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 حمي ا��ن حرشاوي:أ�س�تاذ      
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  �امعة أ�غواط -------------------------------------- �كتور بلقامس دیدوينا
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  في المجلة النشر قواعد

ة حتريره يف عمليّ تعارف عليها ُـ ة  املة و العلميّ اخلطوات املنهجيّ الباحث  اتبعً م املقال باجلدية و األصالة مُ سّ جيب أن يت - 

أن ال يكون قد سبق  نشره أو إرساله إىل جملة أخرى و أن ال يكون املقال مقتطع من رسالة املاجستري أو ، و للمقال

  .أطروحة الدكتوراه  

        أن يُرسل صاحب املقال سريته الذاتية باختصار تتضمن إمسه و لقبه و درجته العلمية و اجلهة العلمية املنتسب إليها    - 

املقال مبخلص باللغة العربية و آخر بلغة أجنبية على أن  مع إرفاقوانه اإللكرتوين و رقم هاتفه ، و عنوانه الربيدي و عن

  .الكلمات املفتاحية  مع إدراج ،  مخسة أسطرامللخص  ال يتجاوز 

 18حجم  Traditional Arabicنوع اخلط  ) (wordصيغة على  أن يكون املقال حمرر بآلة الكمبيوتر - 

بالنسبة للغة  10حجمو  باللغة العربية 12حجم     Times New Roman  اهلوامش خطباللغة العربية و 

مع احرتام .  14حجم    Times New Roman  ير املقال باللغة الفرنسية يكون بنوع خط ر و حتالفرنسية 

سم ما  01مع إعتماد  )سم 2اليسار  ) . (سم  3اليمني ( .) سم  2 أسفل) . (سم  2أعلى (   حواف الصفحة 

و أن  و املراجع و املالحق    صفحة مبا يف ذلك املصادر 25على أن ال يتجاوز عدد صفحات املقال بني األسطر ، 

املوجود  يف املوقع اإللكرتوين للمركز   docمع إلتزام الباحث بكتابة املقال وفق النموذج   .صفحة 15قل عن يال 

 .اجلامعي بآفلو 

  .وفق القواعد املنهجية املتعارف عليها ملصادر  و املراجع يف آخر املقالا  و ترتب كل صفحة  أسفليف تكون املقال هوامش  -

، أو يرسل املقال عن طريق الربيد   CDيُقّدم البحث مطبوعا يف شكل ثالث نسخ ورقية مرفوقة بقرص مضغوط  - 

  .اإللكرتوين للمجلة

  . ا�لة للتحكيم من قبل اهليئة العلمية للمجلة و كذا جلنة القراءةختضع مجيع املقاالت الواردة إىل  - 

  .رتم قواعد و شروط النشر ال يتم نشره  ا�لة  و مل حيُ  إىلرسل مقال مُ  كل   - 
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.عن رأي ا�لة املقاالت املرسلة للمجلة تعرب عن آراء أصحا�ا و ال تعرب -   

       إلى السيد رئيس تحرير مجلة المستقبل  للدراسات القانونية و السياسية   :تُو�ه مجیع املراسالت  - 

 mostakbalaflou@gmail.com: عن طريق  البريد االلكتروني   



 كلمة العدد

 .سيدنا محمد خاتم األنبياء و المرسلينعلى بسم اهللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم       

ز يف جمال نشر البحوث تميّ ا مُ ا علميً عد جملة املستقبل للدراسات القانونية و السياسية ، صرحً تُ       

            عد حقيقة فضاء لنشر األفكار القانونية و اإلدارية و السياسية ، هذا املولود العلمي ، الذي يُ 

و القضايا القانونية و السياسية و معاجلتها الدستورية و القانونية و التنظيمية هلا   و ذلك من طرف 

                                  الباحثني املختصني يف حقل القانون و السياسة داخل املركز اجلامعي      

  .خارج الوطن  و خارجه وبآفلو 

جملة املستقبل و يف إصدراها اجلديد تتميز بصدور هذا العدد اجلديد وفقا للمعايري اليت  إنّ       

حددها وزارة التعليم العايل و البحث العلمي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى متيز موضوعا�ا من 

زائري  و غريها من املواضيع محاية البيئة و مكافحة الفساد و محاية الطفل اجلانح يف التشريع اجل

  . 2019املختلفة اليت يتضمنها ا�لد الثالث العدد األول جوان 

ين أتقدم جبزيل الشكر و التقدير إىل القائمني على الفضل فإنّ  لأه إنصافهذا و من باب         

                                 ا�لة ، من طاقم إداري و على رأسهم السيد مدير املركز اجلامعي بآفلو    

                 الدكتور عبد الكرمي طهاري و مدير معهد احلقوق و العلوم السياسية و رئيس حترير ا�لة        

         البحوث  حتكيم و مراجعة على ما يبذلونه يف جمال و كذا اهليئة العلمية و االستشارية للمجلة 

  . إىل ا�لةاملرسلة  و املقاالت العلمية

  .و يف األخري أمتىن لكم التوفيق و السداد 
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  : ملخص
       

 خمتلفةراحل مبمرت اليت  ن،اجليل الثالث من حقوق اإلنسا حقوقأحد سليمة عترب احلق يف بيئة يُ      

من  ،املشرع حماوال إجياد صيغة قانونية إلعادة التوازن البيئي تدخلأمام تفاقم األزمة البيئية ، و متعددةو 

   .سليمةيف محاية احلق يف بيئة  للقضاء املدين خالل إعطاء دور

 من قانونا املكرس العيين التعويض أن من وبالرغم ،البيئية راراألض صوصيةخل انظر غري أنه و 

مما ، عوائقال بعض عرتضهت واقعيا سيدهجت أن إال التعويض، أنواع أفضل يعد 10-03 القانون خالل

فإذا  ، مهمة القضاء من حيث كيفية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية عن الضرر البيئي يصعب

أن  ، إالّ كان املسؤولية املدنية بوجه عامكانت هناك بعض الصعوبات يف حتديد اإلطار القانوين ألر 

  .املسؤولية عن األضرار البيئية بشأن خاصةتلك الصعوبات تأخذ مدى وطبيعة 

  التعويض املدنية، املسؤولية البيئي، الضررالتلوث،  سليمة، ،بيئة ،احلق: ةالمفتاحي الكلمات

  .صعوباتالالقاضي، 
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Résume : Le droit à un environnement sain, est considéré comme l’un des droits 
de la troisième génération de droits de l'homme, qui s'est écoulée par des étapes 

.multiplesdifférentes et  
Face à l’aggravation de la  crise environnementale, le législateur est 
intervenu, en essayant de trouver une formule juridique pour rétablir l'équilibre 
écologique, en donnant rôle à la jurisprudence civile dans la protection de droit à 

un environnement sain. 
Toutefois, compte tenu de la spécificité des atteintes à l'environnement, et 

10 est le meilleur type -consacré légalement par la loi 03 restitutionla bien  que 
est entravée par certains  effective cependant sa mise en œuvrede réparation, 

obstacles, ce qui rend difficile la tâche du juge par rapport à l'application des 
règles générales de la responsabilité civile concernant les dommages 
environnementaux, est s’il y avait certaines difficultés concernant la définition 
ainsi que l'élaboration du cadre juridique pour les éléments de la responsabilité 
civile en général, cependant ces difficultés prennent une portée et une nature 

particulières concernant la responsabilité pour dommages écologiques. 
Mots clés: droit, environnement, sain, pollution, dommage écologique, 

responsabilité civile, juge, réparation, difficultés. 

 النصوص يف اإلنسان حقوق أغلب هلا خضعت اليت القاعدة عن البيئة يف احلق خيرج مل :مقدمة

 قانونية آليات راإقر  خالل من والتكريس التجسيد رحلةمب نتهاءوا ،اإلعالن مبرحلة مرورا الوضعية،

 يتعلق األخري هذا كان فبعدما السليمة، البيئة يف اإلنسان حلق بالنسبة األمر نفس جرى واضحة،

عرفت اجلزائر قفزة نوعية يف جمال  حيث ،1التجسيد مرحلة إىل انتقل وفقهي، نظري نقاش مبجرد

                                                 
 واحلريات اإلنسان حقوق :ختصص  احلقوق يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة، الوطين و الدويل التشريع يف السليمة البيئة يف احلق ،فاطنة طاوسي - 1

  2014/2015، ورقلة جامعة ،احلقوق كلية  ،العامة
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 التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق 03/10 رقم قانونال إصدار خالل من ما جتلى ،التشريع البيئي

  . قانون املياهو  قانون الغاباتكعدة قوانني أخرى عاجلت موضوع محاية البيئة  عن  ناهيك، 2املستدامة

 الثالث اجليل حقوق من يعد والذي، سليمة بيئة يف قاحل هو حديث حق تولد هنا من 

 التمتع يف احلق يقصد به، حيث 3الدول بني والتكاتف التآزر تعكس اليت ،التضامنية باحلقوق املسماة

 من خالية متوازنة، الئقة، نظيفة، صحية، :التالية الصفاتو  اإلنسان، حلياة ومالئم نظيف بوسط

 4.البيئية املشاكل اختالف حبسب" البيئة يف احلق" صيغة إىل مضافة منها كل تستعمل التلوث

 املوارد على احلصول يف متمثلة للفرد، األساسية االحتياجات تلبية هو مضمونه أن باعتبارو 

 �دد باعتبارها ،واجلرثومية النووية األسلحة استخدام ومنع السالح نزع ويف التلوث من اخلالية الطبيعية

                                                 
  .2003لسنة  43، ج ر 2003 جويلية 20 بتاريخالصادر  -  2

 اخلاص الدويل العهد خالل من �ا املعرتف والسياسية املدنية احلقوق يف يتمثل :األول الجيل، هي أجيال أو فئات ثالث يف اإلنسان حقوق تتمثل - 3

 والثقافية واالقتصادية االجتماعية احلقوق يف يتمثل :الثاني الجيل، مث اإلنسان بشخص لصيقة حقوق هيو  ،1966لسنة  والسياسية املدنية باحلقوق

 �دف الدولة من إجيايب تدخل إىل حتتاج اليت احلقوق وهي ،1966لسنة  والثقافية واالقتصادية االجتماعية الدويل للحقوق العهد مبوجب �ا املعرتف

 جدل مثار لتاز  ما حقوق يف يتمثل :الثالث الجيل ، وأخرياالصحة يف احلقك  احلقوق �ذه يتمتعوا أن دالألفر  يتيح مناخ و�يئة خدمات تقدمي

 يف البيئة، يف احلق : مثال ومنها السابقني، اجليلني حبقوق فااالعرت  طريقة بنفس �ا تعرتف اإلنسان حلقوق عاملية معاهدة أي توجد وال ومناقشات،

 دار العام، الدويل القانون ضوء يف اجلماعية احلقوق العطا، أبو صاحل رياض يراجعو   .30املرجع السابق، ص  ،فاطنة طاوسي انظر .إخل.. املصري تقرير

  .57إىل 42 ،ص 2009 مصر،"اجلديدة، اجلامعة
  .14املرجع السابق، ص  ،فاطنة طاوسي - 4
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 سكان داأفر  فرد من كل خيص سليمة بيئة يف فاحلق ،5ورفاهيته عيشته وأسباب وصحته اإلنسان حياة

   .، هذا من جهة6املعمورة

 تشكل اليت واملقبلة احلاضرة واألجيال الشعوب ،الدول جلميع حقه من جهة ثانية، كما أنّ 

  1993 سنة اإلنسان حلقوق فيينا إعالن يف املتحدة األمم عليه أكدت ما هوو ، جمموعها يف اإلنسانية

 مكملة حقوقا تعد اجلماعية احلقوق وأن بطة،اومرت  للتجزئة قابلة غري اإلنسان حقوق أن حيث

  .7الفردية للحقوق

 سهالً، �ا والعمل مستقرة أصبحت املدنية للمسؤولية العامة األحكام أن معروفاً  كان إذاو 

فإىل جانب األشكال املتعارف عليها يف ، البيئية األضرار عن املسؤولية جمال يف كذلك ليس األمر فإن

 أساس حتديد يف صعوبات عدة تطرح، البيئية األضرار خصوصيةجمال املسؤولية املدنية، وأمام 

دور  يصطدم حيث، البيئية األضرار كافة لتغطية األسس هذه كفاية ومدى ال�ا هذا يف املسؤولية

 مهمة ، مما يصعب منراهذه األضر  عن التعويض سبيل يف والعقبات الصعوبات القاضي ببعض

  .8القضاء

                                                 
 القانونية العلوم جملة ،القانونية املستجدات لبعض اإلشارة مع اإلنسان حقوق إطار يف للبيئة الدولية احلماية، لعبيدي  األزهرو  بشري جتاين فطحيزة -  5

  133ص ، بالوادي جامعة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 2015 جانفي 10 عدد ،والسياسية
،  ئرااجلز  ،1ئرااجلز  ،جامعة احلقوق ،كلية العام القانون يف هاالدكتور  لنيل رسالة احلدود، عرب التلوث عن الدولية املسؤولية ح،ا مر  علي بن علي -  6

  28ص ،2007
   .31املرجع السابق، ص  ،فاطنة طاوسي - 7
، ماهر حممد املومين، ويراجع بذات الصدد 81لعدد الثاين من ص ا، جملة جيل حقوق اإلنسان، دور القضاء املدين يف محاية البيئة ،دباخ فوزية - 8

  177ص ، عمان، األردن، 2004 ،1ط  ،دائرة املكتبة الوطنية ،القانونية للبيئة يف اململكة األردنية اهلامشية احلماية
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تكمن أمهية املوضوع يف بيان مدى ضرورة إجياد نظام خاص للمسؤولية املدنية يف : أهمية الموضوع

جمال األضرار البيئية، نظرا خلصوصية هده األخرية، ومن مث كيفية تسخري القواعد العامة للمسؤولية 

  .باألساس، لكي تتالءم مع طبيعة األضرار الناجتة عن التقدم الصناعي املدينقانون الاملدنية الواردة يف 

  حول معوقات دور القضاء املدين يف محاية احلق يف بيئة سليمة؟  تساؤلطرح التوهلذا 

محاية احلق يف بيئة سليمة ملسؤولية التقصريية يف ا أسس التطرق لقصور مما يقتضي ضرورة

  .)ثانيا( ةالبيئي راضر األ تعويضل التقصريية املدنية املسؤولية قواعد إعمال عقبات توضيحل مث) أوال(

حيث يعوق  :حماية الحق في بيئة سليمةلمسؤولية التقصيرية في ا أسسقصور : المبحث األول

 ما وهو، البيئية األضرار خصوصية يف ظلدور القضاء عدة عقبات لتحديد أساس للمسؤولية املدنية 

  :اآليت النحو على بيانه سيتم

 اجلزائري القانون يف التقصريية املدنية املسؤولية تقوم :المسؤولية القائمة على الخطأ :المطلب األول

 اخلطأ أو ،ج م ق 124 املادة حسب اإلثبات الواجب اخلطأ أساس على ،العامة للقواعد طبقا

  .ج م ق138 املادة مبوجب األشياء عن الناشئة املسؤولية كحالة القانون بنص فرتضامل

 أساس على قائمة امللوث مسؤولية أن الفقه من جانب يرى: الخطأ الواجب اإلثبات :الفرع األول

  .9السببية ورابطة ضرر، الاخلطأ :الثالثة ا�أركا توافر تستلزم ، حيثاإلثبات الواجب اخلطأ

  البيئي التلوث منازعات كافة استيعاب على قادرة غري املسؤولية هذه جيعل الذي األمر 

  :، واليت تتمثل فيما يلي املضرورين حقوق على تؤثر اليت الصعوبات من العديد يكتنفها حيث

                                                 
 13املؤرخ يف  05-07املعدل واملتمم بالقانون  1975سبتمرب  26 يفاملؤرخ  58-75األمر رقم يف  124 املادة يف املشرع كرسها اليت القاعدة -  9

   2007لسنة  31، ج ر 2007ماي 
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يه عل يقع طاملا، اعاجز  املتضرر جيعل قد البيئية رااألضر  جمال يف هإعمال أنحيث : ثباتاإل صعوبة -أ

   .10الضرر ذلك عن املسئول هلوية دقيق حتديد إعطاء حىت أحيانا يستطيع ال إنه بل اخلطأ، إثبات

 البيئية رااألضر  كافة أن تقرير ميكن ال حيث :املشروعة األنشطة من التلوث أضرار حدوث -ب

 قد عيةاالزر  أو الصناعية املنشأة مشغل ألن املعتاد، السلوك عن فاااحنر  أو مشروع غري عمل عن ناجتة

 بغرض التكنولوجيات إليه توصلت ما حدثأ يستخدم وقد بل القوانني، هعلي تفرضه ما كل يتخذ

  .التلوث املنشأة تسيري يف حلقه استعماله على يرتتب ذلك ومع منه، التخفيف أو الضرر تفادي

 يف اإلشكاالت من العديد تثري اليتو  :البيئي الضرر عن املسؤولية نطاق يف السببية رابطة إثبات -ج

 ،عليه املرتتبة والنتيجة معني نشاط بني السببية بطةار  أن املؤكد منف التلوث، أضرار عن املسؤولية إطار

 ال واضحا حينئذ يكون حتققها أن إذ هلا، الوحيد املصدر هو النشاط هذا كان إذا صعوبة أي تثري ال

 إحداث يف أخرى أسباب تداخلت إذا والعدم الوجود بني بطةار ال هذه وحاترت  قد وٕامنا فيه، غموض

 ،مباشرة غري رارأض أ�ا إىل يعود رااألضر  هذه عن السببية بطةار  إقامة صعوبة إن حيث النتيجة، تلك

 إىل املؤدي السبب حتديد األحيان بعض يف يتعذر قد بل سبب،تم من أكثر إحداثها يف يتسبب قد

 .11الضارة النتيجة

 يف اإلثبات الواجب اخلطأ أساس على املدنية املسؤولية قيام أن تقدم، ما خالل من يتضح

 يف املضرور سيحرم إذ العدالة، مقتضيات عن البعد كل تبعد نتائج إىل سيؤدي، بالبيئة رااإلضر  جمال
                                                 

ة احلقوق والعلوم بوفلجة عبد الرمحان، املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ودور التأمني، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، يف القانون اخلاص، كلي -  10

  .87، ص2015/2016السياسية، جامعة تلمسان، 

يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون العام، ختصص قانون البيئة، كلية احلقوق والعلوم  البيئية األضرار تعويض آليات ،رمحوين حممد - 11

  .2016، 2015، 2السياسية، جامعة سطيف 
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 مع وتالؤما جتاوبا أكثر أخرى أسس عن البحث إىل ، مما دفع12التعويض على احلصول من الغالب

 امليدان شهده الذي اهلائل التكنولوجي التطور عن جنمت اليت ،احلديثة ضرارألا بعض خصوصية

  .13والتنموي الصناعي

 ،اخلطر الشيء فعل عن املسؤولية قواعد أن فيه شك ال مما: مسؤولية حارس األشياء :الفرع الثاني

 ذات واملعدات اآلالت تشغيل عن نامجة ،البيئةب اإلضرار صور األحوال أغلب يف تشكل واليت

 -األشياء حراسة عن املسؤولية وجدت ولقد خاصة، حراسة إىل حتتاج اليت تلك أو اخلطرة الطبيعة

 يف واسعا تطبيقا -العكس إثبات يقبل ال افرتاضا احلارس جانب يف اخلطأ افرتاض على تقوم واليت

  . البيئة تلوث جمال

 باختاذ ،البيئة يف التلوث لعمليات مصدرا تكون اليت الصناعية املنشأة مستغل يلتزم بالتايل   

 اجلهة من ترخيص على هحصول وأن باجلريان، اإلضرار حتاشي أجل من الالزمة االحتياطات كافة

 الروائح، كأضرار من حتملوه عما جريانه جتاه املدنية املسؤولية مبدأ على يؤثر ال ،املختصة اإلدارية

  .عليه املفروضة باحلراسة بالتزامه أخل قد املستغل أن ذلك الضجيج، أو بالصحة واملضرة الكريهة

 تعلقةامل14ق م 138 املادة تطبيق جيوز حيث ممكناً، ذلك أن يعترب اجلزائري القانون ويف

  .البيئية األضرار مصادر من كثري على ،خاصة عناية إىل حتتاج اليت األشياء حراسة عن باملسؤولية

                                                 
  .90املرجع السابق،ص  بوفلجة عبد الرمحان، - 12
 العدد ، جامعة تيارت،البيئية التشريعات يف العلمية البحوث جملة، االحتياط ومبدأ املدنية املسؤولية ثوابت بني البيئية ضراراأل إصالح ،مجيلة محيدة -  13

  .16، ص 2016 السابع
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 بعض من كنهمت حيث ،للمضرور بالنسبة أمهيتها رغم األشياء سةاحر  عن املسؤولية أنغري 

 تتنوع اليت البيئية رااألضر  معظم تغطية عن تقتصر أ�ا إال ،اإلثبات عبء من إعفاءه السيما ياااملز 

 بعض تواجه أن املمكن من كان فإذا النفايات، عن املرتتبة تلك عند األمر يقف وال مصادرها،

 راألضر  واحملدثة ،منها احلديثة خاصة رااألضر  تلك غالبية مواجهة عن تقتصر فإ�ا البيئية، رااألضر 

  .15واإلشعاعية النووية راكاألضر  مجاعية عامة

 عن املسؤولية كانت ملا :)عن مضار الجوار غير المألوفة(الموضوعيةالمسؤولية  :المطلب الثاني

 جانب يف اخلطأ ثبوت لقيامها يلزم ال فإنه املوضوعية، املسؤولية صور إحدى املألوفة غري اجلوار مضار

   .16البيئي الضرر عن للتعويض كأساس اعتربت هلذا اجلار،

نظرية املسؤولية عن مضار اجلوار  اجلزائري املشرعىن تب قدل :موقف المشرع الجزائري: الفرع األول

 غري اجلوار مضار عن املسؤولية أساس يكون، حيث 17ق م ج 691 املادة مبقتضى غري املألوفة

  .لتعسفذلك ال امعيار  املألوف غري الضرر يعتربو  ،احلق استعمال يف التعسف هو املألوفة

 مضار نظرية خيص فيما اجلزائري للقضاء تطبيقات مثة: موقف القضاء الجزائري: الفرع الثاني

 احملكمة أصدرته الذي املنشور غري القرار تضمنه ما القضايا ومن هذه ،البيئية األضرار جمال يف اجلوار
                                                                                                                                                         

، "الشيء ذلك حيدثه الذي الضرر عن مسئوال يعترب واملراقبة والتسيري االستعمال قدرة له وكانت شيء حراس توىل من كل: "أن على تنص اليت -  14

 املسؤولية لرفع أمامه يبقى ومل عكسه بإثبات اخلطأ هذا لنفي سبيل ال مث ومن عناية ببذل التزام ال بنتيجة التزام هو الشيء على بالسيطرة احلارسفالتزام 

  وقع الذي والضرر الشيء فعل بني السببية عالقة ينفي أن إال
  .54املرجع السابق، ص  ،رمحوين حممد - 15
  .54املرجع السابق، ص  ،حممد رمحوين -  16

 اجلوار مضار يف جاره على يرجع أن للجار وليس اجلار، مبلك يضر حد إىل حقه استعمال يف يتعسف أال املالك على جيب": أنه على تنص -  17

  ..".املألوف احلد جتاوزت إذا املضار هذه إزالة يطلب أن له جيوز أنه غري املألوفة
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 يف يراعي نأ املالك على اجلوار عالقة يف" :فيه جاء الذي،  115334رقم 30/11/1994 بتاريخ العليا

 النفايات وضع أو القذرة املياه صرف وأن .... العمل ا� اجلاري التشريعات تقتضيه ما حقه استعمال

 للغري ضرر تسبب حالة يف وتعويضه عنه النهي جيب امللكية حلق تعسفيا استعماال يعترب اجلار قرب

"124للمادة وفقا
18

. 

