلياٞت بلى ّ
وً٢يت نيض الخىهت
ؤلايُاليت
ً٢يت ؾيبام
الُغي ٤الؿياع قغ ل
وًٞيدت وزاث ٤بىما اإلاخٗل٣ت بالتهغب الًغيبي لبٌٗ اإلاؿاولحن الجؼاثغيحن ،و٦ظل ٪لم ج٣م الهيئت بضوعَا في َلب الىزاث٤
 أنظر الفقرة  06من ادلادة  20من األمر .0 -06 - 2أنظر ادلادة  06من القانوف .0 -06
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ّ
ّ
الالػمت في الً٣ايا اإلاخٗل٣ت بالٟؿاص مً ؤحل الخد٣يٞ ٤يها ،بل طَبذ الهيئت بلى ؤبٗض مً طل ٪مً زالٖ ٫ضم بنضاعَا
للخ٣غيغ الظر ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ج٣ىم بةٖضاصٍ ًٖ َغي ٤عثيؿها ل٨ك ٠خالت الٟؿاص في ّ
الضولت و٦ظا ج٣ييم صوعَا في
ّ
ّ
الخ٣ي٣يت إلا٩اٞدت الٟؿاص ليؿذ مخىٞغة لضي َظٍ الهيئت ،و٦خ٣ييم مجمل يم ً٨ؤن وؿغص
م٩اٞدخه مما يىحي ؤن ؤلاعاصة
َظٍ اإلاالخٓاث التي ّ
جىنلىا بليها مً زال ٫صعاؾدىا لهظٍ الهيئت.
 -1ؾلبت الُابؼ الاؾدكاعي والخدؿِس ي غلى مهام الهُئت:
ؤن مٗٓمها طاث َاب٘ اؾدكاعرّ ،
ويٗبر ًٖ طل ٪بؿلُت ببضاء الغؤرٞ ،1غٚم
الص يء اإلاالخٔ ٖلى ازخهاناث الهيئت ّ ل
ّ
ؤن صوعَا يىدهغ في الى٢ايت وليـ اإلا٩اٞدت ،ويٓهغ طل ٪مً
بال ّ ل
حؿميتها بالهيئت الىَىيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه ،ل
ّ
الاؾدكاعيت إلاهام الهيئت مً زال ٫بنضاع الخ٣اعيغ وببضاء آلاعاء والخىنياث و٦ظا ا٢تراح ؾياؾت قاملت
زال ٫الُبيٗت
ّ
ّ
ّ
ّ
للى٢ايت مً الٟؿاص ججؿض مباصت صولت ال٣اهى لن وحٗ٨ـ الجزاَت والكٟاٞيت واإلاؿاوليت في حؿيحر الكاون وألامىا ٫الٗامت،
ّ
و٦ظا ج٣ضيم الخىحيهاث التي جسو الى٢ايت مً الٟؿاص بلى ٧ل شخو ؤو َيئت ّ
زانت َظا باإلياٞت بلى ا٢تراح
ٖامت ؤو
الخضابحر الؾيما طاث الُاب٘ الدكغيعي والخىٓيمي للى٢ايت مً الٟؿاص.
ّ
الًاعة الىاججت ًٖ
ّؤما ًٖ الُاب٘ الخدؿيس ي لضوعل الهيئت ٞيخجلى في بٖضاص بغامج حؿمذ بخىٖيت وجدؿيـ اإلاىَىحن باآلزاع
الٟؿاص.
ّو
مدضوصًت الضوع الغنابي للهُئت:
-2
ّ
الغ٢ابيت والتي يم ً٨ؤن حؿاَم في الخض مً حغاثم الٟؿاص هظ٦غ منها:
للهيئت بٌٗ الازخهاناث
ؤ -حم٘ ومغ٦ؼة واؾخٛال٧ ٫ل اإلاٗلىماث التي يم ً٨ؤن حؿاَم في ال٨ك ًٖ ٠حغاثم الٟؿاص والى٢ايت منها.
ؤلاصاعيت ًٖ ،الٗىامل التي ّ
ّ
حصج٘ مماعؾاث الٟؿاص مً ؤحل ج٣ضيم
ب -البدث في الدكغي٘ والخىٓيم وؤلاحغاءاث واإلاماعؾاث
جىنياث بػالتها.
ّ
ّ
ؤلاصاعيت الغاميت بلى الى٢ايت مً حغاثم الٟؿاص وم٩اٞدتها والىٓغ في مضي
ال٣اهىهيت وؤلاحغاءاث
ج -الخ٣ييم الضوعر لؤلصواث
ّ
ٗٞاليتها.
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاخسههت.
الخانت بالٟؿاص باالؾخٗاهت بالهيئاث
والخدغرل في الى٢اج٘
ص -وي٘ ألاصلت
الغ٢ابيت ّؤنها مدضوصة ّ
ّ
ويي٣ت بلى خض بٗيض وٞيما يلي جٟهيل طل:٪
الص يء اإلاالخٔ ٖلى َظٍ اإلاهام
ّ
نالخيت البدث والخدغرل جخٗاعى م٘ الُاب٘ ؤلاصاعرل للهيئت وٖضم جؼويضَا نغاخت بهالخياث الًبِ الً٣اجي وَى ما
ٌ-
يٟهم مً هو اإلااصة 22مً نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه.
ّ
و -خ ٤الهيئت في َلب اإلاٗلىماث والىزاثّ ٤
اإلاٗىيت ،و٢ض يهُضم في بٌٗ الخاالث بالغ ٌٞألؾباب
م٣يضة بمىا٣ٞت ؤلاصاعة
ً
خاثال ؤمام جؼويض الهيئت باإلاٗلىماث.
جخٗل ٤بالؿغ اإلانهي ؤو البى٩ي ؤو بؿغيت الخدغرل والخد٣ي ٤وٚحرَا مً الٗ٣باث التي ج ٠٣ل

 دنش لبىن ،حوحو رمزي " ،الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتو " ،رللة االجتهاد القضائي  ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة بسكرة، ،2009ص.76
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بن ٖضم ازخهام الهيئت ّ
بخل٣ي جهغيداث عثيـ الجمهىعيت وؤًٖاء الخ٩ىمت والبرإلاان وٚحرَا مً الصخهياث الٟاٖلت
ر ّ -ل
ّ
وؤلاصاعيت في الضولت ،ؤيٗ ٠الضوعل الغ٢ابي للهيئت في مجا ٫م٩اٞدت الٟؿاص.
في الخياة الؿياؾيت
 -3جهُُض ؾلُت الهُئت في جدغٍَ الضغىي الػمىمُت:
ّ
ّ
الٗمىميت وطل ٪مً زال ٫ا٦دكا ٝالهيئت لى٢اج٘ طاث ون ٠حؼاثغرل
يخمثل ج٣ييض ؾلُت الهيئت في مجا ٫جدغي ٪الضٖىيل
ّ
الٗمىميت ٖىض الا٢خًاء.1
ٞخ٣ىم بخدىيل اإلال ٠بلى وػيغ الٗض ٫الظر يسُغ الىاثب الٗام اإلاسخو بخدغي ٪الضٖىيل
وهٓام ؤلاخالت بلى وػيغ الٗض ٫في خالت ا٦دكا ٝو٢اج٘ طاث ون ٠حؼاجي مؿعى ٚحر مالثم لترؾيش وب٢امت هٓام ّ
ٗٞا٫
ّ
ّ
ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت
ؤن َظٍ ؤلاخالت هي هٓام ٚحر مٗمى ل ٫به باليؿبت لباقي الؿلُاث
إلا٩اٞدت الٟؿاص بمسخل ٠نىعٍ٦ ،ما ّ ل
ً
ٞمثال باليؿبت بلى لجىت ؤلاقغاٖ ٝلى الخإميىاث اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىنل الخإميىاث بطا ا٦دكٟذ و٢اج٘ طاث ون ٠حؼاجي
ل
ً
ب٢ليميا مباقغة.
ل
ٞلها الخ ٤في بزُاع و٦يل الجمهىعيت اإلاسخو
ّ
ّ
اؾخ٣الليت الهيئت
ٞةن ٖضم ٢ضعة الهيئت ٖلى بخالت اإلال ٠ؤمام الً٣اء صونل اإلاغوع بىػيغ الٗضَ ٫ى صليل ٖلى ٖضم
وبالخالي ّ ل
ّ
ّ
واإلاىيىٖيت.
الىْيٟيت
مً الىاخيت
اإلاُلب الثاني :الضًىاو اإلاغيؼي لهمؼ الكؿاص:
ّ
ً
اإلاخٗل٣ت بخٟٗيل م٩اٞدت الٟؿاص ّ
2009
اإلااعزت في 13ؾبخمبر
جىٟيظا لخٗليمت عثيـ الجمهىعيت ع٢م03
ل
اؾخدضر الضيىان
جًمىذ وحىب حٗؼيؼ آلياث م٩اٞدت الٟؿاص وصٖمها وَظا ٖلى الهٗيضيً اإلااؾؿاحي والٗملياحي ،وؤَم ما ّ
والتي ّ
ههذ ٖليه
ّ
ٖملياجيت جخًاٞغ في
في اإلاجا ٫اإلااؾؿاحي َى يغوعة حٗؼيؼ مؿعى الضولت بةخضار صيىان مغ٦ؼرل ل٣م٘ الٟؿاص بهٟخه ؤصاة
ً
ّ
ّ
جإ٦ض بهضوعل ألامغ ع٢مّ 05/10
٢اهىهيا ألٖما ٫الٟؿاص ؤلاحغ ّ
اإلااعر في 26ؤوث
اميت وعصٖها ،وَظا ما
ل
للخهضر
بَاعَا الجهىص
ّ
ّ 2010
اإلاخمم لل٣اهىنل ع٢م 01/06اإلاخٗل ٤بالى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه و الظر ؤيا ٝالباب الثالث ّ
م٨غعل والظر بمىحبه ّل
جم
ّ
بنقاء الضيىان اإلاغ٦ؼرل ل٣م٘ الٟؿاصٚ ،حر ؤهه ؤخا ٫بلى الخىٓيم ٞيما يسو جدضيض حك٨يلت الضيىان وجىٓيمه و٦يٟياث ؾحرٍ.
 2011الظر ّ
ّ 2426
يدضص حك٨يلت الضيىان
اإلااعر في 08صيؿمبر
و٢ض نضع َظا الخىٓيم بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م/11:
اإلاغ٦ؼرل ل٣م٘ الٟؿاص وجىٓيمه و٦يٟياث ؾحرٍ.
الكغع ّو
ّو
الهانىنُت للضًىاو اإلاغيؼي لهمؼ الكؿاص
ألاوُ :الُبُػت
لم ّ
ّ
يدضص ألامغ ع٢مّ 05/10
ال٣اهىهيت للضيىان وبهما ؤخا٫
اإلاخمم لـ نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ع٢م 01/06:الُبيٗت
ّ
طلٖ ٪لى الخىٓيمَ ،ظا ألازحر وبسال ٝألامغ الؿاب ٤ط٦غٍّ ،
بض٢ت َبيٗت الضيىان ،خيذ ّ
زهو اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م
خضص
ّ
اإلادضص لدك٨يلت الضيىان وجىٓيمه و ّ
٦يٟياث ؾحرٍ في الٟهل ألاو٫ل مىه ( اإلاىاص ) 04،03،02لخبيان َبيٗت الضيىان
426
/11
وزهاثهه.

 -ادلادة  22من القانوف رقم  0 -06ادلعدؿ وادلتمم.

 - 2ادلرسوـ الرئاسي رقم  426/ادلؤرخ يف  08ديسمرب
الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد .20 ،68

 20الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمو وكيفيات سيره ،اجلريدة
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ً
ّ
ّ
زهيها ل٣م٘ الٟؿاص
ل
ماؾؿاجيت ؤوكئذ
ؤن الضيىان َى آليت
وبالغحىٕ بلى اإلاىاص 02و 03و 04مً َظا اإلاغؾىم ٞةهىا وؿخيخج ّ ل
ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهيت وجدضيض صوعَا في م٩اٞدت الٟؿاص وجخمثل
جخمحز بجملت مً الخهاثو جمحزَا ًٖ الهيئت وحؿاَم في بلىعة َبيٗتها
َظٍ ّ
اإلاحزاث ٞيما يلي:
ّ
ّ
ّ
الً٣اثيت.
ٖملياجيت للكغَت
مغ٦ؼيت
 الضيىان مهلخت ّجبٗيت الضيىان لىػيغ اإلااليت.
 ٖضم ّّ
ّ
اإلاٗىىيت والاؾخ٣ال ٫اإلاالي.
بالصخهيت
جمخ٘ الضيىان
الكغع الثاني :حكٌُل وجنظُم الضًىاو اإلاغيؼي لهمؼ الكؿاص
ّ
وبهما جغ ٥طلّ ٪
لم ّ
ّ
يدضص ألامغ ع٢مّ 05/10
للخىٓيم خيذ
و٦يٟيت ؾحرٍ،
اإلاخمم لل٣اهىنل ع٢م 01/06حك٨يلت الضيىان وجىٓيمه
م٨غعل مً ألامغ اإلاظ٧ىعل ؤٖالٍّ " :و
ّو
هو في ال٣ٟغة الثاهيت مً اإلااصةّ 24
ويُكُاث ؾيره غن
ًدضص حكٌُلت الضًىاو وجنظُمه
ّل
َغٍو الخنظُم ".
 ،2011الظر ّ
ّ 426
يدضص حك٨يلت الضيىان وجىٓيمه وَظا ٦ما يلي:
اإلااعر في/12/08
َظا و٢ض نضع اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م/11:
 -1حكٌُلت الضًىاو:
ّ
ّ
 426وَظا في اإلاىاص مً 06بلى 09مىه ،وخؿب
اإلاكغٕ حك٨يلت الضيىان في الٟهل الثاوي مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م/11:
خضص
اإلااصة 06مىه يدك٩ل الضيىان مً:
ّ
ؤّ -
الً٣اثيت الخابٗت لىػاعة الضٞإ الىَني،
يباٍ وؤٖىان الكغَت
ّ
ّ
ّ
بّ -
اإلادليت،
الضازليت والجماٖاث
الً٣اثيت الخابٗت لىػاعة
يباٍ وؤٖىان الكغَت
ج -ؤٖىان ٖمىميحن طورل ٟ٦اءاث ؤ٦يضة في مجا ٫م٩اٞدت الٟؿاص.
ر.
َظا باإلياٞت بلى جضٖيم الضيىان بمؿخسضمحن للضٖم الخ٣ني وؤلاصاع ل
ّ
ؤن اإلااصة 09مً اإلاغؾىم اإلاظ٧ىعل ؤٖالٍ ّ
ههذ ٖلى ؤهه يم ً٨للضيىان ؤن يؿخٗحن ب٩ل زبحر ؤو م٨خب
باإلياٞت ٦ظل ٪بلى ّ ل
اؾدكاعرل ؤو ماؾؿت طاث ٟ٦اءاث ؤ٦يضة في مجا ٫م٩اٞدت الٟؿاص.
ّ
يدبنى هٓام الٗهضة باليؿبت ألًٖاء الضيىان ومؿخسضميه ٦ما َى الخا ٫باليؿبت
اإلاكغٕ الجؼاثغرل لم ّل
والجضيغ بالظ٦غ ّ ل
ؤن
ً
مدضصة ؤم ٚحر ّ
إلاضة ّ
مضة حٗيحن اإلاؿخسضمحن ٞهل هي ّ
ؤيًا ّ
للهيئت٦ ،ما ّؤهه لم ّ
مدضصةّ ،ؤما ٖضص ّ
يباٍ وؤٖىان الكغَت
يدضص ل
ّ
1
ّ
الً٣اثيت واإلاىْٟحن اإلاىيىٖحن جدذ ّ
ٞيخدضص بمىحب ٢غاع مكتر ٥بحن وػيغ اإلااليت والىػيغ اإلاٗني.
جهغ ٝالضيىان
 -2جنظُم الضًىاو:
ً
ّ
1
 426في اإلاىاص مً 10بلىّ 18
ٖمىما يدك٩ل مً مضيغ ٖام
ل
٦يٟيت جىٓيم الضيىان ،وَى
ّبحن الٟهل الثالث مً اإلاغؾىم ع٢م/11
ّ
2
ومضيغجحن ؤخضاَما للخدغياث 3وألازغيل لئلصاعة ّ
الٗامت.4
وصيىان
 -ادلادة  08من ادلرسوـ الرئاسي رقم:
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ّ
ّ
اإلاكغٕ لم يٟ٨ل الخىٓيم ال٩افي للضيىان ويٓهغ طل٪
يالخٔ مً زال ٫الغحىٕ بلى ههىم اإلاىاص اإلاخٗل٣ت بدىٓيم الضيىان ّ ،ل
ؤن
ّ
مضيغيخحن  ِ٣ٞوٖضم جضٖيمه بالهيا٧ل الالػمت لؿحرٍ وؤصاء
مً زال ٫اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي الًٗي ٠إلاضيغٍ مً حهت وج٣ؿيمه بلى
مهامه ٖلى ؤ٦مل وحه مً حهت زاهيت.
ّو
ويُكُاث ؾيره
الكغع الثالث :مهام الضًىاو
ّ
ّ
بأليت ّ
اإلااؾؿاجيت إلا٩اٞدت الٟؿاص ّ
ّ
ّ
عصٖيت حاءث لخُٛي الى٣و الظر ٧ان يٗتررل مهام الهيئت
اإلاكغٕ الجؼاثغرل آلالياث
ٖؼػل
ً
اإلاكغٕ الضيىان بازخهاناث ّ
ّ
ّ
٧ليا ًٖ
مخٗضصة في مجملها طاث َاب٘ ٢معي جسخل ٠ل
الى٢اثيت ،ولخد٣يَ ٤ظٍ ألاَضا ٝصٖم
جل ٪اإلاى٧لت بلى الهيئت٦ ،ما ّبحن الخىٓيم الخام بالضيىان ٢ىاٖض ؾحرٍ وٖمله.
ّو
ّو
ّو
ؤلاحغابُت:
ومؿخجضاث ؤخٍامه
نالخُاث الضًىاو
-1
ّ
اإلاكغٕ الضيىان الٗضيض مً الازخهاناث واإلاهام طاث الُاب٘ ال٣معي ينهٌ بها يابِ الكغَت الً٣اثيت الخابٗحن له،
مىذ
ّ
ٗٞاليت ّ
ّ
ّ
اإلاكغٕ بخٗؼيؼ
الً٣اثيت الخابٗحن للضيىان في ال٣يام بمهامهم في م٩اٞدت حغاثم الٟؿاص٢ ،ام
يباٍ الكغَت
ولًمان
ّ
ّ
ال٣ىاٖض ؤلاحغ ّ
ألاَميت َما:
الً٣اثيت لهظٍ الجغاثم بالىو ٖلى حٗضيلحن في ٚايت
اثيت للمخابٗت
ّ
ؤ -جمضيض الازخهام اإلادلي ّ
الً٣اثيت الخابٗحن للضيىان ليكمل ٧امل ؤلا٢ليم الىَني.
لًباٍ الكغَت
الٗمىميت بلى اإلادا٦م طاث الازخهام ّ
ّ
ب  -بخالت ّ
اإلاىؾ٘.
مهمت الىٓغ في حغاثم اله٣ٟاث
ّ -2و
يُكُاث ؾير الضًىاو:
ّ
 426بإ٦مله لبيان ٦يٟياث ٖمل وؾحر الضيىان ؤزىاء مماعؾت ّ
مهمت البدث
زهو الٟهل الغاب٘ مً اإلاغؾىم ع٢م/11
ّ
والخدغرل ًٖ حغاثم الٟؿاص.
ّ
بط ّبييذ اإلااصة 19مً اإلاغؾىم ؤٖالٍ ؤن ّ
الً٣اثيت الخابٗىنل للضيىان يٗملىنل ؤزىاء مماعؾت مهامهم
يباٍ وؤٖىان الكغَت
ً
َب٣ا لل٣ىاٖض اإلاىهىم ٖليها في نانىو ؤلاحغاءاث الجؼابُت وؤخ٩ام نانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه ع٢م 01/06وَى
ل
اإلاخمم لل٣اهىنل 01/06والتي ّ
م٨غعل 01مً ألامغ ع٢مّ 05/10
جإ٦يض إلاا حاء في ال٣ٟغة 02مً اإلااصةّ 24
ههذ ٖلى ما يليً " :ماعؽ
ً
ّو
ّو
ّو
الجؼابُت وؤخٍام هظا الهانىو " .
الهًابُت الخابػىو للضًىاو مهامهم وقها لهانىو ؤلاحغاءاث
يباٍ الكغَت
ّ
ّ 155
بالغحىٕ بلى ال٣اهىنل ع٢مّ 01/06
ّ
ّ
واإلاخمم ٞةهه ٖلى يباٍ وؤٖىان الكغَت
اإلاٗض٫
واإلاخمم وبلى ال٣اهىنل ع٢م/66
اإلاٗض٫
الً٣اثيت الخابٗىنل للضيىان متى ّ
جبحن لضيهم اوٗ٣اص الازخهام بلى بخضي اإلادا٦م طاث الازخهام اإلاىؾ٘ (ألاُ٢اب
الخانت ّ
ّ
الٗمىميتّ ،
ّ
م٨غعل 01بلىّ 40
ههذ ٖليها اإلاىاص مًّ 40
م٨غعل
الخ٣يض بجملت مً ؤلاحغاءاث
الجؼاثيت) في حغاثم اله٣ٟاث
 426وطل٦ ٪ما يلي:
 05مً نانىو ؤلاحغاءاث الجؼابُت و٦ظا اإلاىاص مً 20بلى 22مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م/11:

 أنظر ادلادة  4من ادلرسوـ الرئاسي رقم.426/ : - 2أنظر ادلادة  2من ادلرسوـ الرئاسي رقم.426/ :
 - 3أنظر ادلادة  6من ادلرسوـ الرئاسي رقم.426/ :
 - 4أنظر ادلادة و  7من ادلرسوـ الرئاسي رقم.426/ :
 - 5ادلادة  24مكرر الفقرة  ،02من األمر  ،05/ 0سابق اإلشارة إليو.
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ّ
ؤن ّ
الً٣اثيت الخابٗىنل للضيىان لهم الخ ٤في اؾخٗما٧ ٫ل الىؾاثل اإلاىهىم
يباٍ الكغَت
وججضع ؤلاقاعة ٢بل طل ٪بلى ّ ل
ّ
ٖليها مً احل اؾخجمإ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بمهامهم.1
ً
ّ
ّ
يجب ٖلى ّ
الجمهىعيت لضي اإلاد٨مت ال٩اثً بها م٩ان
ٞىعا و٦يل
الً٣اثيت الخابٗىنل للضيىان ؤن يسبروا ل
يباٍ الكغَت
الجغيمت وي٣ضمىا له ؤنل مل ٠ؤلاحغاءاث مغ ٤ٞبيسخخحن مً بحغاءاث الخد٣ي ،٤ويغؾل و٦يل الجمهىعيت بضوعٍ اليسخت
الثاهيت بلى الىاثب الٗام لضي اإلاجلـ الً٣اجي الخابٗت له اإلاد٨مت اإلاسخهت.2
بىههاّ " :و
ّ 426
ًخػيو في ًل الحاالث إغالم ويُل الجمهىعٍت لضي
وَظا ما ؤ٦ضجه ال٣ٟغة 03مً اإلااصة 20مً اإلاغؾىم ع٢م/11
ً
ّو
ّو
الهًابُت التي ججغي في صابغة ازخهانه ".
بػملُاث الكغَت
اإلادٌمت مؿبها
ً
ؤن الجغيمت جضزل خ٣ي٣ت يمً ازخهام اإلادا٦م التي جم
ٞىعا بطا ؤٖخبر ّ ل
ويُالب الىاثب الٗام باجساط ؤلاحغاءاث الالػمت ل
جىؾي٘ ازخهانها اإلادلي وهي في َظٍ الخالت بخضي حغاثم الٟؿاص اإلاٗا٢ب ٖليها في ال٣اهى لن ع٢مّ 01/06
اإلاٗضّ ٫
واإلاخممَ ،ظا
ويجى لػ للىاثب الٗام لضي اإلاجلـ الً٣اجي الخابٗت له اإلاد٨مت طاث الازخهام اإلاىؾ٘ ؤن يُالب باإلحغاءاث في حمي٘
3
مغاخلها.
ً
ً
ّ
الؿلميت
مؿب٣ا بإن يىص ي الؿلُت
ل
ؤيًا بٗض بٖالم و٦يل الجمهىعيت اإلاسخو بظل٪
َظا ويجىػل للضيىان في َظا ؤلاَاع ل
باجساط ٧ل بحغاء بصاعرل جدٟٓي ٖىضما ي٩ىنل ٖىنل ٖمىمي مىي٘ قبهت في و٢اج٘ جخٗل ٤بجغيمت مً حغاثم اله٣ٟاث
.)426
الٗمىميت (اإلااصة 22مً اإلاغؾىم ع٢م/11
الكغع الغابؼ :صوع الضًىاو في مٍاقدت حغابم الكؿاص
ّ
اإلاكغٕ الضيىان بمىحب ألامغ ع٢م 05/10ومىده ؾلُت البدث والخدغرل ًٖ حغاثم الٟؿاص وَظا ما ؤ٦ضجه اإلااصة24
ؤوكإ
ّ
م٨غعل مىه.
نالخياث الضيىان اإلاغ٦ؼرل ل٣م٘ الٟؿاص جخمثل ٞيما يلي:
 -1حم٘ ٧ل مٗلىمت حؿمذ بال٨ك ًٖ ٠ؤٗٞا ٫الٟؿاص وم٩اٞدتها ومغ٦ؼة طل ٪واؾخٛالله.
ّ
ّ
ّ
اإلاسخهت وَظٍ الىُ٣ت
الً٣اثيت
 -2حم٘ ألاصلت وال٣يام بخد٣ي٣اث في و٢اج٘ الٟؿاص وبخالت مغج٨بيها للمثى٫ل ؤمام الجهت
ً
ؾاب٣ا ليـ لضيها الخ ٤جدغي ٪الضٖىيل
ل
ؤن الهيئت ٦ما ؤؾلٟىا
حٗخبر مً ؤَم ٖىانغ الازخال ٝبحن الهيئت والضيىان ،خيذ ّ ل
ّ
الٗمىميت مباقغة وبهما يخم طلَ ًٖ ٪غي ٤وػيغ الٗض ٫بةخالت اإلال ٠له٨ٖ ،ـ الضيىان الظر ي٣ىم مباقغة بخدغي ٪الضٖىيل
الٗمىميت وبخالت الصخو ّ
ّ
اإلاتهم ؤمام الً٣اء.
 -3جُىيغ الخٗاو لن والدؿاهض م٘ َيئاث م٩اٞدت الٟؿاص وجباص ٫اإلاٗلىماث بمىاؾبت الخد٣ي٣اث الجاعيت ،ويٓهغ في َظا
ً
ّ
وزانت م٘ مىٓمت الكغَت الجىاثيت الضوليت ( ألاهتربى ل ) ٫مً زال ٫جباص ٫اإلاٗلىماث
حليا مٓهغ الخٗاو لن الضولي
الٗىهغ ل
جدب٘ حغاثم الٟؿاص التي ٖاصة ما يخم تهغيب ٖاثضاتها ؤلاحغ ّ
مٗها وطل ٪مً ؤحل ّ
اميت بلى زاعج الضولت.

 ادلادة  02/20من ادلرسوـ .426/ - 2ادلادة  40مكرر  0من قانوف اإلجراءات اجلزائية ،ادلضافة مبوجب القانوف رقم . 4/04
 - 3ادلادة  40مكرر  0 /03قانوف اإلجراءات اجلزائية.
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ّ
 -4ا٢تراح ٧ل بحغاء مً قإهه اإلادآٞت ٖلى خؿً ؾحر الخدغياث التي يخىالَا ٖلى الؿلُاث اإلاسخهت.1
زاجم ــت
ّ
واإلاخمثل في ال٣اهىنلّ 01-06
اإلاٗض ٫واإلاخممَ ،ى ٧افي
يم ً٨ال٣ى٫ل ؤن الدكغي٘ الجؼاثغرل في مجا ٫الى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه
لخض ما مً الىاخيت الىٓغيت ٞل٣ض ّ
جًمً حملت مً آلالياث الىاحٗت في الى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه٧ ،اآللياث اإلاىيىٖيت
ّ
هو ختى ٖلى حصجي٘ اإلاخىعَحن في حغاثم الٟؿاص ٖلى الخبليٜ
اإلاخٗل٣ت بدصجي٘ اإلاىَىحن ٖلى ؤلابال ًٖ ٙحغاثم الٟؿاص بل ّ ل
ّ
زانت َم والكهىص والخبراء وٖاثالتهم وؤ٢اعبهم َظا باليؿبت لآللياث اإلاىيىٖيت ،ؤما
ٖىه ويمً لهم خمايت ٢اهىهيت
ّ
ر بلى ألازظ بةحغاءاث ؤ٦ثر
اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
ي مىا٦بت لخُىعة حغيمت الٟؿاص مً زال ٫ههج
آلالياث ؤلاحغاثيت ٩ٞاهذ هي ألازغ ل
ّ
والخدغرل ًٖ حغاثم الٟؿاص ٧الدؿليم اإلاغا٢ب والخ٣اٍ الهىعل وحسجيل ألانىاث واٖتراى
خضازت وجُىعل في البدث
ّ
ّ
الىَىيت للى٢ايت مً الٟؿاص
اإلااؾؿاجيت ٞخإعجخذ بحن حاهب الى٢ايت الظر مثلخه الهيئت
اإلاغاؾالثّ ،ؤما بسهىم آلالياث
وم٩اٞدخه وبحن حاهب اإلا٩اٞدت الظر مثله الضيىان اإلاغ٦ؼرل ل٣م٘ الٟؿاص ،لىهل في النهايت إلاجمىٖت مً الىخاثج هىحؼَا ٞيما
يلي:
 -1مثاليت الدكغي٘ الجؼاثغرل في مجا ٫الى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه.
ٖ -2ضم مىا٦بت مثاليت الدكغي٘ بخٟٗيله ٖلى ؤعى الىا ٘٢لخب٣ى جل ٪اإلاثاليت خبيؿت ألاوعا ١التي َبٗذ ٖليها.
 -3اه٣ؿام آلالياث ال٣اهىهيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه في الك ٤اإلاىيىعي و في الك ٤ؤلاحغاجي.
ر ل٣م٘
 -4حٗخبر الهيئت الىَىيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه آليت ماؾؿاجيت للى٢ايت مً الٟؿاصّ ،ؤما الضيىان اإلاغ٦ؼ ل
ّ
ماؾؿاجيت ل٣م٘ الٟؿاص.
الٟؿاص ٞيٗخبر آليت
لىىص ي في زخام َظا اإلا٣ا ٫بما يلي:
 -1يغوعة الخُبي ٤الٟٗلي إلاسخل ٠الىهىم ال٣اهىهيت اإلاخٗل٣ت بالى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه ٖلى ؤعى الىا.٘٢
ّ
ي
الخغيت للهيئت الىَىيت للى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه مً زال ٫جم٨ىيها مً جدغي ٪الضٖى ل
 -2يغوعة مىذ ؤ٦بر َامل مً
الٗمىميت مباقغة و٦ظا بلؼامها بيكغ ج٣اعيغَا الؿىىيت في الجغيضة الغؾميت.
 -3يغوعة الخيؿي ٤بحن مسخل ٠الهيئاث واإلااؾؿاث اإلاىىٍ بها الى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه.
ّ
 -4ج٨غيـ م٨دؿباث الدكغي٘ اإلاخٗل ٤بالى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه وجضٖيمها بألياث حضيضة إلاىا٦بت جُىعل َظٍ الجغيمت.
 -5بقغا ٥اإلاىًَ في الى٢ايت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه مً زالله بقغا٦ه في ع٢ابت مسخل ٠الهيئاث واإلاىٓماث الخ٩ىميت.
 -6يٗخبر الخ٨م الغاقض والٗضالت في جىػي٘ الثروة َى الىؾيلت ألا٦ثر هجاٖت في الى٢ايت مً الٟؿاص.

 -ادلادة  05من ادلرسوـ الرئاسي ،رقم

 ،426/سابق اإلشارة إليو.
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نابمت اإلاهاصع واإلاغاحؼ
ؤوال :نابمت اإلاهاصع
 – Iالضؾخىع ( الدكغَؼ ألاؾاس ي )
-1لل اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 438-96ل اإلااعر في 07ل صيؿمبر  ،1996اإلاخًمن صؾخىع الجؼابغ  ،الهاصع في الجغيضة الغؾميت
للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص ّ ،76
اإلااعر في 08ل صيؿمبر .1996ل
 - IIالاجكانُاث الضولُت
-1ل اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  ،41-95اإلااعر في 28ل حاهٟي  ،1995اإلاخًمن اإلاهاصنت مؼ الخدكظ غلى اجكانُت ألامم
اإلاخدضة إلاٍاقدت الاججاع الؿير مكغوع باإلاسضعاث واإلاؤزغاث الػهلُت  ،اإلاىاٖ ٤ٞليها في ٞييىا بخاعيش 20ل صيؿمبر ،1988
والهاصع في الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغرلة ،الٗضص  ،07اإلااعر في 15ل ٞيٟغر .1995
 -2اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 128/04ل اإلااعر في  ،2004/04/19اإلاخًمن الخهضًو بخدكظ غلى اجكانُت ألامم اإلاخدضة
 ،2004/10/31الهاصع بالجغيضة
إلاٍاقدت الكؿاص  ،اإلاٗخمضة مً ٢بل الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بييىيىع ٥في
الغؾميت للجمهىعيتل الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،26اإلااعر في 25ل ؤٞغيل .2004ل
 – IIIالهىانيو
اإلااعر في ّ ،2004/11/10و
1ل -ل ال٣اهىن ع٢م ّ ،14/04
ّو
ٌػضُ ّو
اإلاخًمن نانىو ؤلاحغاءاث
وٍخمم ل ألامغ ع٢م،155/66 ،
ّو
الجؼابُت ،الهاصع بالجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص  ،71لؿىت .2004ل
2ل -ل ألامغ ع٢م 06-05ل اإلااعر في 23ل ؤوث  ،2005اإلاخػلو بمٍاقدت التهغٍب  ،الهاصع في الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت
الجؼاثغيت ،الٗضص  ،42اإلااعر في 28ل ؤوث .2005ل
- 3ل ال٣اهىن ع٢م  ،01-06اإلااعر في " ،2006/02/20اإلاخػلو بالىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه "ل اإلاٗض ٫واإلاخمم ،الهاصع
بالجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص  ،14اإلااعر في 08ل ماعؽ .2006ل
اإلااعر في ّ ،2006/12/20و
ّو
-4ل ال٣اهىن ع٢م .22/06لال٣اهىن ّ ،22/06
ّو
الجؼابُت  ،الهاصع
واإلاخمم لهانىو ؤلاحغاءاث
اإلاػضُ
بالجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،84المئعزت في 24ل صيؿمبر .2006ل
 – IVألاوامغ
اإلاخًمن نانىو ؤلاحغاءاث الجؼابُت ّ ،
-1ل ألامغ ع٢م ّ ،155-66
ّو
ّ
واإلاخمم ،الهاصع في
اإلاٗض٫
اإلااعر في 08ل حىان ،1966
الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص ّ ،48
الجغيضة ّ
اإلااعزت في 10ل حىان .1966ل
-2ل ألامغ ع٢م 156-66ل اإلااعر في  08ل جوان  ،1966اإلاخًمن نانىو الػهىباثّ ،
ّ
واإلاخمم ،الهاصع بالجغيضة الغؾميت
اإلاٗض٫
للجمهىعيت الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،49اإلااعزت بخاعيش 11ل حىان .1966ل
-3ل ألامغ ع٢م  ،05/10اإلااعر في  ،2010/08/26اإلاػضُ واإلاخمم لهانىو الىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه  ،01/06الهاصع
في الجغيضة الغؾمية للجمهىعيت الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،50اإلااعزت في 91ل ؾبخمبر .2010ل
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-4ل ألامغ ع٢م 02-15ل اإلااعر في 23ل يىليى ّ ،2015و
اإلاػضُ واإلاخمم لألمغ عنم  155-66اإلاؤعر في ً 08ىنُى  ،1966اإلاخًمن
ّو
الجؼابُت ،الهاصع في الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص  ،40الهاصع في 23ل يىليى .2015ل
نانىو ؤلاحغاءاث
 - Vاإلاغاؾُم الغباؾُت
-1ل اإلاغؾىم الغثاس ي 413-06ل اإلااعر في 22ل هىٞمبر  ،2006اإلادضص حكٌُلت الهُئت الىَنُت للىناًت من الكؿاص
ومٍاقدخه وجنظُمها ويُكُاث ؾيرها  ،الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،74الهاصعة بخاعيش 22ل هىٞمبر
.2006
-2ل اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 426/11ل اإلااعر في 08ل صيؿمبر 2011ل الظي ًدضص حكٌُلت الضًىاو اإلاغيؼي لهمؼ الكؿاص
وجنظُمه ويُكُاث ؾيره ،الجغيضة الغؾميت للجمهىعيت الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،68اإلااعزت في 14ل صيؿمبر .2011ل
-3ل اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  ،64-12اإلااعر في 07ل ٞيٟغر  ،2012اإلاٗض ٫واإلاخمم للمغؾىم الغثاس ي ع٢م  ،413-06اإلاخًمن
جدضًض حكٌُلت الهُئت الىَنُت للىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه وجنظُمها ويُكُاث ؾيرها  ،الهاصع في الجغيضة الغؾميت
للجمهىعيت الجؼاثغيت ،الٗضص  ،08اإلااعر في 15ل ٞبرايغ .2012ل
زانُا :نابمت اإلاغاحؼ
 – Iالٌخب
-1ل خؿً ناص ١اإلاغنٟاور ،اإلاغنكاوي في اإلادهو الجناةي  ،الُبٗت الثاهيت ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ،
.1990
ّو
الجؼابُت ،صاع الهضيٖ ،حن مليلت.2010 ،ل
-2ل ٖبض الغخمان زلٟي ،مدايغاث في نانىو ؤلاحغاءاث
-3ل ٞغيض ٖلىاف ،حغٍمت ؾؿُل ألامىاُ ،صعاؾت مهاعنت  ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت ،حامٗت
بؿ٨غة.2009 ،لل
 - IIالغؾابل الػلمُت
 -1عؾابل الضيخىعاه
ؤ-ل ٖبض الٗالي خاخت ،آلالُاث الهانىنُت إلاٍاقدت الكؿاص ؤلاصاعي في الجؼابغ ،ؤَغوخت م٣ضمت لىيل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم
زيًغ بؿ٨غة ،الؿىت الجامٗيت .2013/2012ل
ل
في الخ٣ى ١جسهو ٢اهىن ٖام٧ ،ليت الخ٣ى ،١حامٗت مدمض
ّو
الػمىمُت ،عؾالت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم جسهو
ب-ل هاصيت زياب ،آلُاث مىاحهت الكؿاص في مجاُ الهكهاث
٢اهىن ،حامٗت مىلىص مٗمغر جحزر وػو.2013 ،ل
 -2عؾابل اإلااحؿخير
ؤ-ل ػوليست ػوػو  ،حغابم الهكهاث الػمىمُت وآلُاث مٍاقدتها في ظل الهانىو اإلاخػلو بالكؿاص  ،مظ٦غة لىيل قهاصة
اإلااحؿخحر في ال٣اهىن الجىاجي٧ ،ليت الخ٣ى ،١حامٗت ٢انضر مغباح وع٢لت2011 ،ل.2012/
 - IIIاإلالخهُاث الػلمُت
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ّو
الهاجكُت واغتراى اإلاغاؾالث ّو
ّو
-1ل م٣ني بً ّ
يألُت للىناًت من ج عابم
الخنهذ غلى اإلاٍاإلااث
ٖماعٖ ،بض ال٣اصع بىعاؽ" ،
ال٣اهىهيت إلا٩اٞدت الٟؿاصّ ،
ّ
٧ليت الخ٣ى ،١حامٗت وع٢لت ،صيؿمبر.2008ل
الكؿاص" ،اإلالخ٣ى الىَني خى ٫آلالياث
ّو
الػمىمُت في ظل الهانىو  ،"01/06اإلالخ٣ى الىَني
-2ل آمىت ؤمدمضر بىػيىت" ،ؤؾالُب الٌكل غن حغابم الهكهاث
خى ٫صوع ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىميت في خمايت اإلاا ٫الٗام ،حامٗت يخي ٞاعؽ اإلاضيت ،مار .2013ل
 - Vاإلاهاالث الػلمُت
-1ل صول لبنى ،خىخى عمؼر " ،الهُئت الىَنُت للىناًت من الكؿاص ومٍاقدخه " ،مجلت الاحتهاص الً٣اجي ٧ ،ليت الخ٣ى١
والٗلىم الؿياؾيت ،حامٗت بؿ٨غة.2009 ،ل
ّو
-2ل ٞىػر ٖماعة" ،اغتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث والذناٍ الهىع
والدؿغب يئحغاء جدهُو نًاةي في اإلاىاص
ّ
ّو
ّ
ؤلاوؿاهيتٖ ،ضص  ،33حىان .2010
الجنابُت" ،مجلت الٗلىم
ل
ل
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الهُىص الىاعصة غلى ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعي في ظل الظغوف الػاصًت .
ألاؾخاطة ٚالر خياة ،حامٗت ؤبى ب٨غ بل٣ايض – جلمؿان .

اإلالخو :
عٚم ؤَمیت وْیٟت الًبِ ؤلاصاعرل في اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام  ،بال ؤنها لیؿذ مُل٣ت مً ٧ل ٢یض  ،و بال جغجب ٖلى طل٪
بَضاع للخغیاث  ،لظل ٪یجب ؤن جىي٘ خضوص إلاماعؾت ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل الزخهاناتها مً زال ٫جدضیض الًىابِ
التي یجب ٖلى الؿلُاث ؤلاصاعیت ؤن جلتزم بها بػاء خ٣ى١ل ألاٞغاص و خغیاتهم .
الٍلماث اإلاكخاخیت  :الًبِ ؤلاصاعرل  ،الىٓام الٗام  ،الٓغو ٝالٗاصیت  ،مبضؤ اإلاكغوٖيت .
Résumé :
Malgré l'importance de la fonction de la police administrative, il faut signaler que cette fonction
à des limites, qui ont pour but d’obliger la police administrative à respecter les droits et les
libertés des personnes.
Mots-clés : Police administrative, l'ordre public , les circonstances normales , le principe de
légalité .

مهضمت :
يك٩ل اخترام خغياث ألاٞغاص التزاما ٢اهىهيا جلتزم به ؾلُت ّ
حٗض بمثابت
الًبِ  ،لظا ٞل٣ض لؼم ج٣ييض جل ٪الؿلُت ب٣يىص ّل
يماهاث ٢اهىهيت للخغيت  .و بخدَ ٤٣ظا ّ
الًمان للخغيت بىي٘ ٢ىاٖض صؾخىعيت ،و٢اهىهيت جٟ٨ل الخغياث في مىاحهت ؾلُت
ّ
ّ
الًبِ و حك٩ل جل ٪ال٣ىاٖض خضوصا و ٢يىصا ٖلى ؾلُت الًبِ بما جًٗه مً ؤؾـ و يىابِ جد٨م ؾالمت ؤلاحغاء
ّ
الًابِ . 1
ٞال٣اٖضة الٗامت ؤن ألاٞغاص يخمخٗىنل بالخغياث الٗامت التي ٟ٦لها لهم الضؾخىعل ٚ .حر ؤهه في مىاي٘ مٗيىت جغص ٖلى َظٍ
الخغياث ٢يىصا جٟغيها مهلخت اإلاجخم٘  .و إلاا ٧ان ألانل َى الخمخ٘ بالخغيت و الاؾختىاء َى ال٣يض ٞةهه يجب ؤن جسً٘ َظٍ
الخٗؿ ٠في مماعؾتها  . 2و ي٣ط ي ألامغ َىا بالخضيث ًٖ ج٣ييض ؾلُاث ّ
ّ
الًبِ ب٩ل مً
ال٣يىص بلى يىابِ جمى٘ ؤو جدض مً
مبضؤ اإلاكغوٖيت و ّ
الىٓام الٗام .

 عادؿ السعيد زلمد أبو اخلًن ،الضبط اإلداري و حدوده  ،شركة مطابع الدوجيي  ،مصر  ، 993 ،ص . 349 - 2عمار بوضياؼ  ،الوجيز يف القانوف اإلداري  ،جسور للنشر و التوزيع  ،ط  ، 2اجلزائر  ، 2007 ،ص . 385
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و في مجاّ ٫
الخ٣ييض ال٣اهىوي لؿلُت ّ
ٞةن اإلاالخٔ ؤن بحغاءاث الًبِ ؤلاصاعرل جسً٘ ٧لها إلابضؤ اإلاكغوٖيت  ،قإنها
الًبِ ّ ل
في طل ٪قإن ؾاثغ ألاٖما ٫ؤلاصاعيت  .لظل ٪يجب ؤن جهضع جل ٪ؤلاحغاءاث مً حهت مسخهت  ،و٣ٞا لئلحغاءاث و ألاق٩ا٫ل
اإلا٣غعة  ،و ؤن جغص ٖلى مدل حاثؼ ٢اهىها و لؿبب يبرعٍ . 1
و باإلياٞت بلى ج٣يض ؾلُاث الًبِ بالخٟاّ ٖلى ّ
الىٓام الٗام و٣ٞا إلاا ي٣خًيه َظا اإلابضؤ ٞ ،ليـ لهيئاث ّ
الًبِ ؤن
حؿخسضم ؾلُاتها لخد٣ي ٤ؤَضا ٝؤزغيل ٧اإلاىاعص اإلااليت للضولت  ،و بال ٧اهذ ؤٖمالها ٚحر مكغوٖت  ،طل ٪ؤن ؤَضا ٝالًبِ
ؤلاصاعرل هي مسههت و ليـ لئلصاعة الخغوج ٖنها ؤو ؤن جخسظ منها ؾخاعا للخىنل بلى ؤَضا ٝؤزغيل حؿعى بليها ؾىاء ٧اهذ
مكغوٖت ؤو ٚحر مكغوٖت و طلٖ ٪مال ب٣اٖضة جسهيو ألاَضا . 2 ٝلظل ٪يُغح ّ
الؿاا : ٫ما هي ال٣يىص الىاعصة ٖلى
ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل في ْل الٓغو ٝالٗاصيت ؟  ،و ما جإزحر جل ٪ال٣يىص ٖلى ألاٖما ٫التي جهضعَا ؾلُاث ّ
الًبِ
ؤلاصاعرل ؟ .
ولئلحابت ٖلى َظٍ ألاؾئلت ؾى ٝهدب٘ اإلاىهج الىنٟي الخدليلي  ،لظل ٪ؾىّ ٝ
ه٣ؿم صعاؾدىا بلى مبدثحن  :خيث ؾيخٗغى
ّ
الثاوي بلى ج٣يض ؾلُاث ّ
الًبِ ؤلاصاعرل
في اإلابدث ألاو٫ل بلى ج٣يض ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل بمبضؤ اإلاكغوٖيت  ،و في اإلابدث
ّ
بالىٓام الٗام .
اإلابدث ألاوُ  :جهُض ؾلُاث ّو
الًبِ ؤلاصاعي بمبضؤ اإلاكغوغُت .
الؿمت الباعػة ّ
بن ّ
للضولت الخضيثت هي ّؤنها صولت ٢اهىنل حؿعى بلى ٞغى خ٨م ال٣اهىنل ٖلى حمي٘ ألاٞغاص في ؾلى٦هم و
وكاَهم و ٦ظلٞ ٪غيه ٖلى ٧ل َيئاث ّ
ّ
اإلادليت ٞ . 3ةطا ٧ان ٖلى ؤلاصاعة ؤن جلتزم بمبضؤ اإلاكغوٖيت ٖىض
الضولت اإلاغ٦ؼيت و
ٞةن طل ٪يهض ١بهٟت زانت ٖىض مماعؾتها الزخهاناتها ٦ؿلُت يبِ هٓغا لخإزحر جل٪
مباقغتها ألر وكاٍ بصاعرل  ّ ،ل
ّ
الؿلُت ٖلى خ٣ى١ل ألاٞغاص و خغياتهم ٞ ، 4ل٣ض ؤنبذ مبضؤ اإلاكغوٖيت مً اإلاباصت ال٣اهىهيت الٗامت واحبت الخُبي ٤في ٧ل
الضو٫ل و طل ٪ب ٌٛالىٓغ ًٖ الاججاَاث الؿياؾيت و الا٢خهاصيت و الاحخماٖيت التي جخبىاَا الضولتّ ،
ّ
وجخسظ منها ؤَضاٞها و
ٚاياتها اإلاؿخ٣بليت ٞ .ل٣ض اؾخ٣غ في ال٨ٟغ ال٣اهىوي و الؿياس ي ؤن الؿلُت و ال٣اهىنل ْاَغجان مخالػمخان و مخ٩املخان ،
ٞالؿلُت يغوعة يٟغيها ؤلاخؿاؽ بال٣اهىنل زم هي ال حؿخُي٘ ؤن جخٗامل م٘ الخايٗحن لها بال بال٣اهىنل وٖلى م٣خًاٍ . 5
لظل ٪يخٗحن جدضيض مًمىنل مبضؤ اإلاكغوٖيت ( اإلاُلب ألاو٫ل )  ،زم اوٗ٩اؾاث َظا اإلابضؤ ٖلى ؾلُاث ّ
الًبِ ؤلاصاعرل (
اإلاُلب الثاوي ) .
اإلاُلب ألاوُ  :مًمىو مبضؤ اإلاكغوغُت .
ّ
يخٗل ٤مبضؤ اإلاكغوٖيت بدضوص ؾلُت الضولت و زًىٖها ل٣ىاٖض ملؼمت  ،لظل ٪يٗخبر َظا اإلابضؤ الًماهت ألاؾاؾيت
لخمايت خ٣ى١ل ألاٞغاص و خغياتهم مً حىعل ؤلاصاعة و حٗؿٟها ٞ .ل٣ض اهتهذ ٖهىص الضولت اإلاؿدبضة ؤيً ٧ان الخ٩ام يماعؾىنل
خ٨ما مُل٣ا و ٧اهذ الضولت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤن ؤوامغ الخا٦م و هىاَيه هي ال٣اهىنل  .وال٣اهىنل في جل ٪الخ٩ىمت ّ
مجغص حٗبحر
 عادؿ السعيد زلمد أبو اخلًن  ،ادلرجع السابق  ،ص . 348 - 2سعيد السيد علي  ،أسس و قواعد القانوف اإلداري  ،دار الكتاب احلديث  ،مصر  ، 2009 ،ص . 292
 - 3عمار بوضياؼ  ،دعوى اإللغاء  ،جسور للنشر و التوزيع  ،ط  ،اجلزائر  ، 2009 ،ص . 8
 - 4سعيد السيد علي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 309
 - 5عادؿ السعيد زلمد أبو اخلًن  ،ادلرجع السابق  ،ص . 35
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ًٖ ب اصة الخا٦م الظر يٗمل ٖلى زًىٕ ألاٞغاص له صونل ؤن يلتزم َى به  ،لظل ٪ال مجا ٫في َظا ّ
الىٓام للخ٣ى١ل و الخغياث
ع
ّ
ّ
الٟغصيت  ،ما صامذ بعاصة الخا٦م َلي٣ت مً ٧ل ٢يض ٞيما يجغيه مً ّ
جهغٞاث  ،و الؿلُت في َظا الىٓام جبخغي صاثما جد٣ي٤
مهالخها الصخهيت  ،و ٢ض قهض الٗهغ الخضيث ْهىعل ّ
الضولت ال٣اهىهيت التي يسً٘ ٞيها الخ٩ام و اإلاد٩ىمحن ألخ٩ام
ال٣اهىنل . 1
وبطا ٧ان ٖلى ؤلاصاعة ؤن جلتزم بمبضؤ اإلاكغوٖيت بهٟت ٖامت ٖىض مباقغتها ألر وكاٍ بصاعرل ٞ ،ةن طل ٪يهض ١بهٟت
زانت ٖىض مماعؾتها الزخهاناتها ٦ؿلُت يبِ هٓغا لخإزحر جل ٪الؿلُت ٖلى خ٣ى١ل ألاٞغاص و خغياتهم  ، 2بط ال يٟ٨ي ؤن
يسً٘ ألاٞغاص وخضَم لل٣اهىنل في ٖال٢اتهم الخانت بل مً الًغوعرل ؤن جسً٘ له ؤيًا الهيئاث الخا٦مت في الضولت ٖلى
هدى ج٩ىنل ّ
جهغٞاث َظٍ الهيئاث ؤٖمالها و ٖال٢اتها اإلاسخلٟت مخ٣ٟت م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىنل و يمً بَاعٍ . 3
مبضؤ اإلاكغوٖيت يٗني بىحه ٖام ؾياصة ؤخ٩ام ال٣اهى لن في ّ
٧ ١ل بعاصة ؾىاء ٧اهذ
الضولت بديث حٗلىا ؤخ٩امه و ٢ىاٖضٍ ٞى ل
بعاصة الخا٦م ؤو اإلاد٩ىم  ، 4و زًىٕ ّ
الؿلُت ؤلاصاعيت لل٣اهى لن في ٧ل ما يهضع ٖنها مً جهغٞاث و ما جخسظٍ مً ؤٖما ٫و
جهغ ٝججغيه ّ
٢غاعاث و في حمي٘ مٓاَغ اليكاٍ الظر ج٣ىم به  .و مٗنى طل ٪ؤن ٧ل ّ
و جسال ٠به
الؿلُاث الٗامت
٢ىاٖض ال٣اهىنل ي ٘٣باَال و ٚحر هاٞظ مما يجٗله ٢ابال لئللٛاء . 5
ّ
اإلاكغوٖيت ي٣خط ي ج٣يض بعاصة الخا٦م مثل اإلاد٩ىم ب٣ىاٖض ال٣اهىنل بضونل جميحز بينهم  ،و مً زم ال يٟ٨ي ؤن
ٞمبضؤ
الخانت  ،بل بهه مً ّ
ّ
الًغوعرل ؤن جسً٘ له ؤيًا الهيئاث الخا٦مت في الضولت
يسً٘ ألاٞغاص وخضَم لل٣اهىنل في ٖال٢اتهم
ّ
بديث يجب ؤن جإحي جهغٞاث و ٢غاعاث و ٖال٢اث جل ٪الهيئاث ٞيما بينها ؤو ٞيما بينها و بحن ألاٞغاص مخ٣ٟت م٘ ؤخ٩ام
ال٣اهىنلّ . 6
ٞالؿلُاث الٗامت ملؼمت بالخًىٕ ألخ٩ام ال٣اهىنل خيث يجب ٖلى الؿلُت الدكغيٗيت الالتزام بإخ٩ام الضؾخىعل و
ؤن الً٣اء مُالب باخترام ٧اٞت ال٣ىاهحن و جُبي٣ها ٖلى اإلاىاػٖاث التي يٟهل ٞيها  .ؤما
ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت الٗامت ٦ .ما ّ ل
الؿلُت الخىٟيظيت ٞهي ألازغيل مُالبت بالخًىٕ لل٣اهىنل والالتزام بإخ٩امه ؾىاء بىنٟها خ٩ىمت في مؿخىاَا ألاٖلى ؤو
باٖخباعَا بصاعة بمسخل ٠مؿخىياتها  . 7لظل ٪يٗخبر مبضؤ اإلاكغوٖيت ّ
نمام ؤمان باليؿبت لخ٣ى١ل وخغياث ألاٞغاص و َى
الخهً الظر يٟ٨ل نياهتها و خمايتها مً ٧ل اٖخضاء . 8