 قضت حيث 2008-03-12 بتاريخ الصادر443620 رقمقرار ذات احملكمة  باإلضافة إىل

 يف بيئية راأضر  وأحدثت سكنية، منطقة يف أقيمت.....ومستنداته الدعوى ملف من يستخلص: "أنه

  .19..."املألوفة غري اجلوار مضار وجود إىل أدى وهذا اجلوار، حميط

مل تسلم من االنتقاد، بكو�ا  املألوفة غري اجلوار مضار عن املسؤوليةنظرية رغم ذلك إال أن 

 التكنولوجية الثورة ظل يف ،البيئية رااألضر  كافة تغطية عن عاجزةتتسم بعدم الشمولية، حيث أ�ا 

 سوى ذلك على أدل وال آثار، من هعلي ترتب وما احلايل عصرال يشهده الذي العلمي والتطور

 البيئية رااألضر ك حدوثها، مكان نبعيدة ع مناطق طالتواليت  العامل شهدها اليت البيئية الكوارث

 غري هو وما جار هو ما بني تفرق تعد مل البيئي التلوث فمصادر ،النووية األشعة تسرب عن الناجتة

  .20ذلك

لمسؤولية املدنية عن الضرر البيئي، لكونه ما لمن الصعب حتديد أساس يف ظل ما سبق فإنه 

  .للطبيعة اخلاصة اليت يتسم �ا هذا الضرر البيئي نظرازال حمل خالفات فقهية إذ مل حتسم بعد، 

                                                 
  .96الرمحان، املرجع السابق، ص بوفلجة عبد  نقال عن  - 18
  .55املرجع السابق، ص  ،رمحوين حممد نقال عن -  19

  .53املرجع السابق، ص  ،رمحوين حممد -  20
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 أن فيه الشك مما :21ةالبيئي األضرار عن تعويضال خصوصيةالمتعلقة بالعقبات : المبحث الثاني

 من الرغم وعلى، ذا�ا حد يف تهاخبصوصي تبدأ كثرية صعوبات تواجهه البيئية رااألضر عن  التعويض

 دون حتول بعوائق يصطدم قد عليه كان ما إىل احلال إعادة أن إال ،مفضال يكون العيين التعويض أن

 بسبب ر البيئيةاألضر ل النقدي التعويض تقدير صعوبة عن فضال الصحيح، الوجه على تطبيقه إمكانية

 .22األخرية هذه طبيعة

 عن متيزه ذاتية وطبيعة خبصائص البيئي الضرر ينفرد: خصوصية األضرار البيئية: المطلب األول

 وخصوصية البيئي الضرر مصادر تعدد إىل جعار  وهذا العامة، القواعد يف عليه املتعارف الضرر

  .التعويض حمل البيئية العناصر

 ليست اليت ذا�ا البيئية عناصر إصابة الضار الفعل عن ينتج قد :الضرر البيئي عمومية :الفرع األول

 تعكس اليت اخلاصية، وهي 23غري شخصيضرر  بأنه حينئذ الضررليتسم  واهلواء، كاملاء ألحد، ملك

 قانون يف األساسية املبادئ من إنه حيث الضرر، هذا عن التعويض خيص فيما عملية صعوبة

 فقد وعليه شخصي، ضرر وجود من البد أي 24مصلحة بدون دعوى الأنه   املدنية ءاتااإلجر 

                                                 
 من حمددة مبكونات أو ذا�ا البيئة يصيب الذي الضرر ذلك" بأنه هنعرف أن ميكن غري أنه البيئي، للضرر جامع تعريف بوجود القول الصعب من -  21

 واحليوانات، بالنباتات تلحق ر اليتااألضر  املياه، الرتبة، اهلواء، تلوث :منها نذكر احملددة البيئة لتعريف تبعا ختتلف واليت ألحد، اململوكة غري البيئة عناصر

  .60املرجع السابق، ص  ،رمحوين حممديراجع  ."املناخي التغري
التنمية املستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه علوم يف احلقوق، ختصص قانون أعمال،  حسونة عبد الغين، احلماية القانونية للبيئة يف إطار  -  22

  2013، 2012كلية احلقوق، جامعة بسكرة،  
   80 ص ، 2011 اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار البيئي، التلوث راأضر  عن املسؤولية ءاجز  ،حواس حممد سعد عطا - 23
 ، 2008 ئر،اجلزاوالتوزيع،  والنشر للطباعة اهلدى دار لتحكيم،، االتنفيذ، اخلصومة واإلدارية املدنية ءاتااإلجر  قانون شرح يف الوسيط صقر، نبيل -  24

  19 ص
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 ميسه مل ما القضائية الدعوى رفع من شخص أي لتمكني كاف غري أنه إال بيئي ضرر هناك يكون

 يثبت مل ما للتعويض قابال دائما يكون ال البيئي الضرر بأن التسليم إىل يؤدي مما شخصي، ضرر

 .25الشخصي الضرر

 دور بيئيةال للجمعيات احلق تعطي البيئة تشريعات أغلب فإن املشكلة هلذه يئمبد وكحل

 يتوفر مل وٕان حىت ،البيئية ضراراأل بتعويض للمطالبة القضائية اجلهات أمام مباشرة للتدخل حاسم

 القانونمن  36 املادة نص يف ئريااجلز  املشرع تبناه ما نفس وهذا ،التقليدي مبفهومه الشخصي الضرر

 جمال يف قانونا املعتمدة اجلمعيات مكن حيث املستدامة التنمية، إطار يف البيئة حبماية املتعلق 10/03

 .بالبيئة مساس كل عن املختصة القضائية اجلهات أمام دعوى رفع البيئة محاية

 صعوبة إىل أدت البيئي الضرر وخصوصية طبيعة إن :الضرر البيئي ضرر غير مباشر: الفرع الثاني

 .التصنيع وتطور التكنولوجي كالتطور فيه عوامل عدة لتدخل نظرا املباشرة، الضرر خاصية توافر

 األضرار خيصفيما  ،البيئة محاية قانون يف املباشرة غري األضرار إىل اجلزائري املشرع أشار قدول

 عن التعويض حق البيئة عن الدفاع مجعيات أعطى حيث القانون، هذا من 37 املادة خالل من البيئية

 الدفاع إىل دف� اليت اجلماعية باملصاحل تضر اليت الوقائع خبصوص املباشرة وغري املباشرة األضرار

   26.عنها

 ميتد وقد بل املستقبل، إىل ظهوره خىايرت  حيث :وجسامته الضرر البيئي تراخي :الفرع الثالث

 الضرر بني السببية بطةار  توافر مدى مشكلة يشري ما وهذا وظهوره، اكتشافه قبل متعاقبة ألجيال

                                                 
  80ص  ، 2011 ئر،ااجلز  والتوزيع، للنشر اخللدونية دار تعويضه، وآليات البيئي للضرر القانوين النظام لة،يمج محيدة - 25
  .98بوفلجة عبد الرمحان،املرجع السابق، ص  -  26
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 مع تطول قد زمنية فرتة مرور بسبب بطةاالر  هذه إثبات يتعذر بل يصعب حيث ومصدره، البيئي

 .27البيئي الضرر أحدث الذي األصلي السبب مع أخرى أسباب تدخل احتمال

 من احلد إىل األحيان بعض يف تصل البيئة عناصر على احلادة السلبية لآلثار انظر و  كما أنه

  .التلوث حدوث قبل عليه كانت إىل احلال إعادة واستحالة بل الذايت، التجدد على قدر�ا

 بقواعد مبدئيا يصطدم جتعله خصوصية البيئي للضرر أن سبق، خالل من يتضح إذن

 هلذه قيمة كل إنكار إىل تؤدي ال اخلصوصية هذه أن إال التقصريية، املسؤولية إطار يف التعويض

  .ر البيئيةااألضر  جلميع استيعاب عدم إىل تؤدي وٕان عليها، االعتماد لاز  فما القواعد،

ال يلقى التعويض ترحيبّا كبريّا يف جمال  :البيئي الضرر عن التعويض معوقات :المطلب الثاني

البيئية، ذلك أن اهلدف ليس جرب الضرر عن طريق التعويض، وإمنا هو احلد من االنتهاكات األضرار 

  .البيئية

 حبماية املتعلقة املمارسات جمال يف العيين التعويض أشكالتتعدد : 28العيني التعويض :الفرع األول

 الضار النشاط ووقف عليه كان ما إىل احلالة إعادة :مها صورتني يف حصرها ميكن غري أنه ،البيئة

 البيئي الضرر وخصوصية طبيعة فإن ،العادية رااألضر  يف تصوره ميكن العيين التعويض كان وملا، بالبيئة

 .رالضر  هذا تعويض سبيل يف العقبات من جمموعة تطرح

  :التاليتني أحدى الصورتني يف تمثلت :صور التعويض العيني: أوال

                                                 
  83 ص سابق،ال رجعامل حواس، حممد سعد عطا - 27
 على 181 و 180 للمادتني طبقاً  إعذاره بعد املدين جيرب : "تنص واليت 164 املادة يف التعويض من النوع هذا على اجلزائري املدين القانون صن - 28

   ". ممكناً  ذلك كان مىت عينياً، تنفيذاً  التزامه تنفيذ
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 بإعادة احلكم من اهلدف إن :29البيئي الضرر حدوث قبل عليه كان ما إلى الحال إعادة -1

 عليها كان اليت احلالة يف التلوث أصابه الذي املكان وضع هو عيين كتعويض عليه كان ما إىل احلال

 أخرى جهة ومن جهة، من اإلمكان بقدر منها قريبة حالة يف أو للبيئة امللوثة األفعال صدور قبل

 لةاإز  املطلوب للمكان الفعلية القيمة عن عليه كان ما إىل احلال إعادة تكلفة قيمة تزيد ال أن يتعني

 عالية تكاليف إنفاق عدم يفرض األمر وهذا التلوث، هذا حدوث قبل حالته إىل وإعادته عنه التلوث

  .30ما مكان من بسيط تلوث لةاإلز 

 املادة ضمن البيئي ا�ال يف عليه كان ما إىل احلال إعادة لنظام التشريعي التكريس متولقد 

 هذا عليها يستند اليت ملبادئا حتديد إطار يف وذلك البيئة، حبماية املتعلق 03/10من القانون  03

 الطبيعية باملوارد الضرر إحلاق جتنب يتعني مبقتضاه والذي الطبيعية املوارد تدهور عدم كمبدأ القانون،

 ذلك ويكون املصدر عند باألولوية البيئية رااألضر  وتصحيح الوقائي النشاط مبدأو  واهلواء، كاملاء

 .مقبولة اقتصادية وبكلفة املتوفرة التقنيات أحسن باستعمال

 األماكن بإرجاع األمر للقاضي أجازت ذات القانون، واليت من 102/3 املادة ناهيك عن نص

 املادة يف عليه املنصوص الرتخيص على احلصول دون منشأة استغالل حالة يف ،األصلية حالتها إىل

  .القانون نفس من 19

                                                 
 أو البيئية رااألضر  ختفيف أو البيئية العناصر إصالح أو تأهيل إعادة إىل يهدف معقول ءاإجر  كل بأ�ا عليه كان ما إىل احلال إعادة وسائل تعرف -  29

   114 ص ،املرجع السابق حواس، حممد سعد عطا .انظر ،للبيئة املكونة العناصر هذه لتوازن معقوال ذلك كان إذا منعها
  .178، ص 173حسونة عبد الغين، املرجع السابق، ص  - 30
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 عقالنية بطريقة اخلاص حسابه على لتهااإز  ضمان النفاياتوألزم املشرع منتج أو حائز  هذا

31بيئيا
 على تلقائيا النفايات هذه بإزالة املخالف إعذار بعد تأمر أن القضائية للجهة ميكن كما ،

  .32نفقته على االلتزام هذا تنفيذ يف حمله حتل أن لإلدارة وجيوز اخلاص، حسابه

 مرتبط عليه كان ما إىل احلال إعادة نظام أن اعترب قد اجلزائري املشرع أن يالحظ ما أنه إال 

 باحلبس يعاقب : "يت تنص على أنهال 10-03 القانونمن  102 املادة مثلما جاء يف اجلزائية، بالعقوبة

 دون منشأة استغل من كل) دج 500.000(دينار ألف مخسمائة قدرها وبغرامة واحدة سنة ملدة

 أجل يف األصلية حالتها إىل األماكن بإرجاع األمر للمحكمة جيوز كما ...الرتخيص على احلصول

 ."حتدده

 التدابري بعض اختاذ يستدعي امللوث النشاط أنّ  القاضي يرى قد: الضارة بالبيئة األنشطة وقف -2

 امللوث، النشاط تنظيم بإعادة فيحكم منها، التخفيف األقل على أو األضرار بعض لتجنب التقنية

 انبعاث من للتقليل باملنشأة اخلاصة اجلدران على عوازل وضع املثال سبيل على األمر يتطلب كأن

  .33لآلالت واملزعجة الصاخبة األصوات

 األنشطة وقف مدلول أن ذلك وقائية، إجراءات تعترب ا�أل محاية أكثر اإلجراءات هذه مثل

 يتمثل قد كما له، املؤقت املنع أو للنشاط النهائي الوقف يف يتمثل ومرن واسع مدلول املشروعة غري

 .34هتنظيم إعادة يف
                                                 

  .2001لسنة  77املتعلق بالنفايات، مراقبتها وإزالتها، ج ر  19- 01 القانون من 23 و 04 ملوادا - 31
  .، املرجع السابق19-01 القانون من 27 املادة - 32
  .176حسونة عبد الغين، املرجع السابق،ص  - 33
  168 ، ص املرجع السابقبوفلجة عبد الرمحان،  - 34
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 أصحاب بإلزام التلقائي األمر صالحية للقاضي 10-03 القانون من85  املادة خولت لقدو 

 طائلة حتت وذلك األضرار، من مبزيد مستقبل تتسبب ال حىت م�نشاطا تنظيم بإعادة امللوثة املنشآت

 .ذلك بطلب املتضررين يبادر مل لو حىت تأخري يوم كل عن التهديدية الغرامة

  :البيئي التلوث ألضرار العيني بالتعويض الحكم موانع: ثانيا

 العيين التعويض طرق أفضل عليه كان ما إىل احلال إعادة خاصة العيين التعويض يعد 

 يفضل الغالب ويف تفاقمه، أو يدهاتز  دون حيول أو البيئي الضرر لةاز إ إىل يؤدي أنه إذ البيئية، رالألضر 

 اليت العقبات من العديد القاضي يصادف إذ ممكنا، دائما ليس به التعويض أن غري به، احلكم القضاة

  :مها نوعني على هي العقبات وهذه العيين، التعويض وبني بينه لتحول

 عند القاضي تصادف أن ميكن اليت القانونية العقبات أول :العيني بالتعويض الحكم صعوبة -1

 صورته، كانت أيا العيين بالتعويض احلكم من متنعه واليت، التلوث راأضر  عن التعويض لطريقة حتديده

   .35ممكنا يكون أن العيين بالتعويض للحكم يشرتط إذ مستحيال به القضاء كون يف تتمثل

 هدم أو زوال إىل تؤدي اليت البيئية رااألضر  بعض هناك أن إذة، مادي كونت قد واالستحالة

 أو حيوانية فصيلة آخر على القضاء كحالة ،اسرتجاعها معها ميكن ال �ائية بصورة طبيعي عنصر

 .نباتية

 ما إىل احلال إعادة املشرع يفرض حيث التمويل، ضعف بسبب االستحالة تكون قد كما

 يؤدي مما، 36للملوث االقتصادية تاالقدر  حدود يف البيئي الضرر يف املتسبب نفقة على عليه كان

                                                 
  .179، املرجع السابق،ص حسونة  عبد الغين - 35
  . 10- 03 القانون من 06/5 املادة - 36



 دراسات القانونية و السياسيةــــبل للـــستقـــمجلة الم

 النطاق والعقبات: احلماية القضائية للحق يف بيئة سليمة

 لمسانتجامعة –أحمد داود رقية    : الدكتورة 

 

 
16 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

 ،عليه كان ما إىل احلال إعادة إمكانية من اجلسيم الطابع ذات البيئي التدهور حاالت جا إخر  إىل

 مما ،نفقا�ا تتحمل أن امللوثة للمنشأة ميكن الذي البسيط التدهور حاالت على فقط ليقتصر األمر

ضد أخطار  التأمني نظام يف احلال هو كما احلال إعادة لتمويل مكملة بدائل إجياد إىل ا�ال يفتح

 .37الثلوث

 سبيل يف قانوين عائق تشكل اليت ،العامة املصلحة بفكرة القضاء يصطدم :العامة المصلحة -2

 النشاط إ�اء أو التلوث مصدر املنشأة أو املبىن لةابإز  يقضي أن من فتمنعه العيين، بالتعويض احلكم

 .38للبيئة امللوث العام

 عليها اإلبقاء الضروري من يكون واليت، عامة منشأة أو مبىن مصدره التلوث يكون فعندما

 أن القاضي على حيظر فإنه ،تار ااملط أو كاملستشفيات اجتماعيةو  اقتصادية أمهية من متثله ملا ار نظ

 وإخالال اضطرابات من ذلك يسببه ملا تالفيا، فيها العمل بوقف يأمر أن أو يصدر أمرا باإلزالة

 .النقدي بالتعويض النطق إال القاضي أمام يكون وال ،العامة باملصلحة

 العقبات، من بالعديد يصطدم امللوث للنشاط النهائي بالوقف القاضي احلكم صدور كما أن

 صارخا انتهاكا يعد مما ،لإلدارة قانونا املخولة االختصاصات يف القضاء تدخل يف ألوىلا العقبة تتمثل

 يف يقضي أن له املدين القاضي كون يف الثانية العقبة تتمثل حني يف السلطات، بني الفصل ملبدأ

 منشآت ا�أ على تصنيفها مت امللوثة النشاطات بعض أن ومادام ،اختصاصه يف تدخل اليت املنازعات

                                                 
  . 176حسونة عبد الغين، املرجع السابق،ص  -  37

  871املرجع السابق ص  حواس، حممد سعد عطا - 38
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 بالتايل ،واإلغالق الفتح بأحكام يتعلق فيما اإلداري للقانون كامال خضوعا ختضع جيعلها ما ،مصنفة

 .39اإلداري القاضي اختصاص يف تدخل بسببها تنشأ اليت املنازعات فإن

 يستحيل اليت املخالفة أثار إلزالة اجلزاء هلذا يلجأ :البيئي للضرر40النقدي التعويض :الفرع الثاني

 اليت املاشية وفاة إىل تلوثها يؤديالنهر ف يف السامة باملبيدات يلقي كمن ،عنها الناجم الضرر حمو

  .منها تشرب

 النقدي التقدير إطار ويف العيين، التعويض إال يصلحها ال ةالبيئي راضر األ طبيعةكما أن 

 الصعوبات من العديد اأوجد ومداها الطبيعة ، كما أن تلك)أوال(أسس عدة الفقه اقرتح البيئي للضرر

  .)ثانيا(41عنها للتعويض املناسب األسلوب لتقرير

 الفقهإال أن  نقديا، البيئية رااألضر تقدير  صعوبة رغم :البيئي الضرر عن التعويضقيمة  تقدير: أوال