 علي عبد الفتاح زلمد  ،الوجيز يف القضاء اإلداري  ،دراسة مقارنة  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،مصر  ، 2009 ،ص . 07 - 2سعيد السيد علي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 3 0
 - 3عمار بوضياؼ  ،دعوى اإللغاء  ،ادلرجع السابق  ،ص . 9
 - 4زلمد رفعت عبد الوىاب  ،القضاء اإلداري  ،الكتاب األوؿ  ،مبدأ ادلشروعية و تنظيم القضاء اإلداري  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،ط  ،مصر ،
 ، 2006ص . 2
 -5عبد الرؤوؼ ىاشم بسيوين  ،نظرية الضبط اإلداري يف النظم الوضعية ادلعاصرة و الشريعة اإلسالمية  ،دار الفكر اجلامعي  ،ط  ،مصر ، 2008 ،
ص . 78
 - 6زلمد رفعت عبد الوىاب  ،القضاء اإلداري  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،مصر  ، 2007 ،ص . 4
 - 7سامل بن راشد العلوي  ،القضاء اإلداري  ،دراسة مقارنة  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،ج  ،عماف  ، 2009 ،ص . 40
 - 8عمار بوضياؼ  ،دعوى اإللغاء  ،ادلرجع السابق  ،ص . 09
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اإلاُلب الثاني  :انػـٍاؾاث مبضؤ اإلاكغوغُت غلى ؤغماُ الًبِ ؤلاصاعي .
يترجب ٖلى مبضؤ اإلاكغوٖيت زًىٕ ؾلُاث ّ
٧ل جهغ ٝججغيه ؾلُت
الًبِ ؤلاصاعرل لل٣اهىنل  .و م٣خط ى طل ٪ؤن ّل
الًبِ و جسال ٠به ٢ىاٖض ال٣اهىنل ي ٘٣باَال ٚحر هاٞظ مما يجٗله حليا باإللٛاء ًٞال ٖما يترجب ٖليه مً مؿاءلت لئلصاعة. 1
بن جدضيض اوٗ٩اؾاث مبضؤ اإلاكغوٖيت ٖلى ؤٖما ٫الًبِ ؤلاصاعرل يخُلب الخُغ١ل بلى جضعج ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت ( ؤوال )  ،و
جدضيض ازخهاناث ؤلاصاعة ( زاهيا )  ،و يىابِ ؤلاحغاء ّ
الًبُي ( زالثا )  ،و طلٖ ٪لى الك٩ل الخالي :
ؤوال ّ /و
جضعج الهىاغض الهانىنُت  :بن ٢ىاٖض اإلاكغوٖيت و بن ٧اهذ ٧لها ٢ىاٖض ملؼمت هٓغا لُابٗها ال٣اهىوي اإلالؼم  ،بال ؤنها
جخضعج في ال٣يمت ؤو اإلاغجبت ال٣اهىهيت جضعحا َغميا  ، 2و بالخالي يجب ٖلى ٧ل ؾلُت ٖىض ٢يامها بةوكاء ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت ؤن
جغاعي ؤخ٩ام ال٣ىاٖض ألاٖلى بديث ال يجىػل لل٣اٖضة ألاصوى مغجبت حٗضيل ؤو بلٛاء ال٣اٖضة ألاٖلى مغجبت منها و بال ٧اهذ
مسالٟت إلابضؤ اإلاكغوٖيت.
ّ
الخضعج في ٖال٢خه بٟ٨الت الخغياث  ،و مً زم ٞةن ج٣ييض ؾلُت الًبِ حٗخبر وااخت طل ٪ؤن َيمىت
وجبضو ؤَميت
ّ
الضؾخى لع ٖلى ٢ىاٖض اإلاكغوٖيت يٗني ابخضاء بُالن ٢ىاٖض الدكغي٘ اإلاسالٟت  ،ألخ٩امه ٦ما يٗني في اإلا٣ام الثاوي ج٣ييض ؤٖما٫
ّ
ؤلاصاعة الًبُيت باألٖما ٫اإلاكغٖت ق٨ال و مىيىٖا و بهظا يدضص الخضعج مًمىنل اإلاكغوٖيت و خضوصَا باليؿبت ل٩ل
ؾلُت يبُيت خيث يبحن ل٩ل منها ال٣ىاٖض التي جلتزم بها . 3
و َىا ججضع ؤلاقاعة بلى ال٣ىاٖض التي جد٨م جضعج ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت مً زال ٫ما يلي :
 /1اإلاػُاع الػًىي  :يغج٨ؼ الخضعج الًٗىرل لل٣ىاٖض ال٣اهىهيت ٖلى مغجبت الؿلُت التي ؤنضعث ال٣اٖضة ال٣اهىهيت و
ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت لظلٞ . ٪ال٣اٖضة ّ
الهاصعة مً ؾلُت ؤٖلى حٗخبر ؤؾمى مغجبت مً جل ٪التي نضعث ًٖ ؾلُت ؤصوى .و بطا
نضعث ال٣اٖضجان مً هٟـ الؿلُت ٧اهذ ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت في بنضاعَما هي اإلاغح٘ بينهما ٞ ،خٗخبر ال٣اٖضة التي جهضع
و٣ٞا إلحغاءاث ؤقض ؤٖلى مغجبت مً جل ٪التي ال جخُلب إلنضاعَا ؾىيل بحغاءاث ٖاصيت ؤو ال جخُلب ؤر بحغاءاث . 4
 /2اإلاػُاع اإلاىيىعي ( اإلااصي )  :يهخم َظا اإلاٗياع بمىيىٕ الٗمل ال٣اهىوي صونل الاٖخضاص بالًٗى ؤو الهيئت التي ٢امذ بهظا
ؤَميت َظا اإلاٗياع في الٗال٢ت بحن ال٣غاع الخىٓيمي و ال٣غاع الٟغصر ٞ .بد٨م َبيٗت ال٣غاع ّ
الٗمل  ،خيث جبضو ّ
الخىٓيمي
بّ ٌٛ
الىٓغ ًٖ
ّل
الظر يخًمً ٢ىاٖض ٖامت و مجغصة ٞ ،هى يٟغى اخترام جل ٪ال٣ىاٖض ٖلى ٧ل ال٣غاعاث الٟغصيت و طل٪
الهيئت التي ؤنضعث ال٣غاع. 5
ؤن َظٍ ال٣اٖضة الٗامت في مكغوٖيت ألاٖما ٫التي جهضعَا الهيئاث ّ
الٗامت جىُبٖ ٤لى ٧ل ؾلُاث الًبِ
و مً البضيهي ّ ل
ؤلاصاعرل  ،و ٖلى ٧ل ما جهضعٍ مً بحغاءاث .و جإؾيؿا ٖلى طل ٪ال يجىػل ؤن جسال ٠ؤلاصاعة ًٖ َغي ٤ؤؾاليب ّ
الًبِ

 عادؿ السعيد زلمد أبو اخلًن  ،ادلرجع السابق  ،ص . 370 - 2زلمد رفعت عبد الوىاب ،القضاء اإلداري  ،ادلرجع السابق  ،ص . 7
 -3عادؿ السعيد زلمد أبو اخلًن  ،ادلرجع السابق  ،ص . 37
 - 5زلمد رفعت عبد الوىاب ،القضاء اإلداري  ،ادلرجع السابق  ،ص 0
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ّ
ؤلاصاعرل ٢اٖضة ٖليا ؾىاء ٧اهذ َظٍ ال٣اٖضة صؾخىعيت ؤو حكغيٗيت ؤو الثدت ناصعة مً ؾلُت ؤٖلى مً الؿلُت التي جخسظ
ؤلاحغاء . 1
زانُا  /الخدضًض الىاضح الزخهاناث ؤلاصاعة  :ال يم ً٨ؤن ّ
يخد ٤٣مبضؤ اإلاكغوٖيت ٖلى ؤعى الىا ٘٢بال بطا ٧اهذ ؤٖماال،

ونالخياث الؿلُت ؤلاصاعيت وااخت و مدضصة  .و يٗىص ؾغ جدضيض نالخياث ّ
الؿلُت الخىٟيظيت صونل ؾىاَا بلى ؤن
ّ
نالخياث الؿلُت الدكغيٗيت وااخت ،و ٖاصة ما يخٟ٨ل صؾخىعل الضولت بخبيان ال٣ىاٖض ّ
الٗامت إلاماعؾت الٗمل الدكغيعي. 2
زالثا  /يىابِ صحت ؤلاحغاء ّو
الًبُي  :بن مبضؤ اإلاكغوٖيت يًمً بىحه ٖام الخغياث الٗامت لهظا ٞةن ٧ل ج٣ييض لها مً
الؿلُاث ؤلاصاعيت يخًمً ّ
٢بل ّ
حٗضيا ٖليها  ،و ل٩ي جهان جل ٪الخ٣ى١ل و الخغياث يخٗحن ؤن جخىٞغ الكغوٍ الخاليت في
ؤلاحغاء ّ
الًبُي ختى ي٩ىنل مكغوٖا :
-1ؤو ًٌىو ؤلاحغاء الًبُي يغوعٍا  :بن وْيٟت الًبِ ؤلاصاعرل يغوعة احخماٖيت ٞ ،ال يم ً٨ؤن يىحض مجخم٘ مىٓم
بضونل يبِ ،ألن وْيٟت الًبِ تهض ٝبلى خمايت الىٓام الٗام في اإلاجخم٘ و في هٟـ الى٢ذ جىٓم اؾخٗما ٫الخغياث الٗامت
ختى ال يؿاء اؾخسضامها ٞ .هظا ّ
الخىٓيم للخغياث ي٣ىصَا في الىا ٘٢بلى ٚاياتها  ،لظل٢ ٪يل بالُاب٘ اليؿبي للخغياث ٞال
ألن بَال٢ها مٗىاٍ خلى٫ل الٟىض ى و حٗغى الؿالم الاحخماعي ألزُاع حؿيمت . 3
يم ً٨ؤن جىحض خغياث مُل٣ت؛ ّ ل
ٚحر ؤن ؤر جضبحر يبُي ي٩ى لن مً قإهه اإلاؿاؽ بدغيت مً الخغياث الٗامت ال يم ً٨جبريغٍ بال بطا ٧ان يغوعيا لى٢ايت الىٓام
ّ
الخغيت هي ال٣اٖضة وؤن الخ٣ييض َى الاؾختىاء " لهظا اٖخبرث الخغيت ؾلُت
الٗام و طل ٪اوسجاما م٘ اإلابضؤ ال٣اثل ؤن " :
ج٣ضيغيت ؤر ؾلُت ٗٞل و جإزحر ٖلى ألاقياء و الؿيُغة ٖلى الظاث ٞ ،الخغيت ٢بل ؤن ج٩ى لن ؾلُت ٖلى آلازغيً ٞهي ؾلُت
ّ
ر ّ
الظاث باالخخ٩ام بلى الٗ٣ل ؤوال زم ّ
بالىٓام باٖخباع ؤن َظا ألازحر ّ
ج٣غعل بمىحب ال٣اهى لن  ، 4لظلٞ ٪الخغيت
الخ٣يض ؤلاصاع ل
ٖلى
ّ
5
خض و مً صونل يىابِ " ٞهي مً اإلاؿخديالث  .و مً َىا يم ً٨ال٣ى٫ل بإن هٓام
اإلاُل٣ت بخٗبحر " ٗٞل ما هغيض بضونل ل
ّ
٢معي .
ّل
الخغياث الٗامت يغجبِ بما بىٓام و٢اجي ؤو بىٓام
ّ
ٞالىٓام ال٣معي َى الظر يسً٘ مماعؾت ٧ل وكاٍ إلطن مؿبّ ،٤
وياصر بالىديجت بلى ج٣ييض َام لخغياث اإلاىاَىحن  ،و
ي٩ىنل الىي٘ في َظٍ الخالت مٗا٦ؿا للمبضؤ الظر ؾب ٤ط٦غٍ بديث يهبذ الخ٣ييض َى ال٣اٖضة و الخغيت هي الاؾختىاء  .و في
ّ
بال بٗض الخهى٫ل ٖلى بطن بظل . ٪ؤما ّ
الىٓام الى٢اجي ٞهى الظر يتر٥
هٓام ٦هظا ال يم٣ٖ ً٨ض احخمإ ٖام ٖلى ؾبيل اإلاثا ٫ل
وكاٍ اإلاىاَىحن يىمى بدغيت وال يخضزل بال ل٣م٘ ّ
ّ
مصج٘ إلاماعؾت ّ
الخغياث الٗامت ٟٞ ،ي َظٍ الخالت
الخجاوػاث وَى وي٘
يٗخبر ٖ٣ض ٧ل احخمإ ٖام ؤمغا خغا ؤما مىٗه ٞال يٗلً بال بطا ؤصي اليُغاب ؤو جًمً تهضيضا بةخضار ايُغاب في الىٓام
الٗام . 6
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41

مغيؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار الهانىنُت اإلاػمهت – الػضص  8نىقمبر 2016
-2ؤو جٌىو الهىاغض الخنظُمُت غامت  :يكترٍ ؤن ج٩ىنل ال٣ىاٖض ّ
الخىٓيميت ٖامت  ،و طل ٪ب ٌٛالىٓغ جماما ًٖ الؿلُت
اإلاسخهت بةنضاع ال٣غاعاث الخىٓيميت  ،ما صام ؤنها ج٩ىنل واحبت الىٟاط في مىاحهت ال٣غاعاث الٟغصيت التي جهضع جىٟيظا لها  .و
م٣خط ى طل ٪ؤن ي٩ىنل ال٣غاع الٟغصر مٗخمضا ٖلى ال٣اٖضة الٗامت التي جغزو به و ججحزٍ  .و ًٞال ًٖ طل ٪ال بض ؤن ي٩ىنل
ال٣غاع الٟغصر مُاب٣ا لل٣ىاٖض الخىٓيميت الٗامت َاإلاا ؤهه يهضع مً ؤحل جىٟيظَا . 1
و باإلياٞت بلى طلٞ ٪ةن ال٣غاعاث الخىٓيميت مداَت بمجمىٖت مً الًماهاث و طل ٪ختى ال حس يء َيئت الًبِ ؤلاصاعرل
اؾخٗما ٫ؾلُاتها  ،ومً َظٍ الًماهاث هظ٦غ ما يلي :
 ال يم ً٨بنضاع ال٣غاعاث الخىٓيميت ؤو الخٗليماث مً ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل بال بطا ٧ان ال٣اهىنل يجحز طل ٪نغاخت ؤو
يمىا .
 ال يجىػل ؤن يسال ٠الخىٓيم ّ
الًبُي ّ
الهاصع مً ؾلُت صهيا الخىٓيم الهاصع مً ؾلُت ٖليا بٖماال إلابضؤ جضعج ال٣ىاٖض
ّ
ال٣اهىهيت .
 يجب وكغ ال٣غاع ّ
يىو ال٣اهىنل ٖلى ٦يٟيت
الخىٓيمي ختى يلؼم ألاٞغاص بدىٟيظٍ ٖ ،لى ؤن ي٩ىنل اليكغ و ٤ٞال٣اهىنل  ،بطا لم ّ ل
اليكغ ييكغ ال٣غاع ّ
الخىٓيمي بما جغاٍ الؿلُت مىاؾبا لهضوعٍ .
ٖ لى ؤلاصاعة ؤن جغاعي اإلاهلخت الٗامت و خمايت الىٓام الٗام و ليـ مهلخت شخو ب٣هض اإلاىٟٗت الخانت ؤو الاهخ٣ام .
و بٗغى َظٍ الًماهاث هجض ؤن َىا ٥جىاػنل بحن ٢غاعاث الًبِ ؤلاصاعرل و جُلٗاث ألاٞغاص ختى ال يؿاء اؾخسضام َظٍ
ال٣غاعاث . 2
-3ؤو جٌىو هناى مؿاواة بيو حمُؼ اإلاىاَنيو  :ال بض ؤن ج٩ىنل َىا ٥مؿاواة بحن حمي٘ اإلاىاَىحن ؤمام بحغاءاث الًبِ
ؤلاصاعرل  ،و يخٗل ٤ألامغ َىا بخُبي ٤مبضؤ ٢اهىوي ٖام ي٨غؽ مؿاواة الجمي٘ ؤمام ال٣اهىنل  ،مثا ٫طل ٪مى٘ و٢ى ٝالؿياعاث
في الُغي ٤الٗام ٞ ،هظا اإلاى٘ مً اإلاٟغوى ؤن يُبٖ ٤لى الجمي٘ بضونل اؾختىاء  .بال ؤن الىا ٘٢الٗملي يً٘ اؾختىاء ٖلى طل٪
بمىحب نضوعل ٢غاعاث حُٗي خ ٤الى٢ى ٝلٟئاث مدضصة مً اإلاؿخٗملحن ٖلى حؼء مً الُغي ٤و طل ٪ب٩ىنهم ييخمىنل بلى
مهىت ما  . 3و جبٗا لظلٞ ٪ان مبضؤ اإلاكغوٖيت يىحب يبِ ؤلاصاعة بازخهام مٗحن ٞ ،يلؼمها بال٣يام بإٖما ٫مدضصة يمً
بَاع مٗحن ٞ ،دؿعى الضولت بلى يبِ مسخل ٠الجهاث ؤلاصاعيت مداولت منها حبرَا ٖلى اخترام مبضؤ اإلاكغوٖيت ختى ال جخسظ
مً وؾيلت ال٣غاع ؤلاصاعرل طعيٗت لخد٣ي ٤م٣انض ٚحر مكغوٖت . 4
اإلابدث الثاني  :جهُض ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعي بالنظام الػام .
بن الهض ٝمً ال٣يىص الهاصعة ٖلى ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل َى اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام ٞ ، 5ليـ لهيئاث الًبِ
اؾخسضام ؾلُاتها لخد٣ي ٤ؤَضا ٝؤزغيل ٚحر طل ٪و بن حٗل٣ذ باإلاهلخت الٗامت  ،طل ٪ؤن ؤَضا ٝالًبِ ؤلاصاعرل حٗخبر

 مصطفى أبو زيد فهمي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 209 - 2عدناف الزنكة  ،سلطة الضبط اإلداري يف احملافظة على مجاؿ ادلدف و روائها  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،ط  ،لبناف ،
 - 3أمحد زليو  ،زلاضرات يف ادلؤسسات اإلدارية  ،ادلرجع السابق  ،ص . 4 8
منشة ادلعارؼ  ،مصر  ، 997 ،ص . 06
 - 4عبد الغين بسيوين عبد اهلل  ،القضاء اإلداري  ،أ
 - 5عمار بوضياؼ  ،الوجيز يف القانوف اإلداري  ،ادلرجع السابق  ،ص . 76
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مسههت و ليـ لئلصاعة ؤن جسغج ٖليها ؤو ؤن جخسظ منها ؾخاعا للخىنل بلى ؤَضا ٝؤزغيل مكغوٖت ؤو ٚحر مكغوٖت و طل٪
ٖمال ب٣اٖضة جسهيو ألاَضا. 1 ٝ
و جغح٘ ؤَميت ٨ٞغة الىٓام الٗام بلى ما جمثله مً ؤؾاؽ لخضزل ؾلُت الًبِ لى٢ايت اإلاجخم٘ و جد٣ي ٤ؤمىه و ؾ٨ييخه ،
ٞهي الؿىض الكغعي لهيئاث الًبِ ؤلاصاعرل في ج٣ييض خ٣ى١ل ألاٞغاص و خغياتهم  ،و طل ٪مً ؤحل جلبيت خاحت اإلاجخم٘
لالؾخ٣غاع والؿالم  . 2بن صعاؾت ج٣ييض ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل بالىٓام الٗام جخُلب الخٗغى بلى جدضيض ٨ٞغة الىٓام الٗام
(اإلاُلب ألاو٫ل)  ،زم ؤؾاليب الخضزل للمدآٞت ٖلى الىٓام الٗام (اإلاُلب الثاوي).
اإلاُلب ألاوُ  :جدضًض قٌغة النظام الػام .
بن الٛغى الظر تهض ٝبليه ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل َ ،ى خمايت الىٓام الٗام و مى٘ اهتها٦ه بُغي٣ت و٢اثيت و ؾاب٣ت ٖلى
ٖمليت ؤلازال . 3 ٫خيث حٗخبر ٨ٞغة الىٓام الٗام مً ألا٩ٞاع اليؿبيت طاث اإلاضلى ل ٫الٗام اإلاغ لن ٞ ،هي جسخل ٠مً صولت بلى
4
ي صازل الضولت الىاخضة  ،و مً ػمً آلزغ و طل ٪و٣ٞا للىٓام الؿياس ي و الا٢خهاصر ّ
الؿاثض
ي  ،بل و مً مىُ٣ت ألزغ ل
ؤزغ ل
ّ
ّ
ٟٞ ،ي ْل الٟلؿٟت الاقترا٦يت خيث يؼصاص جضزل الضولت ج٨ثر ال٣يىص الىاعصة ٖلى الخغياث  ،و بظل ٪جدؿ٘ بلى خض بٗيض صاثغة
الىٓام الٗام و ٖلى الٗ٨ـ في ْل الٟلؿٟت الٟغصيت يخًاء ٫صوعل الضولت و ج٣ل ال٣يىص الىاعصة ٖلى الخغياث و ّ
بالخالي جًي٤
صاثغة الىٓام الٗام . 5
ّ
وهٓغا إلاغوهت ٨ٞغة ّ
الىٓام الٗام و ٖضم زباتها ؤو اؾخ٣غاعَا ال يمل ٪اإلاكغٕ ؤن يدضص لها مًمىها ال يخٛحر ٦ ،ما ؤهه ليـ
بةم٩اهه ؤن يٗغٞها ٖلى وحه مدضص يمىٗها مً ؤن جاصر وْيٟتها  ، 6و ٧ل ما يؿخُي٘ ٗٞلها ؤن يٗغٞها بمًمىنها ٞدؿب جاع٧ا
لل٣ٟه و الً٣اء ؤمغ جدضيض ألامىعل اإلاىاًَت للىٓام الٗام . 7
و ٞيما يلي ؾيخم الخٗغى بلى حٗغي٧ ٠ل مً ال٣ٟه و الً٣اء للىٓام الٗام  ،و طلٖ ٪لى الك٩ل الخالي :
-1الخػغٍل الكههي َ :ىا ٥اججاٍ يتزٖمه ال٣ٟيه "َىعيى"  Hauriou 8يغيل ؤن ٨ٞغة ّ
الىٓام الٗام يجب ؤن جدمل مٗنى الىٓام
اإلااصر اإلالمىؽ الظر يٗض بمثابت خالت واٗ٢يت مىاًَت للٟىض ى .ؤما خ ٟٔالىٓام ألاصبي الظر يخٗل ٤باإلاٗخ٣ضاث و
ألاخاؾيـ ٞال يضزل في واليت الًبِ ؤلاصاعرل بال بطا اجسظ ؤلازالّ ٫
بالىٓام ألاصبي مٓهغا زُحرا مً قإهه تهضيض الىٓام
اإلااصر بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة .

 عادؿ السعيد زلمد أبو اخلًن  ،ادلرجع السابق  ،ص . 8 - 2سعيد السيد علي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 292
 - 3عمار عوابدي  ،القانوف اإلداري  ،ج  ، 2ديواف ادلطبوعات اجلامعية  ،ط  ، 5اجلزائر  ، 2008 ،ص . 28
 - 4حساـ مرسي  ،التنظيم القانوين للضبط اإلداري  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 20 ،ص . 65
 - 5سعيد السيد علي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 253
 - 6ناصر لباد  ،الوجيز يف القانوف اإلداري  ،سلرب الدراسات السلوكية و الدراسات القانونية  ،ط  ، 2اجلزائر  2007 ،حساـ مرسي  ،التنظيم القانوين
للضبط اإلداري  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 20 ،ص . 57
 - 7عادؿ السعيد زلمد أبو اخلًن  ،ادلرجع السابق  ،ص. 82
8
- M. HAURIOU , Précis de droit constitutionnel , Sirey , Paris , 1929 , p 549 .
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و َىا ٥اججاٍ يتزٖمه ال٣ٟيه " ٞالحن "  Waline 1يغيل بلى يغوعة بُٖاء الىٓام الٗام مضلىال واؾٗا ليكمل اإلآهغ اإلاٗىىرل
بجاهب اإلآهغ اإلااصر ّ .
ٞالىٓام الٗام ي٣هض به مجمىٖت الكغوٍ الالػمت لؤلمً و آلاصاب الٗامت التي ال ٚنى ٖنها ل٣يام
ٖال٢اث ؾليمت بحن اإلاىاَىحن .
و يغيل ال٣ٟيه " بىعصو"  Burdeau 2ؤن ٨ٞغة ّ
الىٓام الٗام طاث مًمىنل واؾ٘ بديث حكمل الىٓام اإلااصر و ألاصبي و
الا٢خهاصر و بظل ٪حكمل حمي٘ هىاحي اليكاٍ الاحخماعي .
ّو
 -2الخػغٍل الهًاةي  :اججه الً٣اء في البضايت بلى ألازظ باإلاٗنى الًيٞ ، ٤لم يٗخض بالىٓام الٗام اإلااصر طر اإلآهغ الخاعجي
 ،بال ؤن َظا ّ
الىٓام لم يؿخمغ إلاضة َىيلت  ، 3خيث ؤن الً٣اء جغاح٘ ًٖ َظا الاججاٍ ٞخىؾ٘ في جٟؿحر ؤٚغاى الًبِ
ر بط لم يٗخبر َيئاث الًبِ ٢انغة ٖلى خ ٟٔالىٓام الٗام في مٓهغٍ الخاعجي ؤو اإلااصر  ،و بهما جدؿ٘ َظٍ الىْيٟت
ؤلاصاع ل
4
ر .
لدكمل مٓهغٍ اإلاٗىى ل
ٞمً زال ٫ما ؾب ٤يم ً٨ال٣ى٫ل ؤن الىٓام الٗام َى ألاؾاؽ الؿياس ي و الاحخماعي و الا٢خهاصر و الخل٣ي الظر ي٣ىم ٖليه
٦يان الضولت ٦ ،ما جغؾمه ال٣ىاهحن الىاٞظة ٞيها . 5
اإلاُلب الثاني  :ؤؾالُب الخضزل للمداقظت غلى النظام الػام .
حؿخٗحن َيئاث الًبِ ؤلاصاعرل بالٗضيض مً الىؾاثل و ألاؾاليب التي جم٨نها مً جد٣يٚ ٤غيها و ال٣يام بىاحبها في
اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام بٗىانغٍ اإلاخٗاعٖ ٝليها و ّ
الؿاب ٤ط٦غَا  ، 6خيث لم جخم مماعؾت بحغاء الًبِ مً حاهب
ؤلاصاعة بال و٣ٞا إلاا خضصٍ ال٣اهىنل و بال٨يٟيت التي عؾمها و ّ
بالًماهاث التي ٟ٦لها ، 7و يم ً٨عص جل ٪الىؾاثل بلى ؤؾلىبحن
ّ
مخمحزيً ٞ ،هي بما جهغٞاث ٢اهىهيت ممثلت في لىاثذ الًبِ ؤلاصاعرل ؤو ال٣غاعاث الٟغصيتّ .
وبما ؤٖما ٫ماصيت ممثلت في
اؾخٗما ٫ال٣ىة و َظا ما ؾيخم قغخه مً زال ٫ما يلي :
ؤ-لىابذ الًبِ ؤلاصاعي  :هي ال٣ىاٖض التي جًٗها الؿلُت ؤلاصاعيت اإلاخسههت في ق٩ل مغاؾيم ( عثاؾيت ؤو جىٟيظيت) ؤو
9
ال٣غاعاث الىػاعيت ؤو الىالثيت ؤو البلضيت للمدآٞت ٖلى الىٓام الٗام ٞ . 8خهضع ٢ىاٖض ٢اهىهيت ٖامت مجغصة و ملؼمت
جًبِ بم٣خًاَا خغياث ألاٞغاص و جخًمً ٖ٣ىباث حؼاثيت ٖلى ٧ل مً يسال ٠ؤخ٩امها  . 10و يٗخبر الخىٓيم ؤبغػل مٓاَغ
1

- Marcel Waline , Traite Elémentaire de droit administratif , 6 éme édition , Librairie de
recueil , Paris , 1950 , p 273 .
2
- G . BURDEAU , Traité de science politique , ed , 1959 , p 145 .
 - 3حساـ مرسي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 98
 - 4طاىري حسٌن  ،القانوف اإلداري و ادلؤسسات اإلدارية  ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع  ،اجلزائر  ، 2007،ص . 75
 - 5عادؿ السعيد زلمد أبو اخلًن  ،ادلرجع السابق  ،ص . 88
 - 6سعيد السيد علي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 300
 - 7عمار بوضياؼ  ،الوجيز يف القانوف اإلداري  ،ادلرجع السابق  ،ص . 383
 - 8ناصر لباد  ،ادلرجع السابق  ،ص. 70
 - 9سليماف زلمد الطماوي  ،النظرية العامة القرارات اإلدارية  ،دار الفكر العريب  ،طبعة منقحة  ،مصر  ، 2006 ،ص. 465
 - 0زلمد الصغًن بعلي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 280
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مماعؾت الًبِ ؤلاصاعرل َ ًٗٞ ،غي٣ه جىي٘ ٢ىاٖض ٢اهىهيت جُبٖ ٤لى الجمي٘ الهض ٝمنها ج٣ييض الخغياث في ؾبيل نياهت
الىٓام الٗام . 1
ومن ؤمثلت اللىابذ :
٦يٟياث ّ
 363الظر يدضص ّ
الخٟخيل البيُغرل للخيىاهاث
اإلاىاص الٛظاثيت مً طل ٪اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م-95
ّل
 لىاثذ مغا٢بتّ
اإلاسههت لالؾتهال ٥البكغرل . 2
الخيت و اإلاخىحاث الخيىاهيت و
 لىاثذ اإلادآٞت ٖلى ّّ
يخًمً مى٘ ؾ٣ي ألاعاض ي الٟالخيت
 1999الظر
الصخت الٗمىميت مً طل ٪ال٣غاع اإلااعر في 15حىيليت
 1997الهاصع ًٖ اإلا٩ل ٠بدؿيحر اإلاىضوبيت
باإلاياٍ ال٣ظعة ٖبر ٧امل ب٢ليم الىاليت  ، 3و ال٣غاع ع٢م 94-49اإلااعر في 30ماعؽ
الخىٟيظيت البلضيت (بلضيت باجىت ) اإلاخًمً بلؼام َالء ،و جؼيحن واحهاث البىاياث و الؿ٨ىاث الٗمىميت و الخانت ال٩اثىت
باإلاديِ الٗمغاوي لبلضيت باجىت .
 لىاثذ اإلادآٞت ٖلى الؿ٨يىت الٗامت مً طل ٪اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م 184-93الظر يىٓم بزاعة الضجيج . 4ب  -الهغاعاث ؤلاصاعٍت الكغصًت  :جلجإ الؿلُت ؤلاصاعيت في مماعؾت ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل ًٖ َغي ٤بنضاع ؤوامغ ٞغصيت
وهي ال٣غاعاث التي جهضعَا ؤلاصاعة ب٣هض جُبي٣ها ٖلى ٞغص مدضص بظاجه ؤو ٖلى مجمىٖت مً ألاٞغاص مدضصيً بظواتهم  5مً
ؤحل الخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام  ،و هي جخم بما في نىعة خٓغ إلاماعؾت وكاٍ ما و في و٢ذ ما ؤو ٖلى ق٩ل جغزيو بصاعرل
ّ
ّ
ؾاب ٤إلاماعؾت اليكاٍ و ٢ض جإزظ ق٩ل بزُاع ؤلاصاعة ٢بل مماعؾت اليكاٍ.
ي جخمثل في وي٘ جىٓيم لليكاٍ يبحن ؤوياٖه و ٦يٟيت مماعؾخه َ ،ظا ما ؾيخم
٦ .ما ؤن لل٣غاعاث ؤلاصاعيت نىعة ؤزغ ل
ّ
الخٗغى له ٞيما يلي :
-1الحظغ ( اإلانؼ )  :و ماصاٍ ؤن جهضع ؾلُت الًبِ ؤلاصاعرل ٢غاعا ٞغصيا جلؼم به شخها ؤو مجمىٖت مً ألاشخام
باالمخىإ ًٖ ال٣يام بٗمل ما  6بهض ٝاإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام و لخد٣ي ٤م٣هض يٗىص بالىٖ ٟ٘لى حمي٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ .
مثا ٫طل ٪مى٘ اؾخٗما ٫اإلاىبهاث الهىجيت بال في خالت الًغوعة لىحىص زُغ ٞىعر ٧ال٣غب مً اإلاؿدكٟياث 7ؤو مى٘ احخمإ
ؤو مٓاَغاث ؤو مؿحرة  8بال بٗض الخهى لٖ ٫لى جغزيو مؿب. ٤

 ناصر لباد  ،ادلرجع السابق  ،ص . 7 - 2ادلرسوـ التنفيذي رقم  363 - 95ادلؤرخ يف ديسمرب  ( 989ج ر رقم  4لسنة  ) 989ادلعدؿ و ادلتمم مبوجب قانوف  9-9ادلؤرخ يف 02
ديسمرب  99ادلتعلق باالجتماعات و ادلظاىرات العمومية ( ج ر رقم  62لسنة . ) 99
 - 3القرار رقم  520ادلؤرخ يف  9جويلية  999الصادر عن وايل والية سطيف يتضمن منع سقي األراضي الفالحية بادلياه القذرة عرب كامل إقليم
الوالية.
 - 4املرسوـ التنفيذي رقم  84-93ادلؤرخ يف  27جويلية  993ينظم إثارة الضجيج ( ج ر رقم  50لسنة  ، ) 993ص. 3
 - 5طاىري حسٌن  ،ادلرجع السابق  ،ص. 73
 - 6زلمد الصغًن بعلي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 28
 - 7القانوف رقم  0 - 4ادلؤرخ يف  9أوت  200ادلتعلق بتنظيم حركة ادلرور  ،الطرؽ و سالمتها و أمنها ( ادلادة  ) 3ج ر رقم  46لسنة 200
 - 8القانوف رقم  28 -89ادلؤرخ يف  3ديسمرب  ( 989ج ر رقم  ) 04ادلعدؿ و ادلتمم مبوجب قانوف  9 -9ادلؤرخ يف  2ديسمرب  99ادلتعلق
باالجتماعات و ادلظاىرات العمومية ( ج ر رقم . ) 62
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و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخٓغ ؤو اإلاى٘ ييبغي ؤن ي٩ىنل حؼثيا و ليـ مُل٣ا ألن الخٓغ اإلاُل ٤ياصر بلى حُٗيل الخغياث
ٞي٩ىنل ٚحر مكغوٕ  ،ؤما الخٓغ الجؼجي ٞةهه مكغوٕ ألهه يؿتهض ٝالخض منها  ِ٣ٞمثا ٫طل ٪جدضيض و٢ذ ؾحر الٗغباث في
 ١الٗامت مً اججاٍ واخض ال في اججاَحن و ٦ظل ٪الخٓغ الظر ي٣ط ي بٗضم و٢ى ٝالؿياعاث في ؤما ً٦مٗيىت و ألو٢اث
الُغ ل
2
1
مدضصة  ،ال٣غاع الظر ي٣ط ي بمى٘ مماعؾت وكاٍ الى٣ل ما٢خا .
-2الترزُو ( ؤلاطو ) ٢ :ض يخُلب الخىٓيم ّ
الًبُي يغوعة الخهى٫ل ٖلى بطن ؾاب٢ ٤بل مماعؾت اليكاٍ ٞهى ،بظل٪
ّ
ّ
الترزيو َى جم٨حن ؤلاصاعة مً ّ
يك٩ل هٓاما ؤ٢ل ّ
الخضزل مؿب٣ا في
قضة مً اإلاى٘ اإلاُل . 3 ٤و الخ٨مت مً ٞغى هٓام
٦يٟيت ال٣يام ببٌٗ ألاوكُت التي جغجبِ بٟ٨الت الىٓام الٗام  ، 4مثا ٫طل ٪الخهى لٖ ٫لى بطن بٗغى ٞيلم ؤو مؿغخيت  5ؤو
الخهى لٖ ٫لى بطن باؾخسضام م٨براث الهىث في ألاٞغاح و اإلاىاؾباث  ،ؤو الخهى لٖ ٫لى جغزيو بٟخذ مدل 6ؤلاطن اإلاؿب٤
ّ
بالتزويض بالؿالح و اإلاٗضاث اإلاهىيت في ّ
اإلااؾؿاث الٗامت 7ؤو الترزيو بدياػة الؿالح و الظزحرة ،و طل ٪باليؿبت لؤلشخام
الُبيٗيحن 8و مىذ عزهت ّ
الهيض  ،ؤو ؤلاطن بال٣يام بالخمالث الٗامت ٖلى الخيىاهاث الًاعة و التي ج٩ىنل بةطن مؿب٤
إلاماعؾت َظا اليكاٍ. 9
ّ
و حضيغ بالظ٦غ ؤن ال٣اٖضة الٗامت هي ؤن ؤلاصاعة ال حؿخُي٘ ؤن جخضزل في اليكاٍ الٟغصر ؤو الخغياث ًٖ َغيٞ ٤غى هٓام
الترزيو بال بطا ؤحاػ لها اإلاكغٕ طل ٪نغاخت  ،و مً زم بطا جضزلذ ؤلاصاعة في الخغياث الٗامت ًٖ َغيٞ ٤غى هٓام
الترزيو صونل ؤن يجحز لها اإلاكغٕ ٞغى َظا ّ
الىٓام ٟٞي َظٍ الخالت ي٩ىنل جضزل ؤلاصاعة ٚحر مكغوٕ .و ٢ض طَب عؤر مً
ّ
ّ
ّ
ج٣ضيغيا بديث ي٩ىنل مً ؾلُت ؤلاصاعة ؤن جمىذ ؤو جمخى٘ ًٖ مىذ ّ
الترزيو ،
ال٣ٟه بلى ال٣ى٫ل بإهه بطا ٧ان الترزيو ؤلاصاعرل
خض ٦بحر مً هٓام الخٓغ ؤو اإلاى٘ . 10
ٞةن َظا الىىٕ مً الترازيو ي٩ىنل ؤقض زُىعة ٖلى الخغيت ،وَى ي٣ترب بلى ّل

 طاىري حسٌن  ،ادلرجع السابق  ،ص . 77 - 2ادلادة  62من القانوف رقم  3-0ادلتضمن توجيو النقل الربي و تنظيمو  ،ج ر  44لسنة . 200
 - 3عادؿ السعيد زلمد أبو اخلًن  ،ادلرجع السابق  ،ص . 279

 - 4سعيد السيد علي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 303
 - 5القانوف رقم  267-8ادلؤرخ يف  0أكتوبر  98ادلتعلق بصالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي فيما خيص الطرؽ و النقاوة و الطمأنينة العمومية
حيث تنص ادلادة  6أف  " :يضبط رئيس اجمللس الشعيب البلدي تنظيم العروض الفنية العمومية و يسلم الرخص القبلية لتنظيم العروض الفنية. "........
 - 6القانوف رقم  339 - 98ادلؤرخ يف  03نوفمرب  998الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على ادلنشات ادلصنفة و حيدد قائمتها ( اجلريدة الرمسية رقم
 ،82ص  ، ) 03حيث تنص ادلادة  " : 02ختضع كل منشأة موجودة ضمن قا ئمة ادلنشآت ادلصنفة قبل بداية عملها و حسب تصنيفها إما إىل ترخيص
و إما إىل تصريح. ".......
 - 7ادلادة  26من ادلرسوـ التنفيذي رقم  58 -96حيدد شروط تطبيق أحكاـ األمن الداخلي يف ادلؤسسة ادلنصوص عليها يف األمر رقم  24 -95ادلتعلق
حبماية األمالؾ العمومية و أمن األشخاص فيها  ،ج ر رقم  28لسنة . 996
 - 8ادلواد  76 ، 6و  9من ادلرسوـ التنفيذي رقم  96 -98احملدد لكيفيات تطبيق األمر  06 -97ادلتعلق بالعتاد احلريب و األسلحة الذخًنة  ،ج ر
عدد  7لسنة . 998
 - 9ادلادة  08من القانوف  07-04ادلتعلق بالصيد  ،ج ر  ،العدد  ، 5لسنة . 2004
الساب  ،ص . 9
 - 0دامي بلقاسم  ،النظاـ العاـ الوضعي و الشرعي و محاية البيئة  ،ادلرجع ؽ
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-3ؤلازُاع ّو
الؿابو  :ومٗىاٍ بم٩اهيت مماعؾت اليكاٍ الٟغصر في مىيىٕ مٗحن ٚحر مدٓىعل ٦ ،ما ال يكترٍ إلاماعؾخه ؾب٤
الخهى٫ل ٖلى ْبطن بظل ٪مً الؿلُاث اإلاسخهت  .و ل٨ىه بد٨م ّاجهاله اإلاباقغ ّ
بالىٓام الٗامٞ ، 1ةهه يجب ؤن هسُغ به
الؿلُاث الًبُيت اإلاسخهت مً ؤحل الاٖتراى ٖلى اليكاٍ في خاالث مٗيىت ؤو اجساط الاخخياَاث الالػمت التي جدى٫ل صونل
تهضيض الىٓام الٗام . 2و يالخٔ ؤهه ال يجىػل لجهت ؤلاصاعة ؤن جٟغى هٓام ؤلازُاع ٖلى مماعؾت خغيت مً الخغياث ًٖ َغي٤
الثدت يبُيت ألن ال٣اهىنل َى الظر يخٟ٨ل ٖاصة بظل ٪و يدضص الخغياث التي يٟغى ٖليها هٓام ؤلازُاع. 3
ّو
-4جنظُم النكاٍ  :هي ألاٖما ٫التي ج٣ىم بها الؿلُاث ؤلاصاعيت بٛغى جىٓيم ؤوكُت مٗيىت و طل ٪بىيٗها لخضابحر و ؤهٓمت
ّ
الخغياث في مجا ٫مٗحن  .و َظٍ ّ
ّ
الهىعة ؤ٢ل مؿاؾا بالخغياث
زانت جُبٖ ٤لى مماعس ي َظا اليكاٍ الٟغصر ؤو خغيت مً
بالهىعل ّ
الٗامت  4م٣اعهت ّ
الؿاب٣ت .
و٦ثحرة هي ألامثلت الخانت بدىٓيم اليكاٍ لظل ٪هظ٦غ ٖلى ؾبيل اإلاثا ٫جىٓيم خغ٦ت اإلاغوع 5و وكاٍ ّ
الى٣ل ؾىاء الى٣ل
الخًغرل ؤو الى٣ل الىٟعي ، 6و جىٓيم وكاٍ ألامً الضازلي في اإلااؾؿت الٗمىميت . 7
ج -اؾخػماُ ّو
ر ما َى ؤقض ٖىٟا و ٢ؿغا مً َظٍ الىؾيلت التي تهضص خغياث ألاٞغاص و
الهىة  :ال هجض في وؾاثل الًبِ ؤلاصاع ل
حٗض اٖخضاء ناعزا ٖلى خ٣ى٢هم؛ ألهىا َىا ؤمام ؤؾاليب ال٣هغ و اؾخٗما ٫ال٣ىة بل بحباع ألاٞغاص ٖلى الامخثا ٫لؤلهٓمت
٢ؿغا عٚما ٖنهم بهض ٝخمايت ّ
الىٓام الٗام . 8
و بىاء ٖلى امخياػاث الؿلُت الٗامت التي جخمخ٘ بها َيئاث الًبِ ؤلاصاعرل ٞهي مسىلت باللجىء بلى الخىٟيظ اإلاباقغ صونل
الظَاب بلى الً٣اء مؿب٣ا  ، 9و طل ٪مً ؤحل جٟاصر ؤو بنهاء اإلاؿاؽ بالىٓام الٗام  10ومثا ٫طل ٪اؾخٗما ٫الؿلُاث
الٗمىميت لل٣ىة اإلااصيت لخٟغي ٤مىاَىحن ؤ اصوا ب٢امت مؿحرة ،ولم ي٣ضمىا َلبا لئلصاعة ؤو ّ
11
٢ضمىٍ و عَ ٌٞلبهم
ع
وبن اؾخسضام ال٣ىة مً ٢بل ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعرل يجب ؤن يٗخبر بحغاء اؾختىاثيا ٞ ،ال يجب ؤن جلجإ ؤلاصاعة بليه بال
ّل
ّ
حٗض َظٍ الىؾيلت ؤ٦ثر وؾاثل ّ
بطا زبذ لها امخىإ ألاٞغاص ًٖ جىٟيظ بحغاءاث ّ
الًبِ
الًبِ بالُغي ٤الازخياعرل  ، 1لظلّ ٪ل

قضة و ٖىٟا ٖلى ّ
خغياتهم . 2

 -صالح يوسف عبد العليم  ،أثر القضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة  ،دار الفكر اجلامعي  ،مصر  ، 2007 ،ص . 287

2
طىراوي  ،القانوف اإلداري  ،الكتاب األوؿ  ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،عماف  ، 998 ،ص . 244
 ىاين علي ال ّ - 3سامي مجاؿ ال ّدين  ،ادلرجع السابق  ،ص . 354
 - 4عالء الدين عشي  ،مدخل القانوف اإلداري  ،اجلزء الثاين  ،دار اذلدى  ،اجلزائر  ، 20 0 ،ص . 4
5
طرؽ  ،ج ر رقم  ، 46العدد  ، 76لسنة . 2004
 ادلادتٌن  49و  9من ادلرسوـ التنفيذي رقم  38 -04حيدد قواعد حركة ادلرور عرب ال ّ - 6ادلادة  29و  43من القانوف  3-0ادلتضمن توجيو النقل الربي و تنظيمو  ،ج ر رقم  ، 44سنة . 200
 - 7ادلادة  07من ادلرسوـ التنفيذي رقم  58-96حيدد شروط تطبيق أحكاـ األمن الداخلي يف ادلؤسسة ادلنصوص عليها يف ادلرسوـ رقم  24-95ادلتعلق
حبماية األمالؾ العمومية و أمن األشخاص فيها  ،ج ر رقم  ، 28سنة . 996
 - 8عدناف الز ّفكة  ،ادلرجع السابق  ،ص . 50
 - 9زلمد الصغًن بعلي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 282
 - 0ناصر لباد  ،ادلرجع السابق  ،ص . 73
 ادلادة  9من قانوف العقوبات  ،القانوف رقم  28-89ادلعدؿ و ادلتمم مبوجب القانوف رقم  " : 9-9كل مظاىرة جترى بدوف ترخيص تعتربجتمهرا".
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زاجمت :
مً زال ٫ما ؾب ٤ؤواخىا ؤهه بطا ٧ان لهيئاث ّ
ر ّ
الؿلُت في بنضاع ألاوامغ التي جغاَا مىاؾبت ججاٍ ألاٞغاص
الًبِ ؤلاصاع ل
بما جمل٨ه مً وؾاثل ٢هض خمايت الىٓام الٗام و اإلادآٞت ٖليه ٞ ،ظل ٪ال يٗني ؤن لها الخغيت اإلاُل٣ت في طل ، ٪خيث
يجب ؤن جلتزم ؾلُت الًبِ ؤلاصاعرل في مماعؾتها الزخهاناتها بمجمىٖت مً الخضوص و الًىابِ و طل ٪ختى ال جى٣لب
وْيٟتها بلى وْيٟت اؾدبضاصيت تهضع خ٣ى١ل ألاٞغاص و خغياتهم .
و ؾيؿخٗغى ٞيما يلي ؤَم الىخاثج التي جىنلىا بليها مً زال ٫بدثىا َظا :
 جخ٣يض ؾلُت الًبِ بمبضؤ اإلاكغوٖيت قإنها في طل ٪قإن ؾاثغ ألاٖما ٫ؤلاصاعيتٞ ،يلؼم ؤن جغص ٖلى مدل حاثؼ ٢اهىهايبرعٍ  ،وؤن حؿتهضَ ٝيئاث ّ
و لؿبب ّ
ر الهض ٝالظر مً ؤحله مىدذ الازخهام و َى اإلادآٞت ٖلى
الًبِ ؤلاصاع ل
ّ
الىٓام الٗام .
 يترجب ٖلى بٖما ٫مبضؤ اإلاكغوٖيت الٗضيض مً ال٣يىص و الخضوص التي جغص ٖلى نالخياث الًبِ ؤلاصاعرل ٞ ،ى٣ٞاالخضعج يخٗحن ٖلى ؾلُت ّ
ل٣اٖضة ّ
الًبِ ؤن جغاعي ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت ألاٖلى  ،وطلٖ ٪ىض ٢يامها باؾخسضام نالخياتها .
٦ما يخٗحن ٖلى ؾلُاث ّ
الًبِ ؤلاصاعرل الالتزام باإلاباصت الٗامت لل٣اهىنل َ ًٗٞ ،غي ٤جل ٪اإلاباصت يخم وي٘ الخضوص
التي يجب ؤن يخىٖ ٠٢ىضَا جضزل ؾلُت الًبِ في خ٣ى١ل ألاٞغاص و خغياتهم و مً ؤمثلت َظٍ اإلاباصت  ،اإلابضؤ ال٣اثل
وؤن ال٣يىص الىاعصة ٖليها هي الاؾختىاء .
بإن الخغيت هي ألانل ّ ،ل
جخ٣يض ؾلُاث ّ
ّ
الًبِ ؤلاصاعرل بالهض ٝالظر حؿعى بليه و اإلاخمثل في خمايت الىٓام الٗام و مى٘ اهتها٦ه و ؤلازال٫
بهٞ ،ليـ لهيئاث ّ
ّ
مسههت ٨ٟٞ ،غة الىٓام
الًبِ ؤلاصاعرل اؾخسضام ؾلُاتها لخد٣ي ٤ؤَضا ٝؤزغيل ألن ؤَضاٞها
الٗام حٗخبر مً ألا٩ٞاع اليؿبيت طاث اإلاضلى٫ل الٗام و اإلاغنل ٞ ،هي ٨ٞغة ٚحر مؿخ٣غة .
نابمت اإلاغاحؼ :
 /1اإلاغاؾُم و الهىانيو :
ل اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م 95ل-ل363ل اإلااعر في 11ل صيؿمبر 1989ل(لج ع ع٢م 4ل لؿىت 1989ل)لاإلاٗض ٫و اإلاخمم بمىحب ٢اهىن19-91ل اإلااعر في 02ل صيؿمبر 1991ل اإلاخٗل ٤باالحخماٖاث و اإلآاَغاث الٗمىميتل(لج ع ع٢م 62ل لؿىت 1991ل)ل.ل
ل ال٣غاع ع٢م 1520ل اإلااعر في 19حىيليت 1999ل الهاصع ًٖ والي واليت ؾُي ٠يخًمً مى٘ ؾ٣ي ألاعاض ي الٟالخيت باإلاياٍال٣ظعة ٖبر ٧امل ب٢ليم الىاليت .ل
ل اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م 184-93ل اإلااعر في 27ل حىيليت 1993ل يىٓم بزاعة الضجيج (لج ع ع٢م 50ل ٫ؾىت 1993ل)ل.لل ال٣اهىن ع٢م -14ل 01لل اإلااعر في 19ل ؤوث 2001ل اإلاخٗل ٤بدىٓيم خغ٦ت اإلاغوع  ،الُغ ١و ؾالمتها و ؤمنها (ل ج ع ع٢م 46للؿىت 2001ل)لل.ل

 طاىري حسٌن  ،ادلرجع السابق  ،ص . 78 - 2عالء الدين عشي  ،ادلرجع السابق  ،ص . 42
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ل ال٣اهىن ع٢م -89ل 28ل اإلااعر في 31ل صيؿمبر (1989ل ج ع ع٢م 04ل )ل اإلاٗض ٫و اإلاخمم بمىحب ٢اهىن -91ل 19ل اإلااعر في 2لصيؿمبر 1991ل اإلاخٗل ٤باالحخماٖاث و اإلآاَغاث الٗمىميت (لج ع ع٢م 62ل)ل .لل
ل ال٣اهىن ع٢م 13-01ل اإلاخًمً جىحيه الى٣ل البرر و جىٓيمه  ،ج ع44ل لؿىت 2001ل.لّ
ل ال٣اهىن ع٢م 267-81ل ّاإلااعر في 10ل ؤ٦خىبغ 1981ل اإلاخٗل ٤بهالخياث عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضر ٞيما يسو الُغ ١و
الى٣اوة و الُمإهيىت الٗمىميت .ل
لال٣اهىن ع٢م 98ل-ل339ل اإلااعر في 03ل هىٞمبر 1998ل الظر يًبِ الخىٓيم الظر يُبٖ ٤لى اإلايكاث اإلاهىٟت و يدضص٢اثمتها (ل الجغيضة الغؾميت ع٢م 82ل )ل -ل اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م -96ل 158ل يدضص قغوٍ جُبي ٤ؤخ٩ام ألامً الضازلي في
اإلااؾؿت اإلاىووم ٖليها في ألامغ ع٢م -95ل 24ل اإلاخٗل ٤بدمايت ألامال ٥الٗمىميت و ؤمً ألاشخام ٞيها  ،ج ع ع٢م 28ل
لؿىت 1996ل.ل
ل اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م -98ل 96ل ّاإلادضص ل٨يٟياث جُبي ٤ألامغ -97ل 06لل اإلاخٗل ٤بالٗخاص الخغبي و ألاؾلخت الظزحرة ج ع
ٖضص 17ل لؿىت 1998ل.ل
ل ال٣اهىن ع٢م 07-04ل اإلاخٗل ٤بالهيض  ،ج ع  ،الٗضص 51ل  ،لؿىت 2004ل.لل ٢اهىن الٗ٣ىباث ع٢م 28-89ل اإلاٗض ٫و اإلاخمم بمىحب ال٣اهىن ع٢م 19-91ل.ل /2الٌخب باللؿت الػغبُت :
ل ؤخمض مديى  ،مدايغاث في اإلااؾؿاث ؤلاصاعيت  ،جغحمت ّمدمض ٖغاب نانيال  ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت 4 ٍ ،ل ،
الجؼاثغ ،ل2006ل.ل
ل خؿام مغس ي  ،الخىٓيم ال٣اهىوي للًبِ ؤلاصاعر  ،صاع الجامٗت الجضيضة  ،ؤلاؾ٨ىضعيت  ،مهغ 2011 ،ل.لل نالح يىؾٖ ٠بض الٗليم  ،ؤزغ الً٣اء ؤلاصاعر ٖلى اليكاٍ ؤلاصاعر للضولت  ،صاع ال٨ٟغ الجامعي  ،مهغ 2007 ،ل.لل َاَغر خؿحن  ،ال٣اهىن ؤلاصاعر و اإلااؾؿاث ؤلاصاعيت  ،صاع الخلضوهيت لليكغ والخىػي٘  ،الجؼاثغ 2007،ل.لل ؾالم بً عاقض الٗلىر  ،الً٣اء ؤلاصاعر  ،صعاؾت م٣اعهت  ،صاع الث٣اٞت لليكغ و الخىػي٘  ،ج 1ل ٖ ،مان 2009 ،ل.لل ؾليمان مدمض الُماور  ،الىٓغيت الٗامت ال٣غاعاث ؤلاصاعيت  ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي َ ،بٗت مى٣دت  ،مهغ 2006 ،ل.لل ؾٗيض الؿيض ٖلي  ،ؤؾـ و ٢ىاٖض ال٣اهىن ؤلاصاعر  ،صاع ال٨خاب الخضيث  ،مهغ 2009 ،ل.لل ٖاص ٫الؿٗيض مدمض ؤبى الخحر ،الًبِ ؤلاصاعر و خضوصٍ  ،قغ٦ت مُاب٘ الضويجي  ،مهغ 1993 ،ل.لل ٖبض الغئوَ ٝاقم بؿيىوي  ،هٓغيت الًبِ ؤلاصاعر في الىٓم الىيٗيت اإلاٗانغة و الكغيٗت ؤلاؾالميت  ،صاع ال٨ٟغالجامعي 1 ٍ ،ل  ،مهغ . 2008 ،ل
ل ٖبض الٛني بؿيىوي ٖبض هللا  ،الً٣اء ؤلاصاعر  ،ميكإة اإلاٗاع ، ٝمهغل 1997 ،ل.ل-ل ٖالء الضيً ٖص ي  ،مضزلل ال٣اهىن ؤلاصاعر  ،الجؼء الثاوي  ،صاع الهضي  ،الجؼاثغ 2010 ،ل.ل
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ل ٖضهان الؼه٨ت  ،ؾلُت الًبِ ؤلاصاعر في اإلادآٞت ٖلى حما ٫اإلاضن و عوائها  ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢يت 1 ٍ ،ل ،لبىان 2011 ،ل.ل
ل ٖماع بىييا ، ٝالىححز في ال٣اهىن ؤلاصاعر  ،حؿىع لليكغ و الخىػي٘ 2 ٍ ،ل ،ل الجؼاثغ 2007 ،ل.لل ٖماع ٖىابضر  ،ال٣اهىن ؤلاصاعر  ،ج 2ل  ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت 5 ٍ ،ل  ،الجؼاثغ 2008 ،ل.لل ٖماع بىييا ، ٝصٖىي ؤلالٛاء  ،حؿىع لليكغ و الخىػي٘ 1 ٍ ،ل  ،الجؼاثغ 2009 ،ل.لل ٖلي ٖبض الٟخاح مدمضل ،الىححز في الً٣اء ؤلاصاعر  ،صعاؾت م٣اعهت  ،صاع الجامٗت الجضيضة  ،مهغ 2009 ،ل.لل مدمض عٗٞذ ٖبض الىَاب  ،الً٣اء ؤلاصاعر  ،ال٨خاب ألاو ، ٫مبضؤ اإلاكغوٖيت و جىٓيم الً٣اء ؤلاصاعر  ،ميكىعاثالخلبي الخ٣ى٢يت 1 ٍ ،ل  ،مهغ 2006 ،ل.لل
ل َاوي ٖلي الُهغاور  ،ال٣اهىن ؤلاصاعر  ،ال٨خاب ألاو ، ٫م٨خبت صاع الث٣اٞت لليكغ و ا٫جىػي٘ ٖ ،مان 1998 ،ل.لل هامع لباص  ،الىححز في ال٣اهىن ؤلاصاعر  ،مسبر الضعاؾاث الؿلى٦يت و الضعاؾاث ال٣اهىهيت 2 ٍ ،ل  ،الجؼاثغ 2007 ،لخؿام مغس ي  ،الخىٓيم ال٣اهىوي للًبِ ؤلاصاعر  ،صاع الجامٗت الجضيضة  ،ؤلاؾ٨ىضعيت  ،مهغ 2011 ،لل.ل
 /3الٌخب باللؿت الكغنؿُت :
- Jean Morane , Libertés Publiques , 6 éme édition ,Dalloz , Paris , 2001 .
- Henri OBERDORF , Droits de L'homme et Liberté Fondamentales , 2 éme édition , Alpha ,
Paris, 2010.
- M. HAURIOU , Précis de droit constitutionnel , Sirey , Paris , 1929 .
- Marcel Waline , Traite Elémentaire de droit administratif , 6 éme édition , Librairie de recueil ,
Paris , 1950.
- G . BURDEAU , Traité de science politique , ed , 1959.

 /4مىانؼ الانترنذ :
- www.Tomohna.com, Novembre , 2014 .
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الًماناث الهانىنُت في مىاحهت ؾلُت غهاب هُئاث الًبِ الانخهاصي
الباخثت خضاصي نػُمت حامػت غبض الغخماو ميرة بجاًت

اإلالخو:
جىضعج ؾلُت الٗ٣اب اإلامىىخت للهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ٞيما يؿمى بالىحه الجضيض للضولت ،ومً ؤحل جد٣ي٣ها ألاَضاٝ
والٟاٖليت اإلاغحىة ٧ان البض ٖليها مً اخترامها للًماهاث ألاؾاؾيت للخ٣اض ي.
لظل ٪حاءث الىهىم الخإؾيؿيت لهظٍ الهيئاث جداو٫ل في ٧ل مغة ج٨غيـ َظٍ الًماهاث ال٣اهىهيت ؾىاء اإلاىيىٖيت
منها ؤوؤلاحغاثيت ،ل ً٨جُبي٣ها مً الىاخيت الٟٗليت يثحر الٗضيض مً ؤلاق٩االث ال٣اهىهيت.
ؤمام َظا الىي٘ يب٣ى ٖلى اإلاكغٕ ؤن يدضص بك٩ل واار ٦يٟيت جُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىنل الجؼاجي ٖلى الؿلُاث ؤلاصاعيت
اإلاؿخ٣لت ،لًمان الاؾخ٣غاع ال٣اهىوي.
Résumé:
Le pouvoir répressif des autorités administratifs indépendantes fait partie de ce qu’on
appel « le nouveau visage de l’Etat » afin d’atteindre l’efficacité requise, il a était nécessaire de
respecter les garanties fondamentales.
Alor, vinrent les textes constitutifs de ces organes essayer a chaque fois de consacrée ces
garanties, que ce soit de fond ou procédurale, mais leur application posent beaucoup de
problèmes.
Pour faire face, il est nécessaire pour le législateur de déterminer et clairement la manière
d’application des règles de droit pénal sur les autorités administratives indépendantes. Pour
garantir la stabilité juridique.

اإلاهضمت:
إلاا وعزذ الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت الازخهام اإلاسى ل ٫ج٣ليضيا لل٣اض يٞ ،ةن الٗ٣ىباث التي جىٗ٢ها جضزل في الخضوص
التي يسً٘ لها ال٣اهىنل الجىاجي ،وهي يغوعة اخترام مجمىٖت مً الًماهاث مغجبُت بال٣اهىنل الجىاجي )1( ،و٢ض ؤ٦ض اإلاجلـ
ر للهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت لبٌٗ اإلاباصت لخٟاصر اهتها٥
الضؾخىعر في بٌٗ ٢غاعاجه يغوعة بزًإ الىٓام ال٣معي ؤلاصاع ل
ر َاب٘ ال٣ؿىة الظر
 ١ألاشخام اإلاخابٗحن والخٗؿٞ ٠يها ،هٓغا ل٩ى لن الٗ٣ىباث الغصٖيت بصاعيت ٧اهذ ؤم جإصيبيت جدى ل
خ٣ى ل
1

- ZOUAIMIA (R), « Les garantie du procès équitable devant les autorités administratives indépendantes », Revue
Académique de la Recherche Juridique ,N° 01, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de
Abderrahmane Mira, Bejaia,2013, p 05.
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مً قإهه اإلاؿاؽ بد٣ى١ل مً جىٖ ٘٢ليهم جد٣ي٣ا للكٟاٞيت ،وجخمثل َظٍ اإلاباصت في الًماهاث ال٣اهىهيت ،اإلاىيىٖيت
(اإلابدث ألاو٫ل) منها ،وؤلاحغاثيت (اإلابدث الثاوي) يماها لخ٣ى١ل ألاٖىان الا٢خهاصيحن اإلاسالٟحن ،يض حٗؿَ ٠ظٍ الهيئاث.
اإلابدث ألاوُ :الًماناث اإلاىيىغُت.
البض مً بزًإ ؾلُت الٗ٣اب لًماهاث ٢اهىهيت مىيىٖيت م٨غؾت في ال٣اهىنل الجؼاجي اإلاخمثلت في مبضؤ الكغٖيت
(اإلاُلب ألاو٫ل) ،ومبضؤ شخهيت الٗ٣ىبت (اإلاُلب الثاوي) ،بلى حاهب اخترام مبضؤ الخىاؾب (اإلاُلب الثالث) ،ومبضؤ ٖضم
الغحٗيت (اإلاُلب الغاب٘).
اإلاُلب ألاوُ :مبضؤ الكغغُت.
يٗخبر مبضؤ الكغٖيت مً ؤَم اإلاباصت التي ي٣ىم ٖليها ال٣اهىنل الجؼاجيٞ ،هى يٗني ؤن ال حغيمت وال ٖ٣ىبت بال بىو ٢اهىوي،
 1996في اإلااصة 142مىه )1( ،اإلااصة ألاولى مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث٦ )2( ،ما
يدضص جل ٪الجغيمت والجؼاء اإلا٣غعل لها ،هو ٖليه صؾخىعل
 ،1789ويُل ٤ال٣ٟه ٖلى َظا اإلابضؤ ٖباعة ؤ٦ثر ص٢ت وهي :ال حغيمت وال
ههذ ٖليه اإلااصة 5مً بٖالن خ٣ى١ل ؤلاوؿان واإلاىاًَ
ٖ٣ىبت وال بحغاءاث بال ب٣اهىن )3( ،وَظا اإلابضؤ يخ٩ى لن مً:
الكغع ألاوُ :قغغُت اإلاسالكاث ؤلاصاعٍت.
بن حىَغ اإلاسالٟت ؤلاصاعيت يخمثل في طل ٪الؿلى ٥اإلاسال ٠للىو ال٣اهىوي الظر يٗا٢ب ٖليه بجؼاء بصاعر ،ومبضؤ
اإلاكغوٖيت ي٣خط ي ج٣ييض َظٍ الؿلُت ب٣يضيً ؤؾاؾيحن )4( ،وَما :بلؼاميت الخجغيمَ ،ظا ألازحر الظر يؿخىحب ؤيًا جىاٞغ
ًل
اٖخضاء
ؤمغيً وَما :وحىب ؤن ج٩ىنل اإلاهلخت اإلادميت حضيغة بالخمايت ال٣اهىهيت٦ )5( ،ظل ٪وحىب ؤن يمثل الؿلى ٥اإلاجغم
خ٣ي٣يا ٖلى اإلاهلخت اإلادميت ٢اهىها٦ )6( ،ظل ٪بلؼاميت جدضيض اإلاسالٟاث ؤلاصاعيت ،وَظا اإلابضؤ ي٣خط ي ؤيًا ؤن جدضص
الىهىم ال٣اهىهيت الصخو الظر جىٖ ٘٢ليه الٗ٣ىبت ،مثا ٫ما جم ج٨غيؿه في مجا ٫البىعنت اإلااصة 53مً اإلاغؾىم
()7
الدكغيعي ع٢م.10-93
 -1أنظر المادة  142من دستور  28نوفمبر  ،1996المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 ،438 -98مؤرخ في 07

ديسمبر  ،1996ج.ر.ج.ج عدد  ،76صادر سنة  ،1996المتمم بموجب القانون رقم  ،03-02المؤرخ في  10أفريل ،2002
ج.ر.ج..ج عدد  ،25صادر سنة  ،2002المعدل بموجب القانون رقم  ،19 -08المؤرخ في  15نوفمبر  ،2008ج.ر.ج.ج
عدد  ،63صادر في  16نوفمبر .2008
 -2المادة  01من األمر رقم  ،156-66المؤرخ في  08جوان  ،1966المتضمن قانون العقوبات ،المعدل والمتمم بالقانون رقم

 ،15-04المؤرخ في  10نوفمبر  ،2004ج.ر.ج.ج عدد  ،71صادر في  15نوغمبر.2004

3

- KOERING (J-R), SEUVIC (J-F), « Droits fondamentaux Criminels », AJDA, Edition Dalloz, 2007,p 107 .
- DEGOFFE) M(, Droit de la sanction non pénal, Eonomica, Paris, 2000,p 76 .

4

 -5محمد باىي يونس ،الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية العامة (الغرامة ،الحل ،الوقف ،اإلزالة ،سحب والغاء

التراخيص ) ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،كمية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص .94
- DELMAS-MARTY(M), TEITGEN-COLLY(C), punir sans juger ? De la répression administrative au
droit administrative pénal, Economica, Paris, 1992, p 56.
7
ومتمم
 انظر المادة  53من المرسوم التشريعي رقم  10-93ج ر .ج.ج عدد  ،34صادر في  23ماي ّ ،1993معدل ّ
6

مؤرخ في  17فيفري  ،2003ج
مؤرخ في  10جاتفي ّ ،1996
ومتمم بالقانون رقم ّ ،04-03
باألمر رقم ّ ،10-96
معدل ّ
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الكغع الثاني :قغغُت الػهىباث ؤلاصاعٍت.
حٗخبر قغٖيت الٗ٣ىباث الك ٤الثاوي مً مبضؤ الكغٖيت الظر يٗض مً ؤَم الًماهاث اإلاٟ٨ىلت صؾخىعياٞ ،هى يٗني ؤن ال
حغيمت وال ٖ٣ىبت بال بىو ٢اهىوي قغعي يدضص لظل ٪الجغيمت والجؼاء اإلا٣غعل لها ،زالٞا لل٣اض ي الجؼاجي الظر يُب ٤مبضؤ
الكغٖيت بمٟهىمها الًي ،٤وباليؿبت بلى الٗ٣ىباث التي جسخو ؾلُاث الًبِ بخى٢يٗها ،هجض ؤن ال٣اهىنل اإلاىٓم لها لم
يدضص ألاٗٞا ٫التي جدىاؾب مٗها ،وجىدهغ جل ٪الٗ٣ىباث في الخٗلي ٤ال٨لي ؤو الجؼجي وختى ؤلاهظاع ،وبالخالي جب٣ى لؿلُت
الًبِ الخغيت الخامت في ازخياع بخضاَا لخُبي٣ها ٖلى ؤر ٗٞل ي٣ىم به ؤخض اإلاخٗاملحن الا٢خهاصيحن ،بطا عؤث ؤهه يمثل
مسالٟت للىهىم الدكغيٗيت الخىٓيميت ،ومثا ٫طل ٪الٗ٣ىباث التي جىٗ٢ها لجىت جىٓيم ٖملياث البىعنت ،واللجىت
()1
اإلاهغٞيت ،والتي جتراوح بحن ؤلاهظاع وسخب الاٖخماص ٞيما يسو الٗ٣ىباث ٚحر اإلااليت.
اإلاُلب الثاني :مبضؤ شخهُت الػهىبت ؤلاصاعٍت.
جسً٘ الٗ٣ىباث الجؼاثيت إلابضؤ الصخهيت اإلا٨غؽ ٢اهىها وصؾخىعيا ،والظر ي٣خط ي ؤهه ال يؿإ ًٖ ٫الجغيمت ؤو اإلاسالٟت
بال مً اعج٨بها ؤو قاعٞ ٥يها ٞدؿب )2( ،وَى مبضؤ مٗتر ٝبه في ال٣اهىنل الجؼاجي ً٦ماهت يض الٗ٣ىباث اإلا٣غعة ،ؤما في اإلاجا٫
ؤلاصاعرل ٞلم يٓهغ بال خضيثا ،وختى في الضؾخىعل خيث جىو اإلااصة 142مىه ٖلى ؤن الٗ٣ىبت الجؼاثيت جسً٘ إلابضؤ الصخهيت؛
ٞالٟٗل ال يٟ٨ي ؤن ي٩ىنل مٗغٞا بهٟت واؾٗت ل٩ي يٗا٢ب ٖليه بل يجب مٗغٞت ٞاٖلهٞ ،اإلابضؤ ي٣خط ي بهؼا ٫الجؼاء ٖلى
الصخو مغج٨ب الجغيمت ؤو اإلاسالٟت )3( ،ويكخمل َظا اإلابضؤ ٖلى:
الكغع ألاوُ :ؤشخام الػهىبت ؤلاصاعٍت.
تهض ٝالٗ٣ىبت التي جىٗ٢ها الهيئت ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت بلى عصٕ الصخو اإلاؿاو ٫الظر ٢ض ي٩ىنل شخها َبيٗيا ؤو مٗىىيا،
واإلاخمثل في اإلااؾؿت خؿب اإلااصة 03مً ألامغ ع٢م 03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت اإلااؾؿت« بإنها ًل شخو َبُعي ؤو مػنىي ؤًا
ًانذ َبُػخه ًماعؽ بهكت صابمت نكاٍ ؤلانخاج ؤو الخىػَؼ ؤو الخضماث ؤو الاؾخيراص» ،ؤما في اإلاجا ٫اإلااليٞ ،هم الىؾُاء
في ٖملياث البىعنت ،وَم ؤشخام مٗىىيىن٦ )4( ،ظل ٪ألامغ باليؿبت لل٣اهى لن اإلاهغفي ٞخُبٖ ٤لى البىى ٥واإلااؾؿاث

ر.ج.ج عدد  ،11صادر في ( 2003استدراك في ج ر.ج.ج ،عدد  32صادر في  07ماي .)2003
1
بالنقد والقرض ،ج .ر.ج.ج عدد ،52
المؤرخ في  26أوت  ،2003المتعمّق ّ
 انظر المادة  114من قانون رقم ّ ،11–03مؤرخ في  22جويمية  ،2009المتضمن قانون المالية
الصادر في  27أوت ّ ،2003
متمم باألمر رقم 01-09ـ ّ
معدل و ّ

مؤرخ في 26
تّ
الكميمي لسنة  ،2009ج .ر.ج.ج عدد  ،44صادر في  26جويميةّ ،2009
ومتمم باألمر رقم ّ 04-10
معدل ّ
مؤرخ في  30ديسمبر ،2013
متمم بالقانون رقم ّ 08-13
أوت  ،2010ج.ر.ج.ج عدد  ،50صادر في أول سبتمبر ّ ،2010
يتضمن قانون المالية لسنة  ،2014ج .ر.ج.ج عدد  ،68صادر في  31ديسمبر 2013؛ والمادة  55من المرسوم التشريعي

المتمم ،المتعمق ببورصة القيم المنقولة ،المرجع السابق.،
 ،10-93المؤرخ في  23ماي ،1993
ّ
المعدل و ّ
 -2عبد اهلل سميمان ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،الجزء الثاني ،الجزاء الجنائي ،د م ج ،الجزائر ،1999 ،ص .421

3

- PRALUS-DUOUY )J(, « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaine autorités
administratives indépendantes », RFDA ? N° 3, 2003, p567.

المعدل
 -4انظر المواد  6و 53من المرسوم التشريعي  ،10-93المؤرخ في  23ماي  ،1993المتعمق ببورصة القيم المنقولة،
ّ
المتمم ،المرجع السابق.
و ّ
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اإلااليت ألنها جإزظ َاب٘ الكغ٦ت خؿب اإلااصة 83مً ألامغ ع٢م 11-03اإلاخٗل ٤بالى٣ض وال٣غى ،ؤما في مجا ٫الُا٢ت )1( ،ومجا٫
اإلاىانالث الؿل٨يت والالؾل٨يتٞ )2( ،الصخو اإلاؿاوَ ٫ى اإلاخٗامل.
الكغع الثاني :مؿؤولُت الصخو اإلاػنىي.
ختى يؿإ ٫الصخو اإلاٗىىرل ٖما و ٘٢مً ؤخض ممثليه مً مسالٟاث ،يجب ؤن ي٩ىنل َظا ألازحر ٢ض اعج٨ب اإلاسالٟت ؤزىاء
مماعؾت الٗمل باؾم الصخو اإلاٗىىرل ولخؿابه ،ل ً٨بطا ججاوػل خضوص ازخهانه ال يؿإ ٫الصخو اإلاٗىىرل بل ؾيخدمل
وخضٍ جبٗت طل ،٪ؤما بطا ٧اهذ بمىا٣ٞت مً مجلـ بصاعة الصخو اإلاٗىىرل ٞةن مؿاوليت َظا ألازحر ٢اثمت.
ؤما ٞيما يسو مبضؤ الصخهيت ٣ٞض التزم اإلاكغٕ بخ٨غيؿه ،وطل ٪مً زال ٫مساَبخه لكغ٧اث الخإمحن و/ؤو بٖاصة
الخإمحن ،وٞغوٕ الكغ٧اث ألاحىبيتٞ ،منها ٖ٣ىباث جمـ الكغ٧اث ٦إشخام مٗىىيحن ٧الٗ٣ىباث اإلااليت ،سخب الاٖخماص،
ي ال يم ً٨لىا
وجدىيل مدٟٓت الٗ٣ىص وٖ٣ىباث جمـ ألاشخام الُبيٗيحن اإلاؿحريً للكغ٦ت ٧الخى٢ي ،٠بال ؤن َىا ٥ؤزغ ل
الجؼم ٖلى مً جى٧ ٘٢اإلهظاع ،والخىبيشٞ ،يم ً٨جى٢يٗها ٖلى الكغ٧اث ٦إشخام مٗىىيحن و٦ظا اإلاؿحريً ٦إشخام
َبيٗيحن ،وٖلى ٚغاع الدكغيٗاث اإلا٣اعهت ؤ٢غ اإلاكغٕ الجؼاثغرل بمبضؤ اإلاؿاوليت الجؼاثيت لؤلشخام اإلاٗىىيحن واهخ٣ل مً
الغ ٌٞال٨لي لهظٍ ال٨ٟغة بلى ج٨غيؿها ٗٞليا بمىحب حٗضيل ٢اهىنل الٗ٣ىباث مً خيث الجؼاء ،وحٗضيل ٢اهىنل ؤلاحغاءاث
 2014مً خيث ؤلاحغاء مخبٗا في طل ٪اإلاكغٕ الٟغوس ي الظر ؤ٢غ َظٍ اإلاؿاوليت نغاخت )3(،في ٢اهىنل الٗ٣ىباث
الجؼاثيت ؾىت
ٞ ،1992اؾخدضر اإلاكغٕ الجؼاثغرل مؿاوليت حؼاثيت مدضصة مً هاخيت ألاشخام والجغاثم،
الجضيض الهاصع بخاعيش/12/16
ومكغوَت إلٖمالها بإن جغج٨ب لخؿاب الصخو اإلاٗىىر ،بىاؾُت ؤًٖاثه ؤو ممثليه ،صونل ؤن جىٟي مؿاوليت ألاشخام
الُبيٗيحن ٞاٖلحن ؤنليحن ٧اهىا ؤم قغ٧اء في الجغيمت التي يؿإٖ ٫نها الصخو اإلاٗىىر ،وَظا ما ههذ ٖليه اإلااصة 51م٨غعل
مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث.
اإلاُلب الثالث :مبضؤ جناؾب الػهىبت ؤلاصاعٍت.
ي٣ط ى بمبضؤ الخىاؾب ،بإن ال حؿغ ٝالهيئت اإلاٗىيت بخى٢ي٘ الجؼاء وال جلجإ بلى الٛلى في ج٣ضيغٍ ،وبهما ٖليها ؤن جسخاع
الجؼاء الًغوعرل واإلاىاؾب إلاىاحهت الخ٣هحر اإلاغج٨ب ،والخىاؾب مبضؤ ٖ٣ابي يُب ٤في اإلاىاص الجؼاثيت٢ ،ض ٦غؾه اإلاجلـ
 )4( ،127وإلٖما ٫مبضؤ الخىاؾب في هُا ١الٗ٣ىباث التي جىٗ٢ها
الضؾخىعر ألو٫ل مغة ٖلى اإلااصة الجؼاثيت في ٢غاعٍ ع٢م-80
الهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت يجب اخترام ؤمغيً َما:

 -1المواد من  2و  148و 149من القانون  ،01-02المؤرخ في  05فيفري  ،2002المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة
القنوات ،ج.ر.ج.ج عدد  ،08صادر في سنة .2002
 -2المواد  35 ،09و  36من األمر رقم  ،03-2000مؤرخ في  03أوت  ،2000المتعمق بالبريد والمواصالت السمكية
يتضمن قانون المالية لسنة
معدل بالقانون رقم  24-06مؤرخ في  26ديسمبر،2006
ج.ر.ج.ج عدد  48لسنة ّ ،2000
ّ
 ،2007ج.ر.ج.ج عدد  ،85صادر في  27ديسمبر .2006
 -3عمر بن سالم ،المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي ،واقع قانون العقوبات الفرنسي ،دار النيضة العربية ،مصر،1995 ،
ص .13

4

- C. .Const, DC N° 80-127, du 19 et 20 janvier1981, relative a la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté
des personnes, www.Conseil-constitutionnel.fr.
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الكغع ألاوُ :الالتزام باإلاػهىلُت في ازخُاع الػهىبت ؤلاصاعٍت:
ه٣هض بىحىب ج٣يض َيئاث الًبِ الا٢خهاصر باإلاٗ٣ىليت بهظا الالتزام ا٢تران حجم الٗ٣ىبت بمضي زُىعة الٟٗل
خض ؤ٢ص ى للٗ٣ىبت ال يم ً٨ججاوػٍٞ ،ؿلُاث الًبِ يجب ؤن جبدث ًٖ هُ٣ت
اإلاغج٨ب )1( ،وطل ٪مً زال ٫ج٨غيـ ّل
ر بحن الٗ٣ىبت التي ؾخىٗ٢ها والٟٗل اإلا٣ترٝ؛ خيث ؾب ٤إلاجلـ الضولت الٟغوس ي ؤن ز٣ٖ ٌٟىبت وٗ٢ها اإلاجلـ
الخىاػ ل
()2
ر مً 5ماليحن ٞغه٧ ٪ى لن الٗ٣ىبت ال جخالءم م٘ الخُإ اإلاغج٨ب ؤو في ْل ٚياب ٖ٣ىباث مدضصة،
ألاٖلى للؿمعي البهغ ل
()3
وي٩ى لن ٖلى الهيئت اخترام َظا اإلابضؤ ًٖ َغي ٤ججاوػل الخض ألا٢ص ى اإلاىهىم ٖليه ،ؤو مً زال ٫ج٨غيـ مبضؤ الٗ٣ىباث
الخ٨ميليت اإلااصة٣ٞ /45غة ؤزحرة مً ألامغ ،03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،بياٞت بلى الٓغو ٝاإلاديُت بمغج٨ب اإلاسالٟت والٓغوٝ
اإلاكضصة ٣٦ضم اإلاماعؾت وَى ل ٫مضتها واحؿإ هُا٢ها٦ ،ظل ٪يىٓغ بلى ؾلى ٥مغج٨ب اإلاماعؾت اإلا٣يضة للمىاٞؿت وحكضص بطا
٧ان لهاالء هيت و٢هض ج٣ييض اإلاىاٞؿت.
الكغع الثاني :غضم الجمؼ بيو الػهىباث.
يٗىص ؤنل َظا الالتزام بلى اإلابضؤ ال٣اهىوي « امخناع غهاب اإلاتهم غن قػل ؤيثر من مغة» باٖخباع ؤن ٧ل ألاٗٞا ٫بطا جم
حمٗها في همىطج واخض وصونل جٟغ٢ت في الٗ٣ىباثٞ ،الىديجت هي اػصواحيت الٗ٣اب ٖلى ٗٞل واخض باإلاٗا٢بت ٖليه بالىٓغ بلى
ازخهام الهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت وازخهام ٢اهىنل الٗ٣ىباثٗ٦ )4( ،ضم الجم٘ بحن الٗ٣ىباث التي يىٗ٢ها مجلـ
اإلاىاٞؿت ؤو الؿلُاث الُ٣اٖيت ألازغي ،م٘ جل ٪التي يىٗ٢ها ال٣اض ي الجىاجي ،ومغصٍ ؤنهما يخ٣اؾمان َضٞا مكتر٧ا ٞيما
بينهما وَى جغ٢يت ألاؾىا ١الخىاٞؿيت٨ٞ ،الَما ي٨مل آلازغ ٖلى خض حٗبحر ألاؾخاط عقيض ػوايميتٌ ":كٌالو وحهيو لػملت
واخضة في نانىو الًبِ الانخهاصي" )5( ،ول ً٨اإلاك٩لت التي جثاع جخمثل في مضي بم٩اهيت َيئاث الًبِ الُ٣اٖيت مً
مٗا٢بت ٖىنل ا٢خهاصر يضزل في ازخهانها ،و٢ض ؾب ٤إلاجلـ اإلاىاٞؿت مٗا٢بخه ،وال هجض حىابا لهظا ألازحر؛ طل ٪ؤن
اإلاكغٕ لم يهخم بُبيٗت الٗال٢ت التي مً اإلاٟغوى ؤن جغبِ بحن َظٍ الهيئاث ًٖ َغي ٤ؤلازُاع باؾختىاء ال٣اهىنل اإلاخٗل٤
بالبريض واإلاىانالث وال٣اهىنل اإلاخٗل ٤بال٨هغباء والٛاػ ،بياٞت بلى ٖضم الجم٘ بحن الٗ٣ىبت ؤلاصاعيت والجىاثيت،ول ً٨اؾختىاء

 -1تواتي نصيرة" ،مدى تحقيق محاكمة عادلة أمام السمطات اإلدارية المستقمة" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،المجمد ،06
عدد  ، ،2012 ،02ص .128
 -2عمى عكس النصوص القانونية األخرى أين تكون العقوبات فييا محددة مثال المادة

 57من أمر  03-03مؤرخ في 19

جويمية  ،2003المتعمق بالمنافسة ،ج .ر.ج.ج عدد  ،43صادر في  20جويمية  ،2003يمغي األمر رقم  ،06-95مؤرخ في

ومتمم بالقانون رقم 12-08
 25جانفي  ،1995المتعمق بالمنافسة ،ج .ر.ج.ج عدد  ،09صادر في  8فيفري ّ ،1995
معدل ّ
المؤرخ في 05
المؤرخ في  25جوان  ،2008ج .ر.ج.ج عدد  ،36صادر في  02جويمية  ،2008و بالقانون رقم 05-10
ّ
ّ
أوت  ،2010ج.ر.ج.ج عدد  ،46صادر في  18أوت .2010

المتمم،
 -3انظر المواد 62 ،61 ،56 :من األمر ،03-03المؤرخ في  19جويمية  ،2003المتعمق بالمنافسة،
ّ
المعدل و ّ
المرجع السابق.

4

- ROBERT (J-H), « Application ou non application de la règle non bis in idem, entre les sanctions pénales, civiles
et administratives », APC, n° 07,1984, p 136.
5
- ZOUIMIA(R), « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien », Revue, Idara,
volume 18, n° 36, 2008, p 43.
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يم ً٨طل ٪بطا ٧اهذ َظٍ ألازحرة جإصيبيت )1( ،عٚم بم٩اهيت الخالقي بحن الٗ٣ىباث الجؼاثيت( )2والٗ٣ىباث التي جىٗ٢ها الهيئاث
الُ٣اٖيت )3( ،و٢ض اٖترا ٝاإلاجلـ الضؾخىعر بضؾخىعيت الجم٘ بحن ٦ال الجؼاءيً صونل ججاوػل الخض ألا٢ص ى للما٧ )4( ،٫الٗىنل
الظر ييكغ مٗلىماث زاَئت ؤو يماعؽ مىاوعة ما.
ر ٣ٞض ؾ٨ذ ًٖ خالت الجم٘ بحن الٗ٣ىباث ؤلاصاعيت والجؼاثيت مً الىىٕ هٟؿه ٖ٨ـ اإلاكغٕ
ؤما باليؿبت للمكغٕ الجؼاثغ ل
الٟغوس ي )5( ،زانت ٖىضما ه٩ىنل ؤمام الٗ٣ىباث اإلااليت ،وَظا عٚم قضة َظٍ الٗ٣ىباث ٖىضما جى ٘٢مً َغ ٝالهيئاث ؤلاصاعيت
اإلاؿخ٣لت ويم ً٨بياٞت ؤزغيل يىٗ٢ها ال٣اض ي الجؼاجي ٖلى ألاٗٞا ٫هٟؿها.
اإلاُلب الغابؼ :مبضؤ غضم عحػُت الػهىبت ؤلاصاعٍت.
ج٣خط ي الُبيٗت الغصٖيت للجؼاء ؤلاصاعرل زًىٖه بلى مباصت الىٓام الجؼاجي هٟؿها٦ ،مبضؤ ٖضم الغحٗيت ،ؤر ؤال يُب٤
الجؼاء ؤلاصاعرل ٖلى ما ا٦خمل مً الى٢اج٘ ٢بل بٖما ٫الىو.
الكغع ألاوُ :مًمىو مبضؤ غضم الغحػُت.
ي٣هض بهظا اإلابضؤ ؤن مً يغج٨ب اإلاسالٟت ؤلاصاعيت يٗا٢ب بالجؼاء الىاعص في ال٣اهىنل الؿاعرل و٢ذ نضوعل ٢غاع الجؼاء ،ؤر ال
 1996و٦ظا في ال٣اهىنل اإلاضوي في
يُب ٤الجؼاء ٖلى ما ا٦خمل مً و٢اج٘ ٢بل نضوعل الىو ،وَى م٨غؽ في اإلااصة 46مً صؾخىعل
اإلااصة 20مىه ،و٦ظا في ٢اهىنل الٗ٣ىباث؛ بط جىو اإلااصة 02مىه ٖلى ما يلي« :ال ٌؿغي نانىو الػهىباث غلى اإلااض ي إال ما
ًاو منه ؤنل قضة».
 248اإلاخٗل ٤باإلاجلـ ألاٖلى للؿمعي
و٢ض ٦غؾه اإلاجلـ الضؾخىعر بكإن الٗ٣ىباث الًغيبيت )6( ،زم حاء في ٢غاعٍ ع٢م-88
()7
البهغرل اٖخباع مبضؤ ٖضم عحٗيت ٢اهىنل الٗ٣ىباث ألا٦ثر قضة مً بحن اإلاباصت ألاؾاؾيت التي ج٣ط ي بها ٢ىاهحن الجمهىعيت،
ؤما في الجؼاثغ وباليؿبت للهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ٞةن مبضؤ ٖضم الغحٗيت هجضٍ م٨غؾا في اإلااصة 72مً ألامغ ع٢م03-03
اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿتٞ ،األمغ الجضيض ال يؿغرل ٖلى اإلاسالٟاث التي اعج٨بذ في ْل ألامغ ال٣ضيم بٖماال إلابضؤ ٖضم الغحٗيتٚ )8( ،حر
ؤن جُبيَ ٤ظا ألازحر يؿخلؼم ٖضم وحىص هو نغيذ ي٣ط ي بٛحر طل ،٪ؤما في خالت وحىصٍ ٞيجب اخترامه.
الكغع الثاني :اؾخثناءاث غلى مبضؤ غضم الغحػُت.
1

-SALOMON (R), “Le pouvoir de sanction des AAI en Matière économique et financière et les garantie
fondamentales », RDBE, n°01, 2001, p46.
2
-FRAISON –ROCHE (M-A), « Vers une nouvelle autorité de régulation boursière », LPA, n° 246, 2000, p 04.

 -3موكة عبد الكريم" ،مبدأ التناسب كضمانة أمام السمطة القمعية لسمطات الضبط المستقمة" ،أعمال الممتقى الوطني حول
سمطات الضبط المستقمة في المجال المالي واالقتصادي ،أيام  23و  24ماي  ،2007جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية،

 ،2007ص .320

4

- C, Const DC N° 82-143 du 30 juillet 1982, cité par MOUDERNE(F), Sanction administratives et justice
constitutionnelle : contribution à l’étude de jus puniendi de l’Etat dans les démocraties contemporaines, Economica,
Paris, 1993, p 240.
5
- C, Const DC N°06-378, du 23 juillet 1996 . www.conseil-constitutionnel.fr
6
- C, Const DC N° 82-155, du 30 décembre 1982, www.conseil-constitutionnel.fr
7
- C, Const DC N° 88-248, du 17 janvier 1989, www.conseil-constitutionnel.fr

 -8عيساوي عزالدين ،السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي والمالي ،مذكرة لنيل درجة الماجستير
في القانون ،فرع قانون األعمال ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2005 ،ص .91
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مبضؤ ٖضم الغحٗيت ليـ مُل٣ا ،وبهما جغص ٖليه بٌٗ الاؾختىاءاث يمخض بم٣خًاَا ال٣اهىنل الجضيض بلى اإلااض ي ،وطل ٪بما
ّ
وبما ؤن ال٣اهىنل الجضيض ؤنلر للمسال.٠
لُبيٗت اإلاسالٟت ل
ؤوال :وحىب عحػُت الهانىو الجضًض اغخضاصا بُبُػت اإلاسالكت.
ج٣خط ي بٌٗ اإلاسالٟاث ؤن يغجض ؤزغَا بحن ٢اهىهحن ؤو ؤ٦ثرٞ ،هي اهتها٧اث بضؤث في ْل ٢اهىنل ٢ضيم وامخضث ختى ؤَالها
ال٣اهىنل الجضيض )1( ،اإلاىُ ٤يٟغى ؤن يؿغرل ٖليها ال٣اهىنل الجضيض ولى ٧ان ؤقض ،وَظا الخ٨م يىُبٖ ٤لى اإلاسالٟاث ؤلاصاعيت
وهي اإلاسالٟاث اإلاؿخمغة ،و٢ض ؤ٦ض ٖلى َظا في ٢غاعٍ الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الٗليا ،ؤيً جىنلذ ٞيه بلى ؤن اخترام ومهضا٢يت
ؤلاصاعة جخجلى في ٖضم مىاػٖتها في الخ٣ى١ل اإلاٗتر ٝبها للمىاًَ وبال اٖخبر طل ٪ججاوػا للؿلُت )2( ،ويكترٍ الً٣اء الٟغوس ي
إلٖماَ ٫ظا الاؾختىاء قغَحن ،ؤولهما :ؤن ج٩ىنل ال٣ىاٖض اإلاىيىٖيت اإلاخٗل٣ت بالخ٨يي ٠في ال٣اهىنل الجضيض هي هٟؿها
اإلاىحىصة في ال٣اهىنل ال٣ضيم ،والثاوي ؤن ج٩ىنل ألاٗٞا ٫اإلاغج٨بت في ال٣اهىنل ال٣ضيم ٢ض جٟا٢مذ .
زانُا :ألازغ الغحعي للجؼاء ؤلاصاعي ألانلح للمسالل.
ج٣غ بٌٗ ال٣ىاهحن الجؼاثيت اؾختىاء ٖلى مبضؤ ٖضم عحٗيت الجؼاء ألانلر للمتهم ؾىاء ؤ جم جسٟيٟه ؤم جم بلٛائٍ ،وَظا
نياهت للخغيت الٟغصيت ،وَى عاح٘ بلى ؤن الٗ٣ىبت الجىاثيت وؤلاصاعيت حكتر٧ان في َضٞهما الغصعي ،واهخمائهما لىٓغيت الٗ٣اب،
ألامغ الظر يجٗل زًىٖهما إلاٗاملت ٢اهىهيت واخضة ؤمغا مبرعا ،وَظا ما ٢ط ي به مجلـ الضولت الٟغوس ي في عؤيه الهاصع
بكإن الٗ٣ىباث التي يىٗ٢ها صيىان الهجغة الضوليت ٖلى الٗما ٫ألاحاهب الظيً َم في ويٗيت ٚحر ٢اهىهيت ،والظر ؤيضٍ ٞيه
()3
 1996بكإن الٗ٣ىباث الًغيبيت.
اإلاجلـ الضؾخىعر في ٢غاع نضع ٖىه في 05ؤٞغيل
الكغع الثالث :جهاصم الػهىبت ؤلاصاعٍت.
َظا مبضؤ يؿغرل ؤيًا ٖلى الجؼاءاث ؤلاصاعيت باٖخباعٍ ؤنال ال ي٣خهغ ٖلى الىهىم الجىاثيت للجىت ٞدؿب ،وبهما
يىهغ ٝبلى ٧ل هو ٖ٣ابي في خ٨م ولى لم يغص في بَاع ٚحر حىاجي ،والجؼاء ؤلاصاعرل لم ي ً٨ؾلب الخغيتٖ ،لى ألا٢ل ي٩ىنل له
()4
ألازغ البال ٜفي ج٣ييضَا ؤو الخغمان ولى لخحن مً مماعؾت وكاٍ ؤو مهىت بظاتها.
اإلابدث الثاني :الًماناث ؤلاحغابُت.
بلى حاهب الًماهاث ال٣اهىهيت اإلاىيىٖيت التي ؤقغها بليها ؾاب٣ا ،جىحض يماهاث ٢اهىهيت ؤزغيل طاث َاب٘ بحغاجي ،ومنها
٧ل مً يماهت خ ٤الضٞإ (اإلاُلب ألاو٫ل) ،و٦ظا مً زال ٫خياص َظٍ الهيئاث ؤزىاء مماعؾتها الزخهانها ال٣معي(اإلاُلب
الثاوي) ،وؤزحرا اؾخ٣الليتها(اإلاُلب الثالث).
 -1محمد باىي أبو يونس ،محمد باىي يونس ،الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية العامة (الغرامة ،الحل ،الوقف،
اإلزالة ،سحب والغاء التراخيص) ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،كمية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص .77
 -2المحكمة العميا (الغرفة اإلدارية) ،قرار رقم  ،62755مؤرخ في  24فيفري  ،1990قضية (ب ،ب) ،ضد والي والية البميدة،
المجمة القضائية لممحكمة العميا ،عدد  ،1995 ،02ص .146
3

-DEGOFFE (M), Op, cit, p 294.

 -4حدري سمير ،السمطات اإلدارية المستقمة الفاصمة في المواد االقتصادية ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع
قانون األعمال ،كمية الحقوق والعموم التجارية ،جامعة أحمد بوقرة ،بومرداس ، 2006 ،ص .138
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اإلاُلب ألاوُ :اخترام خهىم الضقاع.
ي٣هض بهظا اإلابضؤ بجاخت الٟغنت للمتهم لخ٣ضيم ألاؾاهيض اإلاثبخت لضٖىاٍ ؤو صٞىٖه ،ؤو التي جضخٌ ؤصلت زهمه اإلاىحهت
يضٍ مً زال ٫اؾخٗما ٫خ٣ه في الض ٘ٞوؤلازباث واإلاغاٗٞت الكٟىيت ؤو ال٨خابيتَ ،ظا ألازحر يماها ٖاما جىدضع مىه
ي منها مبضؤ الىحاَيت.
يماهاث ؤزغ ل
الكغع ألاوُ :الهُمت الهانىنُت لحو الضقاع.
 1996والتي
حٗخبر خ٣ى١ل الضٞإ مً الخ٣ى١ل اإلا٨غؾت صؾخىعيا في الدكغي٘ الجؼاثغر ،بمىحب اإلااصة 1/151مً صؾخىعل
جىو ٖلى"الحو في الضقاع مػترف به" ،وفي ال٣ٟغة الثاهيت مىه حاءث ؤ٦ثر زهىنيت خيث ؤقاعث بلى ٟ٦الت َظا الخ ٤في
الً٣ايا الجؼاثيت ،و٢ض ؤ٦ض اإلاجلـ الضؾخىعر الٟغوس ي ٖلى ال٣يمت الضؾخىعيت لخ ٤الضٞإ ،في اإلااصة ٚحر الجؼاثيت ،وطل٪
 1987في الخيتيت ع٢م 22خيث اٖخبر ؤن الٗ٣ىباث التي يىٗ٢ها مجلـ اإلاىاٞؿت ج٩ىنل
 224اإلااعر في 23حاهٟي
في ٢غاعٍ ع٢م-86
()1
باَلت ما لم جدترم اإلابضؤ.
ؤ٦ض مجلـ الضولت الٟغوس ي ٖلى ؤن اخترام خ٣ى١ل الضٞإ مبضؤ ٖام لل٣اهىنل ويُب ٤ختى ولى لم يىحض هو وطل ٪ؾىت
 ،2002ؤيً ٢ط ى بى ٠٢جىٟيظ ٢غاع بصاعرل اؾدىاصا بلى
 ،1944ؤما مى ٠٢مجلـ الضولت الجؼاثغرل ٞيٓهغ في ٢غاعٍ الهاصع ؾىت
()3
زغ١ل خ ٤الضٞإ اإلاًمىنل صؾخىعيا )2( ،ما٦ضا ٖلى يغوعة اخترام اإلابضؤ ختى في الٗ٣ىباث ٚحر الؿالبت للخ٣ى١ل.
الكغع الثاني :مكخمالث يمانت خو الضقاع.
 ١الضٞإ ٞغى ٖلى الؿلُت ال٣مٗيت ٖضة التزاماث ،منها ٢غيىت البراءة التي حٗخبر ؤَم الًماهاث
بن اخترام خ٣ى ل
ّ
ّ
ّ
٧ل شخو بغرء ختى جخم بصاهخه ؤمام
ؤن ل
 ،1996خيث اٖخبر ل
الضؾخىعيت للصخو بىحه ٖام واإلاتهم بك٩ل زام في صؾخىعل
حهت ً٢اثيت هٓاميت م٘ اخترام الًماهاث ال٣اهىهيت )4( ،ولم جؼ٫ل جدٓى َظٍ ال٣غيىت باالَخمام ختى ناعث بخضي صٖائم ما
ّو
ؤنبذ يؿمى خضيثا باإلادا٦مت الـٗاصلت ،و٢ض اٖتر ٝاإلاجلـ الضؾخىعر الٟغوس ي بال٣يمت الضؾخىعيت لهظا اإلابضؤ هظا ما ؤلح
غلُه اإلاجلـ الضؾخىعي الكغنس ي ،من زالُ نبىله بالؿلُت الهمػُت للمجلـ ألاغلى للهىجُاث واإلاغبُاث.
ال ُيم ً٨جهىعل يمان خ٣ى١ل الضٞإ صونل يمان واخترام مبضؤ اإلاىاحهت ،والظر ي٣ط ي بد ٤الُغّ ٝ
اإلاتهم ؤن يٗلم بما
ُ
ّ
يخًمً ؤيًا َظا اإلابضؤ مىذ الُغ ٝاإلاخاب٘ ؤمام
ؤؾىض بليه مً ؤٗٞا ٫ومسالٟاث ل٣اهىنل اإلاىاٞؿت ،وفي مضة مٗ٣ىلت٦ .ما
مجلـ اإلاىاٞؿت ،بم٩اهيت ج٣ضيم صٞاٖه بٗض جبليٛه باإلاأزظ اإلاسجلت يضٍ ،والخ ٤في الاؾخٗاهت بممثل ٢اهىوي ؤو مدام،
وؤزحرا خَ ٤لب جد٣ي ٤بيافي ،بطا ما اؾخضٖخه ْغو ٝالً٣يتَ ،ظا ما ؤلخذ ٖليه مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت بمىحب
 -1عيساوي عزالدين ،المرجع السابق ،ص .91
 -2مجمس الدولة ،قرار رقم  ،10339مؤرخ في  ،2002/04/30قضية ضد وزير العدل ،مجمة مجمس الدولة ،العدد ،02

 ،2002ص ص .227 -226

 -3ديباش سييمة ،مجمس الدولة و مجمس المنافسة ،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،القانون العام ،كمية الحقوق ،جامعة يوسف
بن خدة ،الجزائر ،2010 ،ص .538
4
ضد محافظ البنك المركزي
 مجمس الدولة ،قرار رقم  ،12101مؤرخ في  ،2003/04/01البنك الجزائري الدولي ّ ،A.I.Bومن معو ،مجمة مجمس الدولة ،عدد ،2003 ،03ص  -ص .138-135
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ٖ ،1990لى يغوعة بصعاج َظا الخ ٤ؤمام مجلـ اإلاىاٞؿت ،ومبضؤ اإلاىاحهت ال يم ً٨ؤن يخد ٤٣في الىا ٘٢ما لم
٢غاعَا/03/05
ّ
حِٗ للمتهم ٞغنت لالَالٕ ٖلى اإلال ،٠وَظا ألامغ جًمىه ٢اهىنل اإلاىاٞؿت٦ )1( ،ما ؤن بم٩اهيت ؤلاَالٕ ٖلى اإلال ٠وج٣ضيم
ِط ل
اإلاالخٓاث ال٨خابيت ّ
٦غؾها ؤيًا ال٣اهىنل اإلاخٗل ٤بالبريض واإلاىانالث )2( ،ؤما في مجا ٫ال٨هغباء(٣ٞ )3ض هو ٖلى َظا في ال٣اهىنل
اإلاخٗل ٤بال٨هغباء وه٣ل الٛاػ ًٖ َغي ٤ال٣ىىاث في اإلااصة 146مىه ،ولم يكغ ال٣اهىنل اإلاخٗل ٤ببىعنت ال٣يم اإلاى٣ىلت بلى ّ ل
خ٤
الاَالٕ ٖلى اإلال ٠وج٣ضيم اإلاالخٓاث ،ل ً٨ال يم ً٨ؤن جهضع ؤيت ٖ٣ىبت ما لم يؿخم٘ ٢بل طل ٪بلى اإلامثل اإلااَل للمتهم ؤو
ما لم يكغٕ ٢اهىها لالؾخمإ بليه ،ؤما ًٖ بم٩اهيت الصخو في صٞاٖه الاؾدكهاص بالكهىص واإلاىاحهت بينهم ٞالىهىم لم
حكغ بلى طل٨ٖ ،٪ـ ما َى ٖليه الخا ٫في اإلااصة الجؼاثيت وهالخٔ ألامغ هٟؿه في ال٣اهىنل الٟغوس ي.
الخ ٤في ازخياع مضا٘ٞ
ّل
بن ؤلاحغاء الىحاهي يًمً لؤلَغا ٝاإلادا٦مت الٗاصلت ،وطل ٪بخ٣ضيم ؤصلتهم ؤزىاء الجلؿت ،لً٨
ّل
ّ
ّ
ر بهٟت مددكمت في ماصة اإلاىاٞؿت والبىعنتٟٞ )4( ،ي مجا ٫اإلاىاٞؿت ،جم ج٨غيؿه في مغخلت الخد٣ي٤
اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
٦غؾه
وطلٖ ٪ىضما يٗحن عثيـ مجلـ اإلاىاٞؿت اإلا٣غ لع لي٣ىم بالخد٣ي ٤في الً٣يت ،ي٣ىم َظا ألازحر باالؾخمإ بلى ؤشخام لجم٘
ألاصلت ،والظيً يم٨نهم في َظٍ اإلاغخلت الاؾخٗاهت بمؿدكاع )5( ،ويد ٤لؤلشخام اإلاٗىيحن بالً٣ايا اإلاغٞىٖت ؤمام مجلـ
ٞةن خ ٤الاؾخٗاهت بمضا٘ٞ
اإلاىاٞؿت في اإلاغخلت ال٣مٗيت الاؾخٗاهت بمدام ؤو ؤر شخو يسخاعوهه)6( ،وفي مجا ٫البىعنت ّ ل
ل٩ل شخو حؿخضٖيه لجىت جىٓيم ومغا٢بت ٖملياث البىعنت لخ٣ضيم مٗلىماث في الً٣ايا اإلاُغوخت ٖليهاٟٞ ،ي
مٗتر ٝبه ّل
ُ
زم في مغخلت جى٢ي٘ الٗ٣ىبت ،ال جهضع
َظٍ الخالت يم ً٨ألر شخو يخم اؾخضٖائٍ ؤن يؿخٗحن بمؿدكاعيً مً ازخياعٍ(ّ ،)7ل
الٛغٞت الخإصيبيت لهظٍ اللجىت ؤيت ٖ٣ىبت ما لم يؿخم٘ ٢بل طل ٪بلى اإلامثل اإلااَل للمتهم ؤو ما لم يضٕ ٢اهىها لالؾخمإ بليه(،)8
ّؤما ٚحر طل ٪مً الهيئاث ٞال هجض ؤر بقاعة بلى َظٍ الًماهت.