 .هاتعويض يف تساعد أساليب حتديد اجتهد يفقد 
 أو تلوثت اليت الطبيعية للثروة اإلحالل تكاليف أساس على يقوم :البيئي للضرر الموحد التقدير -1

 األصل من حيث هلا ليست طبيعية وعناصر لثروات نقدي تقدير بإعطاء سمحي أنه حيث أتلفت،

  .لعناصراو  الثروات هلذه قيمة إلعطاء هام أسلوب تعترب الطريقة فهذه ذلك وعلى جتارية، قيم

                                                 
  .174عبد الرمحان، املرجع السابق، بوفلجة  -  39

 مل ما التزامه، تنفيذ عن الناجم الضرر بتعويض عليه حكم عينا االلتزام ينفذ أن املدين على استحال إذا :"املدين القانون من 176 املادة تنص -  40

  ".التزامه تنفيذ يف املدين تأخر إذا كذلك احلكم ويكون فيه، له يد ال سبب عن نشأت التنفيذ استحالة أن يثبت
  .175بوفلجة عبد الرمحان، املرجع السابق، ص  - 41
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 املياه، تلويث خمالفة الرتكابه مقاول على باإلدانة الفرنسي القضاء حكم فقد لذلك وتطبيقا

 25ب املقدرو  احلادث للضرر الكامل بالتعويض وإلزامه كغرامة رمزي واحد فرنك مبلغ بدفع وإلزامه

  .42فرنسي فرنكألف 

 والثروات العناصر أن اعتبارها يف تأخذ مل أ�ا حيث للنقد النظرية هذه تعرضت فقد وباملقابل

 يصعب جدا خاصة طبيعة ذات معطيات وهي ،البيئية وظائفها ضوء يف تقدر أن جيب الطبيعية

 .43نقدا تقديرها

 للعناصر مشرتكة قيمة حتدد قانونية جداول إعداد من خالل :البيئي للضرر فياالجز  التقدير -2

 من كل معاقبةك،البيئي ا�ال يف املختصون �ا يقوم علمية ملعطيات وفقا حسا�ا ويتم ،الطبيعية

 من تااهلكتار  عدد أساس على حسا�ا يتم ،مةابغر  احلرق بطريق الغابات على يتعدى أو يقطع

  .44احملرتقة األشجار

 إثبات ،البيئي الضرر تقدير عند دائما يصعب أنه حيث ،النقد من أيضا النظرية هذه تسلم مل

 جتديد تكفل ال اأ� إىل باإلضافة بالتلوث، إصابتها قبل الطبيعية العناصر عليها كانت اليت احلالة

 مبلغ بقبض يكتفي أن ميكن التعويض من فاملستفيد التلوث، من أصيب الذي الطبيعي العنصر

  .املصاب الطبيعي العنصر إحالل شأ�ا من بأعمال القيام دون التعويض

                                                 
  .176 ، صنفسه بوفلجة عبد الرمحان،املرجع - 42
 والتوزيع، للنشر اجلديدة اجلامعة دار الدولية، واالتفاقيات القانونية األنظمة يف سةدرا :البيئية رااألضر  تعويض آليات قنديل، السيد سعيد - 43

  42 ص ،2004 اإلسكندرية،
  .176عبد الرمحان، املرجع السابق، ص بوفلجة  - 44
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 منفرد كأساس ا�بذا تصلح ال السابقتني النظريتني من كل  فإن ،بيانه تقدم ما على وبناءا

 سوى اعتبارها يف تأخذ مل كالمها أن حيث األخرى، على إحدامها تفضل وال البيئي، الضرر لتقييم

 اليت العوامل كل مراعاة جيب حيث هلا، البيئية القيم إىل النظر دون ،البيئية للعناصر االقتصادية القيمة

 .الفين باملعىن البيئي الضرر عن التعويض تقدير عند بيئي أو اقتصادي تأثري هلا يكون قد

 تطبيق إمكانية تطرح الطريقتني، من ألي الفنية الصعوبات على بغية التغلبو  ذلك، كل وإزاء

 استشارية هيئات حىت أو متخصصني خرباء طريق عن إعدادها يتم أن بشرط اجلداول نظام

 مالئمة سلطة القضاة إعطاء الطريقة هذه فعالية لضمان كما جيب البيئي، ال�ا يف متخصصة

 نصت اليت األضرار بشأن نزاع طرح إذا املختلفة ا�معطيا ضوء يف حالة كل حسب التعويض وتقدير

 القاضي فأن النفطي التلوث عن النامجة األضرار أو النووي التلوث عن النامجة األضرار سواء عليها

 قيمة لتحديد تقديرية سلطة له وكذلك حسابية، مقاييس وفق قانونا حمددة معايري أمام نفسه جيد

  .االتفاقيات يف عليه املنصوص احلد يتجاوز ال مبا الضرر

 فيما10-03 قانون البيئة من 58 املادة استنادا إىل املعايري نفس اجلزائري القانون اعتمد قدلو 

 حتمل اليت السفينة مالك: "على أنه تنصواليت  احملروقات، بواسطة التلوث عن النامجة األضرار خيص

 احملددة القيود و الشروط وفق التلوث عن ناتج صب أو تسرب أي عن مسئول احملروقات من شحنة

   .45"تاحملروقا بواسطة التلوث عن النامجة األضرار عن املدنية املسؤولية حول الدولية االتفاقية مبوجب

                                                 
املرسوم الرئاسي رقم  مبوجبالزييت  التلوث أضرار عن املدنية املسؤولية بشأن الدولية لالتفاقية املعدل 1992 عام الربوتوكول علىاجلزائر  صادقت - 45

  25ج ر ،  1992على بروتوكول عام  ، املتضمن املصادقة1998-04-18املؤرخ يف  98/123
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 النقدي التعويض صعوبة الفقه يرجع :إشكاالت تقدير قيمة التعويض النقدي للضرر البيئي: ثانيا

 ميكن ال عامة أشياء هي التلوث بسبب الضرر حلقها اليت البيئة عناصر أن إىل، البيئية راألضر 

 دائرة عن خترج أل�ا قيمة أي األحيان أغلب يف متثل فلن مث ومن ملكيتها، ادعاء أو عليها االستيالء

  . 46للتعويض قابال اضرر  يشكل إتالفها أن إنكار إىل للبيئة امللوثني يدعو ما وهو التعامل،

 مت فلو، نقدا تقديره إمكانية بعدم طويلة ملدة اصطدم البيئي بالضرر فااالعرت  فإن لذلك

 يف مسكية ثروة من تدمريه مت ما إىل باالستناد يتم هل الضرر، تقييم يتم فكيف مثال النهر مياه تلوث

 اليت اخلسارة مدى يف أم امللوثة؟ املواد من النهر لتنظيف اختاذه سيتم اليت الوسائل قيمة يف أم النهر؟

   النهر؟ يف الصيد من ينتفعون الذين بالصيادين حلقت

 تقدير عن يعجز عندما القاضي فإن وٕاال تقديره، إمكانية يستلزم البيئي بالضرر فافاالعرت 

 وحرية تردد عن عربي وهو دع،ار  غري رمزي آخر حكم أي أو واحد دينار مببلغ حيكم فّإنه الضرر ذلك

  .تقديره عليه يصعب الذي الضرر ءاإز  القاضي

 إذا أنه بينها من تااعتبار  لعدة عنها التعويض جيب البيئية رااألضر  بأن الفقه معظم أقر لذلك

 ممارسة يف التمادي على امللوثني ويشجع كبري تدهور إىل سيؤدي ذلك فإن عنها التعويض يتم مل

 راباألضر  تقاس ال جتعلها رااألضر  هذه خصوصية إن أخرى جهة ومن دع،ار  دون امللوث نشاطهم

 هي رافاألضر  ولذلك خاصة، ملكية مملوكة أشياء على االعتداء حملها يكون أن ميكن اليت التقليدية

  .47اأيض خاص بشكل معها التعامل يقتضي خاصة طبيعة ذات بطبيعتها

                                                 
  197 ص سابق،ال رجعامل حواس، حممد سعد عطا - 46
  .81و  80 حممد، املرجع السابق، ص رمحوين -  47
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إن القضايا اخلاصة حبماية البيئة يف القضاء اجلزائري قليلة جداً، وهذا راجع لعدة أسباب منها 

املنازعات البيئية لكو�ا منازعات ذات طابع تقين متشعب، حتتاج انعدام تكوين وختصص القضاة يف 

  .48إىل خربة املختصني الذين يستعني �م القاضي للفصل يف النزاع

 ،عنه املرتتبة واآلثار طبيعته إىل بالنظر البيئي الضرر يطرحها اليت القانونية املشكالت إن :الخاتمة

 هذا أن ذلك إىل ضفأ البيئية، ضراراأل كافة وإصالح لتغطية الكالسيكية النظريات قصور إىل أدت

 ضرار األ من النوع

 وتنوع املدنية املسؤولية لقواعد الشمويل الطابع رغم أن ذلك وانعكاسا�ا، أثارها بكافة اإلملام يصعب

 أسسها

 لقواعد العالجي ثرألا إىل ذلك سبب إرجاع وميكن البيئية، ضراراأل إلصالح كافية غري فهي

 ةاملدني املسؤولية

  .ضراراأل وقوع بعد إال تطبيقها ميكن ال يتال

 بإرادة يكن مل ولو حىت البيئي التوازن من ينال أن شأنه من ما كل التلوث أصبح فلقد

 حتقق أساس على تقوم واليت الالخطئية املسؤولية نظرية اعتمدت ذلكل ونتيجة خبطئه، أو اإلنسان

 تطبيق جتنب أو استبعاد معناه ليس املوضوعية بالنظرية األخذ أن على اخلطأ، إىل النظر دون الضرر

  .معني تطبيق نطاق منهما لكل ألن وذلك ،اخلطأ نظرية

ر ااألضر  عن التعويض يف التقصريية املدنية املسؤولية نظام مسامهة أنب مما ميكن من القول

 هذه مع تتناسب حديثة بآليات وتدعيمه إصالحه يستوجب األمر جدا، حمدود يبقى، البيئية
                                                 

  .84دباخ فوزية، املرجع السابق، ص  - 48
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، باإلضافة إىل للقضاة التدرييب الربنامج يف البيئي القانون مادة إدراج، ناهيك عن ضرورة اخلصوصيات

  49.اإلنسان حقوق مفاهيم من كمفهومسليمة   بيئة أمهية إرساء احلق يف

  :قائمة المراجع

  :المؤلفات والرسائل العلمية: أوال

 سلسلة ،النيابية اإلنسان حقوق جلنة، اإلنسان حلقوق الوطنية اخلطة، سليمة بيئة يف احلق -

  .2008الثاين تشرين 20 يف بريوت، اخللفية الدراسات

بوفلجة عبد الرمحان، املسؤولة املدنية عن األضرار البيئية ودور التأمني، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  -

  .2015/2016، جامعة تلمسان، علوم، يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية

   .لعدد الثاينا، جملة جيل حقوق اإلنسان، دور القضاء املدين يف محاية البيئة، دباخ فوزية -

 والتوزيع، للنشر اخللدونية دار تعويضه، وآليات البيئي للضرر القانوين النظام لة،يمج محيدة -

  . 2011ئر،ااجلز 

 البحوث جملة، االحتياط ومبدأ املدنية املسؤولية ثوابت بني البيئية ضراراأل إصالح ،مجيلة محيدة -

 العدد ،جامعة تيارت، خمرب البحث يف تشريعات محاية النظام البيئي ،البيئية التشريعات يف العلمية

  .2016 ،السابع

حسونة عبد الغين، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة  -

  .2013، 2012الدكتوراه علوم يف احلقوق، ختصص قانون أعمال، كلية احلقوق، جامعة بسكرة،  

                                                 
  2008الثاين تشرين 20 يف بريوت، اخللفية الدراسات سلسلة /النيابية اإلنسان حقوق جلنة، اإلنسان حلقوق الوطنية اخلطة، سليمة بيئة يف احلق -49
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 يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة، الوطين و الدويل التشريع يف السليمة البيئة يف احلق ،فاطنة طاوسي -

  .2014/2015، ورقلة جامعة ،احلقوق كلية  ،العامة واحلريات اإلنسان حقوق :ختصص  احلقوق

 ،1ط  ،دائرة املكتبة الوطنية ،احلماية القانونية للبيئة يف اململكة األردنية اهلامشية، ماهر حممد املومين -

   .عمان، األردن 2004

يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون العام،  البيئية األضرار تعويض آليات ،رمحوين حممد -

  .2016، 2015، 2ختصص قانون البيئة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 

 اجلديدة، اجلامعة دار العام، الدويل القانون ضوء يف اجلماعية احلقوق العطا، أبو صاحل رياض -

   .2009 مصر،

 اإلشارة مع اإلنسان حقوق إطار يف للبيئة الدولية احلماية، لعبيدي األزهرو  بشري جتاين فطحيزة -

، كلية احلقوق 2015 جانفي 10 عدد ،والسياسية القانونية العلوم جملة ،القانونية املستجدات لبعض

  .بالوادي جامعةوالعلوم السياسية، 

 وقوانني املدين القانون بني إصالحه وصعوبات ضاحمل البيئي الضرر، خرية طالبو  خبالد عجايل -

  .2016 السابع العدد البيئية التشريعات يف العلمية البحوث لةجم، البيئة محاية

 اجلديدة، اجلامعة دار البيئي، التلوث راأضر  عن املسؤولية ءاجز  حواس، حممد سعد عطا -

  .2011 مصر، اإلسكندرية،

 دار لتحكيم،، االتنفيذ، اخلصومة واإلدارية املدنية ءاتااإلجر  قانون شرح يف الوسيط صقر، نبيل -

  . 2008ئر،اجلزاوالتوزيع،  والنشر للطباعة اهلدى
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 العام القانون يف هاالدكتور  لنيل رسالة احلدود، عرب التلوث عن الدولية املسؤولية ح،ا مر  علي بن علي -

  .2007، 1ئرااجلز  ،جامعة احلقوق ،كلية

 واالتفاقيات القانونية األنظمة يف سةدرا :البيئية رااألضر  تعويض آليات قنديل، السيد سعيد -

  .2004 مصر، اإلسكندرية، والتوزيع، للنشر اجلديدة اجلامعة دار الدولية،

  :النصوص القانونية :ثانيا

- 07املعدل واملتمم بالقانون  1975سبتمرب  26املوافق  1395رمضان  20املؤرخ  58-75األمر رقم  -

 .2007 لسنة 31ج ر ، 2007ماي  13املؤرخ يف  05

 جويلية 20 بتاريخالصادر  ،املستدامة التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق 03/10 رقم قانونال -

  2003لسنة  43، ج ر 2003

  .2001لسنة  77مراقبتها وإزالتها، ج ر و املتعلق بالنفايات  19-01 رقم القانون -

على بروتوكول عام  املتضمن املصادقة ،1998-04-18املؤرخ يف  98/123املرسوم الرئاسي رقم  -

ج ر ، الزييت التلوث أضرار عن املدنية املسؤولية بشأن الدولية لالتفاقية املعدل  الربوتوكول على 1992

  .1998 لسنة 25
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  شروط منح براءة اإلخرتاع وفق التشريع اجلزائري

   المركز الجامعي بريكة  نبيل ونوغي : الدكتور 

  

  2019/06/02: تار�خ�القبول   2019/01/10: تار�خ�املراجعة  2018/12/19 :استالم�املقالتار�خ�

  

  :الملخص

عرف اإلنسان منذ القدم ضرورة محاية املبدعني واملخرتعني، وتشجيعهم بأن ضمن هلم ا�تمع محاية        

وأصبحت   حقوقهم املادية واملعنوية املرتتبة عن اخرتاعا�م، لذا أنشأت براءة االخرتاع كأداة هلذا الغرض

وسيلة للحماية وإقرار احلقوق ألصحا�ا وهذا كله من أجل محاية واالعرتاف بنتاج الفكر اإلنساين، وتعود 

فكرة محاية االخرتاع واملخرتعني إىل ما قبل امليالد إىل أن اإلطار القانوين الفعلي هلا عرف منذ اتفاقية باريس 

اتفاقيات، أخرها اتفاقية تربيس اليت عنيت باجلوانب حلماية امللكية الصناعية، وتلتها عدة معاهدات و 

التجارية لعناصر امللكية الفكرية، ما جعل بكثري من الدول إىل حتيني وتعديل تشريعا�ا وفق مبادئ وأسس 

  . 03/05هذه االتفاقية، ومن بينها املشرع اجلزائري الذي عدل قانون براءة االخرتاع بالقانون 

  . لكية الصناعية، براءة االخرتاع، احلماية، اإلطار القانوينامل: الكلمات المفتاحية
Abstract:     Human connu depuis l'Antiquité la nécessité de protéger les créateurs et 
inventeurs et les encourager à l'intérieur de leur communauté pour protéger leurs 
conséquences physiques et morales pour leurs inventions, il a donc mis en place un brevet 
comme un outil à cet effet, et est devenu un moyen de protection et la reconnaissance des 
droits à leurs propriétaires tout cela dans le but de protéger et de reconnaître le fruit de la 
pensée humaine, et de soutenir l'idée de protéger invention et les inventeurs à ce que la 
Colombie-Britannique au cadre juridique réelle est connue depuis la Convention de Paris pour 
la protection de la propriété industrielle, et a été suivie par plusieurs traités et conventions, 
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plus récemment accord Terpas qui signifiait aspects commerciaux des éléments de propriété 
intellectuelle, comme la plupart des Etats à faire pour mettre à jour et de modifier sa 
législation en conformité avec les principes et les fondements de la présente Convention, y 
compris le législateur algérien a modifié la loi sur les brevets 05/03 loi. 

  

  :مقدمة

إن جممل إحصائيات ومؤشرات التنافسية اليت تعدها هيئات وطنية و دولية خمتلفة، واليت تعد       

براءة االخرتاع للداللة على إمكانيات دولة ما أو شركة أو مؤسسة يف اجلانب التكنولوجي، ومدى 

يف بناء تدرجها يف سلم التطور التكنولوجي بصفة عامة والذي ما أدى �ذا األخري إىل لعب دور كبري 

احلضارة احلديثة، وكان السبب يف كل التحوالت اجلذرية يف مجيع ا�االت ما أدى إىل تغيري 

ا�تمعات التقليدية إىل جمتمعات صناعية حديثة مهها التمسك بالتكنولوجيا والرقي �ا، واملالحظ أن 

ن العلمي والتقين؛ ولكن براءة االخرتاع تعترب مؤشر لقياس نتائج ونفقات  البحث والتطور يف امليدا

هنا ميكن أن نقول ملاذا اختريت براءة االخرتاع بالذات دون غريها من عناصر امللكية الصناعية 

  األخرى ؟ 

يكفي مفهوم براءة االخرتاع وخصائصها واملعلومات املتعلقة �ا باإلجابة عن هذا التساؤل نظرا    

إدارية، تقنية، فنية، قطاعية علمية (لغىن وثيقة طلب براءة االخرتاع باملعلومات املختلفة 

الوقت  ، واليت تشكل قاعدة بيانات ومعطيات هامة يسهل الوصول إليها يف نفس)إخل...وتكنولوجية

و استخدامها يف التحاليل االقتصادية باخلصوص، وقد أثبتت الكثري من الدراسات السابقة فعالية 

  .ودقة النتائج املتوصل إليها من خالل استخدام معطيات براءة االخرتاع

فز ونظرا للدور احملوري واهلام اليت تقوم به براءة االخرتاع يف محاية االخرتاعات، ولعب دور احمل       

على عملية االخرتاع التكنولوجي ككل، لذ سنحاول هنا التطرق إىل كل اجلوانب املتعلقة برباءة 
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االخرتاع بغية إعطاء نظرة على أمهية براءة االخرتاع يف التطور التكنولوجي ومدى أمهية استخدام 

صر من عناصرها ويف معطيا�ا ونتائجها للتأثري على التكنولوجيا عامة العتبار أن براءة االخرتاع عن

 .بعض األحيان تكون من أهم هذه العناصر وأنشطها

وانطالقا من الشروط اليت وضعها املشرع اجلزائري سواء املوضوعية منها أو شكلية، لنا أن        

نتساءل حول إمكانية اعتبار هذه الشروط اليت وضعها املشرع تتمتع بالقدرة الكافية على إقرار احلماية 

هل يمكن اعتبار الشروط الموضوعية والشكلية وبعبارة أخرى ؛ للمخرتعني وأعماهلم أم ال؟لالزمة ا

المتعلقة ببراءة االختراع والتي وضعها المشرع الجزائري كفيلة بتحقيق الحماية الالزمة لألعمال 

  : ومن أجل التفصيل يف هذه الدراسة نتطرق للتايل؛ اإلبداعية والمخترعين ؟

إن الفكرة اجلديدة اليت يتوصل إليها املخرتع، حتمى برباءة  :فهوم براءة االختراعم: المحور األول

  .اخرتاع قانونية، لذا سنبني تعريف براءة االخرتاع ونذكر طبيعتها القانونية

إن براءة االخرتاع جاءت كحتمية الخرتاع ما، والذي يعترب كشف تعريف براءة االختراع  : أوال

معروفا بذاته أو بالوسيلة إليه، فهو جهد بشري عقلي وعملي، يثمر يف القناع عن شيء مل يكن 

يف قطاع من  1النهاية إجنازا جديدا مفيدا لإلنسانية ويضيف إىل رصيدها ما يسد حاجة وحيقق أمال،