1
المتمم ،المرجع
 انظر المادتين  54و 55من األمر رقم  ،03-03المؤرخ في  19جويمية  ،2003المتعمق بالمنافسة،ال ّمعدل و ّ
السابق.
2
المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد
المؤرخ في  05أوت ،2000
ّ
 انظر المادة  1/37من القانون رقم ّ ،03-2000المتمم ،المرجع السابق.
الالسمكية،
السمكية و ّ
ّ
والمواصالت ّ
المعدل و ّ

3
المؤرخ في  05فيفري  ،2002المتعمّق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة
 انظر المادة  2/135من القانون رقم ّ ،01-02المتمم ،المرجع السابق.
القنوات،
ّ
المعدل و ّ
4
- ZOUAIMIA) R(., Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, Edition
Huma, Alger, 2005, p 107.
5
المتمم ،المرجع
المؤرخ في  19جويمية  ،2003المتعمّق بالمنافسة،
ّ
 انظر المادة  2/52من األمر رقم ّ ،03-03المعدل و ّ

السابق.

6
المتمم ،المرجع
المؤرخ في  19جويمية  ،2003المتعمّق بالمنافسة،
ّ
 انظر المادة  30من األمر رقم ّ ،03-03المعدل و ّ
السابق.
7
المعدل
المؤرخ في  23ماي  ،1993المتعمق ببورصة القيم المنقولة،
ّ
 انظر المادة  38من المرسوم التشريعي رقم ّ ،10-93المتمم ،المرجع السابق.
و ّ
8
المعدل
المؤرخ في  23ماي  ،1993المتعمق ببورصة القيم المنقولة،
ّ
 أنظر المادة  56من المرسوم التشريعي رقم ّ ،10-93المتمم ،المرجع السابق.
و ّ
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الكغع الثالث :نهابو يمانت خو الضقاع.
جخمثل ه٣اثو َظٍ الًماهت في ٧ى لن ؤن الضٞإ ؤمام َظٍ الهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ٚالبا ما يٓهغ في ق٩ل جدغيغ
مظ٦غاث جبٗث بلى الهيئت اإلاخضاولت اإلاسخهت ،و٢ض ي٩ىنل جإَحر َظٍ الهيئاث لُ٣اٖاث حض ج٣ىيت َى ؾبب ج٨غيـ اإلاكغٕ
للُاب٘ ال٨خابي في ج٣ضيم وؾاثل الضٞإ ،وبطا ٧اهذ ٖلىيت حلؿاث الخ٨م مبضؤ ّ
م٨غؾا في اإلااصة 114مً صؾخى لع
 ّ 1996ل
ٞةن
الجلؿاث ؤمام الهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت جإزظ الُاب٘ ّ
ر ؤمام ألاخ٩ام (ال٣غاعاث) التي جهضعَا َظٍ الهيئاث ٞإخياها يمً٨
الؿغ ل
وكغَا.
اإلاُلب الثاني :هُئاث الًبِ الانخهاصي في مىاحهت مبضؤ الحُاص.
يٗض الخياص مً اإلاباصت الٗامت لل٣اهىنل اإلاٟغويت ٖلى ؤلاصاعة ،ي٣هض به جل ٪الاؾخ٣الليت ججاٍ ؤَغا ٝالجزإ بًمان
ٞغم مخ٩اٞئت واجساط ال٣غاع ب٩ل ٖضالت ومىيىٖيت ،بديث ج٩ى لن الخاحت لٟغى الخياص الًابِ ملخت ،خاو ل ٫اإلاكغٕ
جإَحرٍ ٖلى الىدى الخالي:
الكغع ألاوُ :جٌغَـ مبضؤ الحُاص.
اٖخمض اإلاكغٕ الجؼاثغرل في اٖتراٞه بمبضؤ الخياص ج٨غيـ ؤهٓمت جض ٫بالٟٗل ٖلى ال٣يمت ال٣اهىهيت لهظا اإلابضؤ وطل٪
بخ٨غيـ زالزت ؤهٓمت وهي هٓام الخىافي ،و٦ظا هٓام الخىخي ،زم في ألازحر حؿبيب الٗ٣ىباث التي جخسظَا َيئاث الًبِ
اإلاؿخ٣لت.
وي٣هض بىٓام الخىافي ؤن ؤًٖاء الهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ال يم٨نهم قٛل وْيٟت ؤزغيل باإلاىاػاة م٘ وْيٟتهم صازل
الهيئت ،وَظا الىٓام ٢ض ي٩ىنل وؿبيا ؤو ٧ليا )1( ،و٢ض ٦غؾه اإلاكغٕ الجؼاثغرل في ؤخ٩ام ال٣اهىنل اإلاخٗل ٤بال٨هغباء بىاؾُت
ال٣ىىاث في اإلااصة 121مىه )2( ،زم جإحي اإلااصة 122مً ال٣اهىنل هٟؿه لخبحن الجؼاء بطا لم يدترم الىو )3( ،واإلاكغٕ ي٨غؽ َظا
اإلابضؤ ليـ  ِ٣ٞؤزىاء مماعؾت مهامه بل بٗض الاهتهاء منها( ،)4وَى ما ٦غؾه في الُ٣إ اإلاهغفي ؤيً ؤزً٘ ؤًٖاء اللجىت بلى
خالت الخىافي الجؼجي بٗض اهتهاء ٖهضتهم وإلاضة ؾيخحن ،ؤما ال٣اييحن اإلاىخضبحن ٞيسًٗان لىٓام الخىافي ب٣ىة ال٣اهىنل بهٟتهم

1

- ZOUAIMIA(R), « Les fonction répressive des autorité administratives indépendante statuant en matière
économique », Revue Idara, n°28 , Alger, 2004, p 144 .

 -2أنظر المادة  121من القانون رقم  01-02المؤرخ في  05فيفري  ،2002المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز عن طريق
المتمم ،المرجع السابق.
القنوات،
ّ
المعدل و ّ
 -3انظر المادة  122من القانون رقم  ،01-02المؤرخ في  05فيفري  ،2002المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز عن طريق
المتمم ،المرجع السابق.
القنوات،
ّ
المعدل و ّ
 -4المادة  124من القانون رقم  01-02المؤرخ في  05فيفري  ،2002المتعمق با لكيرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات،
مؤرخ في  26أوت  ،2010ج .ر.ج.ج
المعدل والمتمم ،المرجع السابق ،والمواد  106-106مكرر من األمر رقم ّ ،04-10
مؤرخ في  30ديسمبر  ،2013يتضمن قانون المالية
متمم بالقانون رقم ّ 08-13
عدد  ،50صادر في أول سبتمبر ّ ،2010

المؤرخ في  26أوت
المتمم لألمر رقم 11-03
لسنة  ،2014ج .ر.ج.ج عدد  ،68صادر في  31ديسمبر ،2013
ّ
ّ
المعدل و ّ
بالنقد والقرض ،المرجع السابق.
 ،2003المتعمّق ّ
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ً٣٦اة)1( ،الخالت هٟؿها باليؿبت لؿلُت يبِ البريض واإلاىانالث ِ٣ٞ ،لم يكغ اإلاكغٕ بلى الٗهضة الاهخسابيت )2( ،ؤما مجلـ
اإلاىاٞؿت ٣ٞض ا٦خٟى اإلاكغٕ بمى٘ ألاًٖاء مً مماعؾت ؤر وكاٍ منهي خغ آزغ٦ )3( ،ما ؤزً٘ اإلاكغٕ الجؼاثغرل لجىت جىٓيم
ومغا٢بت ٖملياث البىعنت بلى هٓام الخىافي ،ل ً٨ليـ بهٟت مُل٣ت( )4وم٘ طل ٪لم يمى٘ ؤًٖاء اللجىت مً امخال ٥مهالر
لضي ماؾؿاث ٢ض جسً٘ لؿلُتها الٗ٣ابيت ،بياٞت بلى ؤن خالت الخىافي جسو الغثيـ  ِ٣ٞصونل باقي ألاًٖاء ،بال ؤهه
بالغحىٕ بلى ألامغ ع٢م ،01-07اإلاخٗل ٤بداالث الخىافي والالتزاماث الخانت ببٌٗ اإلاىانب هجضٍ ٢ض ٦غؽ هٓام الخىافي
()5
باليؿبت ل٩ل الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت.
َظا بياٞت بلى هٓام الخىخي الظر يمى٘ ٖلى الًٗى اإلاكاع٦ت في مضاولت هٓغا لىحىص مهالر مٗىيت جغبُه بإخض ألاَغا،ٝ
عٚم طلٞ ٪بالجىٕ بلى الىهىم ال٣اهىهيت اإلاخٗل٣ت بالؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ال هجض ؤر هو يخًمً َظا ؤلاحغاء باؾختىاء
هو اإلااصة 29مً ألامغ 03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،وَظا ؤلاحغاء هجض ؤزغٍ ؤيًا في الىٓام الضازلي للمجلـ ،مما يؿمذ لىا
بةيٟاء نٟت اإلاىيىٖيت والخياص ٖلى مصاوالث مجلـ اإلاىاٞؿت ،و٧ان مً ألاحضع ٖلى اإلاكغٕ ؤن ي٨غؽ َظا الىٓام
ي زانت في ُ٢إ البىعنت.
باليؿبت للُ٣اٖاث ألازغ ل
٦ما جىحض يماهت الدؿبيب التي جخمثل في ؤلاٞهاح ًٖ ألاؾباب ال٣اهىهيت والىاٗ٢يت التي جبرع اجساط ال٣غاع ؤلاصاعرل
الجؼاجي ،ومٓهغ مً مٓاَغ الكٟاٞيتٞ ،ال٣اض ي يلتزم ٖىض بنضاعٍ لخ٨م ؤو ٢غاع ً٢اجي بدؿبيب جهغٞه ،ؤما باليؿبت
ّ
للهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ٞىجض البٌٗ منها ملؼمت بالدؿبيب ،ويخٗل ٤ألامغ ب٩ل مً لجىت ُ٢إ ال٨هغباء والٛاػ )6( ،و٦ظا
مجلـ اإلاىاٞؿت )7( ،بيىما الهيئاث ألازغيل ٞالىهىم هاصعا ما حكحر بلى َظا اإلابضؤ باؾختىاء يغوعة حؿبيب بٌٗ ال٣غاعاث
()8
مثلما َى الخا ٫باليؿبت لل٣اهىنل اإلاخٗل ٤بالبريض واإلاىانالث الظر يكترٍ حؿبيب ٢غاع عَ ٌٞلب الخىنيل البيني.
 -1قانون عضوي رقم  ،11-04مؤرخ في  26سبتمبر ،2004يتضمن القانون األساسي لمقضاة ،ج .ر.ج.ر عدد  ،57صادر
في  08سبتمبر . 2004
 -2أنظر المادة  18من القانون رقم  ،03-2000المؤرخ في  05أوت  ،2000المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد

المتمم ،المرجع السابق.
والمواصالت السمكية والالسمكية،
ّ
المعدل و ّ
المتمم،
 -3انظر المادة  29فقرة أخيرة من القانون رقم  ،03-03المؤرخ في 19جويمية  ،2003المتعمق بالمنافسة،
ّ
المعدل و ّ
المرجع السابق.
المتمم ،المتعمق ببورصة القيم
 -4انظر المادة  24من المرسوم التشريعي رقم  ،10-93المؤرخ في  23ماي ،1993
ّ
المعدل و ّ
المنقولة ،المرجع السابق.
 -5انظر المواد  03 ،02 ،01من األمر رقم  ،11-07المؤرخ في  01مارس  ،2007المتعمق بحاالت التنافي وااللتزامات
الخاصة ببعض المناصب والوظائف ،ج.ر.ج.ج عدد  ،16صادر في  07مارس .2007
 -6انطر المواد  150 ،139من القانون  ،01-02المؤرخ في  05فيفري  ،2002المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة
المتمم ،المرجع السابق.
القنوات،
ّ
المعدل و ّ
المتمم ،المرجع
 -7انظر المادة  45من األمر رقم  ،03-03المؤرخ في  19جويمية  ،2003المتعمق بالمنافسة،
ّ
المعدل و ّ
السابق.
 -8المادة  3/25من القانون رقم  ،03-2000المؤرخ في  05أوت  ،2000المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد
المتمم ،المرجع السابق.
والمواصالت،
ّ
المعدل و ّ
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الكغع الثاني :نهابو جمـ بمبضؤ الحُاص.
اإلاؿاثل التي جمـ الجهت التي جٟهل في الً٣يت جسو ؤؾاؾا في مكاع٦ت اإلا٣غ لع في اإلاضاولتٞ ،م٣غ لع مجلـ اإلاىاٞؿت مجغص
خًىعٍ في مضاوالث اإلاجلـ مً قإهه ؤن يازغ في اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب ،ؤما بكان الهيئاث ؤلاصاعيت ألازغيل ٞلم حكغ
الىهىم اإلاىٓمت لها بلى ٦يٟياث اوٗ٣اصَا بديث ي٩ىنل طل ٪في ؤهٓمتها الضازليت٦ ،ما ؤن الهيئت ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت جسُغ
هٟؿها بىٟؿها ،ويخٗل ٤طل ٪بؿلُت ؤلازُاع الظاحي اإلاسىلت لبٌٗ َيئاث الًبِ والتي جدمل ؤبٗاصا جمـ بًماهت الخياص،
وهي نالخيت يخمخ٘ بها مجلـ اإلاىاٞؿت واللجىت اإلاهغٞيت و٦ظا لجىت جىٓيم ٖملياث البىعنت ومغا٢بتها التي جبٗث ٖلى
اٞتراى نضوعل خ٨م مؿب ،٤و٢ض ؤ٦ض َظا اإلابضؤ مجلـ الضولت الٟغوس ي في الٗضيض مً الً٣ايا منها societe HABIB BANK
 ،)1(limtedؤيً ٢ط ى بإن ؤلام٩اهيت اإلامىىخت لهيئت ً٢اثيت باإلزُاع الخل٣اجي في مجا ٫الازخهام اإلامىىح لها يسال٠
م٣خًياث اإلااصة  1/6مً الاجٟا٢يت ألاوعوبيت لخ٣ى١ل ؤلاوؿان بكغٍ ؤن ي٩ىنل َىا ٥اخترام الخياص ؤن يؿمذ ؤلازُاع
الخل٣اجي بىحىص مدا٦مت ٖاصلت.
الكغع الثالث :هُئاث الًبِ الانخهاصي في مىاحهت مبضؤ الاؾخهاللُت.
ي٣هض باالؾخ٣الليت ٖضم جل٣ي شخو ؤو ماؾؿت ؤوامغ ؤو ختى مجغص ا٢تراخاث مً ؤر حهت؛ بط جخسظ ال٣غاع بىٟؿها وال
ج٣ضم ج٣غيغا ألخض ،باليؿبت لهيئاث الًبِ اإلاؿخ٣لت ٞالىي٘ مسخل٧ ٠ىنها ال جىضعج يمً هٓام الؿلُت ؤلاصاعيت وال ختى
الىنايت ؤلاصاعيت ،والاؾخ٣الليت ج٩ىنل ٖلى نٗيضيً:
ؤوال :الاؾخهاللُت الػًىٍت ّو
للؿلُاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخهلت.
جسخل ٠صعحت اؾخ٣الليت الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت مً ؾلُت بلى ؤزغيّ ،
وبالغحىٕ بلى ال٣ىاهحن اإلايكئت لهظٍ الهيئاث،
هلمـ في بٌٗ الىهىم ما يبحن ججؿيض الاؾخ٣الليت ،وفي ههىم ؤزغيل خضوص َظٍ الاؾخ٣الليت ،ؤما مٓاَغ الاؾخ٣الليت
الًٗىيت ٣ٞض اٖتر ٝاإلاكغٕ لبٌٗ الؿلُاث ؤلاصاعيت باالؾخ٣الليت بهٟت نغيدت وطل ٪باليؿبت ل٩ل مً لجىت جىٓيم
ؤن ؾلُت الخٗيحن حٗىص لؿلُت واخضة وهي الؿلُت الخىٟيظيت ،وَظا يازغ ٖلى صعحت
ٖملياث البىعنت مسخلٟت ،بال ّ ل
الاؾخ٣الليت ،مثا ٫طل ٪جدضيض مضة اهخضاب الغثيـ وألاًٖاءٞ ،اٖخباع مضة الاهخضاب مدضصة ٢اهىها ،يٗخبر بمثابت ماقغ
يجؿض اؾخ٣الليت الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت مً الىاخيت الًٗىيت)2( ،وَى ٖ٨ـ ما هجضٍ باليؿبت إلاجلـ الى٣ض وال٣غى،
وفي َظا الؿيا ١صاثما ،يم ً٨ؤن ّ
ياصر ججضيض الاهخضاب َظا بلى حٗامالث جدىافي م٘ مغ٦ؼ الاؾخ٣الليت.
٧ل عئؾاء
ؤما باليؿبت لخضوص َظٍ الاؾخ٣الليت ٞخخمثل في الؿلُت الخىٟيظيت بؿلُت الخٗيحن ٦خٗيحن الغثيـ طل ٪ؤن ّل
الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت يخم حٗيينهم بمغؾىم عثاس ي مً َغ ٝعثيـ الجمهىعيت ،باؾختىاء عثيـ لجىت جىٓيم ٖملياث
البىعنت ومغا٢بتها ،ؤيً ّ
 ،)3(175بياٞت بلى ؤن ٧ل
زى ل ٫طل ٪للخ٩ىمت ،وطل ٪في هو اإلااصة 2مً اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م-94
1

- CE, DC N° 180122, section, du 20 octobre2000, Soc HABIB BANK LIMMITED, « Mais considérant que ce
tribunal doit être impartiale ; que cette exigence s’apprécie objectivement …. », publié au recueil Lebon,
www.légifrance.gov.fr.
2
-ZOUAIMIA) R(, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière
économique » op cit, p 150.

 -3مرسوم تنفيذي رقم  ،175-94مؤرخ في  13جوان  ،1994يتضمن تطبيق المواد  29 ،22 ،21من المرسوم التشريعي
رقم  ،10-93المؤرخ في  23ماي  ،1993المتعمق ببورصة القيم المنقولة ،ج .ر.ج.ج عدد  ،41صادر في  26جوان
.1994
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٧ل الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت يخم حٗيينهم بمغؾىم عثاس ي مً َغ ٝعثيـ الجمهىعيت ،باؾختىاء ؤًٖاء لجىت
ؤًٖاء ّل
البىعنت ،وؤًٖاء ٚغٞت الخد٨يم للجىت يبِ ال٨هغباء والٛاػ.
ّ
ؤما ٖضم جدضيض مضة اهخضاب الغثيـ وألاًٖاءٞ ،هى ألامغ ٦ظل ٪باليؿبت لخمـ ( )5ؾلُاث مؿخ٣لت ،وهظ٦غ ٖلى ؾبيل
اإلاكغٕ مضة اهخضاب الغثيـ وألاًٖاءّ ،
اإلاثا ٫ؾلُت يبِ البريض واإلاىانالثٞ ،لم ّ
ّ
وبالخالي َم ٖغيت للٗؼ٫ل في ؤر
يدضص
ّ
و٢ذ وَظا يمـ باؾخ٣الليت الؿلُت ٦هيئت بصاعيت مؿخ٣لت يابُت في مجا ٫البريض واإلاىانالث ،وألامغ ٦ظل ٪باليؿبت للجىت
ؤن َىا ٥ؾلُخحن بصاعيخحن مؿخ٣لخحن جخمثالن
يبِ ال٨هغباء والٛاػ )1( ،الى٧الخحن اإلاىجميخحن )2( ،ومجلـ الى٣ض وال٣غى بال ّ ل
ّ
واللجىت اإلاهغٞيت ،والتي ّ
ّ
اإلاكغٕ الجؼاثغرل نغاخت مضة اهخضاب
خضص
في ٧ل مً لجىت جىٓيم ٖملياث البىعنت ومغا٢بتها،
يمـ بؿحر ألاٖما ٫لٗضم
الغثيـ وب٣يت ألاًٖاء ٞيهما ،ل ً٨في اإلا٣ابل لم يكغ بلى بم٩اهيت ججضيض َظٍ اإلاضة ،وَظا مٓهغ ّ ل
اؾخ٣غاع الىْيٟت مً حهت ،وٖضم اؾخ٣الليت ألاًٖاء ججاٍ ؾلُت حٗيينهم مً حهت ؤزغيل.
زانُا :الاؾخهاللُت الىظُكُت ّو
للؿلُاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخهل.
ؤن صعحت الاؾخ٣الليت جسخل ٠مً َيئت بلى ؤزغي ،بال ّؤهه ّ
بالغحىٕ بلى ألاخ٩ام ال٣اهىهيت اإلاىٓمت لهظٍ الؿلُاث همحز
عٚم ّ ل
ً
ههىنا جبحن اؾخ٣الليتها في حاهبها الىْيٟي ،وؤزغيل جمثل ما يدض منها.
مً بحن ؤَم اإلااقغاث التي جبحن اؾخ٣الليت الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ،في الجاهب الىْيٟي ؾيخُغ١ل بلى الاؾخ٣ال ٫اإلاالي
ّ
ّ
زانت ،بياٞت بلى وي٘ الهيئت اإلاؿخ٣لت لىٓامها الضازلي ،و٦ظل٪
ر بهٟت
اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
وؤلاصاعر ،والظر اٖتر ٝبه
()3
الصخهيت اإلاٗىىيت ّ
للؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ،عٚم ؤهه ليـ بٗامل خاؾم ل٣ياؽ صعحت الاؾخ٣الليت.
ل٣ض اٖتر ٝاإلاكغٕ الجؼاثغرل باالؾخ٣ال ٫اإلاالي للجىت جىٓيم ٖملياث البىعنت ومغا٢بتها وطل ٪بهٟت نغيدت )4( ،و٦ظل٪
ّ
ّ
اإلاكغٕ مً حهت يمىذ
باليؿبت للجىت يبِ ال٨هغباء والٛاػ )5( ،ومً زال ٫صعاؾت ألاخ٩ام ال٣اهىهيت اإلاىٓمت للجىت ،هالخٔ ّ ل
ؤن
ر خيث هظ٦غ ٖلى ؾبيل
ي يسً٘ حؿيحرَا لغ٢ابت الضولت )6( ،و٦ظا الاؾخ٣ال ٫ؤلاصاع ل
الاؾخ٣ال ٫اإلاالي للجىت ،ومً حهت ؤزغ ل
1
المادة  117من القانون رقم  ،01-02المؤرخ في  05فيفري  ،2002المتعمّق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة
 انظر ّالمتمم ،المرجع السابق.
القنوات،
ّ
المعدل و ّ

2
مؤرخ في  3جويمية  ،2001المتضمن قانون المناجم ،،ج.ر.ج.ج عدد 35صادر
 انظر ّالمادة 48من القانون رقم ّ ،10-01
ومتمم باألمر رقم  02-07مؤرخ في  1مارس  ،2007ج.ر.ج.ج عدد  ،16صادر في 07
في  04جويمية ّ ،2001
معدل ّ

مارس .2007

3

- ZOUAIMIA )R(, « Les fonctions répressives des autorités administratives Indépendantes statuant en matière
économique », op ci, p. 17.

 -4المادة  20من المرسوم التشريعي رقم  10-93بعد تعديميا بموجب القانون رقم  ،04-03المؤرخ في  17فيفري ،2003
المتمم،
المتمم لممرسوم التشريعي رقم  ،10-93المؤرخ في  23ماي  ،1993المتعمق ببورصة القيم المنقولة،
ّ
ّ
المعدل و ّ
المعدل و ّ
المرجع السابق.
 -5انظر المادة  112من القانون رقم  ،01-02المؤرخ في  5فيفري  ،2002المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
المتمم ،المرجع السابق.
ّ
المعدل و ّ
 -6المادة  140من القانون رقم  ،01-02المؤرخ في  5فيفري  ،2002المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
المتمم ،المرجع السابق.
ّ
المعدل و ّ
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 ،03-2000اإلاـاعر في 28ؾبخمبر
اإلاثا ٫لجىت جىٓيم ٖملياث البىعنت ومغا٢بتها ،وَى ما جىو ٖليه اإلااصة 03مـً الىٓـام ع٢ـم
ّ
 ،2000اإلاخًمً جىٓيم وؾحر اإلاهالر ؤلاصاعيت ّ
والخ٣ىيت للجىت جىٓيم ٖملياث البىعنت ،وَى ألامغ هٟؿه باليؿبت إلاجلـ
ّ
اإلاكغٕ
اإلاىاٞؿت ،وَى ما حاء به اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م ،44-96والظر يدضص الىٓام الضازلي في مجلـ اإلاىاٞؿت٦ )1( ،ما مىذ
الجؼاثغرل الصخهيت اإلاٗىىيت ّ
للؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت.
ّ
ل٩ل الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت باؾختىاء مجلـ الى٣ض وال٣غى ،واللجىت
ر اٖتر ٝبالصخهيت اإلاٗىىيت ّل
بن اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
ّل
ّ
بالصخهيت اإلاٗىىيت في ْل ال٣اهىنل ع٢مّ 04-03
ماعر
 ،2003بال ؤن لجىت البىعنت ؤنبدذ جخمخ٘
اإلاهغٞيت٢ ،بل حٗضيل ؾىت
 ،2003اإلاخٗل ٤ببىعنت ال٣يم اإلاى٣ىلت٨ٖ ،ـ هٓحرٍ الٟغوس يٗٞ ،لى الغٚم مً ؤن َظا ليـ بٗامل خاؾم
فيٞ 17يٟغرل
ّ
ل٣ياؽ صعحت الاؾخ٣الليت ،ل٨ىه يازغ ويؿاٖض بيؿبت مٗيىت في بْهاع َظٍ الاؾخ٣الليت ،زانت في الجاهب الىْيٟي ،وطل٪
ّ
بالىٓغ بلى الىخاثج وآلازاع اإلاترجبت ًٖ الصخهيت ٦إَليت الخ٣اض ي ،والخٗا٢ضّ ،
وجدمل اإلاؿاوليت.
مً بحن ؤَم ال٣يىص اإلاخٗل٣ت بالجاهب الىْيٟي ّ
للؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت ،الخ٣غيغ الؿىىرل وبعؾاله بلى الخ٩ىمت
٦مجلـ اإلاىاٞؿت مثال ،الظر جىو بكإهه اإلااصة 1/27مً ألامغ ع٢م٦ ،03-03ما هجض ؤيًا مثل َظٍ الغ٢ابت ٖلى مؿخىيل
()3
ؾلُت يبِ البريض واإلاىانالث )2( ،لجىت يبِ ال٨هغباء والٛاػ،
و٦ظل ٪لجىت جىٓيم ٖملياث البىعنت ومغا٢بتها )4(،وؤزحرا الى٧الخحن اإلاىجميخحن٦ )5(،ظال ٪مىا٣ٞت الىػاعة اإلاسخهت ٖلى
ّ
ٞباليؿبت للجىت البىعنت الجؼاثغيت ّ
ٞةنها جماعؽ الؿلُت الخىٓيميت ًٖ َغي٤
ألاهٓمت الهاصعة ًٖ الهيئاث اإلاؿخ٣لت
بنضاع ألاهٓمت )6( ،ول ً٨بٗض مىا٣ٞت وػيغ اإلااليت ٖليها )7( ،جيكغ بٗضَا في الجغيضة الغؾميت مكٟىٖت ب٣غاع وػيغ اإلااليت
اإلاخًمً اإلاىا٣ٞت ٖليه٦ ،ما جب٣ى َظٍ الؿلُاث جابٗت بػاء الؿلُت الخىٟيظيت ٞيما يسو وي٘ هٓامها الضازلي ،وَظا ما
ي٣لو مً اؾخ٣الليتها مً الجاهب الىْيٟي ،وهظ٦غ ٖلى ؾبيل اإلاثا ٫مجلـ اإلاىاٞؿت ،الظر يدضص هٓامه الضازلي بمىحب
 -1تنص المادة  04من المرسوم الرئاسي رقم ،44-96المؤرخ في  17جانفي  ، 1996المحدد النظام الداخمي في مجمس المنافسة،
المرجع السابق.

 -2انظر المادة  11/13من القانون رقم  ،03-2000المؤرخ في  5أوت  ،2000المحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد
المتمم ،المرجع السابق.
وبالمواصالت السمكية والالسمكية،
ّ
المعدل و ّ
 -3انظر المادة  33/115من القانون رقم  ،01-02المؤرخ في  5فيفري  ،2002المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة
المتمم ،المرجع السابق.
القنوات،
ّ
المعدل و ّ
المتمم ،المتعمق ببورصة
 -4انظر المادة  30فقرة أخيرة من المرسوم التشريعي رقم  ،10-93المؤرخ  23ماي ،1993
ّ
المعدل و ّ
المتمم ،المرجع السابق.
القيم المنقولة،
ّ
المعدل و ّ
 -5انظر المادة  6/8من المرسوم التنفيذي رقم  ،93-04مؤرخ في  1أفريل  ،2004المتضمن النظام الداخمي لموكالة الوطنية
لمممتمكات المنجمية ،ج.ر.ج.ج عدد  ،20صادر سنة .2004

المعدل
 -6المادة  32من المرسوم التشريعي رقم  ،10-93مؤرخ في  23ماي  ،1993المتعمق ببورصة القيم المنقولة،
ّ

المتمم ،المرجع السابق.
و ّ
 -7المادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  ،102-96مؤرخ في  11مارس  ،1996المتضمن تطبيق المادة  32من المرسوم
التشريعي رقم  ،10-93المؤرخ في  23ماي  ،1993المتعمق ببورصة القيم المنقولة ،ج .ر.ج.ج عدد  ،18صادر في 20
مارس .1996
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مغؾىم ،وَى ألامغ هٟؿه في مجا ٫اليكاٍ اإلاىجمي ،وَى ما جىو ٖليه اإلااصة 51مً ال٣اهىنل ع٢م 10-01اإلاخًمً ٢اهىنل
()1
اإلاىاحم.
زاجمت
يخضر مما ؾب ٤ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖلى ٚغاع باقي اإلاجاالث ،اؾخىحى الىهىم اإلاىٓمت لؿلُت الٗ٣اب مً الدكغي٘
الٟغوس ي مباقغة ،خيث اٖخمض ٖلى ه٣له الخغفي لها وطل ٪مً زال ٫هىٕ الٗ٣ىباث التي جىُ ٤بها الؿلُاث ؤلاصاعيت
اإلاؿخ٣لت ،و٦ظا الى٣ل الاهخ٣اجي في بٌٗ الخاالث وزانت مؿإلت الًماهاث ،ألامغ الظر يبرػ عئيت ٚحر وااخت لضي اإلاكغٕ
ر بكإنها هٓغا للخٗضيالث اإلاخخاليت واإلاخ٨غعة للىهىم ال٣اهىهيت اإلا٨غؾت لهظٍ الًماهاث ،طل ٪ؤهىا هجض َظٍ
الجؼاثغ ل
الخٗضيالث جاعة جإحي بًماهاث مهمت ٦د ٤الضٞإ باليؿبت للجىت اإلاهغٞيت ،وجاعة ؤزغيل وكٗغ بٗضم جمخ٘ َظٍ الهيئاث
بًماهاث مٗيىت بةلٛائها ٦د ٤وي٘ الىٓام الضازلي باليؿبت إلاجلـ اإلاىاٞؿت.
نابمت اإلاغاحؼ:
ؤوال :باللؿت الػغبُت
 -Iالٌخب
-1ل غمغ بن ؾالم  ،اإلاؿاوليت الجؼاثيت للصخو اإلاٗىىر )ل وا٢ ٘٢اهىن الٗ٣ىباث الٟغوس ي( ،صاع النهًت الٗغبيت ،مهغ،
.1995
-2لمدمض باهي ًىنـ ،الغ٢ابت الً٣اثيت ٖلى قغٖيت الجؼاءاث ؤلاصاعيت الٗامت (الٛغامت ،الخل ،الى ،٠٢ؤلاػالت ،سخب و
بلٛاء الترازيو )لصاع الجامٗت الجضيضة لليكغ٧ ،ليت الخ٣ى ،١حامٗت ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ.2000 ،
 -IIالغؾابل و اإلاظيغاث الجامػُت
لؤ) الغؾابل الجامػُت
-1ل صًباف ؾهُلت  ،مجلـ الضولت ومجلـ اإلاىاٞؿت ،ؤَغوخت لىيل قهاصة ص٦خىعاٍ في الخ٣ى ،١ال٣اهىن الٗام٧ ،ليت
الخ٣ى ،١حامٗت يىؾ ٠بً زضة ،الجؼاثغ.2010 ،
ب) اإلاظيغاث الجامػُت
ل
 مظيغاث اإلااحؿخير
-1ل خضعي ؾمير  ،الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت الٟانلت في اإلاىاص الا٢خهاصيت ،مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااحؿخحر في ال٣اهىن،
ٞغٕ ٢اهىن ألاٖما٧ ،٫ليت الخ٣ى ١والٗلىم الخجاعيت ،حامٗت ؤخمض بى٢غة ،بىمغصاؽ.200688 ،
-2ل غِؿاوي غؼالضًن  ،الؿلُت ال٣مٗيت للهيئاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت في اإلاجا ٫الا٢خهاصر واإلاالي ،مظ٦غة لىيل قهاصة
اإلااحؿخحر في ال٣اهىنٞ ،غٕ ٢اهىن ألاٖما٧ ،٫ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت ،حامٗت مىلىص مٗمغر ،جحزر وػو.2005 ،ل

 -1المرسوم التنفيذي رقم  ،93-04المؤرخ في  1أفريل  ،2004يتضمن النظام الداخمي لموكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية،
المرجع السابق.
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 -IIIاإلاهاالث و اإلاضازالث
 -1جىاحي نهيرة " ،مضي جد٣ي ٤مدا٦مت ٖاصلت ؤمام الؿلُاث ؤلاصاعيت اإلاؿخ٣لت " ،اإلاجلت ألا٧اصيميت للبدث ال٣اهىوي ،
اإلاجلض ٖ ،06ضص  ،2012 ،02م م.136-123
 -2مىيت غبض الٌغٍم" ،مبضؤ الخىاؾب ً٦ماهت ؤمام الؿلُت ال٣مٗيت لؿلُاث الًبِ اإلاؿخ٣لت" ،ؤٖما ٫اإلالخ٣ى الىَني
23ل و 24ل مار
خى ٫ؽلُاث الًبِ اإلاؿخ٣لت في اإلاجا ٫اإلاالي والا٢خهاصر ،حامٗت ٖبض الغخمان محرة ،بجايت ،ؤيام
 ،2007م م .329-321
 -IVالنهىم الهانىنُت
ؤ) صؾخىع 28ل هىٞمبر  ،1996اإلايكىع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م -98ل ،438ماعر في 07ل صيؿمبر ،1996
ل ج.ع.ج.ج ٖضص  ،76ماصع ؾىت  ،1996اإلاخمم بمىحب ال٣اهىن ع٢م  ،03-02اإلااعر في 10ل ؤٞغيل  ،2002ج .ع.ج..ج ٖضص
 ،25ناصع ؾىت  ،2002اإلاٗض ٫بمىحب ال٣اهىن ع٢م -08ل  ،19اإلااعر في 15ل هىٞمبر  ،2008ج .ع.ج.ج ٖضص  ،63ناصع في
16ل هىٞمبر .2008
ب) النهىم الدكغَػُت
ل
-1ل ٢اهىن ًٖىر ع٢م  ،11-04ماعر في 26ل ؾبخمبر ،2004يخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي للً٣اة ،ج .ع.ج.ج ٖضص ،57ناصع
في 08ل ؾبخمبر .2004ل
-2ل ؤمغ ع٢م  ،156-66اإلااعر في 08ل حىان  ،1966يخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباثّ ،
مٗضّ ٫
ومخمم بال٣اهىن ع٢م  ،15-04ماعر في
10ل هىٞمبر  ،2004ج.ع.ج.ج ٖضص  ،71ناصع في 15ل حىان .2004
ّ
 -3مغؾىم حكغيعي ع٢م ّ ،10-93
ماعر في 23ل مار  ،1993يخٗل ٤ببىعنت ال٣يم اإلاى٣ىلت ،ج ع.ج.ج ٖضص  ،34ناصع في 23ل
ماعر في 10ل حاجٟي ّ ،1996
مار ّ ،1993
مخمم بال٣اهىن ع٢م ّ ،04-03
مخمم باألمغ ع٢م ّ ،10-96
مٗض ٫و ّ
مٗض ٫و ّ
ماعر في
17ل ٞيٟغر  ،2003ج ع.ج.ج ٖضص  ،11ناصع في 2003ل(اؾخضعا ٥في ج ع.ج.ج ٖ،ضص 32ل ناصع في 07ل مار .2003
ّ
ّ
اإلاخٗل٣ت بالبريض واإلاىانالث ّ
-4ل ٢اهىن ع٢م ّ ،03-2000
الؿل٨يت
يدضص ال٣ىاٖض الٗامت
ماعر في 03ل ؤوث ،2000
ّ
والالؾل٨يت ،ج.ع.ج.ج ٖضص ،48ناصع في 15ل ؤوث ّ ،2000
ّ
يخًمً
مٗض ٫بال٣اهىن ع٢م 24-06ل ماعر في 26ل صيؿمبر،2006
٢انون اإلااليت لؿىت  ،2007ج.ع.ج.ج ٖضص  ،85ناصع في 27ل صيؿمبر .2006
-5ل ٢اهىن ع٢م ّ ،10-01
ماعر في 3ل حىيليت  ،2001يخًمً ٢اهىن اإلاىاحم ،ج .ع.ج.ج ٖضص35ل ناصع في 04ل حىيليت ،2001
ّ
مٗضّ ٫
ومخمم باألمغ ع٢م 02-07لل ماعر في 1ل ماعؽ  ،2007ج.ع.ج.ج ٖضص  ،16ناصع في 07ل ماعؽ .2007
ّ
-6ل ٢اهىن ع٢م ّ ،01-02
اإلااعر في 05ل ٞيٟغر  ،2002يخٗل ٤بال٨هغباء وجىػي٘ الٛاػ بىاؾُت ال٣ىىاث ،ج.ع.ج.ج ٖضص ،08
ناصع في ؾىت .2002
-7ل ؤمغ ع٢م ّ ،03-03
اإلااعر في 19ل حىيليت  ،2003اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،ج.ع.ج.ج ٖضص  ،43ناصع في 20ل حىيليت  ،2003يلغي
ألامغ ع٢م  ،06-95ماعر في 25ل حاهٟي  ،1995اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،ج.ع.ج.ج ٖضص  ،09ناصع في 8ل ٞيٟغر ّ ،1995
مٗض٫
ومخمم بال٣اهىن ع٢م 12-08ل ّ
ّ
اإلااعر في 25ل حىان  ،2008ج.ع.ج.ج ٖضص  ،36ناصع في 02ل حىيليت  ،2008و بال٣اهىن ع٢م
05-10ل ّ
اإلااعر في 05ل ؤوث  ،2010ج.ع.ج.ج ٖضص  ،46ناصع في 18ل ؤوث .2010
66

مغيؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار الهانىنُت اإلاػمهت – الػضص  8نىقمبر 2016
ّ
اإلاخٗلّ ٤
-8ل ٢اهىن ع٢م ّ ،11–03
بالى٣ض وال٣غى ،ج .ع.ج.ج ٖضص  ،52الهاصع في 27ل ؤوث
اإلااعر في 26ل ؤوث ،2003
ماعر في 22ل حىيليت  ،2009اإلاخًمً ٢اهىن اإلااليت ّ
ّ ،2003
مخمم باألمغ ع٢م 01-09ـ ّ
مٗض ٫و ّ
الخ٨ميلي لؿىت ،2009
ج.ع.ج.ج ٖضص  ،44ناصع في 26ل حىيليتّ ،2009
ومخمم باألمغ ع٢م 04-10ل ّ
ماعر في 26ل ؤوث  ،2010ج .ع.ج.ج ٖضص
مٗضّ ٫ل
مخمم بال٣اهىن ع٢م 08-13ل ّ
 ،50ناصع في ؤو ٫ؾبخمبر ّ ،2010
ماعر في 30ل صيؿمبر  ،2013يخًمً ٢اهىن اإلااليت لؿىت
 ،2014ج.ع.ج.ج ٖضص  ،68ناصع في 31ل صيؿمبر .2013
ّ
يخٗل ٤بداالث ل ّ
ّ
 -9ؤمغ ع٢م ّ ،01-07
الخانت ببٌٗ اإلاىانب والىْاث،٠
الخىافي و الالتزاماث
ماعر في 1ل ماعؽ ،2007
ج.ع.ج.ج ٖضص  ،16ناصع في 07ل ماعؽ .2007ل
ث) النهىم الخنظُمُت-
ل
1اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 44-96ل اإلااعر في 17ل حاهٟي  ،1996اإلادضص الىٓام الضازلي في مجلـ اإلاىاٞؿت ،ج ع .ج.ج ٖضص ،05الهاصع في 21ل حاهٟي 1996ل
-2ل مغؾىم ثهٟيظر ع٢م  ،102-96ماعر في 11ل ماعؽ  ،1996يخًمً جُبي ٤اإلااصة 32ل مً اإلاغؾىم الدكغيعي ع٢م -93
 ،10ماعر في 23ل مار  ،1993مخٗل ٤ببىعنت ال٣يم اإلاى٣ىلت ،ج.ع.ج.ج ٖضص  ،18ناصع في 20ل ماعؽ .1996
-3ل مغؾىم جىٟيظر ع٢م  ،175-94ماعر في 13ل حىان  ،1994يخًمً جُبي ٤اإلاىاص 29 ،22 ،21ل مً اإلاغؾىم
الدكغيعي ع٢م  ،10-93ماعر في 23ل مار  ،1993يخٗل ٤ببىعنت ال٣يم اإلاى٣ىلت ،ج .ع.ج.ج ٖضص  ،41ناصع في 26ل حىان
.1994ل
-4ل مغؾىم جىٟيظر ع٢م  ،93-04ماعر في 1ل ؤٞغيل  ،2004يخًمً الىٓام الضازلي للى٧الت الىَىيت للممخل٩اث اإلاىجميت،
ج.ع.ج.ج ٖضص  ،20ناصع ؾىتل.2004للل
 -Vالاحتهاصاث الهًابُت
لؤ)

نًاء اإلادٌمت الػلُا
-1اإلاد٨مت الٗليا (الٛغٞت ؤلاصاعيت )٢ ،غاع ع٢م  ،62755ماعر في 24ل ٞيٟغر ً٢ ،1990يت (ب ،ب ) ،يض والي واليت
البليضة ،اإلاجلت الً٣اثيت للمد٨مت الٗلياٖ ،ضص .1995 ،02ل
 -2مجلـ الضولت٢ ،غاع ع٢م  ،10339ماعر في ً٢ ،2002/04/30يت يض وػيغ الٗض ،٫مجلت مجلـ الضولت ،الٗضص ،02
.2002

ب) للنًاء اإلاجلـ الضولت
ل
 -1مجلـ الضولت٢ ،غاع ع٢م  ،12101ماعر في  ،2003/04/01مل ٠ع٢م /البى ٪الجؼاثغر الضولي ّ ،A.I.B
يض مدأٞ
البى ٪اإلاغ٦ؼر ومً مٗه ،مجلت مج لـ الضولتٖ ،ضص.2003 ،03
زانُا :بالؿت الكغنؿُت
A. Ouvrages :
1- DEGOFFE )M(, Droit de la sanction non pénal , Eonomica, Paris, 2000.
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2- DELMAS-MARTY(M), TEITGEN-COLLY(C) punir sans juger ? De la répression
administrative au droit administrative pénal, Economica, Paris, 1992.
3- ZOUAIMIA (R (, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, Edition Huma, Alger, 2005
B. Articles :
1- FRAISON –ROCHE (M-A), « Vers une nouvelle autorité de régulation boursière », LPA, N°
246, 2000, pp 04-08.
2- KOERING (J-R), SEUVIC (J-F), « Droits fondamentaux Criminels », AJDA,
Edition Dalloz, 2007, pp PRALUS- (D-J), « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire
reconnue à certaine autorités administratives indépendantes », RFDA ? N° 03, 2003, pp 70-55.
3- ROBERT (J-H), « Application ou non application de la règle non bis in idem, entre les
sanctions pénales, civiles et administratives », APC, N° 07,1984, pp 120-142.
4- SALOMON (R), « Le pouvoir de sanction des AAI en Matière économique et financière et les
garanties fondamentales », RDBF, N°01, 2001, pp 40-47.
5- ZOUAIMIA(R), « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes
statuant en matière économique », Revue Idara, N°28, Alger, 2004, PP 123- 165.
6- ............................... « le régime contentieux des autorités de régulations
administratives
indépendantes en droit Algérien », Revue Idara, N°01, 2005, pp 5- 48.
7- …………… ….« Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien »,
Revue, Idara, volume 18, N° 36, 2008, pp 05-43.
8- …………… ….« Les garantie du procès équitable devant les autorités administratives
indépendantes », R.A.R.J, N° 01, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de
Abderrahmane Mira, Bejaia, 2013, pp 5-23.
D- Textes juridiques français
1- Jurisprudences
 Conseil Constitutionnel
1- C. Const, DC N° 80-127, du 19 et 20 janvier1981, relative a la loi renforçant la sécurité et
protégeant la liberté des personnes : www.Conseil-constitutionnel.fr
2- C. Const, DC N° 82-143, du 30 juillet 1982: www.conseil-constitutionnel.fr.
3- C. Const, DC N° 82-155, du 30 décembre 1982: www.conseil-constitutionnel.fr
4- C. Const, DC N° 88-248, du 17 janvier 1989 : www.conseil-constitutionnel.fr
5- C. Const, DC N° 88-248, du 17 janvier 1989 : www.conseil-constitutionnel.fr
6- C. Const, DC N° 06-378, du 23 juillet 1996 Const n°15 concernant l’article L36télécommunications.
 Conseil d’Etat
- CE, DC N° 180122, section, du 20 octobre 2000, Soc HABIB BANK LIMMITED, conc .2,
www.légifrance.gov.fr
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الحماًت الجؼابُت للحو في الهىعة في الهانىو الجؼابغي
بلحىُ إؾماغُلَ ،الب ؾنت زانُت صيخىعاه جسهو نانىو ؤلاغالم ًلُت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت  ،حامػت حُاللي
لُابـ ؾُضي بلػباؽ

ملخو:
الخ ٤في الهىعة َى خ ٤لهي ٤بصخهيت ؤلاوؿان .ال٣اهىنل الجؼاثغرل ٛ٦حرٍ مً ؤٚلب ٢ىاهحن الٗالم حٗل له خمايت
حؼاثيت جخجؿض في ججغيم الخ٣اٍ ،ه٣ل وحسجيل نىعل شخو ما ،باؾخٗما ٫وؾاثل الخ٨ىىلىحيا الخضيثت مثل ال٩امحرا ،في
م٩ان زام ،بضونل مىا٣ٞخه م٘ جىاٞغ ال٣هض الجىاجي .يٗا٢ب ٧ل مً يغج٨ب َظٍ ألاٗٞا ٫بالخبـ مً ؾذ ؤقهغ بلى زالر
 300.000صيىاع حؼاثغرل م٘ حكضيض الٗ٣ىبت بطا ٧ان مغج٨ب الٟٗل مىْٟا
 50.000صيىاع حؼاثغرل بلى
ؾىىاث وٚغامت ماليت مً
ٖاما.
جىٗ٨ـ الخمايت الجؼاثيت للخ ٤في الهىعة ؤيًا مً زال ٫ججغيم خ ٟٔؤو بث ؤو اؾخسضام ؤر حسجيل ؤو نىعة ؤو وزي٣ت
مخٗل٣ت بصخو ؤزغ صونل مىا٣ٞخه م٘ جىاٞغ ال٣هض الجىاجي .يٗا٢ب مً ي٣ىم بظل ٪بىٟـ الٗ٣ىبت اإلا٣غعة للجىدت
الؿاب٣ت.
اؾختىاء ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت ،يجىػل لًباٍ الكغَت الً٣اثيت الخ٣اٍ نىعل ؤو مكاَضة ؤقغَت ٞيضيى مً ؤحل بزباث
حغيمت ما بىاءا ٖلى بطن ٦خابي مً الىيابت الٗامت ؤو ٢اض ي الخد٣ي ٤وطل ٪جد٣ي٣ا للمهلخت الٗامت .في َظٍ الخالت ال يجىػل
للمتهم ؤن يٗاعى جهىيغٍ وبال يٗا٢ب بالخبـ إلاضة ال جخجاوػل 10ؤيام وٚغامت ماليت ٢ضعَا 500صيىاع حؼاثغرل َب٣ا للماصة50
مً ٢اهى لن ؤلاحغاءاث الجؼاثيت .في حمي٘ ألاخىا ٫ال يجى لػ بث نىعة ؤو ٞيضيى مخٗل ٤بمتهم خضر ؤر ال يخجاو لػ 18ؾىت
الٍلماث اإلاكخاخُت :الخ ٤في الهىعة ،الخ٣اٍ ،ه٣ل ،حسجيل ،بث ،اؾختىاءاث ٖلى ال٣اٖضة الٗامت.

Summary
The right in the picture is a right closely to the character of the human. The Algerian law
like the other laws makes him penal protection.
This protection is reflected in the criminalization of capturing, transfer and recording pictures of
someone, in a private place, by modern technology such as camera, without his consent with the
availability of criminal intent.
Whoever does such acts is punished by imprisonment from 6 months to 3 years and a fine from
50.000 DA to 300.000 DA. The punishment is stressed if the offender was a public employee.
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The penal protection of the right in the picture is reflected too in the criminalization of
broadcasting and use of recording. That means keeping, broadcasting or using any recording,
picture or document to another person without his consent with the availability of criminal intent.
The Algerian legislator decided for this infraction the same punishment for the previous
infraction.
There are exceptions to the general rule. It is permissible to the charged for inference and
investigation to take pictures and see the videos to prove the infraction. This is based a written
authorization from the investigative judge or public prosecutor. It is not permissible to the
accused to oppose it otherwise he will be punished by imprisonment for 10 days or less and a
fine of 500 DA, accordance with article 50 of the Algerian code of penal procedure.
It is forbidden to broadcast the pictures of accused and suspects during inferences stage
except for public interest, for example: publish accused picture to facilitate his arrest. It is strictly
forbidden to broadcast minor accused pictures.
Keywords
The right in the picture, capturing, transfer, recording, broadcast, exceptions to the general rule.

:مهضمت
.ىيت٣ الخ١
حر بةخضي الُغ لٛ الٝ اٖتراى الصخو ٖلى وكغ نىعجه مً َغ٤ في الهىعة َى خ٤الخ
٫ني في مجا٣ وبٗض الخُىعل الخ،خه وصونل ٖلمه٣ٞاٍ نىعل الصخو ًٖ بٗض صونل مىا٣بٓهىعل الخهىيغ الًىجي جيؿغ الخ
ا٧ل اهتها٩حر عياٍ وَظا ما يكٛالُباٖت ووؾاثل ؤلاٖالم ؤنبذ مً الؿهل حٗغيٌ مالمذ وحه ؤلاوؿان ألهٓاع الجمي٘ ب
. لخغمخه الصخهيت
:اليت الخاليت٩ َظا اإلاُٗى هُغح ؤلاق٫مً زال
ىباث٣ٗابيت ؟ وماهي ال٣ٗ ؾلُتها الدكغيٗيت ال٫ في الهىعة مً زال٤ضمذ الضولت الخمايت في مؿإلت الخ٢ ٠ي٦
 خمايت اإلاجخم٘ مً َظٍ الاٖخضاءاث اإلاًغة ؟ٝغعة يض اإلاٗخضيً؟ بهض٣اإلا
ًاعنل م٣ واإلاىهج اإلا، اهىهيت٣ جدليل اإلاىاص ال٫الياث ؾىدب٘ اإلاىهج الخدليلي مً زال٩مداولت مىا لئلحابت ٖلى َظٍ ؤلاق
اهىهحن ألن الدكغي٘ الجؼاثغرل يؿخمض٣ض ازترها َظيً ال٢غوس ي واإلاهغرل وٟاهىهحن ال٣اهىنل الجؼاثغرل م٘ ال٣اعهت ال٣ م٫زال
.لب ألاخيانٚامه منهما في ؤ٩ؤخ
: غٖحن ازىحن َماٞ ؾيكحر في َظٍ الضعاؾت بلى
.ل ؤو حسجيل الهىعة٣اٍ ؤو ه٣حغيمت الخ: ُالكغع ألاو
. الدسجيل٫حغيمت بطاٖت ؤو اؾخٗما: الكغع الثاني
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الكغع ألاوُ :حغٍمت الخهاٍ ؤونهل ؤو حسجُل الهىعة
وعص ججغيم الخهى٫ل ٚحر اإلاكغوٕ ٖلى نىعة الصخو ٦ما ؾماَا بٌٗ ال٣ٟه في اإلااصة 303م٨غعل ال٣ٟغة الثالثت مً
٢اهىنل الٗ٣ىباث الجؼاثغرل.
" ٌػانب بالحبـ من ؾخت ؤقهغ إلى زالر ؾنىاث وبؿغامت من  50.000صج إلى  300.000صج ًل من حػمض اإلاؿاؽ بدغمت
الحُاة الخانت بإًت جهنُت ًانذ وطلَ:
بالخهاٍ ؤو حسجُل ؤو نهل نىعة لصخو في مٍاو زام بؿير إطو ناخبها ؤو عياه "و٦ما َى مبحن مً َظا الىو ٞةن حغيمت الخ٣اٍ ؤو ه٣ل نىعة جخُلب ل٣يامها جىاٞغ ع٦ىحن :
ؤولهما ماصر ،يخمثل في الخ٣اٍ ؤو حسجيل ؤو ه٣ل نىعة شخو في م٩ان زام بٛحر عياٍ باؾخسضام حهاػ ؤيا ٧ان هىٖه.
زاهيهما مٗىىر ،يخسظ نىعة ال٣هض الجىاجي.
وٞيما يلي هدىاو٫ل بالضعاؾت َظيً الغ٦ىحن زم هبحن الٗ٣ىباث التي ي٣غعَا ال٣اهىنل اإلا٣اعنل إلاغج٨بي َظٍ الجغيمت ،ألامغ الظر
يخٗحن مٗه ج٣ؿيم صعاؾدىا في َظا الٟغٕ بلى زالر بىىص ٖلى الىدى آلاحي:
البىض ألاو٫ل  :الغ ً٦اإلااصر.
ر.
البىض الثاوي  :الغ ً٦اإلاٗىى ل
البىض الثالث  :الٗ٣ىبت.
البىض ألاو٫ل :الغ ً٦اإلااصر
يخد ٤٣الغ ً٦اإلااصر لجغيمت الاٖخضاء ٖلى الخ ٤في الهىعة و٣ٞا للىهىم الٗ٣ابيت التي ؤؾلٟىا ط٦غَا بالخ٣اٍ
ؤو حسجيل ؤو ه٣ل نىعة شخو في م٩ان زام بٛحر عياٍ باؾخسضام بإر وؾيلت ٞىيت ٧اهذ ،ومً زم يلؼم ل٣يام الغً٦
اإلااصر في َظا الىىٕ مً الجغاثم جىاٞغ الٗىانغ آلاجيت:
 ؾلى ٥بحغامي يخسظ ق٨ال اللخ٣اٍ ؤو حسجيل ؤو ه٣ل نىعة شخو. اؾخسضام وؾيلت ؤيا ٧اهذ في الخ٣اٍ نىعة الصخو ؤو حسجيلها ؤو ه٣لها. جىاحض مً جلخ ِ٣ؤو حسجل ؤو جى٣ل نىعجه في م٩ان زام. ٖضم عيا اإلاٗخضي ٖليه .( -)1د  .أدم عبد البديع  ،الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها القانون الجنائي  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة
القاهرة  ،مصر  ، 2000 ،ص  - 596أ .نبيل صقر الوسيط يف جرائم األشخاص شرح  50جردية ملحق بو ااجلرائم ادلستحدثة مبوجب القانوف
،09 - 01دار اذلدى عٌن مليلة اجلزائر،– - 2009 ،ص177
2
( ) -المادة  303مكرر من قانون العقوبات الجزائري(األمر رقم  155/66المؤرخ في  1966/06/08المعدل بموجب القانون رقم 23/06
المؤرخ في ) 2006/12/20
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ؾىدىاو٫ل ما يلي بالخٟهيل.
ؤوال :الؿلى ٥ؤلاحغامي
ويخد ٤٣بالخ٣اٍ ؤو ه٣ل ؤو حسجيل الهىعة ،وَىا ي٨مً الازخال ٝبحن ال٣اهىنل الجؼاثغرل وال٣اهىنل اإلاهغرل خيث بن
٢اهىنل الٗ٣ىباث اإلاهغرل لم يىو ٖلى ٗٞل الدسجيل ٦إخض نىعل الؿلى ٥ؤلاحغامي في َظٍ الجغيمت.
أ ٗٞ -ل الالخ٣اٍ :
وي٣هض به ؤزظ الهىعة ؤر جثبيتها ٖلى ماصة خؿاؾت) هيجاجي . (٠ويخد ٤٣الغ ً٦اإلااصر بهظا الٟٗل بمجغص جثبيذ
الهىعة ،ؤما بْهاعَا في َيئت بيجابيت ٖلى الضٖامت اإلااصيت اإلاسههت لظلٞ ٪ال يٗض ٖىهغا في َظا الغ .ً٦وٖليه ج٘٣
الجغيمت جامت ٞغ٦نها اإلااصر ختى ولى لم ي ً٨باؾخُاٖت اإلاجغم ٞىيا مٗالجت الىيجاجي٦ ٠يمياثيا إلْهاع الهىعة ال٩املت ؤوال
ر حٗضيال ليًٟي
ر طل .٪وال يازغ في ٢يام َظٍ الجغيمت ؤن ي٣ىم اإلاجغم بةحغاء حكىيه للىيجاجي ٠بٗض الخ٣اَها ؤو يجغ ل
يىى ل
2
ٖلى الهىعة مٓهغا َؼليا ؤو مٛايغا.
ب ٗٞ-ل الى٣ل:
يٟترى َظا الٟٗل بعؾا ٫نىعة الصخو ٖىض الخ٣اَها مً م٩ان َظا ألازحر بلى م٩ان آزغ.
ويدضر طل ٪في الك٩ل اإلاٗخاص بىاؾُت ٧امحراث ال يغاَا اإلاٗخضي ٖليه جلخ ِ٣الهىعة وجغؾل بلى اإلا٩ان الظر يىحض ٞيه
3
اإلاٗخضر ،والُغي٣ت اإلاىاؾبت لظل ٪هي اؾخسضام قغاثِ الٟيضيى.
في خحن يخجه عؤر آزغ بلى ؤن ه٣ل نىعة الصخو يٗني جدىيلها ؤو بعؾالها مً م٩ان جىاحضٍ بلى م٩ان ٖام
ؤو زام؛ بديث يؿخُي٘ الٛحر مكاَضة ٢ؿماث ومالمذ وحه وق٩ل اإلاٗخضي ٖليه ،وما يإجيه مً ؤٗٞا ٫وخغ٧اث مثلما
4
يدضر بىاؾُت آلت الخلٟاػ.
الجضيغ باإلقاعة َى ؤن جدىيل الهىعة ٢ض ي٩ىنل زابخا ؤو مخدغ٧ا ٦ما َى الخاٖ ٫ليه باليؿبت للخلٟاػ خحن جٓهغ الهىعة
5
زابخت ؤو مخدغ٦ت.

( - )3د .أمحد زلمد حساف،حنو نظرية عامة حلماية احلق يف احلياة اخلاصة يف العالقة بٌن الدولة واألفراد  ،دراسة مقارنة  ،دار النهضة العربية ، 32 ،
شارع عبد اخلالق ثروت  ،القاىرة  ،مصر  -ص - 406
( )2د .أمحد زلمد حساف ،مرجع سابق،ص- 409 - 410
()3أ .نبيل صقر ،الوسيط يف جرائم األشخاص ،مرجع سابق،ص- 178 .
()4د  .زلمد الشهاوي ،احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة ،دار النهضة العربية  32 ،شارع عبد اخلالق ثروت  ،القاىرة  ،مصر، 20 0،ص - 273 -
320
(-)5د .صفية بشاتن ،مرجع سابق،ص389
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جٗٞ -ل الدسجيل :
مٗنى حسجيل الهىعة اإلاد ٤٣للغ ً٦اإلااصر في َظٍ الخالتَ ،ى خ ٟٔنىعة الصخو ٖلى ماصة مٗضة لظل ٪بإر وؾيلت
٧اهذ  ،إلاكاَضتها ٞيما بٗض ؤو بطاٖتها ،ولظل ٪يخد ٤٣الغ ً٦اإلااصر للجغيمت متى جم حسجيل نىعة الصخو في م٩ان زام
1
صونل مىا٣ٞخه ؤو عياٍ ًٖ َغي ٤الغؾم ٖلى لىخت ؤو ؤر ماصة ؤزغيل مٗضة لظل ٪إلاكاَضتها.
زاهيا :وؾيلت اعج٩اب الجغيمت
يي ٤اإلاكغٕ الجؼاثغرل مً هُا ١الخمايت الجؼاثيت للخ ٤في الهىعة مً زال ٫اقتراَه ؤن يغج٨ب ٗٞل الالخ٣اٍ
ؤو الى٣ل ؤو الدسجيل بىاؾُت ج٣ىيت  ،زالٞا للم٣جن الٟغوس ي الظر مً زال ٫اإلااصة 1-226مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث الٟغوس ي لم
يكترٍ ل٣يام َظٍ الجغيمت اؾخسضام الٟاٖل وؾيلت مٗيىت  ،وبالخالي يؿخُي٘ اإلاجغم اعج٩اب ؤٗٞا ٫الالخ٣اٍ ؤو الدسجيل ؤو
الى٣ل بإر َغي٣ت ٧اهذ وبظل ٪ي٩ىنل اإلا٣جن الٟغوس ي ٢ض وؾ٘ هُا ١الخمايت الجؼاثيت اإلا٣غعة لخمايت الخياة الخانت في
2
مجا ٫الهىعة.
في خحن ؤن اإلاكغٕ اإلاهغرل اؾخٗمل ل ٟٔحهاػ ؤيا ٧ان هىٖه ،ومً زم ال ج٣ىم الجغيمت بطا ٢ام شخو بغؾم نىعة
شخو آزغ ؤو ٢ام بٗمل جمثا ٫له ،ألن طل ٪الصخو لم يؿخسضم حهاػا مً ألاحهؼة ٦ما ؤن ألالىان والغيكت وؤصواث
الىدذ ألازغيل الجهل بلى َبيٗت ألاحهؼة التي ؤوحب اإلا٣جن اؾخٗمالها لخجغيم الٟٗل  ،وجُبي٣ا لظلٞ ٪ةن حٗبحر حهاػ مً
ألاحهؼة ؤيا ٧ان هىٖه يدؿ٘ ليكمل حمي٘ ألاحهؼة واإلاؿخدضزاث الٗلميت في َظا اإلاجا.٫
ر:
جىو اإلااصة 309م٨غعل مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث اإلاهغ ل
" يٗا٢ب بالخبـ مضة ال جؼيض ٖلى ؾىت ٧ل مً اٖخضي ٖلى خغمت الخياة الخانت للمىاًَ ،وطل ٪بإن اعج٨ب ؤخض
ألاٗٞا ٫آلاجيت فى ٚحر ألاخىا ٫اإلاهغح بها ٢اهىها ؤو بٛحر عياء اإلاجنى ٖلى (ب) الخ ِ٣ؤو ه٣ل بجهاػ من ألاحهؼة ؤًا ًاو نىغه
4
نىعة شخو فى م٩ان زام ".
زالثا :اإلا٩ان الخام
ر لخد ٤٣الاٖخضاء ٖلى الخ ٤في الهىعة ؤن ج٩ى لن نىعة اإلاٗخضي ٖليه ٢ض الخُ٣ذ ؤو سجلذ ؤو
يكترٍ اإلاكغٕ الجؼاثغ ل
ه٣لذ وَى في م٩ان زام ،وال ؤَميت بٗض طل ٪للىي٘ الظر ٧ان ٖليه الصخو ؤزىاء الخ٣اٍ ؤو حسجيل نىعجه.
( -)1د.عاقلي فضيلة ،الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة  ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة اإلخوة
منتوري  ،كلية الحقوق  ،قسنطينة  ،الجزائر  ،ص 262
 - 2ادلادة  -226من قانوف العقوبات الفرنسي (األمر رقم  9 6-2000الصادر يف  -2000/09/ 9اجلريدة الرمسية :)2000/09/22
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque,
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1 En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
; ou confidentiel
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans
un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient
» opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé

( -)3د .زلمد الشهاوي ،مرجع سابق ،ص- 321 .
( -)11المادة  309مكرر من قانون العقوبات المصري
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والجضيغ باإلقاعة بليه ؤن اإلا٩ان الخام ي٣ىم ٖلى عيا ناخب الكإن وبعاصجه ألهه يمل ٪بيان َبيٗت َظا اإلا٩ان َل َى
ٖام ؤم زام ،واإلا٩ان الخام َى ٧ل م٩ان مٛل ٤يخٗظع بلىٚه بىٓغاث مً الخاعج ،وي٩ىنل صزىله بةطن مال٨ه ؤو مؿخٛله ؤو
اإلاىخ ٟ٘مىه.
في خحن يظَب البٌٗ آلازغ بلى جدضيض مٟهىم اإلا٩ان الخام بخٗضاص نىعل اإلا٩ان الٗام ،ومنها الكاعٕ ،والخضي٣ت،
واإلاياصيً ،واإلاالٖب ،وَظٍ ألاما ً٦ال جضزل في هُا ١جُبي ٤ال٣اهىن ،وٖلى الٗ٨ـ مً طلٞ ٪ةن ألاما ً٦الخانت بُبيٗتها
جسً٘ للخمايت ،ومنها اإلاؿ.ً٨
والجضيغ بالظ٦غ ،ؤهه يؿغرل اقتراٍ اإلا٩ان الخام ل٣يام للغ ً٦اإلااصر لهظٍ الجغيمت في ال٣اهىنل اإلاهغرل ٦ظل.٪
عابٗا ٖ:ضم عيا اإلاٗخضي ٖليه
بن الخ٣اٍ نىعة الصخو ؤو ه٣لها ؤو حسجيلها في اإلا٩ان الخام بمىا٣ٞت ناخب الهىعة يدى٫ل صونل ٢يام الجغيمت،
طل ٪ؤن مىا٣ٞت الضخيت اإلاٗخضي ٖلى نىعجه حٗض ؾببا مً ؤؾباب بباخت الٟٗل ،ؤما الٗ٨ـ ٞيًٟي ٖلى الٟٗل نٟت ٖضم
اإلاكغوٖيت ٞي ٘٣جدذ َاثلت َظٍ اإلاىاص اإلاكاع بليها ؾاب٣ا.
بن اقتراٍ ٖضم الغيا ل٣يام الجغيمت ؤمغ جٟغيه َبيٗت ٨ٞغة الخهىنيت مىيىٕ الخمايت ٞةن ع٦حزتها ألاؾاؾيت ٖلى
ما ي٣ى٫ل  Alan Westinوَى ٣ٞيه وباخث ٢اهىوي طو حيؿيت ٧ىلىمبيت ؤن ألاٞغاص والجماٖاث َم الظيً ي٣غعونل بإهٟؿهم ؤر
الجىاهب التي يغٚبى لن الاخخٟاّ بها ،والتي يغٚبى لن في ال٨كٖ ٠نها.
البىض الثاوي :الغ ً٦اإلاٗىىرل
حغيمت الخ٣اٍ ؤو ه٣ل ؤو حسجيل نىعة شخو في م٩ان زام بٛحر عياٍ باؾخسضام حهاػ ؤو ؤر وؾيلت ٞىيت حغيمت
ٖمضيت يخسظ الغ ً٦اإلاٗىىرل ٞيها نىعة ال٣هض الجىاجيٞ ،ال يٟ٨ي ل٣يامها جىاٞغ الخُإ ٚحر الٗمضر ،ولظلٞ ٪ةن َظٍ
الجغيمت ال ج ٘٣ممً يتر ٥ؾهىا حهاػا للخهىيغ ؤو البث الخلٟؼيىوي مٟخىخا في م٩ان زام ٞيى٣ل نىعة شخو في َظا
اإلا٩ان.
ويخد ٤٣ال٣هض الجىاجي بخىاٞغ ٖىهغيً َما الٗلم وؤلاعاصة.
ؤما الٗلم ٞيجب ؤن يكمل ٧اٞت الٗىانغ التي يخًمنها الىمىطج ال٣اهىوي للجغيمت ٞ ،يلؼم ؤن يٗلم الجاوي ؤهه يؿخسضم
حهاػا ؤو وؾيلت ٞىيت في الخ٣اٍ ؤو ه٣ل نىعة شخو مىحىص في م٩ان زام ،واهخٟاء الٗلم بةخضي َظٍ الٗىانغ يىٟي
ال٣هض الجىاجي ،وبالخالي ٞال يٗض مغج٨با لهظٍ الجغيمت مً ي٣ىم بخهىيغ مجز٫ل ؤزغرل ٢ضيم يُل ٖلى الُغي ٤الٗام مً الخاعج
ٞيلخ ِ٣صونل ٖلمه نىعة مال٨ه صازله.

(-)1د .آدـ عبد البديع ،مرجع سابق ،ص- 550
( -)2د .زلمد الشهاوي ،مرجع سابق ،ص- 274 .
( -)3د .آدـ عبد البديع ،مرجع سابق ،ص- 599 .
( -)4د .صفية بشاتن ،مرجع سابق ،ص- 903
( -)5د .أمحد زلمد حساف ،مرجعسابق ،ص- 412 .
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ؤما ؤلاعاصة ٞيخٗحن ؤن جخجه بلى الخ٣اٍ نىعة شخو ؤو ه٣لها في م٩ان زام  ،وبالخالي ال ج٣ىم َظٍ الجغيمت بطا
انُضم اإلاهىعل ٖٟىيا بمٟخاح حكٛيل حهاػ جهىيغ في م٩ان زام ٞيلخ ِ٣نىعة شخو مىحىص ٞيه.
وال ٖبرة بالبىاٖث في جىاٞغ ال٣هض الجىاجيٞ ،يؿخىرل ؤن ي٩ىنل الباٖث في اعج٩ابها الغٚبت في ؤطيت اإلاجني ٖليه ؤو في
الخهى لٖ ٫لى ٞاثضة ؤو ختى مجغص الًٟى ل.٫
البىض الثالث  :الٗ٣ىبت
ر لهاجه الجىدت ٖ٣ىبت الخبـ مً  6ؤقهغ بلى  3ؾىىاث وٚغامت ماليت جتراوح بحن  50.000صج
٢غعل اإلاكغٕ الٗ٣ابي الجؼاثغ ل
 ،و  300.000صج ٣ٗ٦ىبت ؤنليت وعصث في ال٣ٟغة  1مً اإلااصة  303م٨غعل مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث الجؼاثغرل الؿالٟت الظ٦غ.
ر.
ؤما بطا ٧ان اإلاٗخضر مىْٟا ٖاما ،حكضص الٗ٣ىبت بلى الخض اإلاىهىم ٖليه في اإلااصة  143مً ٢اهى لن الٗ٣ىباث الجؼاثغ ل
4
٦ماؤن الكغوٕ في اعج٩اب َظٍ الجىدت ي٣غعل له الٗ٣ىباث هٟؿها اإلا٣غعة للجىدت الخامت.
في خحن ؤن اإلا٣جن اإلاهغرل ي٣غعل لهظٍ الجغيمت ٖ٣ىبت خبـ ال جؼيض مضجه ٖلى ؾىت ،ؤما بطا اعج٨بها مىْٖ ٠ام اٖخماصا
ٖلى ؾلُخه الىْيٟيت ٞةن ٖ٣ىبت الخبـ ٢ض جهل بلى زالر ؾىىاث  .وطل ٪و٣ٞا للماصة  309م٨غعل .ٕ.١م.
وباإلياٞت بلى َظٍ الٗ٣ىبت ألانليت ٢غعل اإلا٣جن اإلاهغرل جى٢ي٘ ٖ٣ىبت ج٨ميليت بالىحىب،و هي مهاصعة ألاحهؼة ،وٚحرَا
مما ي٩ى لن ٢ض اؾخسضم في اعج٩اب الجغيمت.
ر:
حاء في ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 309م٨غعل مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث اإلاهغ ل
" وٍدٌم فى حمُؼ ألاخىاُ بمهاصعة ألاحهؼة وؾيرها بما ًٌىو نض اؾخسضم في الجغٍمت .يما ًدٌم بمدى
الدسجُالث اإلاخدهل غنها ؤو إغضامها "
وو٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت ال يجىػل ؤن جمـ اإلاهاصعة خ٣ى١ل الٛحر خؿً الىيتٞ ،ةطا ٧ان الجهاػ اإلاؿخٗمل في الالخ٣اٍ
مؿغو٢ا يد ٤إلاال٨ه اؾترصاصٍ ،بطا ٧ان َظا ألازحر خؿً هيت ،ويكترٍ الٖخباع الٛحر خؿً هيت ؤن ي٩ىنل ؤحىبيا ًٖ الجغيمت
اإلاغج٨بت بمٗنى ؤال ي٩ىنل ٢ض ؾاَم ٞيها.
يالخٔ في َظٍ الجغيمت ؤن اإلا٣جن الٗ٣ابي اإلاهغرل ٢ض حٗل اإلاهاصعة ٞيها ٖ٣ىبت وحىبيت ال ج٣ضيغ لل٣اض ي بكإنها عٚم
ؤن مىيىٕ َظٍ الجغيمت ٢ض ال ي٩ى لن مً اإلاىيىٖاث التي يٗض نىٗها ؤو اؾخٗمالها ؤو خياػتها ؤو بيٗها ؤو ٖغيها للبي٘
حغيمت في خض طاجه ،وَظا ماصاٍ ؤن اإلا٣جن زغج بكإن اإلاهاصعة ٖلى ما ج٣ط ي به ال٣ىاٖض الٗامت التي جٟيض ؤن الخ٨م حىاػرل.
٦ما يالخٔ ؤن الٗ٣ىباث اإلا٣غعة لهظٍ الجغيمت جىٖ ٘٢لى مغج٨به ؤب ٌٛالىٓغ ٖما بطا ٧ان اإلاٗخضي ٖليه مىاَىا ؤو
6
ؤحىبيا.
( -)1د .أمحد زلمد حساف ،مرجع سابق ،ص - 641 - 417
( -)2م  303مكرر من قانون العقوبات السالفة الذكر
( -)3م  143من قانون العقوبات
( - )4م  303مكرر من قانون العقوبات السالفة الذكر
(- )21

الفقرة األخًنة من ادلادة  309مكرر من قانوف العقوبات ادلصري

( - )6د .أمحد زلمد حساف ،مرجع سابق ،ص 4 8-4 7
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وبلى َظا اإلابضؤ ؤقاعث مد٨مت اؾخئىا ٝباعيـ في خ٨م ؤنضعجه في  20صيؿمبر 1976حاء ٞيه ؤهه في الضٖىيل الصخهيت
اإلاغٞىٖت مً ؤحىبي لالٖخضاء ٖلى خياجه الخانت ليـ زمت ما يىحب البدث ٞيما بطا ٧ان ٢اهىهه الصخص ي يؿمذ له
باالؾدىاص بلى الخ ٤في اخترام خياجه الخانت و خ٣ه في نىعجه ؤم ال؛ ألن الىٓام الٗام الٟغوس ي يؿمذ له بظل ٪ؤمام اإلاد٨مت
 ١للصخهيت ال يم ً٨ؤن جىٟهل ًٖ طاث ناخبها وبالخالي ال يهم بن ٧ان مىاَىا
التي ع ٘ٞؤمامها الضٖىيٞ ،األمغ يخٗل ٤بد٣ى ل
1
ؤو ؤحىبيا .
الٟغٕ الثاوي :حغٍمت إطاغت واؾخػماُ الدسجُل
ال ي٣ضم اإلاجغمىنل ٖاصة ٖلى اهتها ٥خغمت الخياة الخانت للٛحر بالخ٣اٍ ؤو وكغ نىعَم ؤو مغا٢بت ؤو حسجيل
مداصزاتهم إلاجغص الًٟى ل ٫وخب الاؾخُالٕ ٞدؿب ،بل يؿتهض ٝؤ٦ثرَم في ألاٚلب ألاٖم الاؾخٟاصة مً وعاء طل ٪بُغي٣ت ؤو
بإزغيل ٦يكغ الهىعة ؤو بطاٖت اإلاداصزت ل٣اء مبل ٜمً اإلاا ٫ؤو تهضيض اإلاٗخضي ٖليه باليكغ.2
لظا ٧ان مً اإلاىُ٣ي ؤن ي٨مل اإلا٣جن الجؼاجي زُخه في خمايت الخ ٤في الهىعة باٖخباعٍ ٖىهغا مً ٖىانغ الخياة
الخانت بخٗ٣ب البىاٖث الخبيثت لضي الجىاة مً اهتها٦هم لهظا الخ ٤للٛحر ًٖ َغي ٤ججغيم بطاٖت ؤو اؾخٗما ٫الدسجيل
ؤو اإلاؿدىض اإلاخدهل ٖليه بةخضي َغ١ل اهتها ٥خغمت الخياة الخانت اإلاٗا٢ب ٖليها حؼاثيا .
ههذ اإلااصة  303م٨غعل  1مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث الجؼاثغرل ٖلى ججغيم بٖالن ؤو اؾخٗما ٫الدسجيل ؤو الىزاث ٤اإلاخدهل
ٖليها بىاؾُت الالخ٣اٍ ؤو الدسجيل ؤو الى٣ل  ،وي٩ىنل طل ٪اإلا٣جن ٢ض ؾلِ ٖ٣ىبت ٖلى اإلاٗخضر الظر اخخ ٟٔؤو وي٘ ؤو
ؾمذ ؤو ؾهل بإن جىي٘ في مخىاو٫ل الجمهىعل ؤو الٛحر ؤو حؿخسضم بإيت وؾيلت ٧اهذ ،الدسجيالث ؤو الهىعل ؤو اإلاؿدىضاث التي
جدهل ٖليها.
يخضر مً الىهىم ال٣اهىهيت ؤن لهظٍ الجغيمت ع٦ىان ،ؤولهما ماصر وزاهيهما مٗىىرل .وَظا ما ؾى٣ىم بخٟهيله م٘ بيان
الٗ٣ىبت اإلا٣غعة لهخه الجغيمت ٞيما يلي.
البىض ألاو ل: ٫الغ ً٦اإلااصر
يَ ٘٣ظا الغ ً٦بخىاٞغ ٖىهغيً َما اليكاٍ ؤلاحغامي ومىيىٕ يٖ ٘٣ليه َظا الؿلى ٥ؤلاحغامي

-Paris 20 Décembre 1976. Trib de bulnap et BongWatase.
C. époulGaurguechon et association " connaissance du mond
Gaz. Pal. Des 11 mai 1977. P 10.
أورد ىذا القضاء ،د .أمحد زلمد حساف ،مرجع سابق،ص- 419
( - )2د  .عبداهلل أوىايبية ،شرح قانوف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري التحري والتحقيق ،دار ىومة 34حي البروادر بوزريعة اجلزائر ،2008،ص 91
( - )3د  .هشام محمد فريد ،الحماية الجنائية لحق اإلنسان في صورته  ،مكتبة األالت الحديثة  ،أسيوط  ،مصر، 1986 ،
ص 101
( - )4د .عاقلي فضيلة،مرجع سابق،ص268
1

( - )5د .أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي،ط ، 9دار ىومة 34 ،حي بوزريعة اجلزائر  ،20 0ص 36
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ؤوال :اليكاٍ ؤلاحغامي
َى ؾلى ٥ماصر طو مًمى لن هٟس ي يخسظ الٟٗل اإلا٩ى لن له بخضي الهىعل ألاعبٗت  :الاخخٟاّ ؤو ؤلاٖالن ؤو حؿهيل
ؤلاٖالن ؤو الاؾخٗما٫
أ  -الاخخٟاّ: -
الاخخٟاّ ي٣هض به بمؿا ٥اإلاٗخضر ؤو ؤلاب٣اء بدىػجه حسجيال ؤو مؿدىضا زانا بصخو ؤو ؤشخام آزغيً ًٖ
٢هض م٘ ٖلمه بمدخىيل اإلاؿدىض ؤو الدسجيل م٘ يغوعة ؤن ي٩ىنل َظا الدسجيل ؤو اإلاؿدىض ٢ض جم الخهى٫ل ٖليه بالُغ١ل
اإلابيىت في اإلااصة 303م٨غعل  1مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث الجؼاثغرل .
والجضيغ باإلقاعة بليه ؤن اخخٟاّ اإلاجغم باإلاؿدىضاث ؤو الدسجيالث ي٩ىنل بما لخؿابه ؤو لخؿاب ٚحرٍ.
ب -ؤلاٖالن :
ويٗبر ٖىه بٌٗ ال٣ٟه باإلطاٖت واليكغ وي٣هض به بزباع الجمهىعل ؤو الٛحر ًٖ ٖمض بٟدىيل الدسجيل ؤو اإلاؿدىض
 ١اإلابيىت في اإلااصة 303م٨غ لع  1الؿالٟت الظ٦غ
الظر جم الخدهل ٖليه بالُغ ل
ومً زم ٞيٟترى في ؤلاطاٖت الٗالهيت ،لظا ٞةطا م ً٨الٟاٖل ٖضص ٚحر مدضوص مً الىاؽ مً الٗلم ؤو ؤلاَالٕ ٖلى
اإلاؿدىض ؤو الدسجيل جخدَ ٤٣ظٍ الهىعة .
ج -حؿهيل ؤلاٖالن :
َى ٧ل ٗٞل يىضعج في الخدغيٌ ؤو الاجٟا ١ؤو اإلاؿاٖضة والتي مً قإنها ؤن حؿاَم في الٟٗل ؤو ألاٗٞا ٫اإلااصيت الخانت
بالدسجيل  .عٚم ؤن ألاٗٞا ٫اإلاؿاَمت ؤو اإلاؿاٖضة في نىعَا اإلاخ٣ضمت ججٗل ناخبها قغي٩ا في حغيمت بطاٖت
ؤو اؾخٗما ٫حسجيل ؤو مؿدىض بال ؤن ال٣اهىنل اٖخبر مً ي٣ىم بها ٞاٖال ؤنليا .
ص -الاؾخٗما:٫
ويٗني اؾخسضام الدسجيل ؤو اإلاؿدىض ؤو الىزاث ٤لخد٣يٚ ٤غى ما ،ويؿخىرل ؤن يدهل الاؾخٗماٖ ٫لىا ؤو بٛحر ٖلً،
وجُبي٣ا لظل ٪ي٩ى لن مغج٨ب الجغيمت مً ي٣ىم بتزيحن حجغة الاؾخ٣با ٫في مؿ٨ىه بهىعة الخُ٣ها الصخو في وي٘ ٚحر
مإلى ٝفي م٩ان زام بٛحر عياٍ ختى لى َلب مً ػاثغيه ٦خمان ؤمغَا .
( - )1د .عاقلي فضيلة ،مرجع سابق ،ص269
( - )2أ  .نبيل صقر ،الوسيط يف جرائم االشخاص ،مرجع سابق ،ص180
( - )3د  .زلمد الشهاوي  ،احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة ،مرجع سابق ،ص- 279
( -)4د .ىشاـ زلمد فريد ،مرجع سابق،ص - 103؛ أ .نبيل صقر ،مرجع سابق ،ص188 .
( - )5د.آدـ عبد البديع ،مرجع سابق ،ص- 103
( - )6د .ىشاـ زلمد فريد ،مرجع سابق ،ص- 181 .
( -)7د  .نقادي حفيظ  ،التصوير اخلفي  ،اجمللة اجلزائرية للعلوـ القانونية اإلقتصادية والسياسية ،جامعة اجلزائر كلية احلقوؽ ،اجلزائر العاصمة -اجلزائر،
سلسلة جديدة - 2013 ،ص 5
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الً٣اء الٟغوس ي ٢ط ى بٗضم مكغوٖيت حؿليم نىعة الصخو بلى ٚحرٍ صونل بطنهم ما مٟاصٍ ؤن ٖغيها ٖلى الٛحر ،ولى
في مديِ زام ٚحر حاثؼ بال بةطن٦ ،ما يايض طل ٪في مهغ حؿىيت اإلا٣جن في اإلااصة  309م٨غعل ؤ مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث اإلاهغرل
بحن اؾخٗما ٫الدسجيل ؤو اإلاؿدىض ٖلىا ؤو في ٚحر ٖالهيت مما يٗني ؤهه يٗا٢ب ٖلى ال٨ك ًٖ ٠الخهىنيت ،وليـ ٖلى
ٖالهيتها ٞدؿب.
ر:
حاء في هو اإلااصة 309م٨غعل (ؤ) مً ٢اهى لن الٗ٣ىباث اإلاهغ ل
" ٌػانب بالحبـ ًل من ؤطاع ؤو سجل إطاغت ؤو اؾخػمل ولى فى ؾير الػالنُت حسجُال ؤو مؿدنضا مخدهال
غلُه بئخضي الُغم اإلابِنت باإلااصة الؿابهت ؤو ًاو بؿير عياء ناخب الكإو  .وَػانب بالسجن اإلاىظل الػام الظي
ًغجٌب اخض ألاقػاُ اإلابِنت بهظه اإلااصة اغخماصا غلى ؾلُت وظُكخه "
زاهيا :مدل اليكاٍ ؤلاحغامي
َب٣ا للماصة 303م٨غعل 01مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث الجؼاثغرل يخُلب ل٣يام َخه الجغيمت ؤن جغص ؤٗٞا ٫الاخخٟاّ
ؤو ؤلاٖالن ؤو حؿهيله ؤو الاؾخٗما ٫ؤو الاؾخسضام ٖلى حسجيل خضيث ؤو نىعة ؤو مؿدىض ؤو وزاث ٤جم الخهى٫ل ٖليها
بةخضي الُغ١ل اإلابيىت ؾاب٣ا ،ؤر بالخهيذ ؤو الدسجيل ؤو بالى٣ل باليؿبت للمؿدىض .
بطا ٧ان مىيىٕ اليكاٍ ؤلاحغامي حسجيال مهىعا ٞيلؼم لؿغيان ٢ىاٖض الخمايت الجؼاثيت ؤن ي٩ىنل في ؤلام٩ان جميحز
الصخو مىيىٕ الهىعة بىيىح ،ؤر ؤن ي٩ى لن َىا ٥حكابه ٧ا ٝبحن مً جمثله الهىعة،وبحن ٢ؿماث ق٩ل الصخوٚ ،حر
ؤهه ال يكترٍ ؤن ي٩ىنل َظا الكبه ٧امال ،وال يٟ٨ي لل٣ى٫ل بٗضم بم٩ان جميحز مً جمثله الهىعة ؤن ج٩ىنل ٢ؿماث وحهه ٚحر
وااخت ،بل يجب ٦ما ؤٖلىذ مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت في  14ماعؽ  1900ؤن يخد ٤٣طل ٪باليؿبت لك٩له بال٩امل وؤؾاؽ
طل ٪ؤهه يم ً٨الخٗغٖ ٝلى الصخو بالغٚم مً ٖضم ويىح وحهه مً باقي ؤحؼاء حؿمهًٞ .ال ٖلى ؤن الخ ٤في الهىعة
٦إخض ٖىانغ الخ ٤في خغمت الخياة الخانت ال يدمي الىحه ٞدؿب وبهما يدمي ق٩ل الصخو ٩٦ل .
البىض الثاوي :الغ ً٦اإلاٗىىرل
بن َظٍ الجغيمت هي حغيمت ٖمضيت يخسظ ع٦نها اإلاٗىىرل نىعة ال٣هض الجىاجي الٗام ،ويخد ٤٣بخىاٞغ ٖىهغرل الٗلم
وؤلاعاصة .

( -)1د .آدـ عبد البديع،مرجع سابق ،ص- 554
( - )2د .عاقلي فضيلة ،مرجع سابق ،ص- 926 - 270
( - )36المادة  309مكرر (أ) مه قاوون العقوبات المصري
( - )4د .عاقلي فضيلة ،مرجع سابق،ص- 270
( - )5نقض مدين يف قضية  - William Eden .C Whistlerوقضى فيو بأف " الفناف الذي يرفض تسليم الصورة الحيق لو أف يستعملها على أي
حنو قبل أف يغًن مظهر الشخص الظاىر فيها بطريقة الدتكن من التعرؼ عليو".
-Cass. Civ. 14 Mars 1900, Eden .C. Whistler .D. 1900-1-497.
أورد ىذا القضاء :د .آدـ عبد البديع ،مرجع سابق،ص- 557.
( - )6د  .زلمد الشهاوي ،احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة ،مرجع سابق ،ص- 812 - 329 .
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ؤوال :الٗلم
يجب ؤن يٗلم مغج٨ب َظٍ الجغيمت بالخهى٫ل ٖلى الدسجيل ؤو اإلاؿدىض ،وؤن مً قإن وكاَه بٖالهه ؤو حؿهيل بٖالهه
ؤو اؾخٗماله ،وال ج٣ىم الجغيمت بالٗلم الالخٖ ٤لى اعج٩اب ٗٞليا إلٖالن ؤو حؿهيله ،ؤما ؤلاؾخٗماٞ ٫يٓل مكغوٖا َاإلاا ٧ان
ٖلم اإلاؿخٗمل بمهضع الخهى٫ل ٖلى الدسجيل ؤو اإلاؿدىض مىخٟياٞ ،ةن جىاٞغ ٖلمه بظل ٪في ٞترة الخ٣ت ،واؾخمغ في
اؾخٗماله ٢امذ الجغيمت في خ٣ه .
زاهيا :ؤلاعاصة
يجب في َظٍ الجغيمت ؤن جخجه بعاصة اإلاجغم بلى بطاٖت الدسجيل ؤو اإلاؿدىض ؤو حؿهيل بطاٖخه ؤو اؾخٗماله ،ؤما بطا جم طل٪
ٖلى ؾبيل الخُإ ،ؤر لم ي٣هض مغج٨ب َظٍ الجغيمت بخضار َظا الٟٗل ،ؤو لم ي٣هض بطاٖت الدسجيل ؤو اإلاؿدىض
ر.
ؤو حسجيل بطاٖخه ؤو اؾخٗماله ٞال حغيمت آهظا ٥الهخ٣اء الغ ً٦اإلاٗىى ل
البىض الثالث  :الٗ٣ىبت
٢غعل اإلا٣جن الجؼاثغرل لهظٍ الجىدت الٗ٣ىباث اإلا٣غعة هٟؿها للجىدت الىاعصة في اإلااصة  303م٨غعل في ق٩لها ألانلي
والخ٨ميلي وهي  :الخبـ مً  6ؾخت ؤقهغ بلى  3زالر ؾىىاث ،وٚغامت ماليت مً  50.000صج بلى  300.000صج ؤنال  .ؤما
الٗ٣ىباث الخ٨ميليت التي ؤوعصَا اإلا٣جن في اإلااصة  303م٨غعل ، 2جخمثل في بم٩اهيت مى٘ اإلاد٩ىم ٖليه مً ؤحل َظٍ الجىدت مً
مماعؾت خ ٤ؤو ؤ٦ثر مً الخ٣ى١ل اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  09م٨غعل  1إلاضة ال جخجاوػل  05ؾىىاث ،وبم٩اهيت وكغ خ٨م ؤلاصاهت
َب٣ا لل٨يٟياث اإلابيىت في اإلااصة  18مً َظا ال٣اهىنل.
ؤما مهاصعة ألاقياء اإلاؿخٗملت في اعج٩اب َظٍ الجىدتٞ ،هي وحىبيت صاثما ٦ما َى الخا ٫باليؿبت للجىذ ألازغيل في َظا
اإلاىيىٕ.
٦ما ؤن الكغوٕ في اعج٩اب َظٍ الجىدت جُبٖ ٤ليه الٗ٣ىباث اإلا٣غعة هٟؿها للجىدت الخامت

3

ويٗخبر الصخو اإلاٗىىرل مؿاوال حؼاثيا ًٖ الجغيمت الؿاب٣ت َب٣ا للماصة  303م٨غعل .ٕ.١ 3ج.
زاجمت
َظٍ ؤَم الىخاثج والا٢تراخاث التي جىنلىا بليها بٗض بدثىا في مىيىٕ الخمايت الجؼاثيت للخ ٤في الهىعة.
ؤوال  :ؤَم الىخاثج اإلاخىنل بليها :
 -1بن الخ ٤في الهىعة ٞغيه الىا ٘٢وما لخ٣ه مً جُىعل في الخ٣ىيت وبالخدضيض في مجا ٫الخهىيغ وَظا ما ا٢خط ى ب٢غاع
ال٣اهىنل والً٣اء وال٣ٟه له وٟ٦الخه بالخمايت.

( - )1د  .فوزي عمارة ،قاضي التحقيق ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلخوة منتوري كلية احلقوؽ ،قسنطينة ،اجلزائر ، –2009 –2010،ص 49
( - )2د  .فوزي عمارة  ،اعرتاض ادلراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات حتقيق قضائية يف ادلواد اجلزائية ،رللة العلوـ
اإلنسانية،جواف ، 2010ع ، 33جامعة منتوري قسنطينة اجلزائر ،ص 33
(- )3د  .بشاتن صفية،مرجع سابق ،ص40 .
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1996
 2016وهي هٟؿها اإلااصة 39مً صؾخىعر 2008و
حاء في اإلااصة 46الضؾخىعل الجؼاثغرل لؿىت
1
الخانت ُ
ّ
وخغمت قغٞه ويدميهما ال٣اهى لن "
" ال يجىػل اهتهاُ ٥خغمت خياة اإلاىاًَ
 2016بماصة حضيضة في َظا اإلاجا ٫وهي اإلااصة 51التي جىو ٖلى ما يلي:
وحاء صؾخىعل
" الخهى٫ل ٖلى اإلاٗلىماث والىزاث ٤وؤلاخهاثياث وه٣لها مًمىنل للمىاًَ
ال يم ً٨ؤن جماعؽ مماعؾت َظا الخ ٤بدياة الٛحر الخانت "

2

يٟهم مً طل ٪ؤن مً ال٣يىص الىاعصة ٖلى خغيت ؤلاٖالم اخترام الخياة الخانت للٛحر ويضزل في مٟهىم الخياة الخانت
الخ ٤في الهىعة
 -2ال ج٣غعل الخمايت الجؼاثيت للخ ٤في الهىعة بال في خ٦ ٤ى ٠خ ٤آزغ ؤال وَى الخ ٤في الخياة الخانت
 -3بن الضليل اإلاؿخمض مً الخهىيغ بطا اهته ٪الخياة الخانت لؤلٞغاص يٗخبر باَال مبضثيا.
زاهيا  :ؤَم اإلا٣ترخاث :
 -1ؤلا٢خضاء بالدكغي٘ الٟغوس ي مً زال ٫اؾخدضار هو زام بخجغيم وكغ اإلاىهخاج خيث حغم اإلا٣جن الٟغوس ي وكغ
اإلاىهخاج في اإلااصة  226 - 8مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث الٟغوس ي التي ههذ ٖلى ؤهه يٗا٢ب بالخبـ ؾىت ،وبـ  15.000ؤوعو ٚغامت ٧ل
مً وكغ بإيت َغي٣ت ٧اهذ التر٦يب اإلاىجؼ بإ٢ىا ٫ؤو نىعة شخو صونل مىا٣ٞت ألازحر بطا لم يٓهغ بهٟت ما٦ضة ؤهه جغ٦يب
ؤو بطا لم ي٣غعل طل ٪نغاخت.3
 -2ؾً ٢ىاهحن زانت باالهترهذَ ،ظا الٗالم الاٞتراض ي الظر يٗخبر مجاال زهبا الهتها ٥الخ ٤في الهىعة ،و٦ظل ٪يبِ
اإلاماعؾاث الؿلبيت التي جخٗغى لها الهىعة ٖبر الاهترهذ م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع نٗىبت جدضيض اإلاؿاوليت ،وٖضم ج٣يض َخه
البيئت بالخضوص الجٛغاٞيت.
نابمت اإلاغاحؼ :
اإلاغاحؼ الػامت :
ل-1هبيل ن٣غ  ،الىؾيِ في حغاثم ألاشخام قغح 50ل حغيمت ملخ ٤بها الجغاثم اإلاؿخدضزت بمىحب ال٣اهىن
 ،01صاع الهضيٖ ،حن مليلت ،الجؼاثغ 2009 ،ل

09 -

ل
1

 المادة  39من الدستور الجزائري لسنة  ( 1996المرسوم الرئاسي  438/96المؤرخ في  ) 1996/12/07المعدل بموجب القانون رقم 19-08المؤرخ  15نوفمبر  2008المتضمن التعديل الدستوري لسنة  - 2008المادة  46من القانون رقم  01/16المؤرخ في  2016/03/06المتضمن
التعديل الدستوري لسنة 2016
2
 -المادة  51من القانون رقم  01/16المؤرخ في  2016/03/06المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016

( – )43وص المادة  8-226مه قاوون العقوبات الفروسي ( األمر رقم  9 6-2000الصادر يف  -2000/09/ 9اجلريدة الرمسية
:)2000/09/22
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie
que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il
» n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
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لل-2ص .ؤخؿً بىؾ٣يٗت ،الخد٣ي ٤الً٣اجي9 ٍ،ل ،صاع َىمت 34 ،حي بىػعيٗت الجؼاثغ 2010لل
لل-3الىاثب الٗام.مهُٟى ٖبض ال٣اصع ،ؤؾاليب البدث والخدغر الخانت وبحغاءاتها ،مجلت اإلاد٨مت الٗليا- 2 ٕ،قاعٕ 11
صيؿمبر ألابياع الجؼاثغ الٗانمت الجؼاثغ2009 ،ل
لل-4ص ٞ.ىػر ٖماعة  ،اٖتراى اإلاغاؾالث وحسجيل ألانىاث والخ٣اٍ الهىع والدؿغب ٦ةحغاءاث جد٣يً٢ ٤اثيت في اإلاىاص
الجؼاثيت ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهيت،حىان ، 33 ٕ، 2010حامٗت مىذوعر ٢ؿىُيىت الجؼاثغ لل
لل-5ص ٖ.بضهللا ؤوَايبيت ،قغح ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغر الخدغر والخد٣ي ،٤صاع َىمت 34حي البغواصع بىػعيٗت
الجؼاثغ2008،للل
لل-6ص.نٟيت بكاجً  ،الخمايت ال٣اهىهيت للخياة الخانت  ،صعاؾت م٣اعهت  ،عؾالت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ ٧ ،ليت الخ٣ى١
والٗلىم الؿياؾيت  ،حامٗت مىلىص مٗمغر  ،جحزر وػو  ،الجؼاثغ –ل2012لل
لل-7ص .لؤصم ٖبض البضي٘  ،الخ ٤في خغمت الخياة الخانت ومضي الخمايت التي يٟ٨لها ال٣اهىن الجىاجي  ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،
حامٗت ال٣اَغة  ،مهغ 2000 ،لللل
لل-8ص ٞ.ىػر ٖماعة٢ ،اض ي الخد٣ي، ٤عؾالت ص٦خىعاٍ ،جامٗت ؤلازىة مىخىعر ٧ليت الخ٣ى٢ ،١ؿىُيىت ،الجؼاثغ–2009 ،
–2010ل
اإلاغاحؼ اإلاخسههت :
لل-1ص .ؤخمض مدمض خؿان ،هدى هٓغيت ٖامت لخمايت الخ ٤في الخياة الخانت في الٗال٢ت بحن الضولت وألاٞغاص  ،صعاؾت
م٣اعهت  ،صاع النهًت الٗغبيت 32 ،ل  ،قاعٕ ٖبض الخال ٤زغوث  ،ال٣اَغة  ،موع
لل-2ص .مدمض الكهاور ،الخمايت الجىاثيت لخغمت الخياة الخانت ،صاع النهًت الٗغبيت 32 ،ل قاعٕ ٖبض الخال ٤زغوث ،
ال٣اَغة  ،مهغ2010،ل
لل-3ص .لَكام مدمض ٞغيض ،الخمايت الجىاثيت لخ ٤ؤلاوؿان في نىعجه  ،م٨خبت آلاالث الخضيثت  ،ؤؾيىٍ  ،مهغ1986 ،ل
لل-4ل ص .ه٣اصر خٟئ  ،الخهىيغ الخٟي  ،اإلاجلت الجؼاثغيت للٗلىم ال٣اهىهيت الا٢خهاصيت والؿياؾيت ،حامٗت الجؼاثغ ٧ليت
الخ٣ى ،١الجؼاثغ الٗانمت-ل الجؼاثغ ،ؾلؿلت حضيضة- 2013 ،ل
لل-5صٖ.ا٢لي ًٞيلت ،الخمايت ال٣اهىهيت للخ ٤في خغمت الخياة الخانت  ،صعاؾت م٣اعهت  ،عؾالت ص٦خىعاٍ  ،حامٗت ؤلازىة
مهخىعر ٧ ،ليت الخ٣ى٢ ، ١ؿىُيىت  ،الجؼاثغ
الىهىم ال٣اهىهيت :لل
للل-1لل الضؾخىع الجؼاثغر لؿىت 1996ل(لاإلاغؾىم الغثاس ي 438/96ل اإلااعر في 1996/12/07ل)ل
ل اإلاٗض ٫في ٖام 2008ل(لال٣اهىن ع٢مل19-08ل اإلااعرل15ل هىٞمبرل2008ل)للل
لل زم في ٖام 2016لل(لال٣اهىنلل ع٢مل01/16ل اإلااعرل فيل2016/03/06ل)ل
لل-2لل ٢اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغر (ألامغ ع٢م 155/66ل اإلااعر في 1966/06/08ل اإلاٗض ٫بمىحب ال٣اهىن ع٢م 23/06ل اإلااعر
في )2006/12/20ل
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لل-3ل ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغر (ألامغ ع٢م 155/66ل اإلااعر في 1966/06/08ل)ل
لل-4ل ألامغ ع٢م 916-2000ل الهاصع في -2000/09/19ل الجغيضة الغؾميت 2000/09/22ل اإلاخًمً حٗضيل ٢اهىن الٗ٣ىباث
الٟغوس ي.ل
لل-5ل ٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاهغر
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ؤؾـ اإلاؿؤولُت الجنابُت الكغصًت في الهانىو الضولي
نهيرة نهاعي باخثت صيخىعاه في خهىم الانؿاو بٍلُت الحهىم و الػلىم الؿُاؾُت بىهغاو الجؼابغ غًىة بمسبر
الهانىو،اإلاجخمؼ و الؿلُت

اإلالخو:
ل٣ض ٧ان الٟغص مدل هؼإ في ال٣اهىنل الضولي ٞيما يسو جدمله اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت ،و٧ان لهظا الجزإ ؤزغٍ في خضور
اه٣ؿام بحن الاججاَاث ال٣ٟهيت و٦ظا ؤخ٩ام اإلادا٦م الجىاثيت الضوليت.
ي٣غ باإلاؿاوليت الجىاثيت للضولت بديث يغيل ؤن
ٟٞيما يسو ال٣ٟه الجىاجي الضولي اه٣ؿم بلى زالزت مظاَب ،مً بينها اججاٍ ّل
الضولت هي الصخو الىخيض الظر يم ً٨ؤن يغج٨ب الجغيمت الضوليت؛ ألن ال٣اهىنل الضولي ال يساَب بال الضو٫ل وبالخالي ٞهي
وخضَا مً يخدمل اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت ،في خحن يظَب اإلاظَب الثاوي بلى اٖخباع ؤن الضولت مؿاولت مً الىاخيت
الجىاثيت ألنها وا ٘٢احخماعي ولضيها بعاصة زانت ومخمحزة ًٖ بعاصة ؤٞغاصَا٦ ،ما ال يم ً٨ججاَل اإلاؿاوليت الجىاثيت التي ج٘٣
ٖلى ألاشخام الُبيٗيحن ًٖ ألاٗٞا ٫ؤلاحغاميت التي ج٣تر ٝباؾم الضولت؛ ؤر ؤن الجغاثم التي جغج٨بها الضولت ييكإ ٖنها
هىٖان مً اإلاؿاوليت :مؿاوليت حماٖيت جخدملها الضولت وؤزغيل ٞغصيت يخدملها الصخو الُبيعي )مؿاوليت مؼصوحت(.
في خحن يى٨غ الاججاٍ الثالث مؿاوليت الضولت حىاثيا ًٖ الجغاثم الضوليت ويغيل بإن ألاشخام الُبيٗيحن َم ِ٣ٞ
اإلاؿاولىنل ٖنها ،ويؿدىضونل في طل ٪بلى ؤهه يجب ؤن ي٩ىنل الصخو مضع٧ا بإٗٞاله واججاٍ بعاصجه بلى اعج٩ابها وؤهه ال ٖ٣ىبت
بضونل ٢هض حىاجي.
ؤما باليؿبت للً٣اء الجىاجي الضولي ٣ٞض ٦غؽ مبضؤ اإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت ؾىاء ؤ ٧ان باليؿبت بلى الً٣اء الجىاجي
اإلاا٢ذ )مد٨متي يىٚىؾالٞيا الؿاب٣ت وعوهضا( ؤم هٓام اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت الضاثمت في اإلاىاص ) (25،26،27،28مىه.
وؤزحرا ٞةن الٟٗل الظر يغج٨به اإلاتهم والظر يٗخبر حغيمت صوليت يخدمل مؿاوليخه و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىنل الضولي ،بال ؤهه ٢ض
جيخٟي ٖىه َظٍ اإلاؿاوليت وطل ٪بطا ا٦خىَ ٠ظا الٟٗل مالبؿاث وؤخىا ٫جبرعٍ صوليا ومً بينها :الٗاَت الٗ٣ليت،
الؿ٨غ،ؤلا٦غاٍ ،الضٞإ الكغعي والامخثا ٫ألوامغ الغئؾاء الظيً يجب َاٖتهم.
Abstract:
It was an individual dispute in international law with regard to afford international criminal
responsibility, and it was to this dispute in effect a split between jurisprudential trends, as well as
the provisions of the international criminal tribunals.
With regard to international criminal jurisprudence, that has split into three doctrines, including
the direction of recognizing the criminal responsibility of the state to see that the state is the only
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one who can commit international crime because international law does not address only states
and therefore the person alone who bears the international criminal responsibility, while on the
go the second doctrine to consider that the State is responsible criminally because they are social
reality and has a special and distinct from the will of its members will, as you can not ignore the
criminal responsibility of natural persons for criminal acts committed on behalf of the state that
is, crimes Olney committed by the state give rise to two types of responsibility , the collective
responsibility of the state and other individual borne by a natural person (a dual responsibility.(
While the third trend deny the responsibility of the State criminally responsible for international
crimes and see that natural persons are only responsible for them and rely on that as a person
must be aware of his actions and the direction of his will to commit and that no punishment
without criminal intent.
As for the international criminal justice principle of individual criminal responsibility it has
devoted both for temporary criminal justice) tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda (or
permanent International Criminal Court system in the material (25،26،27،28) from him.
Finally, the act committed by the accused, which is considered an international crime bears
responsibility in accordance with the provisions of international law, but it may no longer be
with him this responsibility and that if this act was accompanied by the circumstances and
conditions justified internationally, including mental infirmity, sugar, coercion, self-defense and
to comply with the orders of superiors who must obey them.