القطاعات اليت ترتكز عليها احلياة يف أحد امليادين النشطة، لذا فإن عمل اإلنسان الذي يؤدي إىل 

كما عرفه كذلك  ، وحتقيق اإلبداع الناجم عن عمل اخرتاعي  لإلنسان فهو اخرتاع،اكتشاف جديد

                                                 
  .22ص ، 2000الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  :صالح زین الدین - 1
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تسمح عمليا بإجياد  فكرة ملخرتع: "على أنه 07-03من األمر  1ف  02املشرع اجلزائري يف املادة 

  . 2"حل ملشكل حمدد يف جمال التقنية

ولقد تطرقت جل التشريعات الوطنية واملعاهدات واالتفاقيات واملؤمترات الناظمة ملوضوع براءة   

  :          االخرتاع والفقهاء إىل إعطاء تعريف لرباءة االخرتاع فنجد يف هذا الصدد مايلي

ول له وحده براءة االخرتاع رخصة محاية مينحها املشرع للمخرتع على اخرتاعه، يثبت �ا ملكيته وخت  

دون غريه حق استغالل براءة اخرتاعه والتصرف فيه بكل طرق االستغالل والتصرف طوال مدة 

  . 3احلماية اليت كفلها له القانون وعلى الوجه احملدد هلذا االستغالل

كما عرفت على أن براءة االخرتاع هي شهادة تعطى من قبل الدولة ومتنح مالكها حقا حصريا 

وجند كذلك أن براءة االخرتاع هي الوثيقة اليت   4ع الذي يكون موضوعا هلذه الرباءة،باستثمار االخرتا 

متنحها اإلدارة للشخص الذي أجنز اخرتاعا شريطة أن يكون قد استوىف كافة الشروط القانونية 

  . 5 الضرورية لصحة االخرتاع

االخرتاع شأنه يف ذلك شأن لقد تطرق املشرع اجلزائري لتعريف براءة   :تعريف القانون الجزائري.1

وثيقة تسلم حلماية "غالبية التشريعات الوطنية اليت عنيت �ذا املوضوع على أ�ا  غالبية املشرعني يف

  . 6" االخرتاع

                                                 
ر .ج(المتعلق ببراءة االختراع  2003یولیو سنة  19الموافق ل  1424جمادى األولى عام  19المؤرخ في  07-03ألمر  -2

   . الجزائري) 2003- 07-23المؤرخة في  44
  .13ص، 2005حقوق حاملى براءات االختراع ونماذج المنفعة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، :یسریة عبد الجلیل - 3
األولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، الطبعة -دراسة مقارنة- الملكیة التجاریة والصناعیة  :علي ندیم الحمصي - 4

  . 232ص، 2010والتوزیع، بیروت، 
  . 18ص  ،2003، ابن خلدون للنشر، وھران،-الحقوق الفكریة-الكامل في القانون التجاري : فرحة زواوي صالح - 5
  .المتعلق ببراءة االختراع الجزائري 07-03من األمر  02ف  02المادة  - 6
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ينص القانون الفرنسي على أن كل اخرتاع ميكن أن يكون موضوع لسند :تعريف القانون الفرنسي.2

ية، واليت متنح لصاحبه حق االستغالل االستثنائي، ففي املادة ملكية صناعية متنح من طرف اهليئة الرمس

L611-1  حددت االخرتاعات اجلديدة املستحقة للرباءة  1999من قانون امللكية الفكرية لسنة

من نفس القانون  L611-10بتلك اليت تتضمن نشاط اخرتاعي وقابل للتطبيق الصناعي، أما املادة 

براءة االخرتاع سند مللكية صناعية ممنوحة من طرف مصلحة عمومية تسمح ملالكها احتكار " فتعرف 

االستغالل املؤقت، وهي سالح هجومي ودفاعي حتت تصرف املبدعني واملؤسسات ميكن بيعها أو 

  " إىل الورثة متنح كرتخيص استثنائي أو تعطى كرهن حيازة، التنازل عنها بدون مقابل، تنقل

وحيق ملالك الرباءة تقرير من الذي جيوز له أو ال جيوز له االنتفاع باالخرتاع املشمول بالرباءة خالل    

مدة محايته، وكذلك جيوز له التصريح ألطراف أخرى أو الرتخيص هلا باالنتفاع  باالخرتاع وفقا 

خر ويصبح بذلك املالك اجلديد، لشروط متفق عليها، كما جيوز له بيع حقه يف االخرتاع لشخص آ

وعند انتهاء مدة الرباءة يؤول االخرتاع إىل امللك العام، ويبطل احلق الستئثاري للمخرتع ويصبح لكل 

  .أحد له غاية من استغالل هذا االخرتاع أن يستغله بدون الرجوع للمخرتع األول صاحب احلق عليه

متنحها الدولة بواسطة هيئات عمومية خمتصة  ونعرف براءة االخرتاع على أ�ا الشهادة اليت   

للمخرتع كي يثبت له حق احتكار استغالل اخرتاعه ماليا وملدة زمنية حمدودة ويف ظروف معينة 

وبذلك فهي متثل املقابل الذي تقدمه الدولة وا�تمع ككل للمخرتع تقديرًا �هوده الشخصي ويصبح 

ويستطيع االستفادة منه ماليا بنفسه مباشرة  7خرتاع،له حق خاص مطلق جامع ومانع قانونا على اال

 أو التنازل عنه لغريه، وبراءة االخرتاع عبارة عن مال منقول معنوي جيوز التصرف فيه بنص القانون

                                                 
مقال حول براءة االختراع مؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات و الدولة، الموقع اإللكتروني : الطیبدویس محمد  - 7

  .  WWW.DOUIS.FR.EEللمعني،
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هذا أن براءة االخرتاع آلية متثل حق املخرتع ومقابل قدمه له ا�تمع نظري جمهوده العقلي الفكري 

موس ف �ا يستطيع محاية اخرتاعه عن طريق التوجه من أجل فرض والذي ترمجه إىل واقع مل

  عقوبات رادعة على كل من يقوم باستغالل اخرتاعه أو نقله، أو استخدامه، دون موافقة صاحبه

والذي يتوجب عليه القيام بإجراءات ضرورية وفقا للتشريعات املعمول �ا يف كل دولة، وأن يقوم 

للتأكد من نية وجدية صاحب االخرتاع يف احملافظة واالستفادة من بدفع رسوم نظري هذه اخلدمة 

رسوم التسجيل رسوم احملافظة على الرباءة و رسوم تدفع يف (اخرتاعه، هذه الرسوم القانونية تكون إما

، وحتدد هذه الرسوم بصفة قبلية يف القانون وتأخذ منحى تصاعدي أي تزداد )حالة الرباءة اإلضافية

سنة، لكن هذا ال مينع الدولة إذا ما  20وتدفع طيلة سنوات الرباءة واملقدرة ب من سنة ألخرى 

اقتضت املصلحة الوطنية أن تأمر برتاخيص إجبارية سواء من حمض إراد�ا أو إذا تقدم شخص بكذا 

طلب هذا إذا كان صاحب الرباءة ال يستغل اخرتاعه أو يوجد نقص فيه ويكون ذلك وفق ضوابط 

  : يف القانون قانونية حمددة

 عدم استغالل االخرتاع أو النقص فيه من صاحب الرباءة ال يرجع لظروف تربر ذلك. 

 انتهاء املدة اليت جيب أن يستغل فيها صاحب الرباءة اخرتاعه. 

  التأكد من وجود املصلحة العامة اليت تربر ذلك. 

  التعاقد االختياريالتأكد أن صاحب الرباءة مل يسمح للغري باستغالل االخرتاع عن طريق. 

 8 وجوب مراعاة مصلحة صاحب الرباءة من الناحية املالية بتخصيص نسب له  .   

                                                 
إن نقص استغالل االختراع أو عدمھ یرتب إما التراخیص اإلجباریة والتي تثبت للغیر إذا ما طلب ھو ذلك، وإما (  - 8

تقدیم طلب من غیر فھنا مراعاة للمصلحة العامة تأمر الدولة بھا وتختار أي تراخیص وجوبیة وتقوم بصورة آلیة دون 

  )شخص تراه مناسبا لذلك
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وتستطيع الدولة ممثلة يف اهليئات املختصة أن متتنع عن منح براءة اخرتاع لطالبها خاصة ما إذا كان   

فظ للمخرتع ، هذا بشرط أن حتا)كالدفاع واألمن(االخرتاع يدخل ضمن قطاع حساس واسرتاتيجي 

  .على حقه املايل نظري جهود البحث والتطوير الذي قام به وهذا ما يسمى باالخرتاعات السرية

وال يعطى ألي خمرتع احلق اجتاه اجلميع ما مل يكن ميلك براءة اخرتاع، ويف هذه احلالة يستطيع أي  

مع العامة أن ال شخص آخر استغالل هذا االخرتاع ماليا ويف مقابل ذلك، فإن من مصلحة ا�ت

ميلك املخرتع حق دائم و أبدي على اخرتاعه، لذا فإن حق املخرتع مقيد من حيث الزمان بفرتة زمنية 

حمددة، يتالشى بعدها حق املخرتع يف استغالل اخرتاعه ماليا ويؤول بذلك إىل املصلحة العامة، 

لغري استعمال االخرتاع حمل وكذلك حق املخرتع مقيد باستثناءات نص عليه القانون صراحة فيجوز ل

الرباءة واستغالله دون الرجوع لصاحب الرباءة إذا كانت هذه األعمال لغرض البحث العلمي وحتضري 

األدوية ومستحضرا�ا، أو األعمال املنجزة يف إطار خاص وألغراض غري جتارية، أو استعمال االخرتاع 

  9.والبحرية  األجنبية  على منت سفن وبواخر وكل وسائل النقل اجلوية والربية

ينشئ سند براءة االخرتاع احلقوق املستحقة للمخرتع، : الطبيعة القانونية لبراءة االختراع: ثانيا

وجتعلها موضوع محاية قانونية لكو�ا سند وجود احلق يف االستغالل االحتكاري لالخرتاع ويف الوقت 

نفسه هو سند حلمايته وتعرب براءة االخرتاع عن رغبة املخرتع أو املالك حلقوق االخرتاع يف احملافظة 

أتية منه، وال يسري مفعوهلا إال بعد تاريخ منح الرباءة أو تاريخ تقدمي األولوية، عليه، وعلى احلقوق املت

ومن اجلانب القانوين األولوية تعطى للذي تقدم أوًال بطلب براءة االخرتاع حىت وإن مل يكن هو 

 املخرتع األول ألن املخرتع إذا باشر استغالل اخرتاعه فمعىن ذلك أنه باشر سرًا صناعيا، وليس له

                                                 
  . المتعلق ببراءة االختراع الجزائري 07- 03من األمر  12المادة  - 9
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حق امللكية الصناعية، حبيث جيوز لغريه أن ميارس ويستغل نفس االخرتاع مىت توصل إىل ذلك بصورة 

  .مشروعة

يعترب بعض القانونيني اآلخرين أن براءة االخرتاع عبارة عن عمل تتوفر فيه إرادتني متطابقتني لذا فإنه  

غية االستفادة منه صناعيا بعد عقد بني اإلدارة واملخرتع حبيث يقدم املخرتع اخرتاعه للمجتمع ب

انقضاء املدة القانونية للرباءة، ويف مقابل ذلك يضمن ا�تمع للمخرتع احلق يف احتكار استغالل 

االخرتاع و االستفادة املالية منه خالل مدة معينة، ويرتجم مبنحه الرباءة من اجلهة اإلدارية الوصية 

 . لشروط املطلوبةاملخولة ملنح براءات االخرتاع بعد استفاءه ل

كما توجد وجهة نظر أخرى تعترب بأن براءة االخرتاع عمل إداري حبث ومن جانب واحد حيث     

جيرب القانون اإلدارة على منح براءة االخرتاع مىت توافرت الشروط الضرورية لذلك دون أن يكون ذلك 

  . عقداً بني اإلدارة واملخرتع بل جمرد قرار إداري

فإن براءة االخرتاع هي سند قانوين رمسي مينح بناءاً على طلب يتقدم به املخرتع إىل  وجممل القول     

اهليئة الرمسية املعنية واملخولة قانونا لذلك الغرض، وبعد توافر مجلة من الشروط املطلوبة قانونا واليت متر 

 .   نني سارية املفعولمبراحل حمددة، وهذا بغية احتكار االستفادة من االخرتاع ضمن ما تسمح به القوا

حىت ميكن للمخرتع من استصدار براءة اخرتاع فيجب : شروط منح براءة االختراع: المحور الثاني

أن تتوفر يف اخرتاعه مجلة من الشروط وعليه أن يقوم بإجراءات قانونية بغية منحه براءة اخرتاع، وهذا 

  .تفاقيات الدولية ما ذهبت إليه جل التشريعات الوطنية وحثت عليه خمتلف اال

تعترب الشروط املوضوعية الركيزة األساسية العتبار االخرتاع  :الشروط الموضوعية لالختراع: أوال 

تتطابق هذه الشروط مع تلك اليت حدد�ا و ، حمال للرباءة فهذه الشروط ختص االخرتاع يف حد ذاته

املتعلق برباءة االخرتاع اجلزائري،  07-03، وكذا األمرOMPIاملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
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فالشروط الواجب توفرها يف االخرتاع لكي يستفيد من احلماية البد أن تكون له فائدة عملية وأن 

يبني عنصر اجلدة فيه، أي بعض اخلصائص اجلديدة غري املعروفة يف جمموعة املعارف املتوافرة يف جماله 

، وجيب أن يبني االخرتاع نشاطا "حالة التقنية الصناعية السابقة "طلح التقين، ويطلق عليها مص

ابتكاري ال ميكن ألي شخص له معرفة متوسطة يف ا�ال التقين استنتاجه، فيفرتض يف الباحث يف 

فك شفرة براءة االخرتاع أن يكون واسع االطالع ملماً بأدبيات العلم الذي يبحث فيه وما حوله من 

   10.موضوعات

بداهة جيب أن يكون هنالك اخرتاع تطبق عليه املواصفات : وجود اختراع قانوني: شرط األولال .1

املميزة لالخرتاع فيكون يتضمن ابتكارا أو إبداعا يضيف قدرا جديدا إىل ما هو موجود من ذي قبل، 

ا أو طريقة صناعية، أو تطبيقات جديدة لطرق صناعية معروفة من قبل، وقد يكون االخرتاع متعلق

 .    بناتج صناعي جديد متميز عن غريه من األشياء

فاالخرتاع فكرة ملخرتع " املتعلق برباءة االخرتاع اجلزائري  07-03من األمر  02فوفق املادة       

، فهذا االخرتاع يشمل جانب نظري وآخر "تسمح عمليا بإجياد حل ملشكل حمدد يف جمال التقنية 

          عملي تطبيقي، فعلى املخرتع تنفيذ أفكاره يف الواقع على شيء ملموس، أو على طريقة حديثة

  .   11 و يكون خمتلفا على االكتشاف أو اإلبداع أو على أمور أخرى متشا�ة

إضافة على هذا جيب أن يكون هذا االخرتاع واليت تنطبق عليه هذه املواصفات قانوين ومعناه عدم  

عدة خروج االخرتاع من دائرة اإلبراء، فهناك بعض االخرتاعات ال ميكن منح براءات االخرتاع عليها ل

                                                 
 ،2003كیف تكتب وتفسر براءة االختراع، الطبعة األولى، منشأة المعارف، اإلسكندریة، : سینوت حلیم دوس -  10

  .  107ص
  .  65ص، 1983الملكیة الصناعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  : عباس حلمي المنزالوي - 11
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، ومحاية للمصلحة العامة والنفع العام وميكن أن حنصرها )أمنية، اجتماعية، إنسانية، أخالقية(ظروف 

  : يف مايلي

  األنواع النباتية أو األجناس احليوانية وكذلك الطرق البيولوجية احملضة للحصول على نباتات أو

 .حيوانات

  العلمي، الثقايف، الرتفيهي، التزييين  كل ما يتعلق باخلطط واملناهج واملنظومات ذات الطابع

 .والرياضي

 مناهج التعليم واإلدارة  و كذا طرق عالج اإلنسان و احليوان وكل مناهج التشخيص. 

    تقدمي املعلومات النظرية و برامج احلاسوب. 

 االخرتاعات اليت يكون تطبيقها ونشرها خمالً باألمن العام وحسن األخالق. 

 استغالهلا مضرا بصحة اإلنسان واحليوان و النبات ويشكل خطراً  االخرتاعات اليت يكون

 .جسيما على البيئة بصفة عامة

وحيتوي اتفاق الرتيبس على عبارات حمددة حول األثر احملتمل لالخرتاع على البيئة، حيث يسمح    

  .  12 للدولة العضو صراحة يف أن تستبعد منح الرباءة لكي تتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة

 يشرتط ملنح الرباءة أن يكون جديدا مل يسبق نشره: أن يكون االختراع جديدا: الشرط الثاني.2

أو استعماله، أو سبق منح براءة عن ذلك االخرتاع، باعتبار أن  براءة االخرتاع  متنح لصاحبها 

                                                 
حقوق الملكیة الفكریة منظمة التجارة العالمیة والدول النامیة، ترجمة السید أحمد عبد الخالق و أحمد  :كارلوس م كوَریا -  12

  .81ص، 2000یوسف الشحات، دار المریح للنشر، السعودیة،
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مربر  احتكار استغالل الفكرة مقابل الكشف عنها للجمهور، أما إذا كانت معروفة من قبل انتفى

  .  13 إصدار الرباءة

وال يكفي أن يكون االخرتاع جديا يف موضوعه أو وسيلته، بل البد أن يكون جديدًا أيضا عند  

اإلفصاح عنه لدى اجلهة املختصة مبنح الرباءة، أي جيب أن يكون املخرتع قد احتفظ بسر اخرتاعه 

   . 14 ومل يقم بإذاعة ذلك السر إىل أحد قبل طلب الرباءة عنه من اجلهة املختصة

وحىت يكون االخرتاع  15تشرتط يف الوسائل والطرق وأيضا يف املنتجات الصناعية نفسها،واجلدة   

          حمميا برباءة جيب أن يكون ناجتا عن ابتكار يتصف باجلدة، ويضيف اجلديد إىل الرتاث املعريف

  .و التقين للمجتمع

اع حبيث مل يسبق ألحد فاالخرتاع جيب أن يبىن على فكرة أصيلة، وجيب أيضا أن يكون االخرت    

استعماله أو تقدمي طلب للحصول على براءة بشأنه أو أنه مل يتم احلصول فعال على براءة بشأنه وأنه 

  . 16 مل يسبق النشر عنه

يعترب االخرتاع  جديدا إذا مل يكن مدرجا يف حالة : "حدد املشرع اجلزائري بوضوح الشرط بقوله  

وضع يف متناول اجلمهور عن طريق وصف كتايب أو شفوي أو  التقنية، وتتضمن هذه احلالة كل ما

استعمال أو أي وسيلة أخرى عرب العامل، وذلك قبل يوم إيداع طلب احلماية أو تاريخ مطالبة األولوية 

  17." �ا

                                                 
  .203ص ، 2010المدخل إلى الملكیة الفكریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :فاضلي إدریس - 13
  .36ص2000الملكیة الصناعیة والتجاریة،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، : صالح زین الدین - 14
 .255الحمایة الدولیة لبراءات االختراع، القاھرة،ص  دون دار وسنة نشر،:  منى جمال الدین محمد محمود - 15
  .32ص، 2009براءة االختراع ومعاییر حمایتھا، دار الفكر الجماعي، اإلسكندریة، : عبد الرحیم عنتر عبد الرحمان - 16
  .المتعلق ببراءة االختراع الجزائري 07- 03من األمر  04المادة  - 17
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وأستثىن حالة عرض االخرتاع يف معرض دويل رمسي بأ�ا ال تعترب وضع يف متناول اجلمهور، غري أن   

                ة زمنية، وأتفق املشرع اجلزائري يف هذه النقطة مع معظم التشريعات ذلك حمدد مبد

  18).التونسي، السوري  الفرنسي، األمريكي، اللبناين،(

وهي  19واملالحظ أن اجلدة املقصودة هنا هي اجلدة املطلقة لالخرتاع سواء من حيث املكان والزمان، 

  : تأخذ عدة أشكال نذكر منها

 إذا كان هذا املنتوج جديدا متميزا عن باقي األشياء املشا�ة له: توج جديداخرتاع من. 

 وهي كل جمموعة من العناصر اليت تستعمل للحصول على شيء : اخرتاع طريقة جديدة

 .مادي

 وهو كل مجع وتركيب لوسائل معروفة للحصول على نتيجة جديدة: اخرتاع تركيب جديد. 

ويعين عدم بداهة االخرتاع، يف ا�ال أو القطاع الذي : االختراعيالنشاط : الشرط الثالث.3.