مهضمت
ًاء الضوليحن٣لها ٖلى الٗمل وال٣ما عمذ بث٦ ،غا٨ه الضولي مب٣ٟها ال٨حٗخبر اإلاؿاوليت الضوليت مً اإلاىايي٘ التي اؾتهل
ذ الغاًَ بلى مماعؾاث صوليت وبلى٢ىاٖضَا يؿدىض في الى٢ ًحؼء َاما م
غ منهما بلى صعحت ؤن ًلٞان لها ههيب وا٩ٞ ،٪ظل٦
.هاء٣ًٟاء الضولي وبلى حملت مً آعاء ومظاَب ال٣ام ال٩ؤخ
ط ي٣ الظر ي،اث الضوليت ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ اإلاكغوٖيت٢ىيم وجإَحر الٗال٣اإلاؿاوليت الضوليت جلٗب صوعا مهما في جٞ وبال عيب
اهىهيا يغجب التزاما آزغ ؤال وَى جدمل٢  التزاما٠اهىوي صولي يسال٢ ل ٖمل ؤو امخىإ ًٖ ٖمل ميؿىب بلى شخو٧ ىنل٩ب
.جبٗت اإلاؿاوليت الضوليت
 بسًىٖه للجؼاء الجىاجي،ه ؤلاحغامي٦خط ي وحىب جدمل الصخو جبٗت ؾلى٣اهذ اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت ج٧ وبطا
 بكإن جدضيض،اهىنل الضولي٣هاء ال٣ٞ  بحنٝةهه زاع زالٞ ،اهىنل الضولي٣خط ى ال٣ بمٝتر٣اإلاخىاؾب م٘ َبيٗت الجغم اإلا
.اهىنل الضولي٣الصخو الظر يٗخبر مؿاوال ؤمام ال
 ْهغث اججاَاث ٖضة ما بحن،اهىنل الضولي اإلاٗانغ٣غص مؿاوليخه الجىاثيت الضوليت بمىحب الٟغعل لل٣بل ؤن جخ٢بط ؤهه و
ًغص يٗض مدل اَخمام زام مٟهاء ٖلى ؤن ال٣ٟ٘ بحن ال٢م مً ؤلاحمإ الىاٚٗلى الغٞ ،مٗاعى ومايض لهظٍ اإلاؿاوليت
ًاء الجىاجي٣ باليؿبت لل٫ َى الخا٪ظل٦ و،ا وااخا في الغؤر ججاٍ َظٍ اإلاؿإلتٞ زال٥ بال ؤهىا هجض ؤن َىا،اهىنل الضولي٣ال
.غث بخضاَاٞغص بطا ما جىاٟ٘ َظٍ اإلاؿاوليت ًٖ الٞغعث ؤؾباب لض٣ما ج٦ ،الضولي
ٗاله الضوليت؟ َل جخدمل صولخهٞغص لخبٗت ؤٟاث الضوليت الخاليت َى ما مضي جدمل ال٢ىة في الٗال٣ الظر يُغح ب٫ا٩وؤلاق
 ٖنها؟٫ل مؼصوج؟ ؤم يخدملها َى شخهيا باٖخباعٍ َى اإلاؿاو٩الَما بك٦ هخاثجها؟ ؤم يخدملها
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وفي خالت جدمله للمؿاوليت الىاحمت ًٖ ؤٗٞاله الضوليت ماهي الخاالث التي يم ً٨بٖٟائٍ منها؟
لئلحابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩اليت هدب٘ مايلي:
اإلابدث ألاوُ :الاججاَاث ال٣ٟهيت والً٣اثيت.
اإلابدث الثاني :خاالث ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت.
اإلابدث ألاوُ:
الاججاهاث الكههُت والهًابُت لخهغٍغ اإلاؿؤولُت الكغصًت:
الىا ٘٢ؤن الٟغص ٖىض اعج٩ابه لجغيمت طاث َاب٘ صولي ال يؿعى في طل ٪بلى مهلخت شخهيت ،وبهما َى يٗمل باؾم صولخه
ولهالخها ،ولظل٧ ٪ان مً عؤر البٌٗ مً ٣ٞهاء ال٣اهىنل الجىاجي الضولي جى٢ي٘ الجؼاءاث الجىاثيت ٖلى الضولت ال ٖلى
ألاٞغاص.
ل ً٨لم ي ً٨مً الُبيعي لهظٍ الىٓغيت ؤن حؿخمغ بٗض اَخمام الىٓام ال٣اهىوي الضولي بهظا الٟغص ،وْهىعل ٨ٞغة اإلاؿاوليت
1
الضوليت الجىاثيت الصخهيت في ْل ؤخ٩ام ال٣اهىنل الضولي.
اإلاُلب ألاوُ:
الاججاهاث الكههُت:
ل٣ض ٧ان الٟغص مدل هؼإ في ال٣اهى لن الضولي مً هاخيت ا٫شخهيت الضوليت ووالثه اإلاباقغ لهظا ال٣اهىن ،و٧ان لهظا الجزإ
ؤزغٍ في اه٣ؿام ال٣ٟه الضولي الجىاجي في ْل اإلاخٛحراث التي خضزذ في الىٓام ال٣اهىوي الضولي بلى زالزت مظاَب ٞيما يخٗل٤
2
بمضي َظٍ اإلاؿاوليت.
وجمثلذ َظٍ اإلاظاَب في اججاٍ يىاصر ب٣يام اإلاؿاوليت الجىاثيت للضولت وبغعل مىٟ٢ه َظا بالٗضيض مً الدجج والبراَحن ،بال ؤهه
ؾغٖان ما حٗغى الهخ٣اصاث الطٖت ؤصث بلى ْهىعل اججاٍ آزغ هاصي ب٣يام اإلاؿاوليت اإلاؼصوحت للضولت وألاٞغاص مٗا ،والظر
صٖم َى آلازغ مىٟ٢ه بالٗضيض مً الدجج والبراَحن ،بال ؤهه وٖلى ٚغاع ؾاب٣ه حٗغى الهخ٣اصاث قضيضة ،ليٓهغ بلى الىحىص
اججاٍ زالث يضٖى بخ٣غيغ اإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت.
الكغع ألاوُ:
مظهب جهغٍغ اإلاؿؤولُت الجنابُت للضولت:
ي ؤصخاب َظا اإلابضؤ ؤن الضولت هي وخضَا التي جخدمل اإلاؿاوليت الجىاثيت ًٖ الجغاثم الضوليت ،ويى٨غون في الى٢ذ
يغ ل
طاجه اإلاؿاوليت الجىاثيت لؤلٞغاص.

 -1فؤاد شنبي ،العدالة الجنائية وحقوق اإلنسان في إجراءات الحماية الدولية القضائية ،رسالة دكتوراه ،جامعة وىران ،كمية
الحقوق ،قسم :القانون العام ،2011-2010 ،ص .65
 -2بشرى سممان حسين العبيدي ،المرجع السابق ،ص.179
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ومً بحن ؤههاعٍ ال٣ٟيهان " ٞىنل ليؿذ" و" ويبر" ،خيث يغيل ٧ل منهما ؤن الضولت هي الصخو الىخيض الظر يم ً٨ؤن
يغج٨ب الجغيمت الضوليت ،وؤن ال٣اهىنل الضولي ال يساَب بال الضو٦ ،٫ما ؤن حغاثمه ال يخدمل مؿاوليتها بال ألاشخام
1
اإلاساَبىنل بإخ٩امه ،وألاٞغاص ليؿىا مً ؤشخام ال٣اهىنل الضولي.
في خحن ؤن ؤشخام ال٣اهى لن الضولي جىدهغ في الضو لٞ .ِ٣ٞ ٫هي مً يخدمل الالتزاماث الضوليت ،وبطا ما اهته٨ذ َظٍ
الالتزاماث بُغي٣ت هخجذ ٖنها حغيمت صوليت – بما ٞيها حغيمت ججىيض ألاَٟا ٫في الخغوب الضازليت – حؿىضبليها اإلاؿاوليت
الجىاثيت الضوليت.
ؤما الٟغص ٞليـ مً اإلاساَبحن ب٣ىاٖض ال٣اهىنل الضولي ،وال يخمخ٘ بالصخهيت الضوليت ،ومً زم ال يخهىعل وحىص
مؿاوليت صوليت ًٖ ؤٗٞاله ،ختى ولى اعج٨ب ٖمال ٚحر مكغوٕ َب٣ا لل٣اهىنل الضولي ٞةن الضولت هي مً يخدمل اإلاؿاوليت ًٖ
َظا الٟٗل ،مً زال ٫هٓامها ال٣اهىوي الضازلي والضولي ،وبهما اإلاىُ ٤ي٣ط ي بمداؾبت الٟغص ًٖ حغيمخه مً ٢بيل ال٣اهىنل
2
الضازلي وخضٍ.
ومً ؤبغػل اإلاايضيً لهظا الاججاٍ ال٣ٟيه " وٍبر" ،الظر ع ٌٞزًىٕ ألاٞغاص للمؿاوليت الجىاثيت الضوليت ،ألن زًىٕ
الصخو الُبيعي لىٓامحن ٢اهىهيحن مسخلٟحن في الى٢ذ هٟؿه ،ؤر ال٣اهى لن الضازلي والضولي ؤمغ ال يم ً٨جهىعٍ في الى٢ذ
الظر ال جىحض ٞيه صولت ٖاإلايت ،ومً زم ٞةن الضولت وخضَا هي اإلاؿاولت حىاثيا ًٖ الجغيمت الضوليت.
ٞإههاع َظا الاججاٍ 3اهُل٣ىا مً مظَب اػصواحيت ال٣ىاهحن الظر جخبىاٍ وصاٖ ٘ٞىه ألاؾخاطان " جغبيل وؤهؼيىلىحي"
والظر يٗني اؾخ٣ال ٫واهٟها ٫الىٓامحن الضولي والضازلي ٧ل منهما ًٖ آلازغ بمهاصعٍ وؤشخانه ،وهديجت لهظا الاؾخ٣ال٫
4
ٞةهه يٟغى التزاماث ٖلى ٖاج ٤الضو٫ل  ،ِ٣ٞويترجب ٖلى طلٖ ٪ضم بم٩اهيت وؿبت اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت بلى لٟغص.
٦ما ؤ٦ض ال٣ٟيه ؤلاؾباوي" ؾلضاها " َظا الاججاٍ خيث حاء في مدايغة ؤل٣اَا بإ٧اصيميت الَار مىيىٖها" الٗضالت
الجىاثيت الضوليت " ب٣ىله ":ؤن للضولت بعاصة و٢ض ج٩ىنل جل ٪ؤلاعاصة بحغاميت ،وٖلى طل ٪يجب ؤن يمخض ازخهام مد٨مت
5
الٗض ٫الضوليت الضاثمت بلى اإلاؿاثل الجىاثيت ،ويجب ؤن جسخو بىٓغ ٧ل الجغاثم التي جغج٨ب يض ال٣اهىنل الضولي".

 -1وسيمة بوحية ،المرجع السابق ،ص .28

 -2مريم ناصري ،فعالية العقاب عمى االنتياكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ،مذكرة ماجستير ،التخصص القانون
الدولي اإلنساني ،جامعة الحاج لخضر بباتنة ،كمية الحقوق ،قسم القانون العام ،2009-2008 ،ص .85
 -3إلى جانب الفقيو " فيبر " يوجد العديد من الفقياء المناصرين ليذا المذىب من أمثال الفقيو " فون ليست " الذي يذىب إلى
أن" الدولة ىي الشخص الوحيد الذي يرتكب جريمة القانون الدولي ،ألن القانون الدولي ال يخاطب إال الدول ،كما أن جرائم ىذا
القانون ال يرتكبيا إال المخاطبون بو " :محمد الصالح روان ،الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي ،رسالة دكتوراه ،جامعة
منتوري بقسنطينة ،كمية الحقوق ،قسم القانون العام ،2009-2008 ،ص .252

-4أحمد بشارة موسى ،المسؤولية الجنائية الدولية لمفرد ،دار ىومة لمطباعة لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2009 ،ص .31

-5بشرى سممان حسين العبيدي ،المرجع السابق ،ص.180
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٦ما طَب ألاؾخاط" اوينهايم " بلى ؤن الضولت جخدمل اإلاؿاوليت الجىاثيت ًٖ زغ٢ها ل٣ىاٖض ال٣اهىنل الضولي الٗام والتي
جىضعج يمً مٟهىم الخهغٞاث الجغميت ،و٣ٞا إلاا هي مدضصة في ال٣ىاهحن الجىاثيت للضو٫ل اإلاخدًغة ،ويُٗي ٦إمثلت ٖلى طل٪
قً الخغب الٗضواهيت وب٢ضام الضولت ٖلى مظابذ يض ألاحاهب اإلا٣يمحن في ب٢ليمها٦ ،ما ؤقاع ألاؾخاط "٧اعؾيامىعا" بلى وحىص
ؤويإ مٗيىت جبضو ٞيها مؿاوليت الضولت الجىاثيت ؤمغا وااخا ،خيث ؤن اعج٩اب حغيمت بباصة ألاحىاؽ والخغو ١ألازغيل التي
جغج٨ب يض خ٣ى١ل ؤلاوؿان ال يم ً٨اٖخباعَا ؤٖماال ٚحر مكغوٖت ٞدؿب ،بل هي جثحر مؿاوليت الضولت الجىاثيت.
٦ما ٢ض ؤزحر في مدا٦ماث هىعمبىعج حؿائالث خى٫ل اإلاؿاوليت ًٖ حغاثم الىاػيحن مً ألاإلاان َل حؿإٖ ٫نها الضولت
ألاإلااهيت ؤم يدا٦م ٖنها اإلاؿئىلىنل ًٖ جهغي ٠ألامىعل ٞيها؟ ٣ٞض قمل ٢غاع الاتهام في آن واخض الىو ٖلى جىحيه الاتهام
ألٞغاص مً ٦باع مىْٟي الضولت ألاإلااهيت م٘ جإ٦يض جىحيه الاتهام بليهم بهظٍ الهٟت ،وؤيض ممثل الىيابت الٗامت البريُاوي
1
"قىيغوؽ" ؤن يىحه الاتهام بلى الضولت ألاإلااهيت.
بطا ٧ان َظا الغؤر ٢ض اؾدىض بلى هٓغياث ال٣ٟه الخ٣ليضر ٞةهه ٢ض ؤٟٚل الجىاهب اإلاؿخدضزت للمخٛحراث الضوليت ،التي
 ١وواحباث صوليت ،ومً زم لم يؿخجيب لها ولم يٗض يمثل ٨ٞغا حضيغا
ججؿضث باالٖترا ٝللٟغص بالصخهيت الضوليت وبد٣ى ل
2
باالٖخضاص به في ٣ٞه ال٣اهى لن الضولي الخضيث.
لهظا ٣ٞض ْهغ مظَب ٣ٞهي آزغ هاصي بىحىب بؾىاص اإلاؿاوليت الجىاثيت بلى الضولت وألاٞغاص مٗا
اإلاؼصوحت).

(اإلاؿاوليت

الكغع الثاني:
مظهب جهغٍغ اإلاؿؤولُت الجنابُت اإلاؼصوحت:
ل٣ض جبنى َظا اإلاظَب اإلاؿاوليت اإلاؼصوحت للضولت والٟغص مٗا ،ومً بحن ؤههاعٍ ال٣ٟيه "بيال" ،الظر يغيل ؤن الضولت
مؿاولت مً الىاخيت الجىاثيت ألنها وا ٘٢احخماعي ،ولضيها بعاصة زانت ومخمحزة ًٖ بعاصة ؤٞغاصَا٦ ،ما ؤن الاٖتراٝ
بالصخهيت الضوليت للضولت يخًمً ؤيًا الاٖترا ٝباإلاؿاوليت الجىاثيت لها وؤَليتها العج٩اب الجغاثم.
٦ما ؤيا"ٝبيال" ؤهه ال يم ً٨ججاَل اإلاؿاوليت الجىاثيت التي جٖ ٘٣لى ألاشخام الُبيٗيحن ًٖ ألاٗٞا ٫ؤلاحغاميت التي
ج٣تر ٝباؾم الضولت ،ؤر ؤن الجغاثم التي جغج٨بها الضولت ييكإ ٖنها هىٖان مً اإلاؿاوليت :مؿاوليت حماٖيت جخدملها الضولت،
3
ومؿاوليت ٞغصيت يخدملها الصخو الُبيعي.
بط ي٣غ ال٣ٟيه الغوماوي بإهه ،بطا ٧ان َىا ٥زمت اٖتراى ًٖ ٨ٞغة مؿاوليت الضولت الجىاثيت بذجت ؤنها ليؿذ لها بعاصة
زانت مخمحزة ،وبهما هي شخو مٗىىرل يباقغ ٖمله ًٖ َغي ٤ممثليه مً ألاٞغاص ،ومً زم ج٩ىنل شخهيتها ٢اثمت ٖلى
الخيلت والاٞتراى ،في خحن ؤن اإلاؿاوليت الجىاثيت ال يم ً٨ؤن ج ٘٣بال ٖلى ؤٞغاص خ٣ي٣يحن ألنهم وخضَم الظيً يمً٨
ٖ٣ابهمٞ ،ةهه مً الىاحب ألازظ في الاٖخباع ؤن ال٣اهىنل الضولي مهمخه خمايت الضو٫ل يض الاٖخضاءاث التي جخٗغى لها ،ومً
اإلاؿخديل بطن ؤال جخدمل الضو٫ل هٟؿها الجؼاءاث الجىاثيت في ألاخىا ٫التي ج٩ىنل ٞيها مضاهت في حغاثم صوليت ،طل ٪ألن
 -1محمد الصالح روان ،المرجع السابق ،ص .253،252

 -2بشرى سممان حسين العبيدي ،المرجع السابق ،ص .180
 -3وسيمة بوحية ،المرجع السابق ،ص .30
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الاٖترا ٝبالصخهيت الضوليت للضو ،٫يخًمً ؤيًا الاٖترا ٝبةم٩اهيت جدمل جبٗت اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت ،ألهه مً هخاثج
1
َظا الاٖترا ٝبيؿبت نٟت ألاَليت العج٩اب الجغاثم الضوليت.
٦ما و٢ض ٢ام ال٣ٟيه "بيال" بةٖضاص مكغوٕ مضوهخه الٗ٣ابيت التي ٖغٞذ باؾمه وخضص الٗ٣ىباث التي يم ً٨ؤن جٖ ٘٣لى
الضو٦ ،٫ما ؤقاع بلى الٗ٣ىباث والخضابحر اإلاخىىٖت التي يم ً٨ؤن جخسظ يض الضولت التي جىته ٪ؤخ٩ام ال٣اهىنل الضولي وجغج٨ب
يسو الصخو الُبيعيٞ ،ةن الٗ٣ىبت باليؿبت
ّل
حغيمت صوليت ٦ -جغيمت ججىيض ألاَٟا ٫والؼج بهم في ال٣ىاث اإلاؿلختٞ -يما
2
بليه ال جسخل ًٖ ٠الٗ٣ىباث التي جى ٘٢في ال٣ىاهحن الضازليت مً خيث اإلابضؤ.
٦ما يغيل ال٣ٟيه"٧لؿً" ؤن الخ٩ام ليؿىا ؾىيل حهاػ مً ؤحهؼة الضولت ال٨ثحرة ،وَى ما يٗني وحىص اػصواحيت في
اإلاؿاوليت ،مؿاوليت الضولت مً حهت ومؿاوليت الخ٩ام مً حهت ؤزغيل.
ويخ ٤ٟال٣ٟيه "حغا "ًٞم٘ "بيال" في َظا الاججاٍ ،خيث هاصي "حغاَ "ًٞى آلازغ باإلاؿاوليت اإلاؼصوحت للٟغص والضولت ٞهى ال
ي٣يم مؿاوليت الضولت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاوليت ألاصبيت اإلااؾؿت ٖليها ألا٩ٞاع الخ٣ليضيت لئلؾىاص اإلاٗىىرل ألازالقي ،وبالخالي
ي جخ ٤ٟم٘ َبيٗت الضولت ٦صخو مٗىىر ،ومً زم ٞابن ٖ٣ابها ال
بزًاٖها للٗ٣اب الغاصٕ ،وبهما ي٣يمها ٖلى مٗايحر ؤزغ ل
يم ً٨بال مً زال ٫جضابحر جخ ٤ٟم٘ جل ٪الُبيٗت ،وم٘ الؿياؾت الخ٣ضميت الؿلميت التي يجب ؤن يخجه بليها ال٣اهى لن الجىاجي
الضولي الظر ماػا ٫في َىعل الخ٩ىيً.
عٚم ٢ىة الدجج التي اؾدىض بليها َظا اإلاظَب بال ؤهه حٗغى الهخ٣اصاث قضيضة مً ٢بل ٣ٞهاء ال٣اهىنل الضولي مؿدىضيً بلى
اإلابرعاث الخاليت:
 – 1بن ال٣ى ل ٫باإلاؿاوليت الضوليت الجىاثيت للصخهحن (الضولت والٟغص) ًٖ حغيمت واخضة ال يخماش ى م٘ اإلاباصت الٗامت
لل٣اهىنل َاإلاا لم ي ً٨بينهما عابُت اإلاؿاَمت الجىاثيت.
 _2بن الصخو اإلاٗىىرل ما َى بال مجغص خيلت ٢اهىهيت ،واإلاٗبر الخ٣ي٣ي ٖىه َى الصخو الُبيعي ،ومً زم ٞهظا ألازحر َى
الظر يجب ؤن ي٩ىنل مدال للمؿاءلت الجىاثيت الضوليت ،زهىنا وؤن مهضع الخُغ الخ٣ي٣ي َم ألاٞغاص الظيً يٗبرون ًٖ
ؾلُاث الضولت ،ومً زم يجب جى٢ي٘ ال٣هام ٖليهم.
 _ 3بن الخهىعل ؤلاحغامي للضولت ال يم ً٨ؤن يخم صونل بعاصة ؤًٖائها ،وبطا ؤزظها ب٨ٟغة اإلاؿاوليت الجماٖيت ؤر بعاصة الكٗب
٧له إلصاهت الضولت ٞمً ألايؿغ ٖليىا مدا٦مت ممثل الكٗب الظر ّ
جهغ ٝباؾم الضولت  ،ِ٣ٞألهه َى اإلاضبغ واإلاىٟظ الىخيض
3
للجغيمت.
بؿبب ٧ل َظٍ الاهخ٣اصاث مً حهت ،ومً زال ٫مخابٗت وزاث ٤ال٣اهىنل الضولي الجىاجي ،وال٣اهىنل الضولي ؤلاوؿاوي ،وألاهٓمت
ألاؾاؾيت للمدا٦م الجىاثيت الضوليت مً حهت ؤزغي ،هجض ؤن اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت جخ٣غعل لؤلٞغاص وخضَم ،وَى ما ؤزظ
به اإلاظَب ال٣ٟهي الثالث.

 -1محمد الصالح روان ،المرجع السابق ،ص .254 ،255

 -2فؤاد شنبي ،المرجع السابق ،ص .67

-3مريم ناصري ،المرجع السابق ،ص .88
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الكغع الثالث:
مظهب جهغٍغ اإلاؿؤولُت الجنابُت الكغصًت:
يى٨غ ؤههاع َظا اإلاظَب مؿاوليت الضولت حىاثيا ًٖ الجغاثم الضوليت ،ويغون ؤن ألاشخام الُبيٗيحن َم  ِ٣ٞاإلاؿاولىنل
ٖنها مثلما ؤ٢غجه ال٣ىاهحن الجىاثيت الضازليت للضو ،٫ويؿدىضونل في طل ٪بلى ؤهه يجب ؤن ي٩ىنل الصخو مضع٧ا ماَيت ؤٗٞاله،
1
واججاٍ بعاصجه بلى اعج٩ابها وؤهه ال ٖ٣ىبت صونل بؾىاص مٗىىرل ؤو ما يؿمى بال٣هض الجىاجي.
ومً بحن ؤههاع َظا اإلاظَب ألاؾخاط "ٞليمىعل" الظر ٢ا ٫بن الخضيث في جُبي ٤الٗ٣ىبت ٖلى الضولت بهما يٗني حٛيحر
مباصت ال٣اهى لن الجىاجي والُبيٗت ال٣اهىهيت للجماٖاث٣ٞ ،اهى لن الٗ٣ىباث يساَب ألاشخام الُبيٗيحن ،ؤر ٧اثىاث م٨ٟغة
وخؿاؾت ولها بعاصة.
ؤما الصخو اإلاٗىىرل ٞليـ له في الخ٣ي٣ت َظٍ الخهاثو ٖلى الغٚم مً ؤن بعاصة بٌٗ ألاشخام حٗخبر بُغي٤
الخمثيل ،وهٓام ؤلاعاصة بهما َى بعاصة الجماٖت ألٚغاى مدضوصة ،ووحىص بعاصة ٞغصيت ؤمغ الٚنى ٖىه لخُبي٢ ٤اهىنل
الٗ٣ىباث ،وؤلاعاصة التي يٗبر ٖنها بىاؾُت الخمثيل ال جٟنى لهظا الكغٍ.
ويظَب ٦ظل ٪ال٣ٟيه "حالؾحر" بلى ال٣ى ل ٫بإن مغج٨ب الٟٗل اإلاؿخىحب للمؿاوليت الجىاثيت الضوليت ال يم ً٨ؤن ي٩ى لن
ي الٟغص الُبيعي ،ؾىاء ؤ ٢ام باعج٩اب َظا الٟٗل لخؿابه الخام ؤم لخؿاب الضولت وباؾمها ،ؤما الضولت ٞال يمً٨
ؾى ل
مؿاءلتها حىاثيا وطل ٪ألنها حٗخبر شخها مٗىىيا٨ٞ ،ما ي٣ى ل ٫ألاؾخاط "جغجحن" ؤؾخاط ال٣اهى لن الجىاجي بجامٗت مىؾ٩ى :ؤهه ال
يم٨ىىا اٖخباع الضولت متهمت في حغيمت ،ومً زم ال يم ً٨ؤن ج٩ى لن مؿاولت مً الىاخيت الجىاثيت ،ويم ً٨بصاهت مضبغيها
2
باٖخباعَم ؤٞغاصا مجغمحن ،وم٘ طل ٪يم ً٨اٖخباع الضولت مؿاولت مً الىاخيت الؿياؾيت واإلااصيت.
وفي ألازحر اهخهى َظا الغؤر بلى ؤن الٟغص َى الظر ييبغي ؤن يؿإ ٫حىاثيا مً زال ٫اإلاؿاوليت الضوليت الجىاثيت ،طل ٪ألن
ال٣هض الجىاجي ل٩ىهه ع٦ىا مً ؤع٧ان الجغيمت ال يم ً٨ؤن يٟهم بال مً زال ٫الصخو الُبيعي.3
ي مؿاءلت الصخو الُبيعي يٗخبر َى الؿاثض في ال٣ٟه الضولي اإلاٗانغ؛ بط ؤزظث به
وَظا اإلاظَب ألازحر والظر يغ ل
الؿىاب ٤الخاعيسيت و٢غعجه اإلاىازي ٤الضوليت ،وحٗخبر الخُىة الخاؾمت هدى الاٖترا ٝبالٟغص ٦صخو مً ؤشخام ال٣اهىنل
الضولي ،جل ٪التي اجسظتها الضو٫ل ٖ٣ب الخغب الٗاإلايت الثاهيت ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤اٖتراٞها به ٦مدل للخ٣ى١ل والىاحباث
يٗض مدال
الضوليت في ميثا ١ألامم اإلاخدضة والثدتي هىعمبىعج وَى٦يىٞ ،ميثا ١ألامم اإلاخدضة ي٣غعل في صيباحخه ؤن الٟغص ّل
4
للخ٣ى١ل الضوليتّ ،ؤما م  6مً الثدت هىعمبىج ،و م  5مً الثدت َى٦يى ٞخبيىان ؤن الٟغص يٗض مدال للىاحباث.
وبضوعها هايض ٢يام اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت بد ٤ألاٞغاص الظيً يغج٨بى لن الاهتها٧اث الجىاثيت الضوليت ختى ال يٟلذ
شخو مً الٗ٣اب ٖما يؿببه مً تهضيض للؿلم وألامً الضوليحن ،ولؿلم وؤمً ألاٞغاص.
 -1وسيمة بوحية ،المرجع السابق ،ص .29

 -2عبد القادر البقيرات ،العدالة الجنائية الدولية ،معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة
 ،2007،2ص.75،72

-3فؤاد شنبي ،المرجع السابق ،ص .67

 -4بشرى سممان حسين العبيدي ،المرجع السابق ،ص .183
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ول ً٨في الى٢ذ هٟؿه هايض ؤيًا ٢يام اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت بد ٤الضو٫ل بلى حاهب مؿاوليت ألاٞغاص– ؤر مؿاوليت
مؼصوحت – ألن الضو٫ل ؤيًا مؿاولت ًٖ َظٍ الاهتها٧اث لخغ٢ها التزاماتها الضوليت ججاٍ اإلاجخم٘ الضولي ،وال يجىػل ؤن جخسلو
مً جبٗت اإلاؿاوليت ًٖ جل ٪الاهتها٧اث بةل٣اء َظٍ الخبٗيت ٖلى ٖاج ٤ألاٞغاص بطا ما زبذ ٗٞليا اهتها٦ها اللتزاماتها الضوليت.
وهجض ؤن اإلااصة 4/25 :مً هٓام عوما ألاؾاس ي ٢ض ؾاعث في َظا الاججاٍ هٟؿه بط جىو ٖلى" :ال يازغ ؤر خ٨م في َظا الىٓام
1
ألاؾاس ي يخٗل ٤باإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت في مؿاوليت الضو٫ل بمىحب ال٣اهىنل الضولي".
اإلاُلب الثاني:
اججاهاث الهًاء الجناةي الضولي:
بن الغاجر في ٣ٞه ال٣اهىنل الضولي ،ؤن الٟغص ٢ض ؤنبذ يخمخ٘ في خضوص مٗيىت وفي خاالث مدضصة بىىٕ مً الصخهيت
 ١مً ال٣اهى لن الٗام مباقغة ،بط يجٗل له ؤَليت جدمل جبٗت
ال٣اهىهيت الضوليت التي حؿمذ له با٦دؿاب بٌٗ الخ٣ى ل
2
اإلاؿاوليت في بَاعٍ.
ول٣ض ؤصعج َظا الخ٨م للمغة ألاولى وبهٟت ص٢ي٣ت ووااخت في الاجٟا٢يت خى٫ل م٣اياة ومٗا٢بت ٦باع مجغمي الخغب في
الضو٫ل ألاوعوبيت ،اإلااعزت في 8ؤٚؿُـ  ،1945جم ّ
جبني في هٓامي اإلاد٨مخحن الٗؿ٨غيخحن الضوليخحن في ٧ل مً هىعمبىعٙ
وَى٦يى 3،و٦ظا بم٣خط ى هٓامي اإلاد٨مخحن الجىاثيخحن في ٧ل مً يىٚىؾالٞيا الؿاب٣ت وعواهضا ،وؤزحرا في يىء اإلاد٨مت
الجىاثيت الضوليت الضاثمت.
الكغع ألاوُ:
اإلاؿؤولُت الكغصًت في مدٌمتي ًىؾىؾالقُا الؿابهت وعوانضا:
ل٣ض ؤعؾذ اإلااصة الؿابٗت مً الىٓام ألاؾاس ي إلاد٨مت يىٚىؾالٞيا الؿاب٣ت مبضؤ اإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت بما في طل٪
عثيـ الضولت باليؿبت لبٌٗ الاهتها٧اث اإلادضصة والتي اعج٨بذ زال ٫الازخهام اإلاا٢ذ للمد٨مت.
بديث ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى ؤن "الصخو الظر يسُِ ؤو يدغى ٖلى الخسُيِ ؤو الخىٟيظ لجغيمت مكاع بليها في اإلاىاص مً
 2بلى  5مً َظا الىٓام ألاؾاس ي ،ؾى ٝي٩ىنل مؿاوال بهٟت ٞغصيت ًٖ َظٍ الجغيمت".
ويالخٔ مً ؾياَ ١ظٍ اإلااصة ؤنها ؤ٢غث اإلاؿاوليت الجىاثيت لؤلٞغاص خا ٫اعج٩ابهم لجغيمت صوليت مما ؤقاع بليها الىٓام
4
ألاؾاس ي للمد٨مت.
ؤر جسخو اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت ليىٚىؾالٞيا بمدا٦مت ألاشخام الُبيٗيحن  ،ِ٣ٞبمٗنى ؤنها ال جسخو بمدا٦مت
1
ألاشخام الاٖخباعيت مثل الضو٫ل والكغ٧اث ،وبالخالي ٞةن اإلاؿاوليت الجىاثيت َىا جخٗل ٤بالٟغص الُبيعي .ِ٣ٞ
 -1نفس المرجع ،ص .185

 -2محمود سعيد محمود سعيد  ،الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة ،دار النيضة العربية ،مصر ،2007 ،ص

.306،305

 -3نجاة أحمد إبراىيم ،المسؤولية الدولية عن انتياكات القانون الدولي اإلنساني ،منشأة المعارف ،مصر  ، 2009 ،ص.324
 -4محمود سعيد محمود سعيد ،المرجع السابق ،ص .342،341
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وَب٣ا لل٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة طاتها ٞةهه بطا اعج٨بذ ؤر مً ألاٗٞا ٫اإلاكاع بليها مً اإلاىاص  2بلى  5مً الىٓام ألاؾاس ي مً
٢بل مغئوؽ ٞلً يٟٗيه عثيؿه مً اإلاؿاوليت الجىاثيت ،بطا ٧ان الغثيـ ٢ض ٖلم ؤو يٟترى ؤن ي٩ىنل ٢ض ٖلمٞ ،ةن اإلاغئوؽ
بؿبيله العج٩اب َظٍ ألاٗٞا ٫ؤو ؤهه ٢ض ٖلم بإن الخضابحر الًغوعيت واإلاٗ٣ىلت إلاى٘ َظٍ ألاٖما ٫وٖ٣اب ٞاٖليها ،وبطا جهغٝ
الصخو اإلاتهم َب٣ا ألمغ مً خ٩ىمخه ؤو عثيؿه لً يٟٗيه مً اإلاؿاوليت الجىاثيت ،ول ً٨يم ً٨ؤن يازظ بٗحن الاٖخباع في
جسٟي ٠الٗ٣ىبت بطا عؤث اإلاد٨مت ؤن الٗضالت ج٣خط ي طل.٪
2

ومً زم يدبحن ؤن َظٍ ال٣ٟغة ؤياٞذ مبضؤ َاما يخمثل في ٖضم حىاػ الض ٘ٞبإمغ الغثيـ لئلٖٟاء مً اإلاؿاوليت.

وباليؿبت للمؿاوليت الجىاثيت الضوليت في اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت بغواهضا ٣ٞض هو هٓامها ألاؾاس ي في ال٣ٟغة ألاولى مً
اإلااصة الؿاصؾت ٖلى اإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت ،والتي جخمثل في ٧ل مً زُِ ؤو خغى ؤو ؤمغ ؤو اعج٨ب ؤو ؾاٖض بك٩ل ؤو
بأزغ ؤو شج٘ في ؤر مغخلت مً مغاخل ٞئاث الجغاثم الثالر اإلادضصة في اإلاىاص مً  2بلى  4يم ً٨ؤن يٗخبر مؿاوال حىاثيا.
وحؿخُغص ال٣ٟغة الثاهيت مً اإلااصة طاتها ٞخى٨غ خهاهت مىْٟي الخ٩ىمت وعئؾاء الضو ،٫في خحن جىو ال٣ٟغة الثالثت مً طاث
اإلااصة ؤيًا ٖلى اإلاؿاوليت الجىاثيت للغئؾاء ًٖ مغئوؾيهم بطا ٖلم الغثيـ ؤو ٧ان بةم٩اهه ؤن يٗلم بهظٍ ألاٖما ،٫ولم يخسظ
الخضابحر الالػمت إلاىٗها ؤو مٗا٢بت مغج٨بيها.
ولظل ٪خضص الىٓام ألاؾاس ي إلاد٨مت عواهضا الجىاثيت الضوليت مالخ٣ت ألاشخام اإلاؿاولحن ًٖ حغاثم ؤلاباصة الجماٖيت
والجغاثم يض ؤلاوؿاهيت والاهتها ٥الخُحر للماصة  3اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ياث حىي ٠ألاعب٘ لٗام  1949وبغوجى٧ىلها ؤلايافي الثاوي
3
الهاصع في  8يىهيه ٖام  1977واإلاخٗل ٤بدمايت اخايا الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضوليت.
وؤزحرا ما يم ً٨مالخٓخه بسهىم الجغاثم التي هٓمتها اإلااصة الثاهيت مً هٓامي اإلاد٨مخحن الجىاثيخحن الضوليخحن لغواهضا
ويىٚؿالٞيا َى ؤهه ؤوكإتهما ٢ىاٖض مسخلٟت بديث ؤن حغاثم عواهضا هٓمتها اإلااصة الثالثت اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ياث حىي ٠لٗام
 ،1949والبروجى٧ى٫ل ؤلايافي ألاو٫ل للٗام  ،1977وهي بظل ٪جىُبٖ ٤لى الجزاٖاث الضازليت ،في خحن ؤن الجغاثم في يىٚىؾالٞيا
جىُبٖ ٤ليها ههىم اجٟا٢ياث حىي ٠والبروجى٧ى٫ل ألاو٫ل ؤلايافي اإلاخٗل ٤باإلاسالٟاث الخُحرة للماصة الثالثت مً ٢ىاهحن
الخغب الٗغٞيت ،وَظا ما يجٗل مً حغاثم يىٚىؾالٞيا جضزل يمً حغاثم الخغوب التي جم اعج٩ابها في بَاع اإلاىاػٖاث
4
الضوليت ؤو ٖلى ألا٢ل جم جضويلها.
الكغع الثاني:
اإلاؿؤولُت الكغصًت في اإلادٌمت الجنابُت الضولُت الضابمت:
ل٣ض ْلذ اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت خلما عاوص البكغيت مىظ ػمً َىيل وطل ٪إلاا قهضجه مً حغاثم ومجاػعل بكغيت ،عاح
اخيتها ماليحن ألابغياء صو لن طهب ،وفي نهايت ال٣غ لن الٗكغيً جدَ ٤٣ظا الخلم ،خيث ْهغث للىحىص مد٨مت حىاثيت صوليت

-1أحمد بشارة موسى ،المرجع السابق ،ص .277
-2محمود سعيد محمود سعيد ،المرجع السابق ،ص .342
 -3محمود سعيد محمود سعيد ،المرجع السابق ،ص.253،252
 -4أحمد بشارة موسى ،المرجع السابق ،ص .299،298

91

مغيؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار الهانىنُت اإلاػمهت – الػضص  8نىقمبر 2016

صاثمت ،وَظٍ اإلاد٨مت خؿب هٓامها ألاؾاس ي حاءث لخلبي عٚبت الكٗىبٞ 1،م٘ مدا٦ماث هىعمبىع ٙو َى٦يى ل٨باع مجغمي
الخغب الٗاإلايت الثاهيت ،و ْهىعل الخاحت الًغوعيت بلى وحىب بوكاء آليت ً٢اثيت صوليت حىاثيت صاثمت ،بظلذ لجىت ال٣اهىنل
2
الضولي الخابٗت للجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة حهىصا ٦بحرة مً ؤحل جٟٗيل َظٍ ال٨ٟغة وويٗها مىي٘ الخُبي.٤
ومما ال قٞ ٪يه ؤن اٖخماص الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت ليـ مجغص خضيث ٖابغ بل يٗخبر خضزا جاعيسيا مهما
في جاعيش اإلاجخم٘ الضولي اإلاٗانغ؛ بط يٗخبر َظا الىٓام زُىة مهمت هدى الخيلىلت صونل ب٣اء مغج٨بي ؤبك٘ الجغاثم يض
ؤلاوؿاهيت صونل ٖ٣ابٞ ،بًٟل َظا الىٓام ؤم ً٨ألو٫ل مغة في جاعيش البكغيت بوكاء مد٨مت صوليت صاثمت مخسههت في مخابٗت
3
ومدا٦مت ومٗا٢بت مغج٨بي ؤقض الجغاثم الضوليت زُىعة ،والتي جغج٨ب ٖاصة بك٩ل منهجي وٖلى مؿخىيل واؾ٘.
وٞيما يخٗل ٤بمبضؤ اإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت في بَاع اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت الضاثمت٣ٞ ،ض ُٚى الىٓام ألاؾاس ي
للمد٨مت اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بهظا اإلابضؤ ،في ٧ل مً مىاصٍ ( ،)25،26،27،28وبن ٧اهذ م  25هي اإلااصة الىخيضة التي خملذ اؾم
اإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت.
وخؿب الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت٣ٞ ،ض مىدها الازخهام بالىٓغ في الجغاثم اإلاغج٨بت مً ٢بل ألاشخام الُبيٗيحن ،ولً
جسى٫ل الهٟت الغؾميت للصخو ،ؤو ختى الخهاهت اإلامىىخت له جبٗا لهظٍ الهٟت الغؾميت ،صونل مماعؾت اإلاد٨مت
4
الزخهانها.
وحاء ج٨غيـ الاججاٍ في الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت بهيٛت جىٞي٣يت جٟيض بإن اإلاد٨مت ال جسخو بالىٓغ في
حمي٘ حغاثم الخغب ،بل الىٓغ في الجغاثم التي جمثل زُىعة زانت  ،ِ٣ٞجاع٦ت الجغاثم ٚحر الخُحرة ؤو الجؿيمت
5
الزخهام اإلادا٦م الجىاثيت الىَىيت.
اإلابدث الثاني :خاالث ؤلاغكاء من اإلاؿؤولُت الجنابُت الكغصًت:
بن الٟٗل الظر يغج٨به اإلاتهم ٢ض يٗخبر حغيمت صوليت ٦جغاثم الخغب ويخدمل اإلاؿاوليت و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهى لن الضولي ،بال ؤهه
٢ض جيخٟي َظٍ اإلاؿاوليت وطل ٪بطا ا٦خى ٠اعج٩اب َظا الٟٗل مالبؿاث ؤو ؤخىا ٫جبرعٍ صوليا ،ؤر ؤن اإلاتهم يجض ؾببا ٢ىيا
6
يضٗٞه بلى الض ٘ٞباهخٟاء مؿاوليخه ًٖ ا٢ترا ٝالجغيمت.
-1نصر الدين مروك ،التعريف بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،إسيامات جزائرية حول القانون
الدولي اإلنساني ،إعداد نخبة من الخبراء الجزائريين ،الجزائر ،الطبعة األولى ،2008 ،ص .241

 -2منتصر سعيد حمودة ،الم حكمة الجنائية الدولية ،النظرية العامة لمجريمة الدولية ،أحكام القانون الدولي الجنائي ،دراسة

تحميمية ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2006 ،ص .217

 -3عبد القادر العربي الشحط ،مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الوطني ،حوليات كمية الحقوق،

جامعة وىران ،الجزائر ،العدد ،2011،3 :ص .45

 -4عمر محمود المخزومي ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن،

الطبعة األولى ،2008 ،ص .260

 -5منتصر سعيد حمودة ،القانون الدولي اإلنساني ،مع اإلشارة إلى أىم مبادئو في الفقو اإلسالمي ،دار الفكر الجامعي ،مصر،
 ،2009ص .107

 -6محمد الصالح روان ،المرجع السابق ،ص .267
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َظٍ ألاؾباب ٖضيضة وهي مدكابهت إلاا وعص في الدكغيٗاث الجىاثيت الضازليت ،بال ؤن م  31مً هٓام عوما ألاؾاس ي– والظر يٗض
ؤو٫ل مً ٢غعل ٦د٨م صولي و٣٦اٖضة ٢اهىهيت صوليت ألاؾباب التي جمى٘ اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت ًٖ ألاٞغاص – بييذ َظٍ
ألاؾباب.
ومً ؤَم َظٍ ألاؾباب :الٗاَت الٗ٣ليت (ؤوال) ،الؿ٨غ(زاهيا) ،ؤلا٦غاٍ (زالثا) ،الضٞإ الكغعي( ،عابٗا) والامخثا ٫ألوامغ
الغئؾاء الظيً ججب بَاٖتهم( 1.زامؿا)
ؤوال:
الػاهت الػهلُت:
ي٣هض بالجىى لن ؤو ٖاَت الٗ٣ل ،حمي٘ ألامغاى التي جازغ ٖلى اإلال٩اث الٗ٣ليت للٟغص بديث جاصر بلى ٣ٞضان ؤلاصعا ٥ؤو
الازخياع ،واإلال٩اث الٗ٣ليت حكمل حمي٘ الٗملياث الٗ٣ليت البؿيُت منها واإلاٗ٣ضة بما ٞيها ؤلاصعا ٥والاهدباٍ والظا٦غة والخسيل
2
والخ٣ضيغ وٚحر طل ٪مً الٗملياث التي يسخو بها الٗ٣ل.
ؤما اإلاغاص باإلاغى الٗ٣لي و٣ٞا للىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت ٞهى الجىىنل ؤو الٗاَت الٗ٣ليت ،وي٣هض به حمي٘ ألامغاى
3
التي جازغ ٖلى اإلال٩اث الٗ٣ليت لئلوؿان ،بديث جاصر بلى ٣ٞضان ؤلاصعا ٥والازخياع الخغ.
ول٣ض ههذ ال٣ٟغة /1ؤ مً م  31مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت ٖلى َظا الؿبب المخىإ اإلاؿاوليت الجىاثيت
ًٖ الجغاثم الضوليت التي جسخو بها اإلاد٨مت ب٣ىلها ":ال يؿإ ٫الصخو حىاثيا بطا ٧ان و٢ذ اعج٩اب الؿلى:٥
ؤ – يٗاوي مغيا ؤو ٢هىعا ٖ٣ليا يٗضم ٢ضعجه ٖلى بصعاٖ ٥ضم مكغوٖيت ؤو َبيٗت ؾلى٦ه بما يخماش ى م٘ م٣خًياث
ال٣اهى لن".
ويالخٔ ٖلى َظا الىو اإلاخ٣ضم ،ؤهه ال يٗنى بإق٩ا ٫اإلاغى الٗ٣لي ؤو الىٟس ي ،ب٣ضع ما يغ٦ؼ ٖلى مٗياع ألازغ اإلاترجب ٖلى
ؤلانابت بهظٍ ألامغاى ،بديث يم ً٨الاٖخضاص بها إلاى٘ ٢يام اإلاؿاوليت الجىاثيت بطا ٧ان مً قإنها ؤن حٗضم ٢ضعة ؤلاصعا ٥ؤو
4
خغيت الازخياع لضي الٟاٖل.
و٧ل ما يكترٍ في خالت اإلاغى ؤو ال٣هىعل الٗ٣لي ،جىاٞغ بخضي الخاالث الثالر:
ؤ  -يٗضم اإلاغى ؤو ال٣هىعل الٗ٣لي بصعا٦ه ٖلى ٖضم مكغوٖيت ٖمله.
ب -يٗضم مٗغٞخه َبيٗت ؾلى٦ه.
ج – جىٗضم ٢ضعجه ٖلى الخد٨م في جهغٞاث ؾلى٦ه بما يخ ٤ٟوال٣اهىنل.

 -1بشرى سممان حسين العبيدي ،المرجع السابق ،ص .186
-2عبد القادر البقيرات ،المرجع السابق ،ص .92

 -3أحمد بشارة موسى ،المرجع السابق ،ص .288

 -4رفيق بوىراوة ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،مذكرة ماجستير ،التخصص :القانون والقضاء الجنائي الدوليين،
جامعة منتوري بقسنطينة ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،قسم :القانون العام ،2010،2009 ،ص .96
93

مغيؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار الهانىنُت اإلاػمهت – الػضص  8نىقمبر 2016

ٞةطا ما جىاٞغث بخضي َظٍ الخاالثٞ ،ةن الصخو يٟٗى مً اإلاؿاوليت .وؤلاٖٟاء مً اإلاؿاوليت ال يٗض الٗمل مباخا ،وبهما
حغيمت ول ً٨الجاوي يٟٗى مً اإلاؿاوليت.
وؤلاٖٟاء مً اإلاؿاوليت ال يٗني ٖضم ازخهام اإلاد٨مت بالىٓغ في الجغيمت ،وبهما جىٓغ اإلاد٨مت ول٨نها ج٣غ لع ؤلاٖٟاء مً
اإلاؿاوليت ،والٟغ١ل في طل ٪ؤهه ال يجىػل أليت مد٨مت زاهيت ؤن جىٓغ الً٣يت َاإلاا ٢غعث مد٨مت الجىاياث الضوليت ؤلاٖٟاء مً
اإلاؿاوليت.
وَظا يخُلب ؤن اإلاد٨مت جدا٦م في الً٣يت وجيؿب الجغيمت بلى الٟاٖل زم ج٣غعل بٗض طل ٪ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاوليت بؿبب
1
اإلاغى ،ؤو ال٣هىعل الٗ٣لي.
زانُا :الؿٌغ.
يٗغ ٝالؿ٨غ بإهه " الخالت التي ي٩ىنل ٞيها ؤلاوؿان ٚحر ٢اصع ٖلى مؼاولت ؤٖماله اإلاٗخاصة بالُغاث ٤الٗاصيت هديجت لخٗاَيه
مكغوباث ٦دىليت ؤو ٖ٣ا٢حر مسضعةٞ ،ةطا ػاص الؿ٨غ اػصاص الٟغ١ل بحن خالت ؤلاوؿان ؾ٨غاها وخالخه ٚحر ؾ٨غانٞ ،ي٣ل
قٗىعل الؿ٨غان بىٟؿه وي ٘٣جدذ جإزحرٍ في ٚغاثؼٍ وَباٖه البضاثيت بٟٗل ال٨دى٫ل واإلاسضع ،وجًٗٞ ٠يه ٢ىة يبِ الىٟـ
ٞيىض ٘ٞوعاء بخؿاؾه ومكاٖغٍ ختى بطا ما بل ٜالؿ٨غ ؤقضٍ ناع الؿ٨غان ٧اإلاجىىنل جماما".
ول٣ض ههذ ال٣ٟغة (  /1ب ) مً م  31مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت الضوليتٖ ،لى الؿ٨غ ٦ؿبب مً ؤؾباب امخىإ
اإلاؿاوليت ب٣ىلها ":ال يؿإ ٫الصخو بطا ٧ان و٢ذ اعج٩ابه الؿلى:٥
ب – في خا ٫الؿ٨غ ،مما يٗضم ٢ضعجه ٖلى بصعاٖ ٥ضم مكغوٖيت ؤو َبيٗت ؾلى٦ه ،ؤو ٢ضعجه ٖلى الخد٨م في ؾلى٦ه ،بما
يخماش ى م٘ م٣خًياث ال٣اهىن ،ما لم ي ً٨الصخو ٢ض ؾ٨غ بازخياعٍ في ْل ْغو٧ ٝان يٗلم ٞيها ؤهه يدخمل ؤن يهضع
ٖىه هديجت الؿ٨غ ،ؾلى ٥يك٩ل حغيمت في ازخهام اإلاد٨مت ؤو ججاَل ٞيها َظا الاخخما."٫
ول٣ض ٧ان َظا الىو مىيىٕ مىا٢كت َىيلت في ماجمغ عوما ،بحن ممثلي الضو٣ٞ ،٫ض طَبذ صو٫ل ٦ثحرة بلى يغوعة الخميحز بحن
الؿ٨غ الازخياعرل وبحن الؿ٨غ ٚحر الازخياعر ،وصٖذ بلى ٖضم اٖخباع الؿ٨غ الازخياعرل مً ؤؾباب امخىإ اإلاؿاوليت الجىاثيت
ؤؾىة بالخ٨م اإلا٣غعل له في ٢ىاهينها الجىاثيت الىَىيت ،بط ال حٗض بال الؿ٨غ الايُغاعرل الىاحم ًٖ جىاو٫ل مىاص مؿ٨غة ٦ماو٘
للمؿاوليت الجىاثيت.
وفي م٣ابل َظا الاججاٍ ،طَب اججاٍ آزغ ،يًم ٚالبيت الضو٫ل الٛغبيت بلى جإييض اٖخباع الؿ٨غ الازخياعرل يمى٘ اإلاؿاوليت
الجىاثيت اٖخماصا ٖلى ٖضم بم٩ان ٢بى٫ل الض ٘ٞبٗضم اإلاؿاوليت الجؼاثيت ًٖ اعج٩اب الجغاثم الخُحرة التي يىو ٖليها الىٓام
ألاؾاس ي ٦جغيمت ؤلاباصة إلاجغص ؤن م٣ترٞها ٧ان في خالت ؾ٨غ ٞإمغ بةباصة آال ٝالىاؽ ،بضٖىيل ؤهه لم ي٣هض طل.٪
وجسٟيٟا مً خضٍ َظا الى٣ض ،جمذ بياٞت ٢يىص ٖليه٢ ،غعث ٞيه مؿاوليت الٟاٖل ،بط ٧ان ٢ض ؾ٨غ بازخياعٍ ،وفي ْغوٝ
٧ان يٗلم ٞيها َظا الصخو ؤهه مً اإلادخمل ؤن يهضع ٖىه هديجت للؿ٨غ ؾلى ٥يك٩ل بخضي الجغاثم الضازلت في
1
ازخهام اإلاد٨مت.
 -1سييل حسين الفتالوي،

موسوعة القانون الدولي الجنائي

 ،2جرائم الحرب وجرائم العدوان ،دار الثقافة لمنشر

و التوزيع ،2011 ،ص .211
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وٖليه ٣ٞض ؤزظث ٢ىاهحن الٗ٣ىباث بدالت الجىىنل ؤو ٣ٞض الكٗىعل ؤو الازخياع في الٗمل والٛيبىبت الىاقئت ًٖ ٖ٣ا٢حر
2
مسضعة ؤيا ٧ان هىٖها ،بكغٍ ؤن يإزظَا ٢هغا ٖىه ؤو بٛحر ٖلمه ،ؤما بطا جىاولها بةعاصجه ٞةهه يٗض ٖظعا مسٟٟا.
زالثا :ؤلايغاه.
بن ؤلا٦غاٍ بهٟت ٖامت َى الًٖ ِٛلى بعاصة الٟاٖل بديث ي٣ٟضَا ٦يانها الظاحي ،وطل ٪بؿبب ٢ىة ليـ في اؾخُاٖخه
م٣اومتها ،وَظٍ ال٣ىة بما جخضزل في الغ ً٦اإلااصر للجغيمت ويؿمى باإل٦غاٍ اإلااصي ،وبما جخضزل في الغ ً٦اإلاٗىىرل للجغيمت
ٞيؿمى باإل٦غاٍ اإلاػنىي.
و٧اٞت الدكغيٗاث الىَىيت حٗخبر ؤلا٦غاٍ ؾببا مً ؤؾباب امخىإ اإلاؿاوليت الجىاثيت.
و٢ض ههذ ٖلى َظا الؿبب المخىإ اإلاؿاوليت الجىاثيت ال٣ٟغة  /1ص مً م  31مً الىٓام ألاؾاس ي ب٣ىلها ":بطا ٧ان الؿلى٥
اإلاضعى ؤهه حغيمت يك٩ل حغيمت جضزل في ازخهام اإلاد٨مت ٢ض خضر جدذ جإزحر ب٦غاٍ هاجج ًٖ تهضيض باإلاىث الىقي ٪ؤو
بدضور يغعل بضوي حؿيم مؿخمغ ؤو وقي ٪يض طل ٪الصخو ؤو شخو آزغ ،وجهغ ٝالصخو جهغٞا الػما ومٗ٣ىال
لخجىب َظا التهضيض ،قغيُت ؤال ي٣هض الصخو ؤن يدؿبب في يغعل ؤ٦بر مً الًغعل اإلاغاص ججىبه ،وي٩ىنل طل ٪التهضيض:
 – 1ناصعا ًٖ ؤشخام آزغيً.
 – 2ؤو حك٩ل بٟٗل ْغو ٝؤزغيل زاعحت ًٖ بعاصة طل ٪الصخو".
يخضر مً هو ال٣ٟغة /1ص مً م  31مً هٓام اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت الضاثمت ،ؤن َظا الىٓام ٖالج مؿإلت ؤلا٦غاٍ الىا٘٢
ٖلى ألاٞغاص ،صو لن ؤلا٦غاٍ ؤو خالت لًغوعة التي جخظعٕ بها الضو ،٫ألن الىٓام اإلاظ٧ىعل جبنى مبضؤ اإلاؿاوليت الجىاثيت الٟغصيت
صو لن اإلاؿاوليت الجىاثيت للضولتٞ ،الٟغص َى اإلاؿاو ٫حىاثيا ًٖ الجغيمت الضوليت في ٧ل ألاخىا ٫ختى ولى ٧ان اعج٩ابها باؾم
3
الضولت.
ويكترٍ في ؤلا٦غاٍ لي٩ىنل ؾببا مً ؤؾباب ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاوليت الجىاثيت َب٣ا لىٓام اإلاد٨مت:
 - 1بطا ٧ان ؤلا٦غاٍ يك٩ل تهضيضا باإلاىث الىقي ،٪ؤو بدضور يغعل بضوي حؿيم ومؿخمغ.
 - 2ؤن ي ٘٣ؤلا٦غاٍ ٖلى الصخو الظر اعج٨ب الٟٗل ؤو ٖلى ٚحرٍ٦ ،إن يٖ ٘٣لى شخو ٖؼيؼ ٖليه.
 -3بطا ٧ان الجاوي ٢ض جهغ ٝجهغٞا مٗ٣ىال ٖىض اعج٩ابه الجغيمت ،ؤر ؤال يغج٨ب حغيمت ؤ٦ثر مما يخُلب.
 - 4ؤن جثبذ اإلاد٨مت الجىاثيت ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاوليت ،وَظا يٗني ؤن اإلاد٨مت ال جد٨م بٗضم الازخهام ول٨نها ال ج٣غ البراءة
وبهما ج٣غعل ٖضم اإلاؿاوليت ،وال يٗخمض ٖلى اإلاضعي الٗام ؤو اإلاد٣٣حن في ٖضم اإلاؿاوليت ،وبهما يٗض طل ٪مً ازخهام
اإلاد٨مت.