يكون فيه هذا االخرتاع سواء أكان منتج أو طريقة صنع للمنتج و أال تكون فكرة بديهية بل يلزم أن 

  20.ينطوي هذا االخرتاع على فكرة ابتكارية أصيلة، تؤدي إىل إحداث تقدم صناعي مألوف من قبل

بأنه من الصعب حتديد مىت يكون االخرتاع حمتويا أو منطويا أو منصبا على فكرة  والبد من اإلقرار  

ابتكارية وأصالتها فقد يرى البعض أن الفكرة ابتكارية، يف حني ال تكون كذلك يف نظر البعض 

األخر، ولكي يكون االخرتاع ابتكاري جيب أال يكون بديهي لرجل الصناعة املتخصص يف ا�ال 

                                                 
موسوعة التشریعات العربیة في الملكیة الفكریة،  :لكریم عبد هللا، فاتن حسین حوىمحمد حسن قاسم، عبد هللا عبد ا -18

   .1088ص  ، 2011الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،
  .67الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة، دار الجماعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، ص :جالل وفاء محمدین - 19
شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، الطبعة األولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار  : صالح زین الدین -  20

  .41ص، 2003الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 



         دراسات القانونية و السياسيةـــــل للـــــستقبـــــمجلة الم

 شروط منح براءة اإلخرتاع وفق التشريع اجلزائري

 المركز الجامعي بريكة –نبيل ونوغي: الدكتور

 

 
37 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

خرتاع، على أنه ميكن رد الصور اليت يظهر �ا االبتكار إىل حيز الوجود إىل الصور التكنولوجي لال

إما يتعلق االخرتاع مبنتج صناعي جديد أو بطريقة صناعية جديدة أو تطبيقات لطرق جديدة : التالية

فاملعايري اليت وضعت للنشاط  حىت يكون إبتكاري هي  21أو اخرتاع متعلق باجلمع بني اخرتاعات،

:22  

 والذي جيب أن تتوافر أربعة عناصر: رجل املهنة العادي . 

 لديه جتارب يف جمال االخرتاع املعروض للحماية. 

 متعود على التميز والتبصر بني األصلي واملقلد. 

 مؤهل يف اختصاصه. 

 23.قادر على التميز بني املسائل الصناعية املعتادة من غريها 

 واليت حتوي على  :وحالة التقنية:  

   كافة املعلومات السابقة. 

 تكون هذه املعلومات يف متناول اجلمهور. 

 تكون هذه املعلومات كفيلة بصنع نفس االخرتاع. 

 تكون هذه املعلومات مبسطة وسهلة يف غالبيتها. 

 تكون هذه املعلومات يف متناول العامة قبل تاريخ إيداع طلب الرباءة. 

                                                 
براءات االختراع في الصناعات الدوائیة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  : ریم سعود سماوي - 21

  .95ص  ،2008عمان،
 ،2003 براءة االختراع ملكیة صناعیة وتجاریة، الطبعة األولى،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، :نعیم مغبغب - 22

  .58ص
  .37ص ، 2005 شرح قواعد الملكیة الفكریة، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، : نوري حمد خاطر - 23
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 داوهلا بشكل عاديتكون هذه املعلومات من اليت جيوز نشرها وت.  

التطبيق الصناعي هو عنصر جوهري يف : قابلية االختراع للتطبيق الصناعي: الشرط الرابع.4

االخرتاع ألنه خيرج االخرتاع من عامل التفكري ا�رد إىل عامل التنفيذ ويعترب صناعيا كل اخرتاع يسمح 

بواسطة يد اإلنسان أو بواسطة آلة بإنتاج منافع أو التوصل إىل إنتاج تقنية، وعبارة صناعي تؤخذ 

من اتفاقية  03ف  01نتيجة وهذا ما جاءت به املادة  مبفهومها الواسع أي كل نشاط بشري حيقق

تؤخذ امللكية الصناعية بأوسع معانيها فال تقتصر على الصناعة بل متتد إىل الصناعات " باريس 

  ." الزراعية واإلسرتاجتية

فيجب أن يرتتب على استعمال االبتكار نتيجة صناعية صاحلة لالستغالل يف ا�ال الصناعي أما   

تكار اآلراء والنظريات فإنه ال يصلح بذاته موضوعا لرباءة االخرتاع طاملا ال ميكن استغالله جمرد اب

   .  24 صناعيا

تعترب الشروط الشكلية مراحل ):إجراءات الحصول على البراءة(الشروط الشكلية لالختراع : ثانيا

التفاقيات الدولية اخلاصة مير �ا املخرتع يهدف منها استصدار براءة حلماية اخرتاعه وهي حمددة يف ا

  25: ت إدارية   و يلزمها القانونبرباءة االخرتاع، وتعترب هذه اإلجراءات إجراءا

هلذا فإن توفر الشروط املوضوعية حبد ذا�ا يف االخرتاع ال تكفي مبفردها حلفظ وصون حق    

صاحب االخرتاع، وإمنا البد من املبادرة برتمجة هذا االخرتاع إىل وثيقة رمسية تصدر من هيئة رمسية 

  . 26 أيضا وذلك بإتباع إجراءات معينة وفق نظام قانوين معمول به يف هذا ا�ال

                                                 
   2005 لطبعة األولى، دار إثراء للنشر والتوزیع، األردن،حقوق الملكیة الفكریة، ا  :ناصر محمد عبد هللا سلطان -  24

  .238ص
  .74ص 2008 الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر،:  عبد هللا حسن الخشوم - 25
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إن اخلطوة األوىل املتعلقة بإجراءات تسجيل االخرتاع لغرض : إيداع الطلب: شرط األولال.1

احلصول على الرباءة واكتسا�ا تبدأ بالطلب، وقد ضبط  املشرع اجلزائري هذه اإلجراءات وحدد 

الكيفية اليت تعاجلها تقريبا اغلب التشريعات العاملية املتعلقة �ذا املوضوع، ويكون إيداع طلب 

احلصول على الرباءة من املخرتع نفسه أو كل صاحب حق عليها أو من ينو�ما، لذا فيجوز لكل 

شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا وطنيا أو أجنبيا أن يقدم طلب احلصول على الرباءة لدى اجلهة 

 املخصصة هلذا الغرض هذا بالنسبة للطلب الوطين أما الطلب الدويل الذي حصل على تاريخ إيداع

جيوز مبقتضى هذه " منه ب  03دويل مبوجب اتفاق التعاون بشان الرباءات والذي جاءت املادة 

  27،"املعاهدة، أن تودع طلبات محاية االخرتاعات كطلبات دولية يف أي دولة من الدول املتعاقدة 

  : وحيوي طلب الرباءة على عدد من املرفقات و هي

 االستمارة أو العريضة. 

  وصف لالخرتاع. 

 املطالب أو الطلبات. 

 الرسوم و امللخصات. 

 وصل تسديد الرسوم. 

 28.التفويض أو الوكالة إن وجدت 

                                                                                                                                                         
براءة االختراع اكتسابھا وحمایتھا القانونیة بین القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الجامعة  : حساني علي - 26

  .103ص ،2010 الجدیدة، الجزائر،
  .19/06/1970، المنعقدة بواشنطن، )P.C.T(معاھدة التعاون بشأن البراءات  - 27
  .5-4ي للملكیة الصناعیة، الجزائر، ص ، المعھد الوطني الجزائر)2004( دلیل إلنجاز وصف االختراع، - 28
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  :ويرتتب على تقدمي طلب الرباءة إىل اجلهة اإلدارية املختصة اآلثار القانونية اآلتية 

 أن حيتفظ املخرتع لنفسه حبق األفضلية يف منحه الرباءة: األثر األول. 

 ع يف احتكار استغالل اخرتاعه مالياً من تاريخ تقدمي الطلبحق املخرت : األثر الثاين. 

 29 من آثار تقدمي الطلب هو بدأ مدة احلماية القانونية: األثر الثالث . 

بعد تقدمي طلب الرباءة وفد استوىف البيانات اليت حيددها : فحص االختراع: الشرط الثاني.2

 30اجلهة اإلدارية يف فحص الطلب والبث فيه،القانون من قبل الشخص صاحب احلق يف الرباءة تبدأ 

وتعترب هذه املرحلة مرحلة كشف ومتحيص للحقائق ففي هذه املرحلة يناط للجهات املختصة بدراسة 

االخرتاع وملف الرباءة، وقد اختلفت النظم القانونية من حيث السلطة املمنوحة إلدارات الرباءات يف 

 31 :فحص طلبات الرباءات على النحو التايل

يقوم هذا النظام أساسًا على عدم فحص الطلب املقدم للحصول على  :نظام عدم الفحص.1.2

الرباءة من اجلهة اإلدارية املختصة، ويقتصر دور اجلهة املختصة هذه على جمرد التأكد من توافر 

حقق اإلجراءات الشكلية للطلب دون مقوماته املوضوعية، فاإلدارة يف هذا النظام عليها فقط أن تت

من أن الطلب املقدم من صاحب االخرتاع حمرر على االستمارة املعدة لذلك وموضحًا �ا كافة 

البيانات والتعليمات اخلاصة بوصف االخرتاع، وصفا تفصيليا كافيا لعلم لغري به وكذا الرسومات اليت 

                                                 
  . 91-87ص ،1967الوجیز في التشریعات الصناعیة، مكتبة القاھرة الحدیثة، القاھرة، :سمیحة القلیوبي - 29
  .373ص ،2008 الملكیة الصناعیة في القانون المقارن، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،:  عبد الفتاح بیومي حجازي - 30
  .36ص، 2002النظام القانوني لبراءات االختراع، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، :  حمادةمحمد أنور  - 31
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ن مبني على شكل توضح هذا االخرتاع، والعناصر املراد محايتها قانونا على وجه مينع اجلهالة ويكو 

  32. دقيق وواضح ونوعا ما خمتصر

تأخذ بعض التشريعات األخرى، بنظام الفحص السابق للطلبات :نظام الفحص السابق.2.2

املقدمة للحصول على براءات االخرتاع، و مقتضى األخذ �ذا النظام أن اجلهة اإلدارية املختصة 

ية والشكلية معاً، فعالوة على ضرورة إتباع بتلقي الطلبات تلزم بفحص الطلب من الناحية املوضوع

اإلجراءات الشكلية بتقدمي الطلب وإيضاح البيانات الواجب قيدها به تتأكد اإلدارة من توافر 

املقومات املوضوعية لالخرتاع وتعرض االخرتاع على اخلرباء املتخصصني يف ذلك، والتابعني للجهة 

ل الصناعي وإجراء التجارب العملية عليه وتقرير اإلدارية لفحص وإيضاح مدى صالحيته لالستغال

    .  33 جناحه يف ا�ال املخصص له االخرتاع

بعد االنتقاد الذي وجه للنظامني السابقني، واملتمثل يف أن نظام عدم :نظام الفحص الحدود.3.2

فيكلف الفحص يؤدي إىل منح براءات على اخرتاعات غري جادة أصال، أما نظام الفحص السابق 

اجلهد واملال لتشعب إجراءاته، فقام نظام جديد والذي يتمثل يف فحص امللف من الناحية الشكلية 

ويركز أكثر على الطلبات التقنية، الرتباطها بالشروط املوضوعية كما أنه يقوم بنشر الرباءة لفتح ا�ال 

 .هاللغري على االعرتاض عن أي شرط أو لبس يشوب االخرتاع أو الرباءة نفس

بعد أن يتم إيداع طلب احلصول على الرباءة لدى اجلهات : حاإلصدار والمن: الشرط الثالث.3

املختصة، وتقوم هذه األخرية بفحص الطلب وذلك حسب نظام الفحص املعمول به، وقبول الطلب  

ة، ورقم تقوم اجلهة اإلدارية بإصدار سند الرباءة والذي حيمل كافة املعلومات املتعلقة بصاحب الرباء

                                                 
  ..." )دون فحص سابق"... 31المشرع الجزائري نص صراحة على اعتماد نظام عدم الفحص السابق وھذا في المادة ( - 32
  .82مرجع سابق، ص:  سمیحة القلیوبي - 33
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الرباءة وا�ال الذي ينتمي إليه هذا االخرتاع ومعلومات أخرى إدارية وتقنية تتطلبها إجراءات الرباءة 

  .وبعد هذا كله متنح وتسلم الرباءة لطالبها والذي تعرب على ملكية صاحبها هلذا االخرتاع

يف طلب الرباءة، أو قدمت  بعد أن متنح الرباءة وإذا مل تقدم معارضة: شهر البراءة: الشرط الرابع.4

وتكون هذه املعارضة من كل ذي مصلحة يف عدم صدور الرباءة، تقوم اجلهات  34معارضة ورفضت

املختصة بشهر قرار منح الرباءة بقيده يف سجل براءات االخرتاع وتقييد مجيع البيانات املتعلقة بالرباءة  

راءات االخرتاع أو كل صحيفة خمصصة هلذا كما يشهر القرار الصادر مبنح الرباءة بنشره يف صحيفة ب

  .الغرض وهدف هذا النشر هو إعالم الكافة بصدور براءة على هذا االخرتاع

بعد أن تتوافر الشروط املوضوعية والشكلية متنح براءة لطالبها، اليت ختول ملالكها دون غريه حقا يف   

  أو منح رخص للغري باستغالل االخرتاع االستئثار، باحتكار مثرة اخرتاعه باالستعمال أو االستثمار

والذي يكون بكافة صور االستغالل التعاقدي بنقل كل الرباءة للغري أو جزء منها سواء بعوض أو 

بغري عوض، كما ميكن أن تصبح هذه الرباءة عنصر من عناصر احملل التجاري، أو يف شركة باعتبار 

فيه، كما أن براءة االخرتاع قابلة لرهنها رهنا  أن براءة االخرتاع مال معنوي منقول قابل للتصرف

حيازيا، وغىن عن البيان أن اهلدف من تسجيل االخرتاع ليس جمرد حصول املخرتع على وثيقة تثبت 

حقه وتؤكد أنه صاحب االبتكار، ولكن اهلدف األهم واحلقيقي يف نظر املخرتعني أن تضمن الدولة 

خرتاعه حىت يعود عليه مبا يعوضه عما أنفق يف سبيل الوصول للمخرتع حقوقه يف االستثمار اهلادئ ال

إىل فكرته من جهد ذهين، أو أموال يف إجراء التجارب واإلنفاق عليها ولتحقيق ذلك مينح القانون 

                                                 
  .93ص ،1967الصناعي، دار النھضة العربیة، القاھرة،التشریع :  محمد حسني عباس - 34
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وكل من يستغل هذا االخرتاع دون رضا  35للمخرتع ولفرتة حمددة حقا احتكاريا الستغالل االخرتاع،

لك  على حسب ما حدد قانونا، وكل من يتعدى على هذا االخرتاع وما املخرتع أو دون ما يربر ذ

يرتبه من حقوق للمخرتع أو ملن ِتول إليه الرباءة يتحمل املسؤولية املدنية و العقوبات اجلزائية احملددة 

  .قانونا ملثل هكذا أعمال غري مشروعة وجب ردعها

إن توافر الشروط املوضوعية والشكلية يف الخصائص التكنولوجية لبراءة االختراع : المحور الثالث

االخرتاع يعطينا براءة اخرتاع معرتف �ا واليت تصبح تتميز، بعدة خبصائص عامة وقانونية هذه 

  : اخلصائص تظهر منذ صدور الرباءة من طرف اجلهات املختصة وتتمثل هذه اخلصائص يف

ا�ا وإمنا هلا مضمون اقتصادي أو حيث أ�ا ليست ماال حبد ذ: الرباءة من املنقوالت املعنوية -

فتمنح براءة االخرتاع ملالكها احلق األديب يف نسبة الفكرة اإلبداعية له، وهو حق غري قابل  36مايل،

لالنتقال والتداول، ومتنحه احلق املايل بعد استفاء اإلجراءات املنصوص عليها قانونًا وذلك بإمكانية 

 . 37 ي استثمار الفكرة احملتملة باخرتاع صناع

إن حق املخرتع على اخرتاعه واملتمثل يف احتكار االستغالل والتصرف بعد منح : الرباءة حق مؤقت -

الرباءة، يعترب حقًا مؤقتا ملدة زمنية حمددة قانونا وبعد انتهاء هذه املدة تسقط الرباءة يف امللك العام، 

 .وتصبح ملكا للمجتمع

                                                 
المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، الطبعة الثانیة، دار الحامد للنشر والتوزیع،  :غانم عبد الجبار الصفارزینة  - 35

  . 87ص ،2002األردن،
  .76دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرصالملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، :  سمیر جمیل حسین الفتالوي - 36
  .90ص.ن.س.دمرجع سابق، : ریم سعود سماوي - 37
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ختول براءة االخرتاع صاحبها حقا ماليا، فبه يصبح له حق استغالل : الرباءة قابلة للتصرف فيها -

الرباءة مقابل عوائد مالية، ويكون ذلك بكافة صور االستغالل اليت يراها مالك الرباءة مناسبة لذلك،  

  .كما أن براءة االخرتاع من األموال اليت جيوز احلجز عليها ورهنها رهنا حيازيا

ملا كان حق ملكية االخرتاع خيول صاحبه استغالل ابتكاره : براءة االخرتاع حق ذو خاصية مالية -

والتصرف فيه، خاصة وأن االخرتاعات هلا دور فعال يف التطور والتقدم الصناعي األمر الذي يؤدي 

ميثل ميزة  إىل إشباع حاجات جديدة لإلنسان مل تكن يف حوزته يف فرتات سابقة، فإن اجلانب املايل

 .من ميزات حق ملكية الرباءة

يلزم القانون صاحب براءة االخرتاع القيام باستغالل الرباءة : براءة االخرتاع حق مقيد باالستغالل -

كان للغري احلق   38خالل مدة حمددة وفق طبيعة هذا احلق، فإذا مل يباشر صاحب الرباءة االستغالل،

  . يف إصدار الرتخيص اإلجبارية

صائص اليت ذكرناها كما أسلفنا هي خصائص عامة لرباءة االخرتاع كما أن لرباءة االخرتاع هذه اخل  

أما هذه اخلصائص اليت  ،ختص االخرتاع والرباءة معا خصائص خاصة أو خصائص تكنولوجية تقنية

سنذكرها واليت تعترب خصائص تكنولوجية للرباءة ترتبط باالخرتاع يف حد ذاته باعتباره موضوع للرباءة 

" اإلبداع التكنولوجي"فلهذا يصبح االخرتاع هو التكنولوجي، والذي يسمى من املنظور االقتصادي ب

ويقضي على مشاكل حمدد موجودة أو  فهو يصاحب كل القطاعات احليوية اليت تعين بكل ما يطور

قد توجد يف جمال التقنية، بعتبار أن االخرتاع يف معناه القانوين ُوجد هلذا الغرض وهو فكرة ملخرتع 

                                                 
  .13مرجع سابق، ص:  محمد أنور حمادة - 38
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إىل أن هذه العناصر ختتلف باختالف  39تسمح عمليا بإجياد حل ملشكل حمدد يف جمال التقنية،

خلصائص تزداد وتنقص وفق برامج واسرتاجتيات مكان وزمان وجود براءة االخرتاع ما جيعل من بعض ا

حمددة من طرف ذو االختصاص على النسق الذي يعملون عليه واجلانب الذي يركزون عليه يف 

  :عملهم، وهذا على حسب أهدافهم املسطرة أنفا وهذه اخلصائص هي

لرباءة  إن توفري نظم وقواعد تضمن محاية:براءة االختراع تطور التعلم والبحث العلمي: أوال

وهذا يعترب مسة العامل احلديث وما 40االخرتاع سيؤدي إىل زيادة االهتمام بالبحوث والتطوير واالبتكار،

يوليه من أمهية للتعلم والتعليم و البحث وتطويرهم، العتبار أن محاية براءة االخرتاع ووضع نظم 

ر إىل البحث العلمي اليوم كمقياس قانونية الستغالهلا يعود بالنفع على جمال البحث والتعلم، هلذا يشا

لرقي األمم والشعوب وتطورها وبقدر ما تنفق الدول على البحث العلمي، فإ�ا جتين باملقابل تطورا 

تكنولوجيا حضاريا يف خمتلف نواحي احلياة، ويف الوقت نفسه تؤثر هذه التكنولوجيا على التعلم 

مي والتكنولوجي الذي يشهده العامل اليوم ميلي والبحث العلمي وتقدمه فمن الثابت أن التقدم العل

على األمم واجبات كثرية ويدفعها إىل املبادرة واستخدام أقصى ما ميكن أن يتاح من األساليب 

حبيث تتخلص من النظم النمطية  41و بالتايل تطوير أساليب التعليم والبحث، التكنولوجية املعاصرة

  .ر روح العصر، عصر االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجيالتقليدية من أجل مواكبة التطور، ومساي

                                                 
  .الجزائري 07-03من األمر  01ف  02المادة  - 39
نبیل بدر الدرین، حمایة حقوق الملكیة الفكریة توجھات انتقائیة، بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي الثاني، مسقط  - 40

  .201، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، ص 2007سلطنة عمان في مارس 
 لدولیة للنشر والتوزیع، القاھرةالتنمیة التكنولوجیة مفھومھا ومتطلباتھا، الطبعة األولى، الدار ا:  یعقوب فھد العبید - 41

  .155ص ،1989لندن،-الكویت
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فلقد أصبح من الواضح أن العلم والتكنولوجيا يشكالن عصب تقدم األمم وازدهارها وأ�ا الوسيلة   

فضال عن أنه البد منهما حلل  42الوحيدة إىل دفع عجلة التقدم، وخدمة أغراض التنمية يف البالد،

التقدم والنهوض يف شىت جماالت احلياة املعاصرة، هلذا كله تعترب براءة املشكالت اليت تعرتض سبل 

االخرتاع احللقة األهم لنقل التكنولوجيا للمجال العلمي باستخدام كل ما توصل إليه العقل البشري 

من اخرتاعات وابتكارات جديدة، واليت جتْسد على شكل وسائل وآالت ونظم وقواعد بيانية ترتبط 

ث، تقضي على مصاعب كانت يف أرض الواقع وتأيت بكل ما هو جديد والذي ما من بالعلم والبح

  .  43هدفه أن يطور هذا ا�ال، فصعوبة تدفق املعلومات اخلاصة بالتكنولوجيا احلديثة

وصعوبة جلب الكفاءات العلمية والتكنولوجية، إضافة إىل نقص اخلربة خاصة برتكيبة التجهيزات  

  .اجلديدة اليت تساعد البحث العلمي، تعترب عوائقاً تقنية حتد منها عملية االخرتاع التكنولوجي

تطوير والتعلم هو كل نشاط ممنهج يكون وفق نظم وقواعد معدة سلفا من أجل إكساب املعارف و   

اخلربات، من امللقي إىل املتلقي ويكون يف مؤسسات وهياكل معدة هلذا الغرض وسواء أكانت عمومية 

  .أو خاصة، تستخدم فيها شىت األدوات والوسائل اليت تساعد على هذه املهمة بالوجه املناسب هلا

 أما البحث يتضمن نشاطات اإلنشاء املعدة �دف تعظيم املعارف العلمية والفهم العلمي التطوير   

و /�دف استغالل نتائج البحث إلنتاج مواد أو) مهيكلة(يتضمن أيضا أعمال اخللق املعدة دوريا 

حمسنة منتجات جديدة أو حمسنة بقوة، نفس الشيء لتطوير تطبيقات، أساليب أو أنظمة جديدة أو 

بقوة، معايري األساسية تسمح بتمييز البحث والتطوير عن النشاطات األخرى املرتبطة بزيادة خمزون 

املعارف وحضور عنصر اجلدة، وإرادة إجياد حل لعدم التأكد العلمي والتكنولوجي، ويعترب جديدا يف 

                                                 
  .7نفس المرجع،ص: یعقوب فھد العبید - 42
43 -Bertrant Bellon,  L’innovation Créatrice Economica, Paris,2002. p16. 
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إىل الفئة املعينة واملقصودة من  ا�ال باستثناء املعارف اليت يصل إليها العامة والنشاطات اليت ال تنتمي 

كل هذا العمل وهي الرسومات الصناعية، األدوات اهلندسة الصناعية، قبل اإلنتاج واختبار 

   44.التوحيد

براءة االخرتاع تؤثر يف جمال البحث والتعلم من خالل كل ما توصل إليه املخرتع من جمل أفكار    

تدخل يف ميدان العلم واملعرفة، وهذا بالقضاء جسدها على أرض الواقع يف شكل منتجات ووسائل 

عتبار أن هذا ا�ال سريع اجديد يف امليدان ب على مشاكل موجودة سابقا، أو التوصل إىل ما هو

التطور والتغيري، هلذا البد من أدوات وهياكل ومعدات تساير هذا التطور وهذا ال يتأتى إال باخرتاع 

حقوق املخرتع، فنجد أن براءة االخرتاع سامهت وال تزال تساهم حممي برباءة تؤثر يف القطاع وحتمي 

يف هكذا مواضيع من خالل اخرتاعات وابتكارات توصل إليها العقل البشري، كاحلاسوب، أدوات 

ووضعت جممل التشريعات واالتفاقيات . البحث والكتابة احلديثة تساعد كل الفئات وكل املتطلبات

ثنت من حق احتكار استغالل االخرتاع إذا كانت األعمال اليت يُقام إطارا هلذا املوضوع، حبيث است

ال تشمل " اجلزائري  07-03من األمر  �12ا أعمال هدفها البحث العلمي والتعلم فنجد املادة 

احلقوق الواردة عن براءة االخرتاع إال األعمال ذات األغراض الصناعية أو التجارية، وال تشمل هذه 

 ..."األعمال املؤداة ألغراض البحث العلمي فقط: احلقوق ما يأيت

كما أنه لضرورة البحث العلمي والتعلم ال مينح إطالقا القانون براءة اخرتاع على بعض االكتشافات    

واملبادئ و املناهج واملنظومات اليت تكون ذات طابع علمي تعليمي حمض واالخرتاع مل يبقى حبيس 

بل تعدى األمر إىل مؤسسات البحث العلمي والتعلم، حبيث املؤسسات وبعض املخرتعني اخلواص 

                                                 
44 -Valenduc Gérard et Warrant Françoise : “ L’innovation technologique au service du 

développement durable ”, Namur, Fondation travail, Février 2001, P4.     
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أصبحت هذه املؤسسات بدورها مكانا خصبا لإلبداع واالخرتاع إذا ما توافر اجلو املالئم لذلك هلذا 

 . توصل بعض منتسبها إىل اخرتاعات 

 )45.)2014أكثر براءات االخرتاع لعام  جدول يبني اجلامعات العشر اليت جاءت يف مقدمة اجلامعات األمريكية والعاملية بتسليم  

Rank 

in 2014  

Number of   

patents in 

2014  

U.S. universities              (Rank in 

2013)  

(Numb er of Pats in 

2013) 

1    657    University of California          (1)     670      

2    254    California Institute of Technology    (2)     258      

3    251    Massachusetts Institute of Technology  (3)     246      

4    211    University OF Texas            (4)     206      

5    162    Johns Hopkins University       (7)     138      

6    146    Stanford University           (5)     156      

7    129    University of Michigan         (8)     126      

    8      124    University of Wisconois         (6)     144      

9    113    University of Illinois          (20)    93       

10      107    Columbia University          (9)     117    

  

                                                 
45 -www.uspto.gov, pp1-2 (17/07/2014).  
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حيوي ملف إيداع براءة االخرتاع على مجلة : براءة االختراع مصدر للمعلومات العلمية والتقنية: ثانيا

من الوثائق من أمهها وثيقة املطالب أو الطلبات باعتبار ألمهيتها التقنية، وأيضا فإ�ا تسمح باستخراج 

أن توضح املطالب  العناصر اجلديدة باملقارنة مع حالة التقنية حيث جيب عند إعداد هذه الوثيقة،

موضوع االخرتاع بتحديد املميزات التقنية األساسية، وأن يتم صياغتها بشكل واضح وحمدد يرتكز أساسا 

على الوصف الدقيق التفصيلي، لذا تشكل وثائق براءات االخرتاع مصدرًا هاما للمعلومات العلمية 

ية الكمية جند أ�ا مل تتجاوز املليون ونصف والتقنية اليت تتضمنها، وإذا نظرنا إىل هذه الوثائق من الناح

م إىل سبعة ماليني وثيقة، 1955م، مث ارتفع عددها يف عام 1900املليون وثيقة يف العامل أمجع عام 

وكانت تنمو مبعدل  46مليون وثيقة،) 27(ويف �اية السبعينيات بلغ جمموعها حوايل سبعة وعشرون

مليون )40(ذه الوثائق يف مطلع القرن العشرون حوايل أربعون حوايل مليون وثيقة سنويا وبلغت أعداد ه

فكوريا اجلنوبية احتفلت مؤخرا "وثيقة، إىل أن قفزت إىل مئات املاليني يف السنوات العشر األخرية، 

، إال أن التوزيع املوضوعي لوثائق براءات "اخرتاع سنويا) 1.5(بالوصول إىل رقم املليون ونصف املليون

- 20(قر إىل التوازن، ففي الوقت الذي تشكل فيه براءات االخرتاع يف الكيمياء ما بني االخرتاع يفت

من إمجايل اإلنتاج الفكري العاملي، فإن وثائق براءات االخرتاع يف جمال الطاقة النووية ال تشكل ) 22%

جمال  فقط من إمجايل اإلنتاج الفكري العاملي، وقد تبني من إحدى الدراسات أنَ ) %4(سوى حوايل 

، لذا تظهر أمهية براءة 47مما ينشر من وثائق براءات االخرتاع) %20(الكيمياء يستأثر بأكثر من 

االخرتاع يف ا�ال التكنولوجي  والتقين نظرا لتطويقها عن قرب لنتائج البحث والتطوير ولنشاطات أخرى 

ا باإلضافة إىل أن براءة كاإلبداع التكنولوجي واالخرتاع وبدقة، ال تستطيع مؤشرات أخرى توفريه

                                                 
  براءات االختراع وأھمیة استثمارھا مصدرا للمعلومات العلمیة والتقنیة، الطبعة األولى: مجمل الزم مسلم المالكي -  46

  . 59ص ،2007مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان،
  .223ص، 1995مصادر المعلومات وتنمیة مقتنیات المكتبات، الطبعة الثالثة، دار غریب، القاھرة،  : حشمت قاسم - 47
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باستثناء برامج احلاسوب واليت حتمى حبقوق (االخرتاع تغطي بشكل كلي كافة ا�االت التكنولوجية

، هذه التغطية تعترب مكسب خاص يف حالة القيام بتحليل النشر التكنولوجي أو حتديد )املؤلف

اءات االخرتاع اخلاص �ا، وتعترب ختصصات دولة ما أو مؤسسة ما كون معظم الدول تتوفر على نظام بر 

من طرف براءات االخرتاع، من بني املربرات اليت تبني مدى أمهيتها من ) عامليا(التغطية اجلغرافية الكبرية

  .      جانب الدراسة التكنولوجية التقنية

فا هذه املعلومات اليت تعطيها براءات االخرتاع تعود لنظام تصنيف الرباءات سواء أكان  تصني  

وطنيا، أي التصنيف اليت تقوم به الدولة الواحدة داخل هيئا�ا املخصصة هلذا الغرض حبيث تضع كل 

دولة تصنيف لربءات االخرتاع اخلاص �ا أو تصنيفا دوليا، والذي يعود نظرا لتوزيع ونشر املعلومات 

مبطبوعة الرباءة، بغية تسهيل املتعلقة برباءات االخرتاع عرب العامل كان لزاما توحيد املعطيات املتعلقة 

عملية استغالهلا، ومن هنا جاءت فكرة تصنيف دويل موحد لرباءات االخرتاع خالل اتفاق 

، حبيث تصنف براءات االخرتاع فيه إىل مثانية أصناف كربى حسب نوع 1971سرتاسبورغ سنة 

دورها تنقسم إىل ، و ينقسم كل صنف لفئات رئيسية وب... )ميكانيكي، كيميائي، طيب(االخرتاع 

والذي حيدد املباءئ وطرق العمل  1975وظهر للوجود أول تصنيف دويل سنة  48فئات فرعية،

سنوات، ويعترب هذا ) 05(وكيفية تطبق هذا التصنيف، ويتم مراجعة هذا التصنيف دوريا كل مخس

  . التصنيف تصنيفا عامليا وهذا راجع للعدد الكبري للدول اليت انضمت هلذا االتفاق

للتصنيف الدويل للرباءات أمهية جد بالغة يف توفري املعلومات ابتدءا من ا�ال التكنولوجي وحىت    

املنتجات لوحدها، مما ميثل أمهية ال تستطيع مؤشرات أخرى كنفقات البحث والتطوير األخرى، أو 

ة أكثر ميكننا اإلحصائيات حول التجارة واإلنتاج توفريها، هلذا وللحصول على نتائج معنوية دقيق

                                                 
  . ، بستراسبورغ فرنسا24/03/1971اتفاق ستراسبورغ الخاص بالتصنیف الدولي لبراءات االختراع، المؤرخ في  - 48
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بتلك املتعلقة بنفقات البحث والتطوير واألمور التقنية  49توليف املؤشرات املتعلقة برباءات االخرتاع،

األخرى، واليت ما إذا أردنا إجناز دراسات ومعطيات دقيقة فيكفي هنا االعتماد على املعطيات اليت 

سنة : لكثري من التفاصيل املهمة، مثلتوفرها براءة االخرتاع، العتبار أن سند الرباءة حيوي على ا

صدور الرباءة، ا�ال الذي ينتمي إليه االخرتاع، حالة التقنية السابقة عن االخرتاع، ما اجلديد الذي 

أتى به االخرتاع، وهي كلها معلومات تسهم يف إعداد اإلحصائيات والنتائج الدقيقة اليت حيتاجها 

قين وتطرح عدة إمكانيات جديدة لألعمال املستقبلية الباحثون وأصحاب االختصاص العلمي والت

تسهل وتساعد نوعا ما فيها على حسب اإلمكان، هلذا ويف جمال تقدمي املعلومات العلمية والتقنية 

  :تتميز وثائق براءات االخرتاع عن سواها من مصادر املعلومات األخرى املتوافرة باأليت

  التقنية على وجه أكثر وضوح وتفصيل من مصادر تكشف وثيقة الرباءة عن حلول للمشاكل

 .املعلومات األخرى الدورية، وهذا من خالل وثيقة املطالب أو الطلبات

  براءة االخرتاع حتمل رموز نظام التصنيف الدويل لكل اخرتاع على حدا ما ُميكن من معرفة

 . 50 االخرتاع وإىل أي صنف ينتمي وبسهولة وسرعة

  مات املتعلقة باالخرتاعات يف وقت مبكر، مقارنة باملصادر األخرى تكشف الرباءة عن املعلو

 .للمعلومات التكنولوجية، وهذا من خالل وثيقة امللخص واليت تودع يف امللف

  املعلومات التكنولوجية والتقنية املذكورة يف وثائق الرباءة ال تعترب سرية بعد منح الرباءة، وهذا ألن

ة قانونية على االخرتاع، لذا فإنه باإلمكان االنتفاع �ا وفق إطار منح الرباءة خيول صاحبها محاي

 .قانوين لدعم أنشطة البحث والتطور التكنولوجي

                                                 
 .مرجع سابق: ویس محمد الطیبد -49

  .70مرجع سابق،ص : مجمل الزم مسلم المالكي - 50
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  نظام منح الرباءة من خالل الفحص واملراقبة، يضع حدا لكل االخرتاعات البديهية واليت ال حاجة

   .   هلا، ال من الواقع وال من ناحية استخدامها كمصدر للمعلومات

مما الشك فيه أن ضمان حقوق امللكية الفكرية ومن :براءة االختراع وسيلة لالستثمار وتنميته: ثالثا

ضمنها براءة االخرتاع، وفقا ألسس ثابتة غري سريعة التغيري ومبا يتوافق مع االتفاقيات الدولية، يشجع 

يف نقل التكنولوجيا املتطورة، ال حمالة على جذب االستثمارات املباشرة أو الغري مباشرة، وكذا يسهم 

فالدراسات التجريبية تبني أن ضعف احلماية القانونية يثين املستثمرين عن املخاطرة بإقامة مشاريع، يف 

، واآلالت الدقيقة 51صناعة األدوية، واملواد الكيماوية: القطاعات ذات الكثافة التكنولوجية مثل

لسنة " األونكتاد"ياة بكل مناحيها، وبالرجوع إىل دراسة والوسائل ذات التأثري البالغ األمهية يف احل

يتضح أن الدخول إىل األسواق اليت يكون فيها االستثمار املشرتك شرطاً أساسياً غالبا ما  2004،52

يدفع املستثمرين األجانب إىل تفضيل استخدام تكنولوجيا وأساليب قدمية يف مشاريعهم، على أن 

ا احلديثة واليت توصلوا إليها، أل�ا ليست يف منأى عن القرصنة خياطروا باستخدام التكنولوجي

  .  واالستغالل غري املشروع

من قانون االستثمار على  02وجند أن املشرع اجلزائري قد عرف االستثمار من خالل يف املادة 

  :يقصد باالستثمار يف مفهوم هذا األمر: " أنه

                                                 
51 -Smarzynska Beata K : Composition of Foreign Direct Investment and Protection of 

Intellectual Property Rights, Evidence from Transition Economies ,Policy Research Working 
Paper N°2786 Washington D.C, The World Bank, February, 2002, P 02.  

وثیقة تقریر لجنة االستثمار والتكنولوجیا والقضایا المالیة المتصلة بذلك، في دورتھا الثامنة، وثائق األونكتاد، وثیقة  - 52
 .03، ص TD/B/COM.2/L 27-01 -2004,20: رقم
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جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج أو اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات  -

 .إعادة الـتأهيل، أو إعادة اهليكلة

 .املسامهة يف رأمسال مؤسسة يف شكل مسامهات نقدية أو عينية -

 . 53" استعادة النشاطات يف إطار خوصصة جزئية أو كلية -

املؤسسة  احلصول على فائدة دائمة يف تسيري : " ويعرف البنك العاملي االستثمار املباشر كما يلي  

كما يتضح اهلدف من هذا االستثمار، هو الوصول المتالك أصل خالل بضع سنوات واإلرادة من 

 . 54." أجل األثري يف هذا األصل

وقد كان لضرورة عنصر رأمسال أمهية بالغة يف إحقاق االستثمار االقتصادي التكنولوجي وكان نقص   

تطورات املتالحقة خالل األعوام األخرية قد برهنت إال أن ال 55التنمية يرجع إىل ندرة رؤوس األموال،

على أن األولوية املعطاة لعنصر رأمسال، مل تعد ذات جدوى لتحقيق االستثمار املرغوب فيه 

بل ظهر نظام تقين صناعي معقد غري النظرة السابقة لالستثمار وطغت للسطح فكرة  56وتنميته،

أمهية مالية واقتصادية جد بالغة من بينها براءة االخرتاع األموال املعنوية املنقولة، واليت أصبحت ذات 

واليت تعترب ماال معنويا قابل للتصرف فيه، جيوز أن تقدم كحصة يف مؤسسة أو شركة ما سواء على 

سبيل التملك، إذا ما قدمت كلها يف رأس املال على أساس أ�ا حق مايل أو على سبيل االنتفاع، إذا 

                                                 
غشت سنة  20الموافق  1422المتعلق بتطویر االستثمار الجزائري، مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  03- 01األمر  - 53

2001.  
  .23ص، 2002االستثمار الدولي والتنسیق الضریبي، مؤسسة شباب الجامعة، القاھرة، :فرید النجار - 54

55  - See A.A Fotouros : “ Government  gurantees to Foriegn Investors ”, New York, 
Colombia Universty Press, New York, 1962,P.12.  

56 - Joseph Jehl : La Nation d’investissement Technologique a Travers Les Contrats “, Dons“ 
Transfert de Technologie et Développement “,L.T , Paris, 1977,P40.   
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مبقابل وهذا ملا تشكله براءات االخرتاع كمصدر للمعطيات  يل االنتفاعما قدم جزء منها على سب

من املعلومات التكنولوجية العملية  %)80( األوسع استعماال لتوضيح النشاطات حبيث توفر حوايل 

  57.والتطبيقية

االخرتاع يؤدي من خالل تفعيل البحث والتطوير واستخدام تقنيات متطورة إىل زيادة القدرة   

اإلنتاجية للمؤسسة سواء أكانت وطنية أو أجنبية يف إطار االستثمار وتنميته، وجند يف الواقع أن 

، ما هنالك مؤسسات قائمة بذا�ا مهمتها التوصل لالخرتاعات وتنميتها لفائدة دولة أو جهة ما

يشجع عمال املؤسسة الواحدة على الدخول واإلبداع يف جمال االخرتاع وهذا إذا ما توافرت الظروف 

املالئمة والبيئة املشجعة على ذلك، لكن هنا تثور مسألة ملن ينسب االخرتاع ومن يستفيد منه؟  

من األمر  17املادة وحملاولة اإلجابة عن هذا التساؤل نرجع إىل وجهة رأي املشرع اجلزائري من خالل 

يعد من قبيل اخرتاع اخلدمة، االخرتاع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خالل "  03-07

تنفيذ عقد عمل يتضمن مهمة إخرتاعية تسند إليهم صراحة، ويف هذه احلالة وإذا مل تكن اتفاقية 

إذا عربت اهليئة صراحة خاصة بني اهليئة املستخدمة واملخرتع، يعود إىل اهليئة حق امتالك االخرتاع، و 

  .عن ختليها عن هذا احلق، فإنه يصبح ملكا للمخرتع

من  03ويف أي حال من األحوال فان لصاحب االخرتاع احلق يف ذكر صفة املخرتع وفقا للفقرة 

وهذا املوضوع تطرق إليه جل االتفاقيات الدولية والتشريعات ملا له من أمهية  58، "أعاله 10املادة 

  .اخرتاعاتلتشجيع هكذا 

                                                 
57   - Djeflat Abdelkaber "La fonction veille technologique dans la dynamique de transfert de 

technologie, rôle, importance et perspectives", Alger, CERIST , juin 2004.,P19.    
یعد اختراع الخدمة، " منھ 18المتعلق ببراءة االختراع الجزائري، نجد كذلك المادة 07-03من األمر  17إضافة للمادة ( -58

أعاله، وذلك  17ع الذي ینجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقیة غیر االتفاقیة المنصوص علیھا في المادة االخترا
  " )أو وسائلھا /باستخدام تقنیات الھیئة و
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براءة االخرتاع من حقوق امللكية : براءة االختراع تمتاز بالمرونة وتتعدى الحدود الجغرافية: رابعا

الفكرية، واليت هي يف جمملها حقوق معنوية منقولة، غري قابلة للنفاذ، حيث أن هذه احلقوق تتصل 

ستغالهلا ال يؤدي لنفاذها كما باإلنسان ونتاجه الفكري ومىت توصل إليها، فال ميكن جتريده منها، وا

هو احلال يف األشياء املادية، ولكن ليست كل الرباءات اليت متنح لطالبها تنفذ وتستغل، فقد يبقى 

االخرتاع دون استغالله بالوجه احملقق لسنوات طويلة، فال يستفاد �ا وال تؤدي الغرض املنشود منها 

فال معىن هلا اقتصاديا، ويكون من املضلل متاما الرتكيز فإنه طاملا مل توضع االخرتاعات موضع التطبيق 

  . 59على هذا االخرتاع

فمن شروط االخرتاع التطبيق الصناعي وكذا شرط اجلدة سواء من حيث الزمان أو املكان حبيث   

يكون هذا االخرتاع جديدا يف حالة التقنية السابقة، مل يسبق ألحد أن توصل إليه سواء يف الدولة 