 -1رفيق بوىراوة ،المرجع السابق ،ص .97،96

 -2سييل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص .212
 -3رفيق بوىراوة ،المرجع السابق ،ص .98
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و٢ض ؤزظث ال٣ىاهحن الضازليت باإل٦غاٍ ٦إخض ألاؾباب في ٖضم ٞغى الٗ٣ىبت ٖلى الجاوي ،ويبضو ؤن اإلاد٨مت الجىاثيت
1
الضوليت ه٣لذ طل ٪مً ال٣ىاهحن الضازليت.
عابػا:
الامخثاُ ألوامغ الغبِـ ألاغلى:
الق ٪ؤن مغج٨ب الجغيمت الضوليت ٦ثحرا ما يض ٘ٞمؿاوليخه باصٖاء ؤهه اعج٨بها جدذ ي ِٛألاوامغ الٗليا الهاصعة مً عثيؿه،
وييبغي الخإ٦يض مً البضايت ٖلى ؤَميت َظا الض ٘ٞالظر يٗض مً الضٞىٕ اإلاهمت التي ٦ثحرا ما يخمؿ ٪بها مغج٨بى الجغاثم
الضوليت ؤزىاء مدا٦متهم ؤمام اإلادا٦م الضوليتَ ،ظا و٢ض جغصصث اإلادا٦م بكإن َظا الض ٘ٞبحن الاٖخضاص به وبصاهت اإلاتهم م٘
2
ي يٗض وحىص مثل َظا الض ٘ٞؾببا لخسٟي ٠الٗ٣ىبت.
وحىص َظا الض ،٘ٞوفي ؤخيان ؤزغ ل
و٢ض ْهغث ٖضة ؤعاء ٣ٞهيت بهظا الكإن؛ بط يظَب الغؤر ألاو٫ل بلى ؤن جىٟيظ ؤمغ الغثيـ الظر ججب َاٖخه بمىحب ال٣اهىنل
الضازلي يٗض ؾببا لىٟي اإلاؿاوليت الجىاثيت ؤيًا في ال٣اهىنل الضولي ،ويؿدىضونل في عؤيهم َظا بلى م٣خًياث ؤو يغوعاث
ر الظر ال يخهىعل ٢يامه صو لن َاٖت ٧املت مً اإلاغئوؾحن ججاٍ الغئؾاء٦ ،ما ؤن اإلاغئوؽ ي٩ى لن م٨غَا بُاٖت
الىٓام الٗؿ٨غ ل
ؤوامغ عثيؿهًٞ ،ال ًٖ ؤن الدؿليم بهظٍ الخالت ال يٟىى بييان ال٣اهى لن الضولي ،ألن اإلاؿاوليت الجىاثيت ؾخٓل ٢اثمت ٖلى
ٖاج ٤الغثيـ الظر ؤنضع ألامغ ٚحر اإلاكغوٕ.
ؤما الغؤر الثاوي ٞيظَب بلى ؤهه ال يٗض جىٟيظ ؤمغ الغثيـ الظر ججب َاٖخه ؾببا لىٟي اإلاؿاوليت الجىاثيت في ال٣اهىنل الضولي؛
ألن ب٢غاع َظا اإلابضؤ في ال٣اهىنل الضازلي ال يلؼم ال٣اهىنل الضولي به للٟغ١ل الىاار بحن ال٣اهىهحن مً حهت ،وألن ال٣اٖضة
الؿاثضة في ال٣اهىنل الضولي هي حٛليب ؤخ٩ام و٢ىاٖض ال٣اهىنل الضولي ٖلى ال٣اهىنل الضازلي مً حهت ؤزغيل.
ويٗض ب٢غاع مثل َظا الؿبب في ال٣اهىنل الضولي الجىاجي ٦ما َى الخا ٫في ال٣اهىنل الضازلي ٖضواها ٖلى اإلاهالر التي يدميها
ال٣اهىن ،ألن اإلاغئوؽ – و٦ما يظَب الغؤر الثاوي – ليـ آلت نماء جىٟظ صو لن ج٨ٟحر ما جخل٣اٍ مً ؤوامغ ،بل َى بوؿان لضيه
3
مل٩اث الىعي وؤلاصعا ٥ومً واحباجه جٟدو ألامغ الهاصع بليه ،وؤال ي٣ضم ٖلى جىٟيظٍ بال بطا زبذ له جىا٣ٞه م٘ ال٣اهى لن.
وبىاء ٖلى ما ج٣ضم يبضو ؤن َظا الغؤر َى ألا٦ثر مىُ٣يت واوسجاما م٘ الهالر الٗام الضولي ،ولهظا ٣ٞض جبنى الخلٟاء ٖىض
نياٚت الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت لىىعمبىع ٙهو اإلااصة الثامىت ،والتي ؤقاعث بلى ؤن ما ي٣ىم به باإلاتهم
4
و٣ٞا لخٗليماث خ٩ىمخه ؤو عثيؿه الىْيٟي ال يسلهه مً اإلاؿاوليت الجىاثيت.

 -1سييل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص .213
 -2فؤاد شنبي ،المرجع السابق ،ص .70

 -3بشرى سممان حسين العبيدي ،المرجع السابق ،ص .193،192

 -4لقد أورد القاضي األمريكي " جاكسون " في تقريره المقدم لمؤتمر لندن سنة  ،1945والذي تضمن اتفاقيتيا الشييرة الخاصة بمحاكمة
كبار مجرمي الحرب من دول المحور ،من وجوب إعطاء المحكمة الدولية سمطة تقرير مدى إمكانية قبول أمر الرئيس األعمى دفعا

لمسؤولية المتيم حتى ال يغدو ذا قوة مطمقة في إباحة فعمو أو درء مسؤوليتو عنو  :بدر الدين محمد شبل ،القانون الجنائي الموضوعي،

دراسة في بنية القاعدة القانونية الجنائية الموضوعية ،الجريمة الدولية والجزاء الجنائي ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى،

 ،2011ص .57
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وؤزحرا ٢ض جبني َظا اإلابضؤ في الىٓام ألاؾاس ي إلاد٨متي يىٚىؾالٞيا وعواهضا و٦ظا في مكغوٕ مضوهت الجغاثم اإلاسلت بؿلم
ؤلاوؿاهيت وؤمنها ،خيث ههذ اإلااصة الغابٗت مً اإلاكغوٕ ٖلى ؤهه " ال يٟٗى الٟغص اإلاتهم بجغيمت مسلت بؿلم ؤلاوؿاهيت وؤمنها
1
مً اإلاؿاوليت الجىاثيت ،ل٩ىهه جهغ ٝبىاء ٖلى ؤمغ ناصع مً خ٩ىمخه ؤومً عثيؿه ألاٖلى".
ؤما اإلااصة  33مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت ٞخىو ٖلى – 1 ":في خالت اعج٩اب ؤر شخو لجغيمت مً
الجغاثم التي جضزل في ازخهام اإلاد٨مت ،ال يٟٗى الصخو مً اإلاؿاوليت الجىاثيت بطا ٧ان اعج٩ابه لخل ٪الجغيمت ٢ض جم
امخثاال ألمغ خ٩ىمت ؤو عثيـٖ ،ؿ٨غيا ٧ان ؤو مضهيا ٖضا في الخاالث الخاليت:
ا – بطا ٧ان ٖلى الصخو التزام ٢اهىوي بُاٖت ؤوامغ الخ٩ىمت ؤو الغثيـ اإلاٗني.
ب – بطا لم ي ً٨الصخو ٖلى ٖلم بإن ألامغ ٚحر مكغوٕ.
ج – بط لم جٖ ً٨ضم مكغوٖيت ألامغ ْاَغة.
 - 2ألٚغاى َظٍ اإلااصة ،ج٩ىنل ٖضم اإلاكغوٖيت ْاَغة في خالت ؤوامغ اعج٩اب حغيمت ؤلاباصة الجماٖيت ؤو الجغاثم يض
ؤلاوؿاهيت".
وٖليه ،لم يإزظ هٓام عوما ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت باالمخثا ٫لؤلوامغ ٦ؿبب مً ؤؾباب ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاوليت،
ول٨ىه ؤزظ بها بهٟت اؾختىاثيت وَب٣ا للكغوٍ آلاجيت:
 – 1بطا ٧ان الجاوي ملؼما ٢اهىها بإن ي٣ىم بدىٟيظ ؤمغ ،ومً طل ٪ؤن يُلب مىه ؤن يىٟظ ٖمله بك٩ل عؾمي ،ومً طل ٪ؤن
ي٣ىم الجىضر بدىٟيظ ؤمغ واار مً مغئوؾهٞ ،الجىضر في َظٍ الخالت بن لم ي٣م بدىٟيظ الٗمل ؾى ٝيخٗغى للٗ٣ىبت
ويٗض مخمغصا.
 – 2بطا ٧ان الجاوي ال يٗلم بإهه ي٣ىم باعج٩اب ٖمل ٚحر مكغوٕ٦ ،إن يؿخٗمل ؾالخا ال يٗغ ٝآزاعٍ اإلاضمغة.
 – 3بطا ٧ان ٖضم اإلاكغوٖيت ْاَغا بك٩ل واار.
وما ؤزظ به هٓام عوما ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت يسخل ًٖ ٠ما ج٣غعٍ ال٣ىاهحن الضازليت والتي حٗض الٗمل الظر
ي٣ىم به اإلاىْ ٠جمثيال ألمغ ناصع له مً عئؾاثه ،ؤو يٗخ٣ض ؤهه واحب ٖليه ؾببا إلٖٟاثه مً اإلاؿاوليتٞ ،ال يجىػل مداؾبت
2
الصخو الظر يدب٘ ؤمغ عثيؿه.
وال يٗني َظا الض ٘ٞبُاٖت ؤوامغ الغثيـ ألاٖلى ،بٖٟاء الغثيـ الظر ججب َاٖخه مً اإلاؿاوليتٞ ،صخيذ ؤن ٦باع اإلاؿئىلحن
ال يكاع٧ىنل شخهيا في الاهتها٧اث الجىاثيت اإلاغج٨بت – في مٗٓم الخاالث – ول ً٨ججب مدا٦متهم ،بطا ٧اهىا ٢ض ؤنضعوا ألامغ
ٗٞليا باعج٩اب مثل َظٍ الجغاثم ،3ويٗض اتهام الغثيـ الؿاب "٤ؾلىبىصان ميلؼوٞيدل " مً َغ ٝالىاثب الٗام إلاد٨مت

-1أحمد بشارة موسى ،المرجع السابق ،ص .249،248
 -2سييل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص .214

-3بشرى سممان حسين العبيدي ،المرجع السابق ،ص .197
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زحر مثا ٫للخُبي٤
يىٚىؾالٞيا ؾاب٣ا في  1999العج٩ابه حغاثم يض ؤلاوؿاهيت واهتها٦ه ل٣ىاهحن وؤٖغا ٝالخغب في ٧ىؾىٞى َرل
الٟٗلي لهظا اإلابضؤ.1
زامؿا:
الضقاع الكغعي:
خ ٤الضٞإ الكغعي مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت اإلاؿخمضة مً ال٣ىاهحن الضازليت ،بط جىو ٢ىاهحن الضو٫ل ٖلى خ ٤الٟغص في الضٞإ
ًٖ هٟؿه بن ؤوٖ ٘٢مال ياعا بالُغ ٝآلازغ ،ومٗنى خ ٤الضٞإ الكغعي ؤن للصخو خ ٤اؾخسضام حمي٘ الىؾاثل ،ألن
يمى٘ ٖىه الخُغ الظر يهضصٍ ،ؤر ؤهه يغج٨ب ؤٖماال يٗضَا ال٣اهى لن ٚحر مكغوٖت ومدغمت٧ ،اؾخٗما ٫ال٣ىة يض شخو ؤو
ٖضة ؤشخام يداولى لن اعج٩اب حغيمت يضٍ ،ما صام َظا الٗمل في بَاع الضٞإ ًٖ هٟؿه ،وبظلٞ ٪ةن للٟغص ؤن يمى٘ الٟٗل
2
ٚحر اإلاكغوٕ الظر ي ٘٣يضٍ بٟٗل ٚحر مكغوٕ في ألاخىا ٫الاٖخياصيت ول٨ىه يٗض مباخا ،ألهه يخًمً الضٞإ ٖىه.
وَىا ٥حاهب مً ال٣ٟه ال٣اهىوي يغيل ؤن َبيٗت الضٞإ الكغعي في ال٣اهىنل الضولي هي هٟؿها في ال٣اهىنل الجىاجي الىَني ،وَى
خ ٤م٣ضؽ ال ي٣بل الخىاػ٫ل ٖىه ؾىاء مً حاهب الٟغص والجماٖاث ؤو الضو٫ل.
يٟهم مً َظا اإلاىُ ٤ؤن خالت ال٣خل مكغوٖت بطا ٧اهذ هاحمت ًٖ خالت الًغوعة الٟٗليت للضٞإ الكغعي.
٦ما ؤن الٗضوان َى ه٣يٌ ال٣اهىنل والضٞإ الكغعي َى ه٣يٌ َظا الى٣يٌ ،ألهه جُبي ٤لل٣اهىن٦ ،ظل ٪ؤن الضٞإ
الكغعي يبيذ ؤٗٞا ٫الضٞإ ألهه ال يخًمً مٗنى الٗضوان ،في ؤن ٗٞل اإلاٗخضر يٓل بالغٚم مما هاله ٖلى يض اإلاضاٖ ٘ٞمال
ٖضواهيا ،وبالخالي ٞةهه يب٣ى يخدمل اإلاؿاوليت الجىاثيت ًٖ حغيمخه.
ويغيل حاهب مً ال٣ٟه وهدً هخ ٤ٟمٗه ؤن الضٞإ الكغعي خ ٤يسىله ال٣اهىن ،بل جسىله اإلاباصت الٗامت لل٣اهىنل لجمي٘
ألاٞغاص ،ألهه مً اإلاؿلم به خؿب ال٣اهىنل الجىاجي الضازليٞ ،ةن ألانل الٗام في ألاٗٞاَ ٫ى ؤلاباخت ،ؤر ٧ل ٗٞل يٗخبر
3
مباخا ما لم يىو ٖلى ججغيمه والٗ٣ىبت اإلاترجبت ٖليه جُبي٣ا إلابضؤ الكغٖيت ،ال حغيمت وال ٖ٣ىبت بال بىو.
ٞالىٓام ال٣اهىوي يهض ٝبلى جد٣ي ٤اإلاهلخت الٗامت ،ويىاػنل بحن اإلاهالر اإلاخًاعبتٞ ،ةطا عجؼث ال٣اٖضة ال٣اهىهيت ٖلى خمل
الىاؽ ٖلى خمايت َظٍ اإلاهلخت ،وحٗظع الالخجاء بلى الؿلُت الٗامت ،وحب جم٨حن ألاٞغاص مً الخهغ ٝلخمايت ؤهٟؿهم.
وجغج٨ؼ ٨ٞغة الضٞإ الكغعي في ال٣اهىنل الضولي ٖلى ألاؾاؽ هٟؿه اإلا٣غعل في ال٣اهىنل الجىاجي الىَني بخ٣ضيم مهلخت اإلاٗخضي
ٖليه وحٗلها ؤولى بالخمايت مً مهلخت اإلاٗخضر ،ويُٗى للضولت ؤو الٟغص الخ ٤في الخهضر لٟٗل الاٖخضاء ،وؤن ال٣اهىنل
1
الضولي هو ٖلى مماعؾت الضو٫ل لخ ٤الضٞإ الكغعي ٞغاصي ؤو حماٖاث.
-1نسمة حسين ،المسؤولية الدولية الجنائية ،مذكرة ماجستيير ،التخصص  :القانون والقضاء الدوليين الجنائيين ،جامعة منتوري
بقسنطينة ،كمية الحقوق والعموم السياسية .2007 – 2006 ،ص.122

-2سييل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص .206

 -3انظر في ذلك لممادة  39من قانون العقوبات الجزائري التي تنص في الفقرة الثانية عمى أنو ال جريمة إذا كان الفعل قد
دفعت إليو الضرورة الحالة لمدفاع الشرعي عن النفس أو مال ممموك لمشخص أو لمغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع
جسامة االعتداء ،راجع كذلك م  70من قانون العقوبات الميبي و م  245من قانون ا لعقوبات المصري ،وم  182من قانون
العقوبات السوري ،و م  563من قانون العقوبات البمجيكي ،و م  329من قانون العقوبات الفرنسي.
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و٢ض ٖض هٓام عوما ألاؾاس ي صٞإ الٟغص ًٖ هٟؿه ؤو ًٖ ٚحرٍ ؾببا مً ؤؾباب امخىإ اإلاؿاوليت وطل ٪بمىحب م (/1-31ج )
التي جىو ٖلى – 1 ":ال يؿإ ٫الصخو حىاثيا بطا ٧ان و٢ذ اعج٩ابه الؿلى:٥
ج – يخهغٖ ٝلى هدى مٗ٣ى٫ل للضٞإ ًٖ هٟؿه ؤو ًٖ شخو آزغ ؤو يضا ٘ٞفي خالت حغاثم الخغب ًٖ ،ممخل٩اث ال ٚنى
ٖنها لب٣اء الصخو ؤو شخو آزغ ؤو ًٖ ممخل٩اث ال ٚنى ٖنها إلهجاػ مهمت ٖؿ٨غيت ،يض اؾخسضام وقي ٪وٚحر مكغوٕ
لل٣ىة وطل ٪بُغي٣ت جدىاؾب م٘ صعحت الخُغ الظر يهضص َظا الصخو ؤو الصخو آلازغ ؤو اإلامخل٩اث اإلا٣هىص خمايتها،
واقترا ٥شخو في ٖمليت صٞاٖيت ج٣ىم بها ٢ىاث ال يك٩ل في خض طاجه ؾببا المخىإ اإلاؿاوليت الجىاثيت بمىحب َظٍ ال٣ٟغة
الٟغٖيت".
ول ً٨ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مجغص اقترا ٥الصخو اإلاٗني في ٖمليت صٞاٖيت ج٣ىم بها ٢ىاث ٖؿ٨غيت ال يم ً٨ؤن ي٩ىنل – في
2
خض طاجه – ؾببا المخىإ اإلاؿاوليت الجىاثيت اؾدىاصا لهظٍ الخالت.
و٢ض وي٘ هٓام اإلاد٨مت قغوَا الؾخسضام خ ٤الضٞإ الكغعي وَظٍ الكغوٍ هي:
 – 1ؤن يخهغ ٝمً يؿخٗمل خ ٤الضٞإ الكغعي بك٩ل مٗ٣ى ،٫ولم يدضص ما اإلا٣هىص باإلاٗ٣ى ،٫وي٣هض باإلاٗ٣ى٫ل ؤن
يخدضص الضٞإ الكغعي بض ٘ٞالخُغ ٖىه صونل ؤن يخجاوػل طل ،٪وبطا و ٘٢الٟٗل واهخهى ٞةن خ ٤الضٞإ الكغعي ييخهي ،وبطا
نضع بٗض طلٗٞ ٪ل مً الصخوٞ ،ةهه ي٩ىنل ٖمال مً ؤٖما ٫الاهخ٣ام وليـ صٞاٖا قغٖيا.
 – 2ؤن يؿخسضم الضٞإ الكغعي للضٞإ ًٖ هٟؿه ،ؤو ًٖ شخو آزغ ،ؤو ؤن يؿخسضم في خالت حغاثم الخغب ًٖ ممخل٩اث
ال ٚنى ٖنها لب٣اء الصخو ؤو شخو آزغ ،ؤو ًٖ ممخل٩اث إلهجاػ مهام ٖؿ٨غيت ،يض اؾخسضام وقي ٪ؤو ٚحر مكغوٕ
لل٣ىة.
 – 3ؤن يخهغ ٝبُغي٣ت جدىاؾب م٘ صعحت الخُغ الظر يخٗغى له.
وهغيل ؤن ؤخ٩ام الضٞإ الكغعي في هٓام عوما ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثيت الضوليت لم ي ً٨مى٣ٞا ل٩ىهه لم يخًمً ؤخ٩اما
3
جٟهيليت ٦ما َى الخا ٫في ال٣ىاهحن الضازليت للضو٫ل.
٧اهذ َظٍ هي ؤؾباب الض ٘ٞبٗضم اإلاؿاوليت لؤلٞغاص ،والتي هجض ؤن ألازظ بها ٖلى هُا ١واؾ٘ يك٩ل زُىعة بل اهتها٧ا
حؿيما للخ٣ى١ل التي ٢غعث ٢ىاٖض ال٣اهىنل الضولي الجىاجي خمايتها ،لظا هغجئي الخ٣ييض منها ،بل وٖضم ألازظ بها في الاهتها٧اث
التي حٗض طاث زُىعة حؿيمت ٧اإلباصة الجماٖيت والجغاثم يض ؤلاوؿاهيت وحغاثم الخغب ،الؾيما ٞيما يخٗل ٤باالهتها٧اث
يض خ٣ى١ل الُٟل ،لخإزحر َظٍ الاهتها٧اث ٖلى قٗىب بإ٦ملها ما وحض ال٣اهىنل الضولي بال لخمايتها وخ ٟٔالؿالم وألامً
4
الضوليحن ٞيها.

 -1أحمد بشارة موسى ،المرجع السابق ،ص .239،238
 -2رفيق بوىراوة ،المرجع السابق ،ص .97

 -3سييل حسين الفتالوي ،المرجع السابق ،ص .207

 -4بشرى سممان حسين العبيدي ،المرجع السابق ،ص .200،199
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زاجمت:
زخاما ومً زالٖ ٫غيىا ألَم آلاعاء ال٣ٟهيت وألاخ٩ام الً٣اثيت الجىاثيت الضوليت ٞيما يسو مضي جدمل الٟغص للمؿاوليت
الجىاثيت الضوليت الىاججت ًٖ مسالٟخه ل٣ىاٖض ومباصت ال٣اهىنل الضولي ،يخضر لىا بإن اإلاؿاوليت الجىاثيت للٟغص ؤنبدذ
ما٦ضة و٢اثمت بظاتها ،في بَاع الً٣اء الضولي الجىاجي٦ ،ما ؤنبذ هٓامها ٗٞاال ومىخضا مً خيث جُبي٣ها ٖلى ال٩ل صونل
جميحز بحن مغا٦ؼ ألاٞغاص وؤوياٖهم في الضولت زانت ٞيما يخٗل ٤بتراح٘ مبضؤ الخهاهت الً٣اثيت الجىاثيت للغئؾاء وال٣اصة
الظيً ؤنبدىا في مغ٦ؼ ممازل لؤلٞغاص الٗاصيحن ؤمام َظٍ اإلاؿاوليت.
وؤَميت اإلاؿاوليت الجىاثيت للٟغص جٓهغ مً زال ٫ؤن الٟغص ؤنبذ يؿإ ٫حىاثيا ؤمام اإلادا٦م الضوليت ،ويسً٘ ل٣ىاٖض
ال٣اهى لن الضولي مً خيث ؤلاحغاءاث واإلاىيىٕ والخ٨م والٗ٣اب ،وهي الهىعة ألا٦ثر جماقيا م٘ اَخمام ال٣اهى لن الضولي بالٟغص
ؾىاء في ق٩له ؤلايجابي ؤو الؿلبي ؤر ؾىء ؤ ٧ان مضٖيا ؤم مضعى ٖليه ،ولٗل ؤبغػل مثاٖ ٫لى طلَ ٪ى مثى٫ل ؤبغػل ال٣اصة
والغئؾاء ؤمام اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت ومدا٦متهم ٖلى الجغاثم التي ا٢ترٞىَا ،ولٗل ؤقهغ مدا٦مت ٖغٞها جاعيش اإلاد٨مت
 ،1993والغثيـ الهغبي ألاؾب"٤ميالن ميلىجيىىٞيدل"
الجىاثيت الضوليت هي مدا٦مت الغثيـ اليىٚىؾالفي "ميلىػٞيدل" ؾىت
.1998
 ،1999ومدا٦مت عثيـ الكيلي ألاؾب" ٤بىوكيه" ؾىت
-1998
ؾىت
نابمت اإلاغاحؼ:
ؤوال:الٌخب:
-1ؤخمض بكاعة مىس ى ،اإلاؿاوليت الجىاثيت الضوليت للٟغص،ل صاع َىمت للُباٖت لليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ.2009 ،ل
-2ل بضع الضيً مدمض قبل ،ال٣اهىن الجىاجي اإلاىيىعي ،صعاؾت في بييت ال٣اٖضة ال٣اهىهيت الجىاثيت اإلاىيىٖيت ،الجغيمت
الضوليت والجؼاء الجىاجي ،صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػي٘ ،ألاعصن ،الُبٗت ألاولى2011 ،
-3ل بكغي ؾلمان خس ي ن الٗبيضر ،الاهتها٧اث الجىايت الضوليت لخ٣ى ١الُٟل ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢يت ،لبىان،
الُبٗت ألاولى.2010،ل
-4ل ؾهيل خؿحن الٟخالور ،مىؾىٖت ال٣اهىن الضولي الجىاجي  ،2حغاثم الخغب وحغاثم الٗضوان ،صاع الث٣اٞت لليكغ
والخىػي٘ ،ألاعصن.2011 ،ل
-5لل ٖبض ال٣اصع الب٣حراث ،الٗضالت الجىاثيت الضوليت ،مٗا٢بت مغج٨بي الجغاثم يض ؤلاوؿاهيت ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،
الجؼاثغ ،الُبٗت.2007 ،2ل
-6ل ٖمغ مدمىص اإلاسؼومي ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في يىء اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت ،صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػي٘،
ألاعصن ،الُبٗت ألاولى.2008 ،ل
-7لمدمىص ؾٗيض مدمىص ؾٗيض ،الخمايت الضوليت لؤلَٟا ٫ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ،صاع النهًت الٗغبيت ،مهغ.2007 ،ل
-8ل مىخهغ ؾٗيض خمىصة ،اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت ،الىٓغيت الٗامت للجغيمت الضوليت ،ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي الجىاجي،
صعاؾت جدليليت ،صاع الجامٗت الجضيضة ،مهغ.2006 ،ل
-9ل مىخهغ ؾٗيض خمىصة ،ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،م٘ ؤلاقاعة بلى ؤَم مباصثه في ال٣ٟه ؤلاؾالمي،
مهغ.2009،ل

صاع ال٨ٟغ الجامعي،
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-10ل هجاة ؤخمض ببغاَيم ،اإلاؿاوليت الضوليت ًٖ اهتها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝمهغ.2009 ،ل
زانُا:اإلاهاالث الػلمُت.
-1ل ٖبض ال٤اصع الٗغبي الصخِ ،مبضؤ الخ٩امل بحن اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت والً٣اء الجىاجي الىَني ،خىلياث ٧ليت
الخ٣ى ،١حامٗت وَغان ،الجؼاثغ ،الٗضص:ل.2011،3ل
-2ل ههغ الضيً مغو ،٥الخٗغي ٠بالجغاثم التي جضزل في ازخهام اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت ،بؾهاماث حؼاثغيت خى٫
ألاولى  ،2008م .241ل
ال٣اهىن الضو٫لر ؤلاوؿاوي ،بٖضاص هسبت مً الخبراء الجؼاثغيحن ،الجؼاثغ ،الُبٗت ،
زالخا :ألاَغوخاث الجامػُت.
-1ل ٞااص قىبي ،الٗضالت الجىاثيت وخ٣ى ١ؤلاوؿان في بحغاءاث الخمايت الضوليت الً٣اثيت ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،حامٗت وَغان،
٧ليت الخ٣ى٢ ،١ؿم:لال٣اهىن الٗام.2011-2010 ،ل
-2ل مدمض الهالر عوان ،الجغيمت الضوليت في ال٣اهىن الضولي الجىاجي ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،حامٗت مىخىعر ب٣ؿىُيىت٧ ،ليت
الخ٣ى٢ ،١ؿم ال٣اهىن الٗام.2009-2008،
عابػا :اإلاظيغاث الجامػُت.
-1ل عٞي ٤بىَغاوة ،ازخهام اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت الضاثمت ،مظ٦غة ماحؿخحر ،ا٫جسهو :ل ال٣اهىن والً٣اء الجىاجي
الضوليحن ،حامٗت مىخىعر ب٣ؿىُيىت٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت٢ ،ؿم:لال٣اهىن الٗام.2009 ،2010 ،ل
-2ل مغيم هانغرٗٞ ،اليت الٗ٣اب ٖلى الاهتها٧اث الجؿيمت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،مظ٦غة ماحؿخحر ،الخسهو
ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،حامٗت الخاج لخًغ بباجىت٧ ،ليت الخ٣ى٢ ،١ؿم ال٣اهىن الٗام.2009-2008 ،ل
-3ل وؿمت خؿحن ،اإلاؿاوليت الضوليت الجىاثيت ،مظ٦غة ماحؿديحر ،الخسهو
حامٗت مىخىعر ب٣ؿىُيىت٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت2006 ،ل–ل.2007

:ل ال٣اهىن والً٣اء الضوليحن الجىاثيحن،

-4ل وؾيلت بىخيت ،اإلاـئوليت الجىاثيت الضوليت ًٖ الجغاثم يض ؤلاوؿاهيت ،مظ٦غة ماحؿخحر ،الخسهو :لال٣اهىن الجىاجي
الضولي ،حامٗت ؾٗض صخلب بالبليضة٧ ،ليت الخ٣ى٢ ،١ؿم:لال٣اهىن الٗام ،ؤبغيل .2005ل
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جُىع قٌغة الخنمُت اإلاؿخضامت في اإلاجخمؼ الضولي الحضًث
ألاؾخاط بً ٖىصة يىؾ ،٠ال٣اهىن الضولي للخىميت اإلاؿخضامت

اإلالخو:
 1955باٖخباعَا الٗمليت
هدىاو٫ل في َظٍ الضعاؾت الخىميت الضوليت والتي بغػث ؤو٫ل مٟاَيمها مً َغ ٝألامم اإلاخدضة ٖام
اإلاىيىٖت لخ٣ضم اإلاجخم٘ الضولي بإؾغٍ ا٢خهاصيا واحخماٖيا باقترا ٥اإلاجخمٗاث اإلادليت ،خيث بنها ؤزظث مجاال واؾٗا مً
صعاؾاث مىٓمت ألامم اإلاخدضة بلى ٚايت و٢خىا الغاًَ.
ل٣ض جُغ٢ىا بلى مجمىٖت مً ألاَضا ٝواإلاباصت الضوليت التي ويٗذ في بَاع الٗمل اإلاكتر ٥لئلوؿاهيت خيث ع٦ؼها ٖلى اإلاجا٫
الاحخماعي و الا٢خهاصر واإلاجا ٫البيئي ألنها جمثل ؤَم اإلاجاالث التي ياصر جُىعَا بلى بخضار الخىميت اإلاؿخضامت في اإلاجخم٘
الضولي ،بياٞت بلى طل٣ٞ ٪ض جُغ٢ىا بلى ؤَم اإلااجمغاث الضوليت التي اوٗ٣ضث في بَاع جدضيض الخىميت اإلاؿخضامت بضء مً ؤو٫ل
 ،2012وجىاولىا في ألازحر مسخل ٠الخدضياث
 1972بلى ٚايت ماجمغ عيى صر حاهحرو لٗام
ماجمغ وَى ماجمغ ؾخى٦هىلم لٗام
واإلاٗى٢اث التي جىاحهها ٧اإلاٗى٢اث الُبيٗيت ٧االخخباؽ الخغاعرل ،ومٗى٢اث احخماٖيت ٧اهدكاع البُالت ،بلى مٗى٢اث ؤمىيت
حغاء الجزاٖاث بحن الضو٫ل في بٌٗ مىاَ ٤الٗالم.
ًلماث مكخاخُت:
جىميت مؿخضامت ،الا٢خهاص الضولي ،البيئت الضوليت ،ماجمغاث صوليت.
summary:
Everyexpert inthe mid-19th century, believes thatdevelopment is thedevelopment in the fieldof
competence,Economistslook
atdevelopmentitchange
instructureof
the
international
economyandecologistssee asto preventenvironmental pollutionandthe destruction ofthe
international environment, But after thecold war and thedevelopment of the
internationalcommunity
tocome
to
the
conclusionthatinternational
developmentis
theprogressandprosperityin all fields.
International Developmenthas gainedconsiderable attentionafter the emergencereport of
Committee (Brundtland), Andprepared by the WorldCommission on Environmentand
Development(WCED)in 1987, where he was the firsttoformulatethe definition ofdevelopment as
a"meet the current needs ofthe presentwithout compromisingthe abilityof future generations
tomeet their needs".
Tagwords:
Internationaldevelopment, international economics, international environment,international
conferences.
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مهضمت:
ل٣ض حاء في حٗغي ٠ألامم اإلاخدضة لٗام 1955ؤن الخىميت هي :الٗمليت اإلاغؾىمت لخ٣ضم اإلاجخم٘ الضولي بإؾغٍ
 1956بإنها الٗملياث التي يم ً٨بها جىخيض
ا٢خهاصيا واحخماٖيا ،اٖخماصا ٖلى اقترا ٥اإلاجخمٗاث اإلادليت ،زم ٖغٞتها ٖام
حهىص الكٗىب م٘ خ٩ىماتهم لخدؿحن ألاخىا ٫الا٢خهاصيت والاحخماٖيت والث٣اٞيت إلاؿاٖضة َظٍ اإلاجخمٗاث اإلادليت
لالهضماج في خياة ألامت.
 1972خى٫ل البيئت
خيث ؤن اإلاٟهىم الخ٣ي٣ي للخىميت اإلاؿخضامت بغػل ألو٫ل مغة مً زال ٫ماجمغ ؾخى٦هىلم ٖام
ؤلاوؿاهيت الظر هٓمخه ألامم اإلاخدضة ،خيث ها٢ل اإلااجمغ ألو٫ل مغة الً٣ايا البيئيت و٦ظا ٚياب الخىميت في الٗالم ،وبٗض طل٪
مباقغة ؤوكإث الجمٗيت الٗامت بغهامج ألامم اإلاخدضة للبيئت ( )PNUEالظر جًمً ج٣غيغ الخٗاونل الضولي في مجا ٫البيئت
وجبيحن الؿياؾاث التي يؿخلؼمها طل.٪
ا٦دؿبذ الخىميت اَخماما ٦بحرا بٗض ْهىعل ج٣غيغ لجىت ( )Brundtlandالظر ؤٖضجه اللجىت الٗاإلايت للبيئت والخىميت
 1987؛خيث ٧اهذ ؤو٫ل نياٚت لخٗغي ٠الخىميت ٖلى ؤنها "جلبيت الاخخياحاث الخاليت الغاَىت صونل اإلاؿاومت ٖلى
(ٖ )WCEDام
1
٢ضعة ألاحيا ٫اإلا٣بلت في جلبيت خاحاتهم".
ؤوال :مكٍلت الضعاؾت
ج٨مً مك٩لت الضعاؾت في جمثيل الخىميت اإلاؿخضامت ٖلى اإلاؿخىيل الضولي؟ وما هي ؤَم الخدضياث التي جىاحهها؟
زانُا :قغيُت الضعاؾت
 -1ؤن ٨ٞغة الخىميت الضوليت جُىعث م٘ جُى لع ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي الخضيث.
 -2الخىميت الضوليت جإزظ خحزا واؾٗا مً ٖمل مىٓمت ألامم اإلاخدضة ومسخل ٠اإلاىٓماث الضوليت.
 -3عٚم الاَخمام ال٨بحر بالخىميت مً َغ ٝاإلاجخم٘ الضولي بال ؤن حهىصٍ جب٣ى ٢انغة ؤمام جدضياتها ومٗى٢اتها.
زالثا :ؤهضاف الضعاؾت
 -1الخٗغٖ ٝلى مباصت وؤَضا ٝالخىميت الضوليت.
 -2جبيان اإلااجمغاث التي اوٗ٣ضث مً ؤحلها.
 -3جدضيض اإلاٗى٢اث التي واحهها اإلاجخم٘ الضولي في بَاع جد٣ي ٤الخىميت.
و ٖليه ؾيخم جىاو٫ل َظا اإلاىيىٕ في مبدثحن ٧اآلحي:
اإلابدث ألاوُ:ؤلاَاع الٗام للخىميت الضوليت
اإلاُلب ألاوُ:الخىميت الضوليت في ميثا ١ألامم اإلاخدضة
اإلاُلب الثاني :مباصت وؤَضا ٝالخىميت الضوليت
1

« The needs of the presentwithoutcompromising the ability of future generationsto meettheirownneeds ».
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اإلابدث الثاني :ؤبٗاص الخىميت وؤَم اإلااجمغاث الضوليت لها
اإلاُلب ألاوُ :ؤبٗاص الخىميت الضوليت
اإلاُلب الثاني :اإلااجمغاث الضوليت في بَاع الخىميت اإلاؿخضامت
و ٞيما يلي جٟهيل للبدث.
اإلابدث ألاوُ :ؤلاَاع الػام للخنمُت الضولُت
بن الخىميت حٗني الىماء والؼياصة اإلاُل٣ت ٞهي همى ألاقياء وألاشخام واإلاىا ٘ٞو٦ظا وٞغة الجىصة ،خيث ؤن ٧لمت
جىميت هي مً ألالٟاّ الضالت ٖلى صالالث ٦ثحرة في اإلاٟهىم اللٛىرل.
لم ج ً٨الخىميت في اإلاٟهىم الضولي وليضة ؾاٖتها بل ٧اهذ هديجت ل٣يام الٗضيض مً اإلااجمغاث الضوليت في بَاع ال٨ٟغ
 1968الظر
الخىمىر٩ٞ ،اهذ ؤو ل ٫بىاصع ْهىعَا باالَخمام بالبيئت زم الاهخ٣ا ٫بلى الخىميت الكاملت حغاء بغوػ هاصر عوما ٖام
صٖا مسخل ٠الٗلماء واإلا٨ٟغيً الا٢خهاصيحن بلى يغوعة ال٣يام بإبدار لخدضيض خضوص الىمى في الضو٫ل اإلاخ٣ضمت ،1وفي ٖام
 1972وكغ ج٣غيغ مٟهل ًٖ جُىعل اإلاجخم٘ البكغرل وٖال٢خه باؾخٛال ٫اإلاىاعص الُبيٗيت والظر ؤبغػل ٨ٞغة مدضوصيت َظٍ
2
اإلاىاعص التي مً قانها الىٟاط في خالت جؼايض الاؾتهال ٥اإلاٟغٍ وبالخالي لً ج ٠باخخياحاث حيل اإلاؿخ٣بل.
٦ما ؤهه َىا ٥مً يغيل ؤن الخىميت هي ػياصة في الضزل الخ٣ي٣ي بىجحرة مدؿاعٖت ومؿخمغة ٖبرة ٞترة مً الؼمً،
بديث ج٩ىنل َظٍ الؼياصة ؤ٦بر مً مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي ل٩ي يخم جىٞحر مسخل ٠الخضماث الا٢خهاصيت والاحخماٖيت وخمايت
3
اإلاىاعص اإلاخجضصة مً الخلىر و٦ظا الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص ٚحر اإلاخجضصة مً الىٟاط.
ي ؤنها الٗمليت التي جىٞغ الخاحاث الًغوعيت صو لن بٖا٢ت ألاحيا٫
هجض ؤيًا مً يُٗي للخىميت مٟهىما احخماٖياٞ ،حر ل
ال٣اصمت ؤو الخ٣ليل مً اخخياحاتهم ،وحٗني ؤيًا الخسٟي ٠مً وَإة ال٣ٟغ في الٗالم مً زال ٫جىٞحر خياة عٚيضة وصاثمت صو لن
4
جالش ي اإلاىاعص الُبيٗيت وجضَىعل البيئت و٦ظا الاؾخ٣غاع الاحخماعي.
ٖليه يم ً٨ال٣ى٫ل بن الخىميت اإلاؿخضامت الضوليت هي الخىٞي ٤بحن الخىميت الا٢خهاصيت الٟٗالت والخىميت الاحخماٖيت
5
الٗاصلت والخىميت البيئيت الى٣يت وطل ٪صونل اإلاؿاؽ بةم٩اهاث َظٍ اإلاياصيً الثالر في اإلاؿخ٣بل لؤلحيا ٫ال٣اصمت.
اإلاُلب ألاوُ :الخنمُت الضولُت في مُثام ألامم اإلاخدضة
مً ؤَم ألاَضا ٝالتي جًمنها ميثا ١ألامم اإلاخدضة في م٣انضٍ ،هي الخىميت وطلٖ ٪ىض الخضيث ًٖ يغوعة الخٗاونل
الضولي في مسخل ٠اإلاجاالث ،خيث جًمً اإلايثا ١نغاخت ؤهه يجب ٖلى الضو٫ل الخٗاونل لخل مسخل ٠اإلاؿاثل طاث الُبيٗت
6
الا٢خهاصيت والاحخماٖيت وؤلاوؿاهيت  ...الخ.
زلمد عبد البديع ،اقتصاد محاية البيئة ،دار األمٌن للنشر ،القاىرة ،2000 ،ص .294
 2سحر قدور الرفاعي ،التنمية ادلستدامة مع الرتكيز على إدارة البيئة ،ادلؤدتر العريب اخلامس إلدارة البيئة ،تونس ،2006 ،ص .22
 3زلسن بن العجمي بن عيسى ،األمن والتنمية ،جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،ط  ،الرياض ،20 ،ص . 7
 4عصاـ بن حيي الفياليل ،التنمية املستدامة يف الوطن العريب(بٌن الواقع وادلأموؿ) ،مركز اإلنتاج اإلعالمي جامعة ادللك عبد العزيز ،جدة ،2006 ،ص .40
 5سليماف مهنا وريدة ديب ،التخطيط من أجل التنمية ادلستدامة ،رللة جامعة دمشق للعلوـ اذلندسية ،اجمللد اخلامس والعشروف – العدد األوؿ ،2009 ،ص .3
 6انظر ادلادة (  )0الفقرة ( )03من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
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خيث ؤن ٧ل َظٍ اإلاجاالث جمثل ألاؾاؽ الظر جغج٨ؼ ٖليه الخىميت اإلاؿخضامت ،بط ؤهه في خالت الخٗاونل الضولي
الٟٗا ٫لخد٣ي ٤حؿىيت لهظٍ اإلاكا٧ل الا٢خهاصيت والاحخماٖيت وؤلاوؿاهيت ٞان َظا ؾى ٝيض ٘ٞبعجلت الخىميت في اإلاجخم٘
الضولي بإؾغٍ٣ٞ ،ض حاء ؤيًا في اإلايثا ١ؤهه ٖلى الجمٗيت الٗامت ال٣يام بضعاؾاث مسخلٟت إلهماء الضو ل ٫في مسخل ٠اإلاجاالث
1
الؿياؾيت والا٢خهاصيت والث٣اٞيت  ...الخ ،و ؤلاٖاهت ٖلى جد٣ي ٤خ٣ى١ل ؤلاوؿان وخغياجه ألاؾاؾيت.
٦ما يجضع ؤلاقاعة بلى ؤن الٟهل الخاؾ٘ مً ميثا ١ألامم اإلاخدضة حاء زانا بالخٗاونل الضولي في مجالي الا٢خهاص
والاحخمإ مً ؤحل جد٣ي ٤جىميت قاملت خيث ؤ٦ض ٖلى ؤهه مً ؤحل جد٣ي ٤اؾخ٣غاع صولي في الٗال٢اث بحن مسخل ٠الضو٫ل
ٞةن ألامم اإلاخدضة حٗمل ٖلى جد٣ي ٤مؿخىيل ؤٖلى مً اإلاٗيكت و٦ظا جىٞحر ألاؾباب الالػمت للنهىى باإلاجخم٘ الضولي وجُىعٍ،
2
خيث عخبذ بخٗؼيؼ الخٗاونل إليجاص خلى٫ل إلاسخل ٠اإلاكا٧ل الا٢خهاصيت والاحخماٖيت.
لخد٣ي ٤جىميت صوليت ٖلى ؤخؿً وحه ٞان اإلااصة ( )57مً اإلايثا ١جىو ٖلى ؤن ألامم اإلاخدضة جغخب بإيت مباصعة
إلوكاء و٧االث جىمىيت بحن الضو ل ٫للخٗاو لن في مسخل ٠اإلاجاالث ،بط ؤهه ويٗذ ؤحهؼة مسخهت 3حٗمل ٖلى صٖم الخىا ٤ٞبحن
4
الاجٟا٢ياث بحن الضو٫ل جدذ بَاع قغوٍ الهيئت و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة (.)63
٦ما وؤهه هٓغا ألَميت الخىميت ٞان اإلايثا ١ؤقاع بلى يغوعة جد٣ي٣ها ختى في ألا٢اليم التي ال جخمخ٘ بالخ٨م الظاحي
بخإمينهم ٖلى الالتزام بالٗمل ٖلى جد٣ي٣ها مً ؤحل عٞاَيت َظٍ ألا٢اليم للخض ألا٢ص ى مً الؿلم وألامً الضولي٦ ،ما ؤلؼم
بالخٟ٨ل بكٗىبها في مسخل ٠الكاون الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاحخماٖيت ،و٦ظا جىميت خ٨مها الظاحي وحٗؼيؼ مسخل٠
5
الخضابحر ؤلاوؿاهيت في َظٍ ألا٢اليم.
وَى ما يٗني ؤن جىميت الضو٫ل اإلاكمىلت بالىنايت مً جىَيض للؿلم وألامً الضولي ٞيها والٗمل ٖلى جغ٢يت ؤَالي َظٍ
ألا٢اليم في مسخل ٠اإلاياصيً لتهيئتها لالؾخ٣ال ٫و٦ظا الدصجي٘ ٖلى اخترام خ٣ى١ل ؤلاوؿان بال جميحز ًٖ َغيٟ٦ ٤الت اإلاؿاواة
6
في اإلاٗاملت بحن مسخل ٠ألانىا.ٝ
في ألازحر ٞةن ألامم اإلاخدضة بييذ خغنها ٖلى يغوعة مٗغٞت مضي الخ٣ضم والخىميت التي جد٣٣ها َظٍ الضو ،٫بط حاء
في اإلايثاٖ ١لى ؤن مجلـ الىنايت يٗغى حملت مً ألاؾئلت في مسخل ٠اإلاجاالث الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاحخماٖيت ٖلى
7
ؾ٩ان َظٍ ألا٢اليم بديث ي٣ضم ج٣غيغا ؾىىيا للجمٗيت الٗامت مكمى٫ل بيؿبت الخ٣ضم إلحاباث الؿ٩ان.

انظر ادلادة ( ) 3الفقرة (  )0من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
 2انظر ادلادة ( )55من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
 3أنو من أىم الوكاالت الدولية اليت ذلا صلة مبجاؿ التنمية ىي  :البنك الدويل للتنم ية والتعمًن ( )BIRDوصندوؽ النقد الدويل ( )IMFووكالة التنمية الدولية
( ،)IDAالصندوؽ الدويل للتنمية الزراعية ( )IFAPوادلنظمة العادلية للصحة ( )WHOومنظمة العمل الدويل ( )ILOوكذا منظمة اليونسكو ()UNISCO
ومنظمة األغذية والزراعة ( )FAOومنظمة التجارة العادلية (.)OMC
 4نصت ادلادة ( )63من ميثاؽ األمم ادلتحدة على "  -للمجلس االقتصادي واالجتماعي أف يضع اتفاقات مع وكالة من الوكاالت ادلشار إليها يف ادلادة  57حتت حتدد
الشروط اليت على مقتضاىا يوصل بينها وبٌن "األمم ادلتحدة" وتعرض ىذه االتفاقات على اجلمعية العامة للموافقة عليها.
 -2ولو أف ينسق وجود نشاطات الوكاالت ادلتخصصة بطريق التشاور معها وتقدمي توصياتو إليها وإىل اجلمعية العامة وأعضاء "األمم ادلتحدة".
 5انظر ادلادة ( )73من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
 6انظر ادلادة ( )76من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
 7انظر ادلادة ( )88من ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ . 945
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اإلاُلب الثاني :مباصا وؤهضاف الخنمُت الضولُت
للخىميت الضوليت حملت مً اإلاباصت التي جغج٨ؼ ٖليها لخد٣ي ٤مجمىٖت مً ألاَضا.ٝ
ؤوال :مباصا الخنمُت الضولُت
مً زال ٫الخٗغي ٠الؿاب ٤للخىميت الضوليت يخضر ؤنها حٗخمض ٖلى حملت مً اإلاباصت اإلاخمثلت في:
ؤ) الخىقُو بيو مخُلباث الخنمُت ألاؾاؾُت :جغجبِ جد٣ي ٤ؤَضا ٝالخىميت بالىخاثج اإلاغحى الخىنل بليها في الخد٨م ؤوال
بالؼياصة في ٖضص الؿ٩ان ٖلى اإلاؿخىيحن الىَني والٗالمي ،بط ؤهه ؤيًا يترجب اصزاع وجىىي٘ مهاصع الُا٢ت خيث ؤن البٌٗ
يغيل ؤن الاؾخٗما ٫اإلا٨ث ٠للمدغو٢اث ياصر بلى ؾغٖت هٟاط اإلاىاعص الُبيٗيت٦ ،ما ياصر بهظٍ الٗمليت بلى جلىيث اإلاىٓىمت
ي الضولي والتي يترجب خمايتها واإلادآٞت ٖلى الٗىانغ اإلاٛظيت لؤلعى 1و ٖلى مهاصع اإلاياٍ مً الاؾتهال٥
البيئيت ٖلى اإلاؿخى ل
اإلاٟغٍ.
يٓهغ الترابِ بحن الا٢خهاص والبيئت والخالت الاحخماٖيت باٖخباعَم م٣ىماث الخىميت الضوليت ،خيث ؤن الىمى
الا٢خهاصر يازغ بيجابا ٖلى الىمى الاحخماعي ٦ما ؤهه في الٛالب يازغ ؾلبا ٖلى البيئت ،وبالخالي ٞان اإلاىا٣ٞت بحن مخُلباث
2
الخىميت جخُلب:
 عؾ٩لت اإلاىاص ألاوليت. يمان الاؾخٛال ٫اإلاؿخضيم للمىاعص الُبيٗيت. الخٟاّ ٖلى الخىىٕ في مسخل ٠اإلاجاالث.ب) الانخهاص في اؾخسضام الهضعاث الخنظُمُت لخدهُو قغم الغبذ لٍل ألاَغاف :يجب وكغ الىعي الٗام ًٖ َغي٤
الٗمل ٖلى جىٟيظ ؾياؾاث ؤ٦ثر جىٓيميت مً هاخيت الاؾتهال ٥للمىاعص الُبيٗيت مً َغ ٝاإلااؾؿاث الهىاٖيت خيث بن
اإلا٩اؾب في مجا ٫البيئت منها ما يخًمً مٟايالث ومنها ما يم ً٨جد٣ي٣ه ٦مىخجاث لخدؿحن الٟ٨اءة والخض مً ال٣ٟغ،
3
ويجب ز ٌٟالضٖم الؾخسضام اإلاىاعص الُبيٗيت التي حٗخبر ؾياؾت هاجخت لخل اإلاك٨الث البيئيت.
ج) الاؾخمغاعٍت وجدهُو الػضالت بيو ألاحُاُ :بن الخىميت و٦ما ؾب ٤الظ٦غ تهض ٝبلى جد٣ي ٤مٗضالث صزل مغجٟٗت مً حهت
و٦ظا ٖضالت في الخىػي٘ لهظا الضزل٦ ،ما يجب جىٞغ ٟ٦اءة ٖاليت في اؾخسضامه بما يٟ٨ل ججضيض ونياهت للمىاعص وبالخالي
4
جد٣ي ٤الاؾخمغاعيت والاؾخضامت.
ال يجب ٖلى الاؾخضامت ؤن جازغ ٖلى ألاحيا ٫ال٣اصمت ٞيترجب جد٣يٖ ٤ضالت في الاؾخٛال ٫للمىاعص ما بحن ألاحيا٫
وصازلها ،بديث ج٩ىنل ألازحرة بخد٣ي٣ها بحن مسخلَ ٠ب٣اث اإلاجخم٘ الٗمغيت مً قباب وقيىر وج٩ىنل بحن ألاحيا ٫بخد٣ي٣ها

زلسن بن العجمي بن عيسى ،ادلرجع السابق ،ص ص . 54 – 53
 2زلسن بن العجمي بن عيسى ،ادلرجع السابق ،ص . 55
 3خبابو عبد اهلل ،التنمية الشاملة ادلستدامة  :ادلبادئ والتنفيذ من مؤدتر ري ودي جانًنو  992إىل مؤدتر بايل  ،2007ا دلؤدتر الدويل للتنمية ادلستدامة والكفاءة
االستخدامية للموارد ادلتاحة ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيًن – جامعة فرحات عباس – سطيف ،2008 ،ص .5
 4بوعشًن مرمي ،دور وأمهية الطاقات ادلتجددة يف حتقيق التنمية ادلستدامة ،مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستًن يف العلوـ االقتصادية ،جامعة منتوري – قسنطينة،20 ،
ص .40
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بحن الجيل الخايغ وألاحيا ٫ال٣اصمت ،و ٖلى الهٗيض الضولي يؿخىحب جد٣ي ٤هىٕ مً الٗضالت بحن الضو٫ل اإلاخ٣ضمت والىاميت
1
و٦ظا بحن مسخل ٠اإلاجخمٗاث.
و يضزل يمً َظا اإلاٟهىم مبضؤ الاوكٛا ٫اإلاكتر ٥لئلوؿاهيت بديث اهم ٢اٖضة "الترار اإلاكتر ٥لئلوؿاهيت" ٧ان
مىيىٕ الٗضيض مً اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ياث الضوليت التي صٖذ بلى الاؾخسضام الٗا٢ل للمىاعص ٖلى ٧ى٦ب ألاعى والخ٣ؿيم
2
الٗاص ٫لها لٟاثضة ؤلاوؿاهيت حمٗاء باٖخباعَا اعر مً ألاحيا ٫الؿاب٣ت لىا الظر يؿخىحب جغ٦ه لؤلحيا ٫ال٣اصمت.
في َظا الهضص يجضع ؤلاقاعة بلى ؤن وػيغ الخاعحيت الهيني في ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخىميت الظر ؤ٢يم في ب٨حن ٖام
 2011هاقض اإلاجخم٘ الضولي بالخ٣يض باإلاباصت ألاؾاؾيت لخد٣ي ٤الخىميت الٗاإلايت مً ب٢امت جىاػنل إلاسخل ٠اإلاجاالث و٦ظا صٖم
3
بىاء قغا٧اث صوليت واؾٗت.
زانُا :ؤهضاف الخنمُت الضولُت
بن الخىميت اإلاؿخضامت ٖمليت واٖيت ومٗ٣ضة و٦ظا َىيلت ألامض بديث ؤنها جترجب الخ٩امل بحن مسخل ٠ؤبٗاصَا وطل٪
4
للخٟاّ ٖلى اإلاديِ الظر يٗيل ٞيه ؤلاوؿان والؿعي هدى ج٣ضم اإلاجخم٘ الضولي بإؾغٍ.
ّو
ؤ) ألاهضاف الاحخماغُت :خيث ؤنها جخمثل باألؾاؽ في الً٣اء ٖلى ال٣ٟغ اإلاض ٘٢والجىٕ في مسخل ٠ؤهداء الٗالم و٦ظا جد٣ي٤
الخٗليم ووكغ الىعي للنهىى بمجخم٘ مث٢ ٠٣اصع ٖلى ػياصة الىمى ،بط ؤهه يخم الؿعي ؤيًا بلى خمايت َب٣ت ألاَٟا ٫مً
الخغوب والجزاٖاث وج٣ليل مٗض ٫وٞياتهم باٖخباع ؤنهم ؤؾاؽ ألاحيا ٫ال٣اصمت٦ ،ما وؤهه مً بحن َظٍ ألاَضا ٝؤيًا النهىى
5
بالُ٣إ الهخي و٦ظا الً٣اء ٖلى ألاوبئت الٟخا٦ت.
وٖليه ٞان َظٍ ألاَضا ٝحؿعى بلى خمايت البكغيت اإلاؿخضامت ًٖ َغي ٤جىليض الىمى وجىػي٘ ٖاثضاجه بك٩ل ٖاص٫
6
ومداولت جم٨حن الىاؽ و٦ظا جىؾي٘ ازخياعاتهم لخإَيلهم للمكاع٦ت في مسخل ٠ال٣غاعاث التي جض ٘ٞعجلت الىمى.
بالخالي يم ً٨ال٣ى ل ٫ؤن ٖمليت الخىميت الضوليت حؿعى لخد٣ي ٤همى ؤًٞل في اإلاجا ٫الاحخماعي الضولي ًٖ َغي٤
 ١ؤلاوؿان والً٣اء ٖلى ٧ل ؤهىإ
اإلاؿاواة في الٟغم وجلبيت خاحاث البكغ ألاؾاؾيت وجُىيغ ل٣ضعاتهم و٦ظا خمايت خ٣ى ل
7
الخميحز بينهم.

الدولية ،جامعة بن عكنوف –

زلمد فائز بوشدوب ،التنمية ادلستدامة يف ضوء القانوف الدويل للبيئة ،رسالة خترج لنيل شهادة ادلاجستًن يف القانوف الدويل والعالقات
اجلزائر ،2002 ،ص .39
 2زلمد فائز بوشدوب ،ادلرجع السابق ،ص .44
 3وزير اخلارجية الصيين يوضح ادلبادئ اخلمسة للتنمية ادلستدامة ،صحيفة الشعب اليومية أونالين arabic.people.com.cn/31664/7592074.html
 4زرنوح يامسينة ،اشكالية التنمية ادلستدامة يف اجلزائر ،رسالة خترج لنيل شهادة
 ،2006ص . 29
 5طاىر زلمد نور ،تقييم قدرات السوداف البحثية على ضوء األىداؼ الدولية للتنمية ،ندوة حوؿ األىداؼ الدولية للتنمية وصياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية يف
الدوؿ العربية ،تونس ،ماي  ،2003ص .
 6تقرير التنمية البشرية لربنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنوت ، 994 ،ص .4
 7زلمد مصطفى األسعد ،التنمية ورسالة اجلامعة يف األلف الثالث ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات ،بًنوت ،2000 ،ص .25
ادلاجستًن يف العلوـ االقتصادية ،كلية العلوـ اإلقتصادية وعلوـ التسيًن -جامعة اجلزائر،
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ب) ألاهضاف الانخهاصًت :بن اإلاجخم٘ الضولي يؿعى بلى جد٣ي ٤هٓام ا٢خهاصر مخىاػنل مً زال ٫الخٗاونل الضولي لضٖم
الا٢خهاص ،خيث ؤهه مً ؤحل َظا الؿعي جم بوكاء مىٓمت الخجاعة الٗاإلايت التي حٗلذ الخٗامالث الا٢خهاصيت ؤ٦ثر ؾهىلت
وجيؿي ٤بحن مسخل ٠صو٫ل الٗالم.
بالخالي ٞان مجمل َظٍ ألاَضا ٝجخمثل في مداولت جد٣ي ٤همى مخ٩امل لال٢خهاص الضولي و٦ظا جد٣ي ٤اإلاؿاواة
إلاسخل ٠صو ل ٫الٗالم بياٞت بلى صٖم الٟ٨اءاث الىاميت في اإلاجخم٘ الضولي للنهىى با٢خهاص ؤ٦ثر ج٣ضما وهمىا.
ج) ألاهضاف البُئُت :بهه مً البىىص التي ويٗذ في مٟهىم الخىميت الضوليت َى الخٟاّ ٖلى الىٓام البيئي وٖضم اؾخجزاٝ
اإلاىاعص الُبيٗيت و٦ظا جد٣ي ٤ألامً البيئي ،1خيث ؤهه م٘ ؾىء اؾخسضام ؤلاوؿان للبيئت في ال٣غنل اإلااض ي حاء ماجمغ عرل وصر
2
حاهحرو ٦ؿاب٣ت لالَخمام الٗالمي بالبيئت خيث جًمً مجمىٖت مً ألاَضا ٝالتي جمثلذ في:
 وحىب خمايت البيئت باٖخباعَا حؼء مً ٖمليت الخىميت وبالخالي يترجب مؿاوليت الضو٫ل ًٖ بلخا ١ألايغاع بها. حٗاو لن الضو ل ٫للخٟاّ ٖلى الىٓام الاي٩ىلىجي لؤلعى ومٗالجت ً٢ايا البيئت ٖلى ؤ٦مل وحه. ؾً الضو٫ل لدكغيٗاث ٗٞالت خى٫ل البيئت في ؤلاَاع ؤلاهماجي في ٢اهىنها الضازلي ،بياٞت بلى بزُاع الضو٫ل اإلاجاوعة بإر ٧ىاعرَاعثت يم ً٨ؤن حؿٟغ ًٖ ؤيغاع للبيئت.
خيث ؤن الك٩ل ع٢م ( )01يىار ألاَضا ٝالثالر التي يترجب جد٣ي٣ها للىنى٫ل بلى جىميت صوليت قاملت.

بوعشًن مرمي ،ادلرجع السابق ،ص .42
 2زرنوح يامسينة ،ادلرجع السابق ،ص . 34
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 1990ويٗذ ٚاياث وؤَضا ٝجىمىيت للمُل٘ ال٣غنل الخاصر والٗكغيً مداولت مً اإلاجخم٘ الضولي للىنى٫ل بلى جىميت
في ٖام
قاملت ،خيث ؤن الجضو ل ٫الخالي يبحن مسخلَ ٠ظٍ الٛاياث وألاَضا ٝألالٟيت في بَاع الٗمل ؤلاهماجي.
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الجضوُ عنم (:)01
ألاهــضاف
الؿ ــاًـاث
ؤ-ل ًٖ َغي ٤جسٟيٌ وؿبت الؿ٩ان اللظيً ي٣ل صزلهم اليىمي ًٖ صوالع واخض بلى الىه٠
-1ل الً٣اء ٖلى ال٣ٟغ
بدلى ٫الٗ٣ض الثالث مً ال٣غن الخاصر و الٗكغيً.ل
اإلاض ٘٢والجىٕ.
ب-ل ٦ظا جسٟيٌ وؿبت الؿ٩ان اللظيً يٗاهىن الجىٕ بلى الىه ٠بدلى ٫هٟـ الٟترة.
-2ل جد٣ي ٤حٗميم الخٗليم .ؤ-ل ًٖ َغيٟ٦ ٤الت جم٨حن ألاَٟا ٫في ؤهداء الٗالم مً بجمام مغخلت الخٗليم الابخضاجي م٘
نهايت الٗ٣ض الثاوي مً ال٣غن الخاصر و الٗكغيً.ل
ب-ل بػالت الخٟاوث بحن الجيؿحن في الخٗليم الابخضاجي وفي ٧ل اإلاغاخل م٘ نهايت الٗ٣ض الثاوي.
-3ل جسٟيٌ مٗض ٫الىٞياث .ؤ-ل لؤلَٟا ٫صون ؾً الخامؿت بلى الثلثحن م٘ نهايت الٗ٣ض الثاوي مً ال٣غن الخاصر و
الٗكغيً.ل
ب-ل و ٠٢اهدكاع ٞحروؽ يٗ ٠اإلاىاٖت م٘ نهايت الٗ٣ض الثاوي ؤيًا.
-4ل ٟ٦الت الاؾخضامت البيئيت .ؤ-ل ًٖ َغي ٤بصماج مباصت الخىميت الضوليت في ؾياؾاث البلضان وبغامجها.ل
ب-ل جسٟيٌ وؿبتل ألاشخام اللظيً ال يم٨نهم الخهىٖ ٫لى مياٍ الكغب بلى الىه ٠م٘
نهايت الٗ٣ض الثاوي مً ال٣غن الخاصر و الٗكغيً.
ؤ-ل اإلاط ي في ب٢امت هٓام ججاعر ومالي مدؿم باإلهخاج.ل
-5ل ب٢امت قغا٦ت ٖاإلايت.
ب-ل مٗالجت الاخخياحاث الخانت أل٢ل البلضان همىا.ل
ج-ل الخٗاون م٘ الكغ٧اث والُ٣اٖاث الخانت.
اإلاهضعٖ :لي ٖبض ال٣اصع ٖلي ،الخ٩ىعاث الخضيثت في ال٨ٟغ الخىمىرل والازضا ٝالضوليت ،هضوة خى٫ل ألاَضا ٝالضوليت للخىميت
 ،2003م م.31– 29
ونياٚت الؿياؾاث الا٢خهاصيت والاحخماٖيت في الضو٫ل الٗغبيت ،جىوـ،
اإلابدث الثاني :ؤبػاص الخنمُت وؤهم اإلاؤجمغاث الضولُت لها
بن الخىميت الضوليت حٗخبر جىميت طاث زالر ؤبٗاص عثيؿيت مترابُت ٞيما بينها مخمثلت في البٗض البيئي والبٗض
1
ي ؤهه يىحض بٗض عاب٘ يخمثل في البٗض الخ٣ني.
الا٢خهاصر والبٗض الاحخماعي٦ ،ما ؤهه َىا ٥مً يغ ل
و للىنى٫ل بلى ما هي ٖليه الخىميت الضوليت مً جٟهيل لهظٍ ألابٗاص ججؿضث حهىص ٖاإلايت ومىض ؾبٗييياث ال٣غنل
 2012والظر ٖغ ٝبماجمغ (عيى ،)20+
اإلااض ي مً زال ٫ماجمغاث صوليت خى٫ل الخىميت اإلاؿخضامت بديث ؤن آزغَا ٧ان ٖام
 2013للؿعي
٦ما ؤهه ٖلى الهٗيض الٗغبي ج٣ام ٖضة ماجمغاث ولٗل آزغَا ماجمغ الاؾخضامت الٗ٣اعيت الٗغبي الضولي في مار
2
هدى جىٞحر بيئت جىاٞؿيت الؾخُ٣اب الاؾدثماعاث في مسخل ٠اإلاجاالث.
اإلاُلب ألاوُ :ؤبػاص الخنمُت الضولُت
ي زاهىيت هدهغَا ٦ما يلي:
و جخمثل في ؤبٗاص ؤؾاؾيت وؤزغ ل

بوعشًن مرمي ،ادلرجع السابق ،ص .44
2مؤدتر االستدامة العقارية العريب الدويل اخلامسaisred.com/arabic ،
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ؤوال :ألابػاص ألاؾاؾُت للخنمُت الضولُت
َىا ٥مً يٗغ ٝالخىميت ٖلى ؤنها جىميت بثالر ؤبٗاص مترابُت ومخ٩املت في بَاع جٟاٖلي يدؿم بالًبِ والخىٓيم
والترقيض للمىاعص٦ ،1ما ؤن زبراء بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ؤ٦ضوا ؤن خ٣ي٣ت مٟهىم الخىميت الضوليت يكمل التر٦حز ٖلى
2
اؾتراجيجيت بصاعيت ا٢خهاصيت جخًمً مىٓىعل بيئي واحخماعي وماؾس ي ٢ىامه الخىميت البكغيت.
ؤ) البػض الانخهاصي ( :)Economique Dimension of Sustainabilityويخمثل في ؤن البيئت هي ٖباعة ًٖ ٦يان ا٢خهاصر مخ٩امل
باٖخباعَا ٢اٖضة للخىميت وؤن اؾخجزا ٝاإلاىاعص الُبيٗيت يًٗ ٠مً ٞغم الخىميت ،خيث يٗخبر الىٓام الا٢خهاصر َى
الىٓام الظر يخم ً٨مً بهخاج الؿل٘ والخضماث بك٩ل مؿخمغ م٘ اإلادآٞت ٖلى مؿخىيل مٗحن مً الخىاػنل الا٢خهاصر بحن
3
الىاجج الٗام والضيً الٗام الظر يمى٘ خضور الازخالالث الاحخماٖيت حغاء الؿياؾاث الا٢خهاصيت.
4

ٖليه يترجب الاؾخٛال ٫ألامثل للمىاعص لخد٣ي ٤همى ؤ٦ثر ج٣ضما للمجخم٘ الضولي ًٖ َغي:٤
-

بي٣ا ٝجبضيض اإلاىاعص الُبيٗيت.
جىٓيم خهو الاؾتهال ٥مً اإلاىاعص الُبيٗيت إلاسخل ٠صو ل ٫الٗالم.
ر ي٣ىم ٖلى الاٖخماص ٖلى الظاث للخىميت.
ج٣ليو جبٗيت الضو ل ٫الىاميت ًٖ َغي ٤اجساط همِ جىمى ل
ر للدؿاعٕ هدى الدؿلر الظر ياصر ٚالبا بلى جباَا في ٖمليت الىمى.
ج٣ليو ؤلاهٟا ١الٗؿ٨غ ل

ب) البػض البُئي ( :)Environnemental Dimension of Sustainabilityويخمثل في بصاعة اإلاىاعص البيئيت ٖلى هدى يٟ٨ل الىمى،
خيث يٗخبر الٗمىص ال٣ٟغرل للخىميت الضوليت باٖخباع ؤن ؤلاوؿان مغجبِ اعجباَا وزي٣ا ب٨ميت اإلاىاعص ٖلى ال٨غة ألاعييت والتي
5
يخٗاعى اؾخجزاٞها م٘ الخىميت اإلاؿخضامت.
بالخالي يجب اإلادآٞت ٖلى الىٓام البيئي باجساط ٢اٖضة زابخت للمىاعص الُبيٗيت حؿخضعي ججىب الاؾخجزا ٝالؼاثض
للمىاعص اإلاخجضصة والٛحر مخجضصة ٦ما يترجب خمايت الخىىٕ الخيىرل وألاهٓمت البيئيت الُبيٗيت ألازغيل ،6خيث جمثل مجمل
7
َظٍ الخمايت في:
 نياهت اإلاديِ اإلااجي وخمايت الخىىٕ البيىلىجي.ر.
 خمايت اإلاىار مً الاخخباؽ الخغاع ل -الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الُبيٗيت اإلاخجضصة والٛحر مخجضصة.

عثماف زلمد عنيم وماجدة امحد أبو زنط ،التنمية ادلستدامة :فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قيامها ،دار صفاء ،عماف – األردف ،2006 ،ص .39
 2برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي لعاـ  ، 990ص . 8
 3العايب عبد الرمحن ،التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية ادلستدامة ،رسالة خترج لنيل شهاد ة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية،
كلية العلوـ اإلقتصادية والعلوـ التجارية وعلوـ التسيًن ،جامعة فرحات عباس – سطيف ،20 ،ص .25
 4دلزيد من التفاصيل راجع :بوعشًن مرمي ،ادلرجع السابق ،ص ص .45 – 44
 5سليماف مهنا وريدة ديب ،ادلرجع السابق ،ص .4
 6العايب عبد الرمحن ،ادلرجع السابق ،ص .25
 7بوعشًن مرمي ،ادلرجع السابق ،ص .47
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ج) البػض ؤلاحخماعي ( :)Social Dimension of Sustainabilityويخمثل في خ ٤ؤلاوؿان في الٗيل يمً بيئت ؾليمت و خ٣ه في
ههيب ٖاص ٫مً مسخل ٠الثرواث الُبيٗيت والخضماث التي يؿخٛلها لضٖم اخخياحاجه ألاؾاؾيت لخىميخه ٨ٞغيا وصخيا وطل٪
1
صونل ج٣ليل ٞغم ألاحيا ٫ال٣اصمت.
بالخالي ٞان َظا البٗض يٗخمض ٖلى الجاهب البكغرل بٗضة ٖىانغ:
-

جثبيذ الىمى الضيمٛغافي الن مٗضالجه الخاليت ؤاخذ م٩لٟت للمىاعص الُبيٗيت.
الخىػي٘ الؿ٩اوي اإلاتزنل ومداعبت الجزوح هدى اإلاضن ال٨بريل.
الاؾخسضام ألامثل للمىاعص البكغيت مً يمنها اإلاغؤة.
2
الخغيت الضيم٣غاَيت في الازخياع بما يضٖم الخىميت البكغيت اإلاؿخضامت.

زانُا :ألابػاص الثانىٍت للخنمُت الضولُت
بياٞت بلى ألابٗاص ألاؾاؾيت الثالزت للخىميت الضوليت َىا ٥مً يًي ٠بٗضا عابٗا يضعى بالبٗض الخ٣ني والظر يخمثل
في الخ٣ضم في الىٓم الخ٨ىىلىحيت ،طل ٪ؤهه مً ؤحل جد٣ي ٤جىميت صاثمت البض مً ج٨ثي ٠ج٨ىىلىحيا اإلاٗلىماث التي حٗني
الخدى٫ل مً الاٖخماص ٖلى عؤؽ اإلاا ٫ؤلاهخاجي بلى الاٖخماص ٖلى ال٣ضعاث البكغيتٞ ،خدضر الخىميت في خالت نياهت وػياصة عؤؽ
3
اإلاا ٫باٖخباعَا ٖمليت ؤؾاؾيت مً الٗملياث الا٢خهاصيت.
ٖليه ٞان الخُىعل الخ٨ىىلىجي يضٖم مسخل ٠ألابٗاص ألازغيل في خالت:

4

 ٖمله ٖلى ز ٌٟج٩الي ٠الخلىر البيئي بخ٣ليل الىٟاياث الؿامت. يدٞ ٤٣ىاثض ا٢خهاصيت واحخماٖيت.5

َىا ٥مً يغيل ؤهه مً ؤحل جد٣ي ٤جىميت صوليت يترجب مغاٖاة ٖضة ؤمىعل منها:
 اؾخسضام ج٨ىىلىحيا ؤهٓ ٠و٦ظا الخض مً اهبٗار الٛاػاث اإلالىزت للبيئت. بيجاص وؾاثل َا٢ت بضيلت للمدغو٢اث ٧الُا٢ت الكمؿيت وٚحرَا. الخيلىلت صو لن الخلىر البيئي وجضَىعل َب٣ت ألاوػو لن.اإلاُلب الثاني :اإلاؤجمغاث الضولُت للخنمُت وؤهم الخدضًاث التي جىاحهها

ل٣ض بغػث الجهىص الضوليت في بَاع صٖم الخىميت مىض مُل٘ ؾبٗييياث ال٣غ لن اإلااض ي خيث ؤهه اؾخمغ اإلاجخم٘
.2012
الضولي في ٖ٣ض اإلااجمغاث خىلها والظر ٧ان آزغَا ماجمغ عيى الظر ٖ٣ض ٖام

سليماف مهنا وريدة ديب ،ادلرجع السابق ،ص .5
 2بوعشًن مرمي ،ادلرجع السابق ،ص .46
 3عثماف زلمد عنيم وماجدة امحد أبو زنط ،ادلرجع السابق ،ص .45
 4بوعشًن مرمي ،ادلرجع السابق ،ص .48
 5العايب عبد الرمحن ،ادلرجع السابق ،ص .28
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ؤوال :ؤهم اإلاؤجمغاث الضولُت للخنمُت
 1968بلى يغوعة
 :1972ؤمام التزايض في ألازُاع اإلاديُت بالبيئت صٖذ الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٖام
 /1مؤجمغ ؾخىيهىلم
،1972
ٖ٣ض ماجمغ صولي خى٫ل البيئت ؤلاوؿاهيت٩ٞ ،ان اوٗ٣اصٍ في مضيىت ؾخى٦هىلم الؿىيضيت في اإلاضة ما بحن 16– 5حىيليت
خيث جُغ١ل َظا اإلااجمغ بلى الٗضيض مً اإلاؿاثل البيئيت ومنها اإلاىاص اإلاكٗت اإلالىزت و٦ظا ً٢ايا الخصخغ في الٗالم والخىىٕ
1
البيىلىجي و ٧ان َضٞه حصجي٘ الضو٫ل واإلاىٓماث الضوليت لخمايت البيئت مً ألازُاع.
2

جمسٌ ًٖ اإلااجمغ ال٣غاعاث الخاليت:

.1979
 اإلاىا٣ٞت ٖلى بغهامج ٖالمي للمىار جخٗاونل ٖليه مسخل ٠صو٫ل اإلاىٓماث الخىمىيت وطلٖ ٪ام خمايت البيئت مً البدغيت مً الخلىر ويمان ؤلاصاعة الصخيدت للمىاعص اإلااثيت. جإ٦يض اإلااجمغ اإلادآٞت ٖلى الاؾخ٣غاع البيىلىجي ل٩ى٦ب ألاعى وخمايت الخياة البريت. الخىنيت بًمان بٞغاػ الهىاٖت الخض ألاصوى مً آلازاع اإلااطيت للبيئت ًٖ َغي ٤مغا٢بت اإلاىاص اإلاهىٗت و٦ظا الىٟاياثالهلبت.
ٞ ١يه بلى
 1982بخٟ٨ل مً ألامم اإلاخدضة ،خيث جم الخُغ ل
٣ٖ :1982ض ب٨يييا في اإلاضة ما بحن 18– 10مار
 /2مؤجمغ نيروبي
اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالبيئت والخىميت و٦ظا الاعجٟإ اإلادؿىؽ لؿ٩ان الٗالم ال ؾيما صو٫ل الٗالم الثالث ،خيث جُغ١ل بلى الضٖىة
لبظ ٫الخٗاونل ؤلا٢ليمي والضولي للخض مً اهدكاع ال٣ٟغ والخلىر باٖخباع ؤن َظٍ ألامىعل مضٖاة بلى اهدكاع الجزاٖاث و الخىجغاث
صازل الضو٫ل وٞيما بينها٦ ،ما اٖخمض اإلااجمغ ؤيًا بٖالن مؿاٖضة الضو٫ل الىاميت مً مسخل ٠آلاٞاث بياٞت بلى جدؿحن
ؤويإ البيئت ،3بط ؤهه وم٘ مغوع الى٢ذ لم جىٟظ ؤر مً بىىص ؤلاٖالن حغاء الهغإ الضولي والاه٣ؿاماث في الٗالم التي ؤصث بلى
قل خغ٦ت ألامم اإلاخدضة التي ؤهيِ بها َظا ؤلاٖالن وآليت جىٟيظٍ.
 1985وبٗض ا٦دكا ٝالخ٣اث ٤الٗلميت التي ؤزبدذ ٖال٢ت بٌٗ اإلاىاص ال٨يمياثيت بةجالَ ٝب٣ت
٦ما وؤهه في ٖام
 1985والتي ٧اهذ بمثابت ب٢غاع ٖالمي للخٟاّ ٖلى َب٣ت
ألاوػونل ؤبغمذ اجٟا٢يت ٞييىا لخمايت َظٍ الُب٣ت بخاعيش 22ماعؽ
4
ألاوػونل ويغوعة الخٗاونل الضولي و٣ٞا إلاباصت ألامم اإلاخدضة ٖلى خمايتها.
٣ٖ :1992ض َظا اإلااجمغ بمضيىت "عرل وصر حاهحرو" بالبراػيل في اإلاضة ما بحن 14– 3حىان
 /3اإلاؤجمغ الػاإلاي للبِئت والخنمُت
 ،1992خيث ٖغَ ٝظا اإلااجمغ بـ "٢مت ألاعى" بط جم اإلاؿاَمت ٞيه مً ٢بل ؤٚلبيت صو٫ل الٗالم التي جمثلذ في خىالي 185صولت
ًٞال ًٖ اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت والضوليت اإلاٗىيت بكاون البيئت والٗضيض مً الصخهياث الباعػة مً ٖلماء وؾياؾيىنل
5
وبٖالميىن ،الظليل ٖلى ؤن الاَخمام بالخىميت الضوليت ؤيخى مهما إلاسخل ٠الٟئاث.

تقرير برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،حسن اإلدارة البيئية الدولية ،نيويورؾ ،ابريل  ،200ص .8
 2مؤدتر ستوكهومل حزيراف  ، 972مرقع ادلنظمة األوروبية الكردستانية اخلضراءwww.green-kurd.com ،
 3عامر زلمود طراؼ ،أخطار البيئة والنظاـ الدويل ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط  ،بًنوت  -لبناف ، 998 ،ص .82
 4انظر ديباجة اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزوف لعاـ . 985
 5عدناف السيد حسٌن ،نظرية العالقات الدولية ،دار األمواج ،ط  ،بًنوت  -لبناف ،2003 ،ص . 97

114

مغيؼ حُل البدث الػلمي  -مجلت حُل ألابدار الهانىنُت اإلاػمهت – الػضص  8نىقمبر 2016

خيث ؤهه ٧ان مً بحن ؤَم ؤؾباب اوٗ٣اص َظا اإلااجمغ َى الؿعي لخمايت البيئت مً الخلىر مً زال ٫جىخيض الغئي
بحن صو٫ل الكما ٫وصو٫ل الجىىب ،بط ؤن َظٍ ألازحرة وهٓغا ل٩ىنها ٣ٞحرة وجمخاػ بالخضخم الؿ٩اوي حؿاَم ب٨ثرة في َضع زغواتها
1
الُبيٗيت حغاء ٖضم امخال٦ها للىؾاثل الخ٨ىىلىحيت وبالخالي ٞان َظا يازغ ؾلبا ٖلى البييت الٗاإلايت.
ؤؾٟغ ماجمغ ٢مت ألاعى ًٖ حملت مً الىخاثج جمثلذ في ما يلي:

2

 اجٟا٢يت مخٗل٣ت بالخٛيحر اإلاىادي والخىىٕ البيىلىجي إلاىاحهت ؤزاع الخلىر. ألاحىضة ،21وهي زُت ٖمل مً قانها ؤن جد ٤٣ألاَضا ٝاإلاخٗل٣ت بالخىميت في ال٣غ لن الخاصر والٗكغيً. بٖالن عيى خى٫ل البيئت والخىميت الظر يدىرل اإلاباصت اإلادضصة لخ٣ى١ل وواحباث الضو٫ل في َظا اإلاجا.٫و عٚم هجاح َظا اإلااجمغ بال ؤن ؾلبياجه جمثلذ في الجزإ بحن الضو ل ٫الهىاٖيت والضو ل ٫الىاميت ،خيث ؤن ألاولى ٧اهذ
تهض ٝبلى ج٩لي ٠الضو٫ل اإلاىخجت للى ِٟبض ٘ٞالًغيبت خى٫ل ال٨غبىنل اإلاىبٗث و٦ظا مى٘ الضو٫ل الٛابيت مً  ُ٘٢ألاشجاع ألامغ
3
الظر عًٞخه الضو ل ٫ال٣ٟحرة ألهه يمثل مىعص عػ٢ها.
٣ٖ :2002ض في مضيىت "حىَاوؿبىع "ٙبجىىب بٞغي٣يا في اإلاضة ما بحن 26حىان بلى
 /4مؤجمغ ألامم اإلاخدضة للخنمُت اإلاؿخضامت
 2002بٛيت جدؿحن مؿخىيل اإلاٗيكت و٦ظا مداعبت ال٣ٟغ واإلادآٞت ٖلى اإلاىاعص الُبيٗيت ،وَظا مً زال ٫جد٣ي٤
 4حىيليت
ا٢خهاص ؾليم بيئيا و٦ظا الخٗاونل الضولي لخمايت البيئت لخد٣يٖ ٤مليت الخىميت الضوليت وبصماج مسخلٞ ٠ئاث اإلاجخم٘ الضولي
4
ٞيها.
بط ؤهه جم حسجيل ما يؼيض ًٖ خًىعل 20ؤل ٠مىضوب عؾمي مخمثلحن في الخ٩ىماث واإلاىٓماث الٛحر خ٩ىميت و٦ظا
5
ؤلاٖالميحن في َظا اإلااجمغ بياٞت بلى ألاٖضاص الهاثلت التي جٓاَغة زاعج م٩ان ب٢امخه.
بط ؤهه لم ي ً٨الجمي٘ مخٟاثلحن بيخاثج ٢مت حىَاوؿبىع ٙال ؾيما بٌٗ اإلاىٓماث الٛحر خ٩ىميت و٦ظا الضو٫ل
الجىىبيت الىاميت ،خيث عؤوا ؤن ماجمغ ال٣مت لم ي٣م ما يٟ٨ي مً ألاَضا ٝالخانت بؼياصة اؾخسضام ؤهىإ الُا٢ت اإلاخجضصة
والتي ؤخبُتها الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿياث التي جُالب بٟىاثض ؾغيٗت الؾدثماعاتها٦ ،ما ؤن عثيـ مٗهض اإلاىاعص الٗاإلايت
6
"حىهازان الف" نغح ٢اثال "بهىا ؤَضعها ٞغنت لؼياصة بهخاج الُا٢ت مً مىاعص ٚحر ملىزت ٧الُا٢ت الكمؿيت والغياح  ...الخ".

عامر زلمود طراؼ ،ادلرجع السابق ،ص .87
 2زرنوح يامسينة ،ادلرجع السابق ،ص . 23
 3فتحي دردار ،البيئة يف مواجهة التلوث ،دار األمل ،تيزي وزو – اجلزائر ،2002 ،ص . 32
 4انظر ادلبادئ ( )22( ،)2 ( ،)20من أجندة القرف احلادي والعشرين إلعالف ريو . 992
 5أمًن امحد الر فاعي ،مالمح التطورات االقتصادية العربية والدولية خالؿ سنة  ، 2002إدارة الدراسات والتكامل الصناعي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،
 ،2003ص .2
 6مؤدتر قمة جوىانسبورغ لعاـ  ،2002ادلوقع الرمسي لألمم
ادلتحدةwww.un.org/arabic/conferences/wssd/whatsnew/feature_story.html
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 :2012اوٗ٣ض في مضيىت "عيى صر حاهحرو" بالبراػيل في اإلاضة ما بحن22– 14
 /5مؤجمغ ألامم اإلاخدضة خىُ الخنمُت اإلاؿخضامت
 2012وٖغ ٝبماجمغ "عيى  ،"20+خيث ؤهه حاء ٞيه مهُلر حضيض لال٢خهاص ٖغ ٝباال٢خهاص ألازًغ والظر اٖخبر
حىان
1
وؾيلت لخد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت و٦ظا جد٣ي ٤الخ٩امل بحن ؤبٗاص الخىميت الضوليت الثالر.
٦ما ؤن عئؾاء الضو ل ٫والخ٩ىماث في اإلااجمغ ؤٖاصوا الخإ٦يض ٖلى يغوعة حصجي٘ ؤهماٍ الاؾتهال ٥وؤلاهخاج
اإلاؿخضامت٦ ،ما ؤ٦ضوا ؤيًا ٖلى بخضار حٛيحراث حظعيت في ألاؾلىب الظر جخجه بليه اإلاجخمٗاث في ؤلاهخاج والاؾتهال،2٥
خيث يجضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلااجمغ ؤجاح ٞغنت إلٖاصة الىٓغ في الٗال٢اث بحن الصخت والخىميت اإلاؿخضامت و٦ظا بٖاصة
 ،2002بط ؤن الٗال٢ت بحن الصخت والخىميت
 1992وزُت حىَاوؿبىع ٙلٗام
الٗال٢اث بينهما جماقيا م٘ بٖالن عيى ألاو٫ل لٗام
3
جخمثل في ٖضة ٖىانغ:
 جدؿحن الصخت البكغيت يؿهم في جد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت والخض مً ال٣ٟغ. الصخت ٢ض ج٩ى لن اخض اإلاجاالث الغثيؿيت لالؾدثماع في مجا ٫الا٢خهاص ألازًغ. ماقغاث الصخت جىٞغ ؤصاة ٢ىيت للخ٣ضم في مسخل ٠مياصيً الخىميت اإلاؿخضامت.وزغج اإلااجمغ في ألازحر بىزي٣ت ٖىىانها "اإلاؿخ٣بل الظر ههبىا بليه" م٣ضمت جىحيهاث لىي٘ ؤَضا ٝالخىميت اإلاؿخضامت
اإلادؿمت بالكمى٫ل والكٟاٞيت ،بط ؤ٦ض عئؾاء الضو٫ل والخ٩ىماث ٖلى يغوعة ؤن ج٩ىنل ؤَضا ٝالخىميت مىحؼة يؿهل الخٗغي٠
4
بها و٦ظا مدضوصة وَمىخت.
زانُا :الخدضًاث واإلاػىناث التي جىاحهها الخنمُت الضولُت
عٚم الجهىص الٗاإلايت واإلاداوالث الجاصة لخد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت في حمي٘ صو٫ل الٗالم بال ؤهه ال جؼا ٫جل ٪الجهىص
٢انغة بلى خض ٦بحر ،خيث ؤن الخٗامل م٘ جدضياث ومٗى٢اث الخىميت الضوليت يخُلب مٗاملت زانت م٘ ال٣ٟغ في الضو٫ل
5
الىاميت.
خيث يىحض جدضياث َبيٗيت ٧اعجٟإ صعحاث خغاعة ألاعى التي جاصر بلى ػياصة الخصخغ واهسٟاى ؤلاهخاحيت
الؼعاٖيت و٦ظا الخإزحر ٖلى الخىىٕ البيىلىجيًٞ ،ال ًٖ خضور ال٩ىاعر الُبيٗيت ٧األٖانحر والٟيًاهاث التي جازغ ٖلى
6
اإلاىاَ ٤الٗمغاهيت.
1

و ؤٚلب اإلاٗى٢اث التي جمـ الخىميت الضوليت ج٩ىنل مً َغ ٝالضو٫ل الىاميت وجخمثل ٚالبا في:

ورقة مناقشة للمدير التنفيذي جمللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،الدورة االستثنائية الثانية عشػر ،نيػػرويب ،فرباير  ،20 2ص .8
 2تقرير ادلدير التنفيذي جمللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،التقدـ احملرز يف تنفيذ ادلقرر  7/ 2ادلتعلق بعمل برنامج األمم ادلتحدة لبيئة بشاف االستهالؾ واإلنتاج
ادلستدامٌن ،الدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة ،نًنويب ،فرباير  ،20 3ص .3
 3تقرير منظمة الصحة العادلية ،مؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة (ريو ،)20+الدورة الثالثوف بعد ادلائة للمجلس التنفيذي 9 ،جانفي  ،20 2ص .
 4ورقة معلومات أساسية بشاف ادلشاورات الوزارية ،التحديات البيئية ضمن التنمية ادلستدامة ومسامهة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف تحقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة وتعزيز
االستهالؾ واإلنتاج ادلستدامٌن ،الدورة السابعة والعشروف جمللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،نًنويب ،فرباير  ،20 3ص .3
 27 ،5799أوت ،2009
 5طلعة زكي حافظ ،مفهوـ وحتديات تطبيقات التنمية ادلستدامة ،موقع الصحيفة االقتصادية االلكرتوين ،العدد
www.aleqt.com/2009/08/27/article_267145.html
 6تقرير مدير إدارة التنمية ادلستدامة واإلنتاجية ،تغًن ادلناخ وحتديات التنمية يف ادلنطقة العربية ،االجتماع اخلامس للجنة االستشار ية للتنمية العادلية والتكنولوجية واالبتكار
التكنولوجي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،مارس  ،20 0بًنوت ،ص .2
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 مك٩لت ال٣ٟغ التي جؼصاص م٘ اػصياص وؿبت الؿ٩ان و٦ظا جغا٦م البُالت ،بياٞت بلى اهدكاع ْاَغة اإلاىاَ ٤الٗكىاثيت التيجازغ ٖلى الخىاػنل الخيىرل للمغا ٤ٞالخًغيت.
 جٟا٢م الاهبٗازاث اإلالىزت للبيئت و الاؾخسضام الؿيئ للمىاعص الُبيٗيت ،بياٞت بلى الخصخغ والى٣و اإلالخىّ للمىاعص اإلااثيتالظر يازغ ؾلبا ٖلى الاؾخٛال ٫ألامثل لليكاَاث الؼعاٖيت.
 يٗ ٠بم٩اهياث اإلااؾؿاث البدثيت وجإزغَا ًٖ مؿايغة الخ٣ضم الٗلمي والخ٨ىىلىجي. ٖضم وحىص اؾخ٣غاع ؤمني في بٌٗ اإلاىاَ ٤ال ؾيما الكغ١ل ألاوؾِ الظر يكهض نغإ ٖغبي بؾغاثيلي و الاخخال ٫ألاحىبيللضو٫ل الٗغبيتًٞ ،ال ًٖ الخىجغاث الضازليت التي قهضَا الٗالم الٗغبي اإلاخمثلت في "الغبي٘ الٗغبي".
الخاجمت:
٧اهذ الخىميت الضوليت ٚامًت ما ٢بل الدؿٗييياث مً ال٣غنل الٗكغيً بط ؤنها ا٢خهغث ٖلى الىضواث الٗلميت
اإلاٛل٣ت مداولت الؿعي هدى بيجاص جىميت ا٢خهاصيت ٚحر ياعة بالبيئت وال جً٘ في الى٢ذ هٟؿه ٢يىصا ٖلى ؤلاوؿان هدى
الخ٣ضم والىمى في مسخل ٠اإلاياصيً ومً زم جد٣ي ٤جىميت مؿخمغة ال نهاثيت ،ل٧ ً٨ل طل ٪حٛحر بٗض اهتهاء الخغب الباعصة
وجىحه اإلاجخم٘ الضولي هدى ألاخاصيت الُ٣بيت بديث ع٦ؼ الٗالم ٖلى بيجاص ؾبل الؾخمغاعيتها الضاثمت.
بالخالي ؤنبدذ الخىميت جغج٨ؼ ٖلى مجمىٖت مً اإلاخُلباث جمثلذ في:
 الخ٨مت في اؾخٛال ٫اإلاىاعص اإلاخاخت لخىٞحر الاخخياحاث الًغوعيت وبالخالي النهىى باإلاجخم٘ الضولي. جغ٢يت الا٢خهاص الضولي ًٖ َغي ٤وي٘ بغامج مالثمت لبىاثه و٦ظا جُىيغ الهىاٖت. خمايت البيئت والخٟاّ ٖليها بالخض مً اليكاَاث الهىاٖيت اإلاًغة بها. خمايت خ٣ى١ل ؤلاوؿان ًٖ َغي ٤خل الجزاٖاث الضوليت و٦ظا جٟٗيل ال٣اهىنل الضولي ؤلاوؿاوي ٞيها.ٖليه ٞان ؤَم هديجت جم الخىنل بليها في َظا البدث َى ؤن الهغاٖاث التي جيكإ بحن الضو٫ل ؤو باألخغيل بحن ؤ٢ىيل
الضو٫ل في اإلاجخم٘ الضولي هي التي جاصر بلى ٦بذ ٖمليت الخىميت في اإلاجخم٘ الضولي ٩٦ل وطل ٪حغاء آلازاع الىاججت ٖنها مً جضمحر
لال٢خهاص الضولي ومؿاؽ بالبيئت في الٗالم (خالت خغوب بحن الضو٫ل).
نابمت اإلاغاحؼ:
 /1النهىم واإلاىازُو الضولُت:
-1ل ميثا ١ألامم اإلاخدضة لٗام .1945ل
-2ل صيباحت اجٟا٢يت ٞييىا لخمايت َب٣ت ألاوػون لٗام .1985ل
-3ل بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي لٗام .1990ل

عصاـ بن حيي الفياليل ،ادلرجع السابق ،ص ص .73 – 72
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-4ل ؤحىضة ال٣غن الخاصر والٗكغيً إلٖالن عيى .1992ل
 /2الخهاعٍغ:
-1ل ج٣غيغ الخىميت البكغيت لبرهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ،بحروث.1994 ،ل
-2ل ج٣غيغ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبيئت ،خؿً ؤلاصاعة البيئيت الضوليت ،هيىيىع ،٥ابغيل .2001ل
-3ل ج٣غيغ مضيغ بصاعة الخىميت اإلاؿخضامت وؤلاهخاحيت ،حٛحر اإلاىار وجدضياث الخىميت في اإلاىُ٣ت الٗغبيت ،الاحخمإ الخامـ
للجىت الاؾدكاعيت للخىميت الٗاإلايت والخ٨ىىلىحيت والابخ٩اع الخ٨ىىلىجي للجىت الا٢خهاصيت والاحخماٖيت لٛغبي آؾيا  ،ماعؽ
 ،2010بحروث.ل
-4ل ج٣غيغ مىٓمت الصخت الٗاإلايت ،ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخىميت اإلاؿخضامت (عيى ،)20+الضوعة الثالزىن بٗض اإلااثت للمجلـ
الخىٟيظر19 ،ل حاهٟي .2012ل
-5ل وع٢ت مىا٢كت للمضيغ الخىٟيظر إلاجلـ بصاعة بغهامج ألامم اإلاخدضة للبيئت ،الضوعة الاؾختىاثيت الثاهيت ل ٖكغ ،هحروبي،
ٞبرايغ .2012ل
-6ل ج٣غيغ اإلاضيغ الخىٟيظر إلاجلـ بصاعة بغهامج ألامم اإلاخدضة للبيئت ،الخ٣ضم اإلادغػ في جىٟيظ اإلا٣غع 7/12ل اإلاخٗل ٤بٗمل
بغهامج ألامم اإلاخدضة لبيئت بكان الاؾتهال ٥وؤلاهخاج اإلاؿخضامحن ،الضوعة الؿابٗت والٗكغيً إلاجلـ ؤلاصاعة ،هحروبي،
ٞبرارع .2013ل
-7ل وع٢ت مٗلىماث ؤؾاؾيت بكان اإلاكاوعاث الىػاعيت ،الخدضياث البيئيت يمً الخىميت اإلاؿخضامت ومؿاَمت بغهامج ألامم
اإلاخدضة للبيئت في جد٣ي ٤ؤَضا ٝالخىميت اإلاؿخضامت وحٗؼيؼ الاؾتهال ٥وؤلاهخاج اإلاؿخضامحن ،الضوعة الؿابٗت والٗكغون
إلاجلـ بصاعة بغهامج ألامم اإلاخذصة للبيئت ،هحروبيٞ ،برايغ .2013ل
 /3الٌخب:
-1ل ٖامغ مدمىص َغا ،ٝؤزُاع البيئت والىٓام الضولي ،اإلااؾؿت الجامٗيت للضعاؾاث واليكغ والخىػيٍ٘ ،
.1998ل

 ،1لبىان،

-2ل ٖثمان مدمض ٖىيم وماحضة اخمض ؤبى ػهِ ،الخىميت اإلاؿخضامت :ل ٞلؿٟتها وؤؾاليب جسُيُها وؤصواث ٢ياؾها ،صاع
نٟاءٖ ،مان –ل ألاعصن.2006 ،ل
-3ل ٖضهان الؿيض خؿحن ،هٓغيت الٗال٢اث الضوليت ،صاع ألامىاج ،1ٍ ،لبىان.2003 ،ل
مدمض ٖبض البضي٘ ،ا٢خهاص خمايت البيئت ،صاع ألامحن لليكغ ،مهغ.2000 ،ل
-4ل ٖهام بً يخي الٟياللي ،الخىميت اإلاؿخضامت في الىًَ الٗغبي :ل بحن الىا ٘٢واإلاإمى ،٫مغ٦ؼ ؤلان جاج ؤلاٖالمي – ل حامٗت
اإلالٖ ٪بض الٗؼيؼ ،حضة.2006 ،ل
-5ل ٞخخي صعصاع ،البيئت في مىاحهت الخلىر ،صاع ألامل ،جحزر وػو –ل الجؼاثغ.2002 ،ل
-6ل مدؿً بً العجمي بً ٖيس ى ،ألامً والخىميت ،حامٗت هاي ٠الٗغبيت للٗلىم ألامىيت ،1ٍ ،الغياى.2011 ،ل
-9ل مدمض مهُٟى ألاؾٗض ،الخىميت وعؽالت الجامٗت في ألال ٠الثالث ،اإلااؾؿت الجامٗيت للضعاؾاث ،بحروث.2000 ،ل
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 /4اإلاظيغاث الجامػُت:
-1ل الٗايب ٖبض الغخمً ،الخد٨م في ألاصاء الكامل للماؾؿت الا٢خهاصيت في الجؼاثغ في ْل جدضياث الخىميت اإلاؿخضامت،
عؾالت جسغج لىيل قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصيت٧ ،ليت الٗلىم الا٢خهاصيت والٗلىم الخجاعيت وٖلىم الدؿيحر،
حامٗت ٞغخاث ٖباؽ –ل ؾُي.2011 ،٠ل
-2ل بىٖكحر مغيم ،صوع وؤَميت الُا٢اث اإلاخجضصة في جد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت ،مظ٦غة جسغج لىيل قهاصة ماحؿخحر في
الٗلىم الا٢خهاصيت ،حامٗت مىخىعر –لل ٢ؿىُيىت.2011 ،ل
-3ل ػعهىح ياؾميىت ،بق٩اليت الخىميت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ،عؾالت جسغج لىيل قهاصة ماحؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصيت،
٧ليت الٗلىم الا٢خهاصيت وٖلىم الدؿيحر –ل حامٗت الجؼاثغ.2006 ،ل
-4لمدمض ٞاثؼ بىقضوب ،الخىميت اإلاؿخضامت في يىء ال٣اهىن الضولي للبيئت ،عؾالت جسغج لىيل قهاصة اإلااحؿخحر في ا٢٫اهىن
الضولي والٗال٢اث الضوليت ،حامٗت بً ٖ٨ىىن –ل الجؼاثغ.2002 ،ل
ل
 /5اإلاجالث الػلمُت:
-1ل ؾليمان مهىا وعيضة صيب ،الخسُيِ مً ؤحل الخىميت اإلاؿخضامت ،مجلت حامٗت صمك ٤للٗلىم الهىضؾيت ،اإلاجلض
الخامـ والٗكغون –ل الٗضص ألاو.2009 ،٫ل
ل
/6اإلاؤجمغاث والنضواث الػلمُت:
-1ل زبابه ٖبض هللا ،الخىميت الكاملت اإلاؿخضامت :ل اإلاباصت والخىٟيظ مً ماجمغ عر وصر حاهحرو 1992ل بلى ماجمغ بالي ،2007
ل
اإلااجمغ الضولي للخىميت اإلاؿخضامت والٟ٨اءة الاؾخسضاميت للمىاعص اإلاخاخت٧ ،ليت الٗلىم الا٢خهاصيت وٖلىم الدؿيحر –
حامٗت ٞغخاث ٖباؽ –ل ؾُي.2008 ،٠ل
-2ل سخغ ١صوع الغٞاعي ،الخىميت اإلاؿخضامت م٘ التر٦حز ٖلى بصاعة البيئت ،اإلااجمغ الٗغبي الخامـ إلصاعة البيئت ،جىوـ،
.2006ل
-3ل َاَغ مدمض هىع ،ج٣ييم ٢ضعاث الؿىصان البدثيت ٖلى يىء ألاَضا ٝالضوليت للخىميت ،هضوة خى ٫ألاَضا ٝالضوليت
للخىميت ونياٚت الؿياؾاث الا٢خهاصيت والاحخماٖيت في الضو ٫الٗغبيت ،جىوـ ،مار .2003ل
-4ل ٖلي ٖبض ال٣اصع ٖلي ،الخُىعاث الخضيثت في ال٨ٟغ الخىمىر وألاَضا ٝالضوليت للخىميت ،هضوة خى ٫ألاَضا ٝالضوليت
للخىميت ونياٚت الؿياؾاث الا٢خهاصيت والاحخماٖيت في الضو ٫الٗغبيت ،جىوـ.2003 ،ل
 /7اإلاىانؼ الالٌترونُت:
-1ل َلٗت ػ٧ي خا ،ٔٞمٟهىم وجدضياث جُبي٣اث الخىميت اإلاؿخضامت ،مى ٘٢الصخيٟت الا٢خهاصيت الال٨ترووي ،الٗضص
27 ،5799ل ؤوث ،2009
www.aleqt.com/2009/08/27/article_267145.html
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-2لماجمغ الاؾخضامت الٗ٣اعيت الٗغبر الضولي الخامـaisred.com/arabic ،ل
-3لماجمغ ؾخى٦هىلم خؼيغان  ،1972مغ ٘٢اإلاىٓمت ألاوعوبيت ال٨غصؾخاهيت الخًغاء،
www.green-kurd.com

-4لماجمغ ٢مت حىَاوؿبىع ٙلٗام  ،2002اإلاى ٘٢الغؾمي لؤلمم اإلاخدضة
www.un.org/arabic/conferences/wssd/whatsnew/feature_story.html

-5ل وػيغ الخاعحيت الهيني يىار اإلاباصت الخمؿت للخىميت اإلاؿخضامت ،صخيٟت الكٗب اليىميت ؤوهاليً
arabic.people.com.cn/31664/7592074.htmlل
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