ت الرباءة، أو أي دولة أخرى ويكشف هذا األمر التسجيل والتصنيف الدويل للرباءات هذا اليت منح

الشرط حتم على العامة أن يستغلوا هذا االخرتاع احملمي بالرباءة بالوجه املشروع القانوين الذي حيفظ 

والدويل، هلذا  حقوق املخرتع األول، بعتبار أن اخرتاعه حممي باحلماية القانونية على الصعيد الوطين، 

كان لزاما وحتقيقا للمصلحة العامة على نطاق أوسع، أن يكون هذا االخرتاع قابل لالنتقال واالنتشار 

قابلية براءة االخرتاع " بسهولة ويف نطاق جغرايف أمشل من إقليم الدولة الواحدة هذه اخلاصية تسمى

يوع، من حيث الزمان وعدم قابليتها ، حيث أن عدم قابلية االخرتاع للنفاذ يرتكه قابل للذ"للذيوع

لالختصاص املكاين، وبالرغم من خاصية الذيوع فهي ال متنع حق صاحبها يف احتكار االستغالل 

                                                 
نظرة جدیدة إلى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي، الطبعة األولى، ترجمة علي أبو :شرر.فریدریك م -  59

  .46ص، 2002العبیكان، السعودیة، عمشة، مكتبة
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الذي قرره له القانون منذ منح الرباءة أو منذ تاريخ األسبقية،  فاملخرتع يهدف من كشف السرية على 

  .وضع قانويناخرتاعه إقرار هذه احلماية حىت يكون اخرتاعه يف 

ونظرا لألمهية اليت تلعبها الرباءة على الصعيد التكنولوجي االقتصادي، ومن حيث الوظيفة   

االقتصادية املنوطة �ا كسالح يف املنافسة والسيطرة على األسواق، وأن الفكر بوجه عام حياته يف 

قابلية انتشارها ومسامهتها يف  وتقدر قيمة براءة االخرتاع وأمهيتها بقدر 60انتشاره ال يف االستئثار به،

حتقيق الرفاهية والنمو املرجو منها، هلذا كان لزاما وضع منظومة موحدة تكفل حقوق املخرتع وغري، 

فبها يكون هنالك تساوي يف االستفادة من االخرتاعات وتعميم الفائدة منها ألن الواقع يبني أن 

فقا إلحصائيات الويبو فيما خيص التوزيع وو : هناك اختالل يف انتشار االخرتاعات، فمثال ذلك

) %80(دولة فقط تستأثر مبا يقارب ) 12(اجلغرايف غري املتوازن لالخرتاعات فقد تبني أن اثنيت عشر

أ، الصني روسيا، فرنسا، كندا، بريطانيا، .م.من براءات االخرتاع وهي، اليابان، كوريا اجلنوبية، و

إخل، ...ومؤخرا حلقت بالركب كل من اندونيسيا و ماليزيا، واهلندهولندا، السويد، أسرتاليا، ايطاليا، 

و�يمن الشركات متعددة اجلنسيات على نسب هامة من هذه االخرتاعات، وهذا بدخوهلا يف 

االستثمارات الكربى خاصة يف ا�االت اهلامة كاالخرتاعات اخلاصة باألدوية واألدوية اجلَنْيَسة، املواد 

واملنتجات والرتكيبات امليكانيكية الدقيقة، وتكون هذه االستثمارات يف الدول  الكيميائية، اآلالت

النامية والدول اليت تكون املنظومة القانونية اخلاصة برباءات االخرتاع فيها ضعيفة، ما يسهل االستفادة 

: باالخرتاعات واحتكارها بوجه يضر بالدول املضيفة هلذه لالستثمارات، ويكون اإلضرار خاصة

                                                 
، دار النھضة العربیة، *حق الملكیة*الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثامن : عبد الرزاق أحمد السنھوري - 60

  .279ص،1968القاھرة، 
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بالمعارف التقليدية، والمواد األولية، والمنتجات ذات الخصوصية والتي تواجدها محصور في "

  .61"أماكن محددة فقط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لتبيان النظام القانوين لرباءة االخرتاع، بينا اإلطار النظري و املفاهيمي وكذا القانوين  والذي  :خاتمة

الحظنا فيه مجلة من االختالفات والتباين بني التعاريف والطبيعة القانونية، وهذا حسب املنظور الذي 

                                                 
  .2012محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر، تخصص ملكیة فكریة، كلیة الحقوق بن عكنون، : بعجي نور الدین - 61
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اليت اتفقت معظم ترى به الرباءة، كما بينا يف هذا الفصل أمهية براءة االخرتاع  وخصائصها و 

واليت تعترب مهد براءة االخرتاع وامللكية الصناعية ككل،  1883التشريعات، ابتداء من اتفاقية باريس 

على وجوب وضع إطار قانوين لتحديد مفهومها وشروطها واحلماية املقررة هلا واجلزاء املقرر لكل من 

الخرتاع، وهذا بغية مكافأة املخرتعني ختول له نفسه االعتداء على احلقوق املشروعة لصاحب براءة ا

والذين بذلوا قصار جدهم لتوصل الخرتاعات جديدة غايتهم يف ذلك حتسني احلياة البشرية وقضى 

القضاء على مشاكل موجودة سابقا يف جمال التقنية، فأصبحت لرباءة االخرتاع دور جد مهم يف 

عدة ويف كافة الدول، كل حسب إمكانياته احلياة اليومية وقد عرفت انتشارا جد واسع على كل األص

ودرجة تقدمه ونسبة الوعي الفكري والثقايف والتقين لدى الشعوب، يف السنوات األخرية حيث 

  :لدراسةلائج نتوك، تضاعف الطلب على الرباءات سواء على املستوى احمللي والدويل

 .تشابه التعريفات يف القانون املقارن فيما خيص براءة االخرتاع .1

الشروط املوضوعية لالخرتاع يف القانون اجلزائري متفقة مع الشروط اليت أقر�ا غالبية  .2

 .االتفاقيات واملعاهدات الدولية

 .الشروط الشكلية ختتلف غالبا وفق القانون الداخلي للهيئات املعنية مبنح براءات االخرتاع .3

لصناعية من خالل إثبات حقوق براءة االخرتاع على مستوى املعهد الوطين للملكية ا .4

 .تسجيلها وفقا للشروط القانونية أمر ضروري وحتمي إلسباغ احلماية عليها

 .ملعهد الوطين للملكية الصناعية مطلق احلرية يف منح أو عدم منح براءة اخرتاع لطالبها .5

اخلصائص التكنولوجية لرباءة االخرتاع تدل على قيمتها يف التطور التكنولوجي والتنمية  .6

  .ةاالقتصادي
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  عقود الشراكة بني القطاع العام واخلاص 

  .جامعة األغواط –حدة طعابة طالبة دكتوراه :األستاذة  –عيسى لحاق : الدكتور

  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   22/05/2019: تار�خ�املراجعة  14/05/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  

 :ملخص 

 أوجدا  يف  تطور الدولة سواء اجتماعيا   يعترب مهم لكل جمال يف الدولة   القانوين  النظام إنّ       

 أخرىاقتصاديا  من اجل ذلك  جند  كثريا  ما تعدل الدول وتلغي قوانينها وتتبين  أوثقافيا  وسياسيا 

مرونة  وانفتاحا  من اجل  كسر اجلمود القانوين  وكثريا ما جند هذا  ميس اجلانب االقتصادي  أكثر

مرونة  واقل  خماطر  أكثراملعروف بالتطور و التغيري السريع فكان ال زاما على الدول ان تنشأ  قوانني 

لنامية اليت  كانت ضرورة  البد منها  وخاصة بالنسبة  للدول ا أصبحتشجيع  لالستثمار الذي  وأوفر

مل يعد   األخريهذا  أن إالوإىل وقت  ليس ببعيد الدولة  املتحكم  الوحيد بواسطة  القطاع  العام 

البنية  التحتية  للدول  من   إنشاءيليب  مجيع  متطلبات  املواطنني حىت  فيما خيص  أنقادرا على 

وال ختلو هذه الشراكة    أجنيب أو اجل ذلك جلأت  للشركة  مع القطاع اخلاص  سواء كان  وطين 

من احتمال  وجود املخاطر القانونية  و العملية بينهما ولذلك  وجب  وجود حلول  قانونية  جتعل  

  .مستندا  يف  ذلك  للحماية  القانونية   أرحييةكال الشريكني  يعمل  يف 
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  . اخلاص –العام  –القطاع  – الشراكة :الكلمات المفتاحية 

Résumé: 
     Le système juridique de chaque région de l’État étant très important dans le 
développement de l’État, que ce soit socialement, culturellement, politiquement 
ou économiquement, nous modifions souvent les pays, abrogions leurs lois et en 
adoptions d’autres plus souples et plus ouvertes pour sortir de l’impasse 
juridique, ce qui affectait souvent l’aspect économique connu du développement 
Le changement rapide n'était pas nécessaire pour permettre aux pays de créer 
des lois plus souples et moins risquées et d'encourager les investissements, ce 
qui était devenu une nécessité, en particulier pour les pays en développement, 
qui n'étaient pas jusqu'à récemment le seul État contrôlé par le secteur public, 
mais ce dernier n'est plus en mesure de satisfaire tous les besoins. M En outre, 
la société a sollicité auprès de la société du secteur privé, qu’il soit national ou 
étranger, un partenariat qui ne laisse pas de risques juridiques et pratiques 
entre eux, de sorte que des solutions juridiques obligent les deux partenaires à 
travailler à Jericho sur la base d’une protection juridique. 
 

 Partenariat  - Secteur  -public –  privé : les mots clés  
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  :مقدمة

مل تعد الدولة مبفردها  قادرة على تلبية حجات مواطنها املتزايدة واملتنوعة  وال ميكن ان توكل امر      

بناء بنيتها التحتية  للقطاع اخلاص حىت  تغيب الدولة  ويصبح املواطن حتت رمحة رجال املال 

مية منها خاصة  الدول والنا أوجدتواالعمال وتنهار مكانة الدولة و تفاديا خلصخصة القطاع العام  

خمرجا عمليا يستفيد منه اجلميع وهو الشراكة بني القطاع العام واخلاص حيث تستفيد الدولة من 

         ميس وجودها  أناملستثمرين يف بناءها لبنيتها التحتية وتقوي اقتصادها دون  وإمكاناتخربات 

يكون عقد الشراكة حمدد  ، بلطن و رقابتها وسلطتها وينتفع املستثمر باألموال دون جور على املوا

حلقوق والتزامات كل طرف ويكون العمل حبماية النظام القانوين للدولة يف مجيع مراحل العمل ويف 

 اإلشكاالتهذه الشراكة ال ختلو من  أنحالة حدوث نزاع يكون القضاء هو الفصل و هذا يبني لنا 

  .القانونية او املخاطر
  فف� �متثل الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص وماخماطرها؟  - 

لإلجابة على هذا االشكال  قسمت هذه الورقة البحثية إىل قسمني قسم نتعرف فيه على طبيعة هذه 

نعرف على فيه على خماطر الشراكة  وا�جنا يف ذلك املنهج الوصفي التحليلي  آخرالشراكة وقسم 

اقتصاديات الدول يف  أنكبرية حيث   أمهيةميع جوانب املوضوع و الذي هو ذو حملاولة اإلحاطة جب

كبرية يف   أمهيةتعتمد على حجم االستثمارات اليت جتلبها ولعقود الشراكة  أصبحتالوقت الراهن 

  .تنمية الدول وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي
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  . الخاص والقطاع العام القطاع بين الشراكة ماهية: المبحث األول

وال حتديد معىن أو غري مقننة وملعرفة حمتوي الشراكة وجب علينا أال توجد تصرفات قانونية مبهمة      

العالقة بني القطاع العام والقطاع اخلاص وهذا ما سنوضحه  تبيان ن خاللم الشراكة وخصائصها

  . أدناه

  .الخاص والقطاع العام القطاع الشراكة بين مفهوم: األولالمطلب 

 اخلاص لتشجيع القطاع واخلاص العام القطاعني بني الشراكة مبدأ اعتمدت اليت البلدان عدد يتزايد    

 أن إىل املختلفة البلدان جتارب أساسها وتشري على القائمة واخلدمات التحتية البنية أصول توفري على

 العام القطاعني بني للشراكة العادة يف املرشحة هي) كالنقل (االقتصادية التحتية البنية مشاريع

، وهي ما تعرف ) والتعليم الصحية كالرعاية (االجتماعية البنية التحتية مشاريع من أكثر واخلاص

  .بعقود البناء والتشغيل ونقل امللكية

   .رئيسية أسباب لثالثة وذلك 

 التحتية مثل البنية مسار يف واضحة اختناقات وتعاجل املالية بالسالمة تتمتع اليت أن املشاريع :أوال

 العائد معدالت املشاريع ذات األرجح على هي والطاقة واملوانئ احلديدية والسكك الطرق مشاريع

   .اخلاص للقطاع باجلاذبية تتمتع وبالتايل املرتفعة

 .االقتصادية التحتية البنية مشاريع يف أكثر وحمبذة جمدية تكون ما غالبا رسوم االستخدام أن :ثانيا
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 وتوفري بني التشييد جتمع تطورا أكثر بأسواق حتظى ما عادة االقتصادية التحتية البنية مشاريع أن :ثالثا

 التحتية البنية مبشاريع مقارنة )مرور برسوم طريق صيانة و وتشغيل بناء مثل( الصلة ذات اخلدمات

  1.االجتماعية
  

  تعريف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: األولالفرع 

تعرتض  اليت املعقدة املشاكل حل تستهدف عمل آلية(عن  عبارة هي القطاعني بنب الشراكة

ميكن  ال واليت وفاعلية، بكفاءة الضخمة التنمية مشاريع تنفيذ تعرتض اليت تلك وبالتحديد االقتصاد،

بشكل  أو اخلاص، القطاع مطلق بشكل متثل ال إدارة خالل من وإمنا واحد، طرف قبل من تنفيذها

  2.واحد آن ويف معاً، قطاع كل  ميزات من القصوى االستفادة تتم وإمنا العام، القطاع مطلق

 يلإ هيئا�ا أحد أو الدولة مبوجبها تتعهد إدارية عقود هي :اخلاص والقطاع العام القطاع بني الشراكة

 :وعليه إجنازها، احملتمل االستثمارات حجم مع تتناسب حمددة ملدة خاص شخص

 من صنفني بني جتمع اخلاص والقطاع العام القطاع بني الشراكة عقود :ةالعضوي الناحية من -

 .اخلاص أو العمومني املتعاقدين

 امللقاة املهام بشمولية تتميز واخلاص العام القطاعيني بني الشراكة عقود :املادية الناحية من -

 التحضري- التصميم ايل إضافة واالستغالل والبناء التمويل يف املتمثلة املتعاقد عاتق على

                                                 
 الوسائط خدمات والخاص، قسم القطاعین العام بین العام والشراكة االستثمارھمینغ، وغرد شوارتز،  أكیتوبي،ریتشارد بناردین 1 

  .8ص ، 2008 الدولي النقد الدولي، صندوق النقد بصندوق المتعددة
 االستراتیجیة األساسیة والرؤیة المتضمنات بین العراقي االقتصاد في والخاص العام القطاعین بین ھاشم، الشراكة الخضر عبد حنان  2

  .18ص  ، 2015، 36،العدد 13للتطبیق، مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واالداریة، المجلد 
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 اقتسام يتم أنه اىل اإلشارة مع اخلاص املتعاقد عاتق على املسبق والتمويل-للمشروع األويل

 انعكاسات بالبناء، املتعلقة لتقنية الصعوبات :يف املتمثلة) واخلاص العام (الطرفني بني املخاطر

 إجناز على املقاولة قدرة وعدم األولية، املواد أسعار ارتفاع اإلضرابات، ،التشريع تعديل

  3.ٕاخل ...املشروع

  التعاقد بني القطاع العام والقطاع اخلاص خصائص: الثاينالفرع  -

  :واالجتماعي االقتصادي اجلانب-أ -

 واخلاص العام القطاعني بني تكون الشراكات أن ميكن الكلي، االقتصاد مستوى على      -

 ألن مباشر، بشكل للبالد االقتصادية والتنمية للنمو الالزمة التحتية إلنشاء البنية وسيلة

وبالتايل  خاصة، أو عامة أكانت سواء االستثمار، يستتبع نفقات التحتية البنية مشروع تطوير

 بناء مراحل يف والعمالة االستثمارية املسجلة، النفقات (للبالد االقتصادي النمو يف املشاركة

  .) وتشغيله املشروع

 التعاقدي اجلانب- ب -

 اخنفاض يف واخلاص العام القطاعني الشراكة بني عقد الستخدام الرئيسية املزايا إحدى تتمثل -

   .الطرفني بني العقود املربمة عدد

                                                 
 وجھة من(الفلسطیني االقتصاد في نمو ودورھا والخاص العام القطاعین بین للشراكة المحددة العواملحمدونة،  خلیل أشرف محمد  3

، 2007بَِغزة أغسطس  اِإلسالِمیةِ  الَجاِمَعةِ  فِي التجارة بُِكلیِةِ  التنمیة اقتصادیات َماِجستِیِر فِي ،مذكرة)غزة بقطاع الخاص القطاع نظر
  .48ص 
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الشراكة  عقد(فقط  واحد عقد إبرام يتم احمللية، الدولة والسلطات إىل بالنسبة احلقيقة، ويف -

 .)املشروع شركة(واحدة  تنسيق جهة مع )واخلاص العام القطاعني بني

 وتتعلق .واخلاص العام القطاعني بني مبشاريع الشراكة اخلاصة العقود من عديدة أنواع وهناك -

 خمتلف بني تقاسم املخاطر أي الفاعلة، اجلهات مبسؤولية خاصة االختالفات بصفة

   .األطراف

 :املخاطر ختصيص- ج -

 الشراكة يف عقود الفاعلة اجلهات بني) إخل والتمويل، اإلنشاءات( املختلفة املخاطر توزيع أي -

 4.واخلاص العام القطاعني بني

  .العالقة بين القطاع العام والقطاع الخاص : المطلب الثاني - 

  طبعة العالقة بني القطاع العام واخلاص  ومربرات ها إىلونتطرق هنا  -

  .طبيعة العالقة بين القطاع العام والخاص: األولالفرع  - 

عة العالقة بني القطاع العام واخلاص ونتعرض هلا يحتديد طب إىللقد توصل بعض االقتصاديني  -

   :يف اجتاهني

ذهب إليه بعض االقتصاديني إىل أن الشراكة هي عبارة عن جمرد كلمة منمقة : االجتاه األول -

للتعبري غري الصريح عن اخلصخصة ويدل على ذلك أن الشراكة يف بعض عقودها املنتهية 
                                                 

 والخاص، وزارة العام القطاعین بین الشراكات دعم في موریتانیا، وحدة والخاص العام القطاعین بین للشراكاتالتشغیلي  الدلیل  4
  .27ص الموریتانیة،  اإلسالمیة والمالیة، الجمھوریة االقتصاد
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بالتمليك كعقود البناء والتملك والتشغيل ونقل امللكية هي أسلوب من أساليب اخلصخصة، 

ص مسئوليات البناء والتشغيل واإلدارة بكاملها، باإلضافة إىل اليت يتم فيها إعطاء القطاع اخلا

امللكية املطلقة ألصول املشروع، وال يكون التشغيل أو اإلدارة �ذا األسلوب مرتبطا مبدة زمنية 

حمددة، كما ال يكون هناك التزاما على القطاع اخلاص بنقل األصول إىل الدولة، إضافة إىل 

البيع املباشر أو من خالل بيع األسهم يف األسواق املالية : يالبيع ، من خالل عدة صور ه

  .أو البيع للعاملني واإلدارة 

وقد ذهب فيه أغلب االقتصاديني إىل أن الشراكة منهج ووسيلة فعالة يستطيع ا�تمع : االجتاه الثاين 

صخصة ألن من خالهلا إدارة موارده، �دف حتقيق أهدافه التنموية، وأن الشراكة ختتلف عن اخل

القطاع اخلاص، أما الشراكة فهي ترتيبات  إىلاخلصخصة هي عملية حتويل امللكية من القطاع العام 

  5.تشاركية حيتفظ �ا كال القطاعني مبلكيته وبقيمه

  .العالقة بين القطاع العام والقطاع الخاص مبررات: الثانيالفرع 

  :هكذا نوع من العقود وهي إلبرامواملربرات اليت تدفع بالدولة  األسبابتوجد جمموعة من 

عجز  هي وسيلة لتخفيف الدين العمومي وجتنب اللجوء إىل أموال اخلزينة العمومية وزيادة ثقل. 1

امليزانية العامة، إذ تسمح بإجناز هياكل حتتية وتقدمي خدمة عمومية دون اللجوء إىل سوق الصفقات 

  .ية الدولةالعمومية وإىل مال

                                                 
ھشام مصطفى محمد سالم الجمل، الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص كأداة لتحقیق  التنمیة المستدامة، مجلة جامعة األزھر   5

  .1723، ص 2016الجزء الرابع،  –العدد الحادي والثالثون 
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إذ  ميكن إن حتقق نتائج إجيابية من ناحية الفعالية واإلنتاجية وتقدمي خدمة عمومية بتكلفة أقل،. 2 

كلها مربرات   -، وتضافر الكفاءات املاكرو وامليكرو اقتصادية )املخاطر(أن تقاسم املهام واملسئوليات 

  . هلذا النوع من الشراكة

 وفورات احلجم تربر كذلك هذه العقود، فالكفاءة امليكروكفاءة القطاع اخلاص واقتصادات . 3

اقتصادية للقطاع اخلاص معرتف �ا وتعد نقطة إجيابية ميكن أن تعتمد عليها السلطات العمومية يف 

هذا النوع من عقود املشاركة من جهة أخرى، فإن طبيعة العقد الشاملة متنح للقطاع اخلاص ميزة 

  .اليت تؤدي بدورها الخنفاض التكاليف الكلية للمشروع حتقيق اقتصادات وفورات احلجم

ميكن  حتفيزات وعقوبات السوق هي حافز قوي لنجاح هذه املشاركة، إذ إن حجم األرباح اليت. 4

أن يتحصل عليها القطاع اخلاص معترب، فمثال إذا نظرنا ألجال اإلجناز فكلما كانت فطرة اإلجناز 

بينما فوائد السلطة العمومية هي أن تقدم اخلدمة يف أسرع وقت  قصرية كانت فرتة االستغالل أطول،

الن القطاع اخلاص يتكفل (وبنوعية جيدة ويف �اية العقد تتسلم اهليكل التحيت يف وضع جيد 

من جانب آخر فإن العقوبات اليت ترتتب عن تأخر أجال ، إذن فالكل مستفيد ورابح). بالصيانة

  .دة بنود العقد هي أكثر صرامة يف السوقاإلجناز أو اإلخالل بأحد أو بع

 هي عقود تضم مهمة الصيانة والتجديد والرتميم اليت قللت العقود التقليدية من أمهيتها ومل. 5

تدرجها بصفة وافية يف حساب التكاليف، وهذا من شأنه حتقيق عدة مزايا من بني أمهها احلفاظ على 

  .تبعا اخلدمة العموميةنوعية املشروع وبالتايل إطالة فرتة حياته و 
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وهي عقود جد معقدة ودقيقة يف تفاصيلها، وبالتايل فهي حتث القطاع العمومي على تطوير     

، كما تدفع هذا القطاع االعتماد )خاصة الدراسات واجلانب املايل بتعقيداته(كفاءاته البشرية والتقنية 

   6.طرق عمل وسلوكيات جديدة تتماشى وطبيعة هذه العقود
  7مهنام لك ممزيات �ىل اق�صاد والقامئة �ٔي يف املتو�اة واخلاص العام القطا�ني بنب الرشاكة ٕاجيابیات

  
ضرورة  أصبحتواخلاص الشراكة بني القطاع العام  أنهو  بيانه ما ميكن لنا ان نستشفه مما سبقا    

يف الفرتة احلالية واالزمة املالية اليت  باقتصادها وخاصةال لبد منها حىت تستطيع الدولة ان تنهض 

  .وبنيتها التحتيةيعرفها العام فلم تعد املوارد املالية كافية من اجل قيام الدولة بكل مشاريعها 

                                                 
أبریل  8- 1ثالثون، منظمة العمل العربي، تكامل دور القطاعین العام والخاص في التنمیة، مؤتمر العمل العربي الدورة التاسعة وال  6

  .القاھرة مصر 2012
 االستراتیجیة األساسیة والرؤیة المتضمنات بین العراقي االقتصاد في والخاص العام القطاعین بین ھاشم، الشراكة الخضر عبد حنان  7

  .20ص ،2015مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واالداریة، السنة الحادیة عشر المجلد الثالث عشر العدد السادس والثالثون   ،للتطبیق
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كما تعترب عامل جذب للمستثمر ملا فيها من مزايا، ويف املقابل جندها معرضة لبعض املخاطر    

انونية وجب قبل معرفة املخاطر معرفة او حتديد الطبيعة القانونية وحلل املخاطر القانونية واملنازعات الق

  .لعقود الشراكة بني القطاع العام واخلاص وهذا ما سنحاول التعرف عليه ادناه

  .طبيعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومخاطرها: المبحث الثاني

واخلاص،  العام القطاعني بني الشراكة لعقود القانوين التكييف حتديد بصدد  انقساًما الفقه عرف   

بني  الشراكة عقود تكييف إىل الفقه من جانب فاجته  الصدد؛ هذا يف الفقهية اآلراء فتعددت

عقود  من اعتبارها إىل الفقه من ثانٍ  جانب اجته بينما إدارية، عقود أ�ا على واخلاص العام القطاعني

 العقود هذه اعترب حيث االجتاهني؛ بني وسطًا موقًفا الفقه  اخذا من ثالث وجانب اخلاص، القانون

حتديد الطبعة القانونية للعقد  يف حتديد   أمهيةخاصة  بني اإلدارية والتجارية وتكمن  ذات طبيعة

 .اجلهة القضائية املختصة والقانون الواجب التطبيق  يف حالة  النزاع

  والخاص العام القطاعين بين الشراكة لعقود القانوني التكييف: األولالمطلب  
   :يهىل ثالث مواقف ونتعرض يف هذا الصدد إ 

والقضاء  الموحد القضاء دول في والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود: األولالفرع    

  . المزدوج

 الصعيد على احلاصلة التطورات مواكبة عن وعجزها اإلدارية، للعقود العامة النظرية مجود أمام   

 اجلمود، هذا يقهر جديد تعاقدي نظام إىل احلاجة ظهرت ،)األساسية والبىن العامة، املرافق(اخلدمي 

 تبين إىل بربيطانيا دفع الذي األمر العامة، املرافق وإدارة وتنفيذ متويل يف أوسع اإلدارة صالحيات ومينح

 من التحتية البىن مشاريع إلنشاء خاص متويل نظام تبين يف تكمن اليت »PFI« املالية اخلاصة املبادرة
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 احلكومة، أو املنتفعون يُقدِّمه معني بدل مقابل اخلاص، للقطاع العمومية تفويض اخلدمات خالل

 خدمة وتوفري التسليم، عملية وتسريع اإلنصاف،: وهي املبادئ، من جمموعة املبادرة على هذه وتقوم

  .األجل طويلة الديون ومتويل أفضل، بشكل ملخاطرا وتوزيع وحتقيق الشفافية، مرونة، أكثر

املالية  املبادرة اعتناق إىل بريطانيا دفعت اليت ذا�ا األسباب وأمام الربيطانية، التجربة غرار وعلى   

مربزًة  املزدوج، القضاء ونظام يتوافق مبا الربيطانية املبادرة أسس تطوير حنو فرنسا توجهت اخلاصة،

 مستوحاة الفرنسية الشراكة عقود كون من الرغم وعلى .واخلاص العام القطاعني بني الشراكة عقود

 مبادرة عقود إن حيث التطبيق؛ نطاق يف عنها ختتلف فإ�ا ، »PFI« ال اخلاصة املالية من املبادرة

 لعقود خالفًا العقود، من متنوعة جمموعة على ُتطبَّق عامة سياسة أ�ا ُتكيَّف على »PFI« ال

  8.النحو هذا على تكييفها ال ميكننا اليت الفرنسية الشراكة

 . اإلدارية العقود قبيل من والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود: الفرع الثاني

 املعنوية أشخاصها يف ممثلة العامة اإلدارة أطرافه أحد يكون الذي العقد :بأنه اإلداري العقد يُعرَّف   

لتحقيق  واطراد بانتظام عام مرفق تسيري إىل ويهدف عامة، رمسية سلطة باعتبارها اإلدارية أو أجهز�ا

 من والوسائل األساليب هذه تتضمنه وما العام القانون ووسائل أساليب على ويرتكز عامة، مصلحة

 العقد فإن السابق، التعريف على وبناءً  وعليه،اخلاص  القانون عقود يف مألوفة غري إجراءات وشروط

 .أساسية أركان ثالثة فيه تتوفر أن بد ال إداري�ايكون  لكي

                                                 
مقارنة، المجلة الدولیة  دراسة :القانونیة وطبیعتھا مفھومھا - والخاص العام القطاعین بین الشراكة الفواعیر، عقود باجس سیف  8

  .9- 8صار جامعة حمد بن خلیفة للنشر، ، د2016- 08- 28القانونیة، 
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 عقد وجود عن نتحدث فكي .العقد يف طرفًا العام القانون أشخاص أحد أو اإلدارة تكون أن :أوًال 

 سلطة باعتبارها اإلدارية أجهز�ا أو املعنوية أشخاصها بأحد ممثلة اإلدارة، تكون أن بد إداري ال

 .أطراف العقد أحد عامة،

العقد  هذا حمل يتعلق أن جيب إداري عقد أمام نكون فكي .عام مبرفق متصال�  العقد يكون أن :ثانًيا

للصاحل  حتقيًقا واطراد بانتظام املرفق هذا تسيري إىل العقد هذا يهدف حبيث عام، مبرفق موضوعه أو

  .العام

 أحد يكون أن إداري�ا العقد يكون لكي يكفي فال .العام القانون أساليب على العقد يرتكز أن :ثالثًا

 اإلدارة تستعمل أن جيب وإمنا عام، مبرفق العقد هذا اتصال يكفي ال كما إدارية، أطرافه جهة

 يف مألوفة غري استثنائية شروطًا العقد تضمني الوسائل هذه ضمن ومن القانون العام، ووسائل أساليب

 .اخلاص القانون عقود

 القطاعني بني الشراكة عقود يف متوفرة اإلداري العقد أركان مجيع أن االجتاه هذا أصحاب يرى   

 أن كما العام، القانون أشخاص أحد أو الدولة هو العقود هذه يف األول فالطرف العام واخلاص،

  .عام مرفق وتشغيل وإدارة وتطوير إلنشاء كطريق استخدامها هو العقود إبرام هذه من اهلدف

 .الخاص القانون عقود قبيل من والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود: الفرع الثالث

 القانون عقود من تُعد واخلاص العام القطاعني بني الشراكة عقود أن االجتاه هذا أصحاب يرى  

 وقواعد أحكام عليها تطبق وبالتايل املتعاقدين، شريعة العقد وملبدأ اإلرادة، لسلطان اليت ختضع اخلاص

 أصحاب استند وقد .اإلداري القضاء ال العادي للقضاء بشأ�ا االختصاص وينعقد اخلاص،القانون 

 :التالية واألسانيد إىل احلجج االجتاه هذا
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 شأنه يف تتوفر أن جيب الصفة هذه اإلداري العقد يكتسب لكي أنه وقضاًء، فقًها املقرر، من -1

 وأن العقد، يف طرفًا العام القانون أشخاص أحد أو اإلدارة تكون أن :وهي أساسية، ثالثة أركان

 هذا أصحاب ويرى .مألوفة غري استثنائية شروط على العقد حيتوي وأن عام، مبرفق يتصل العقد

اجلهة  ُتربمها اليت الشراكة عقود يف ينحصر اإلدارية العقود متييز أركان من الثالث الركن االجتاه أن

  .اخلاص القطاع مع احلكومية

وسياسة  يتعارض أمر هو واخلاص العام القطاعني بني الشراكة لعقود اإلدارية بالطبيعة القول إن-2

 وإعراضهم عن املستثمرين ختويف إىل التكييف هلذا الدول اعتناق يؤدي حيث االستثمار تشجيع

  .الدول تلك يف أمواهلم استثمار

الشريك  وملكية يتعارض واخلاص العام القطاعني بني الشراكة لعقود اإلدارية بالطبيعة القول إن-3

الشراكة  عقود صور بعض يف للمشروع اخلاص الشريك ملكية تُعد حني ففي للمشروع، اخلاص

 فيها اجلهة تكون واليت العام القانون لقواعد ختضع اليت العقود يف كذلك تُعد ال فإ�ا تامة، ملكية

 .املشروع ميلك من هي احلكومية

 بعض القوانني وجود باستثناء عام، بوجه العقود من النوعية هذه يعاجل قانوين تنظيم وجود عدم -4

  9.متويلها املراد األساسية البنية مشروعات بنوعية متعلقة صغرية جزئيات تعاجل اليت

  . العامة المالية على والمخاطر التعاقدية االلتزامات: المطلب الثاني

املفهوم أن املبدأ األساسي القتسام املخاطر ينطوي على حتمل كل طرف املخاطرة اليت يكون أكثر    

وبالتايل يتعني على القطاع اخلاص حسب املعتاد حتمل خماطر البناء والتشغيل، . قدرة على إدار�ا

                                                 
  11-  09ص الفواعیر، ، مرجع سبق ذكره ،  باجس سیف  9
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وهناك . املخاطر السياسية والتنظيمية وأوضحها-وتتحمل احلكومة املخاطر اليت ختضع لسيطر�ا 

خماطر الطلب  مثل-خماطر أخرى تستطيع احلكومة التأثري فيها ولكنها قد تتحملها أو ال تتحملها 

وقد اختلفت البلدان املشاركة يف الدراسات الرائدة إىل حد بعيد يف  . وسعر الصرف والقيمة املتبقية

نوع املخاطر اليت كيفية تعاملها مع شروط اقتسام املخاطر، مع توخي الوضوح التام يف حتديد 

  .يتحملها كل طرف

وينبغي للحكومات بصفة . وجيب أن تكون الضمانات جيدة التصميم وحمددة النطاق واملدة الزمنية

فالضمانات اجلزئية ميكن أن . خاصة جتنب تقدمي ضمانات أوسع نطاقا مما ينبغي لتحقيق أهدافها 

وتعترب املبالغ اخلاضعة للخصم، واحلدود . تسهم يف تقليل اخلطر املعنوي وحتد من سوء االختيار

القصوى للقروض احلكومية، وشروط تقدمي الضمانات اإلضافية، وفرتات التأخري قبل دفع 

التعويضات، وأسبقية احلكومة يف حتصيل استحقاقا�ا من األصول عند العجز عن السداد من 

اءة وتقلل من احتماالت انكشاف االليات اليت توفر احلافز للقطاع اخلاص على إدارة املخاطر بكف

 .احلكومة الكلي للمخاطر، ويف النهاية حتد من آثار الضمانات واجبة السداد على املالية العامة

ومع اقرتان الضمانات بتكاليف على املالية العامة تتأكد أمهية احلرص يف السيطرة عليها �دف إدارة 

االستعانة بالضوابط املركزية ملنح الضمانات، فيتعني على وغالبا ما يكون املالئم . خماطر املالية العامة

احلكومات الساعية إىل فرض انضباط صارم يف هذا الشأن مراعاة وضع حدود قصوى كمية على منح 

وينبغي للحكومات كذلك ختصيص اعتمادات يف موازنا�ا السنوية لتغطية تكلفة . الضمانات

  10.جبة السداد يف العام التايلاملدفوعات املتوقعة للوفاء بالضمانات وا

                                                 
ص  والخاص، مرجع سبق ذكره، القطاعین العام بین العام والشراكة االستثمارھمینغ، وغیرد شوارتز،  أكیتوبي،ریتشارد برناردین  10
11 - 13.  
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كل الدراسات والتقارير تعرتف بأن هذه العقود تعرتضها صعوبات وخماطر كثرية قد تؤدي يف كثري من 

  :ومن ضمنها. التفاوض ألكثر من مرة إعادة إىلاألحيان اىل تعقيدات ومشاكل تؤدي يف غالبيتها 

الصعوبة األوىل اليت تعرتض هذه العقود هي اللجوء املتكرر إلعادة التفاوض على العقود، ويف بعض 

أو ) كوارث مثال(األحيان فسخها، وهذا يعود لطول مدة العقد اليت ميكن أن تتخللها أوضاع طبيعية 

قد تؤدي لعدم  أو أزمات سياسية واضطرابات) األزمة األسيوية واألرجنتينية مثال(أزمات اقتصادية 

االستقرار واكتمال اإلصالحات اليت شرع إعادة التفاوض هذه ، اليت متس يف كثري من احلاالت إعادة 

النظر يف بند أو عدة بنود من العقد، تكون يف الغالب يف السنوات األوىل من املشروع بني السنة 

األزمة ( 1999/ 2001ية سنة األوىل والثالثة مرحلة اإلجناز عموما، وقد مست يف أمريكا الالتين

ويف البلدان . يف قطاع املياه% 76من عقود االمتياز يف النقل و% 53حوايل ) األرجنتينية أساسا

  . يف قطاع املياه%  3.5و ) الطرق السيارة(من العقود ألغيت يف قطاع النقل %  5.8النامية عموما 

  :دة التفاوض هياألسباب املقدمة يف الغالب لتفسري هذا اللجوء إىل إعا

األسباب االقتصادية واملالية الناجتة عموما عن األزمات االقتصادية واليت تؤدي إىل شح يف املوارد 

  . املالية 

أسباب سياسية تتمثل يف عدم استكمال اإلصالحات أو كذلك غياب احلاكمية مبا تتضمن  -ب  

ب األحيان إىل احتجاجات من السكان من مبادئ الشفافية واملشاورة واملساءلة، واليت تؤدي يف غال

  . وضغط من ا�تمع املدين تدفع السلطات إلعادة التفاوض أو اإللغاء
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األسباب املؤسساتية والتشريعية املتمثلة يف نقص التأطري القانوين للمشاريع واملتمثلة يف غياب  - ج 

  11.ونقص النصوص اخلاصة �ذه العقود، وغياب أو ضعف اهليئات املؤطرة هلا

 بعض املخاطر اليت ميكن تفاديها عند الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص

 عام بشكل يف السلطة مؤثرة جمموعات قبل من الدولة موارد واستغالل السياسية التدخالت •

 عام بشكلٍ  وااللتزامات املناقصات مستوى على والتنافسية الشفافية غياب •

 عام بشكل املناقصات تلزمي يف احملسوبية •

 خاص بشكل الشراكة عقود منح معايري يف التناقض •

 خاص بشكل الشراكة عقود يف للفوز الشركات قبل من الرشوة •

  . 12خاص بشكل الشراكة لعقود الشركات من قليل عدد احتكار •
  :اخلامتة

الشراكة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية كثرية لكن 

يف هذه العقود فهو قبل التعاقد يعرت حمفزا وبعد التعاقد  األساسيةالبعد القانوين هلا هو ما ميثل  اللبنة 

ون البعد القانوين ذا فعالية خماطر ولكي يك أييف حالة وجود   إليهويلجأ  األطرافيعد حاميا ملصاحل 

وجب ان يتعرض القانون لعقود الشراكة تفصيال وتبيينا لكل ما فيها من ناحية طبيعية العقد والقضاء 

املختص وكيفية حل املشاكل القانونية تأطريا قانونيا ال يدع للخالف طريق وهذا لكون هذه العقود 

  .املخاطر اليت تواجه الشراكة  لأو كبرية فليس من املعقول جعل القانون   أمهيةذات 

  :نهأومما سبق ميكن القول  

                                                 
  .21- 20تكامل دور القطاعین العام والخاص في التنمیة، مؤتمر العمل العربي الدورة التاسعة والثالثون، مرجع سبق ذكره، ص   11
  .23ص بوست، لبنان،  إدارة لیبان التنفیذ، مجلس وقت والخاص حان القطاعین العام بین داوود، الشراكة خلیل  12
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السياسية احلقيقية يف محاية  اإلرادةع االستثمار بوجه عام والشراكة على وجه اخلصوص وجتسيد جيتش

 .ومرافقة املستثمرين لبعث الطمأنينة يف نفس املستثمر وخاصة األجنيب

  .للشك مكان حتديد وتوضيع طبعة هاته العقود بوجه ال يدع -

 .يكون اخلصم واحلكم واحد أناحلماية القانونية والقضائية وضمان استقاللية القضاء فال يعقل -

 .تذليل املعوقات االدارية -

 . ضمان  املساوة وعقد الشراكة مع االكثر خربة وتطور وألكفئ -

  

  

  
  
  
  
  

  :قامئة املراجع
، العام والقطاع اخلاص ٔ�داة لتحق�ق  التمنیة املس�تدامةالرشاكة بني القطاع هشام مصطفى محمد سامل امجلل،  .1

  ،2016اجلزء الرابع،  –جم� �امعة أ�زهر العدد احلادي والثالثون 
�اكمل دور القطا�ني العام واخلاص يف التمنیة، مؤمتر العمل العريب ا�ورة التاسعة والثالثون، م�ظمة العمل  .2

  .القاهرة مرص 2012 ٔ��ریل 8-1العريب، 
أ�ساس�یة  املتضمنات بني العرايق �ق�صاد يف واخلاص العام القطا�ني بني لرشاكةهامش، ا اخلرض عبد نح�ا .3

جم� الغري �لعلوم �ق�صادیة و�داریة، الس�نة احلادیة عرش ا�� الثالث  ،�لتطبیق �سرتاتیجیة والرؤیة
  .2015عرش العدد السادس والثالثون  
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 ، قسمواخلاص القطا�ني العام بني العام والرشاكة �س��رمهینغ، و�ريد شوار�ز،  ٔ��یتويب،ری�شارد �ر�رد�ن .4
  .2008 ا�ويل النقد ا�ويل، صندوق النقد بصندوق املتعددة الوسائط �دمات

 �ق�صاد يف منو ودورها واخلاص العام القطا�ني بني �لرشاكة احملددة العواملمحدونة،  �لیل ٔ�رشف محمد .5
 ِيف  الت�ارة ِ�ُلكِیةِ  التمنیة اق�صاد�ت َماِجس�ِتِري ِيف  مذ�رة،)غزة بقطاع اخلاص القطاع نظر و�ة من(الفلسطیين

سالِم�ةِ  اجلَاِمَعةِ 
�
  .2007ِبغَزة ٔ�غسطس  اال

 العام القطا�ني بني الرشااكت دمع يف موریتانیا، و�دة واخلاص العام القطا�ني بني ال�شغیيل �لرشااكت ا�لیل .6
  .املوریتانیة إالسالم�ة واملالیة، امجلهوریة �ق�صاد واخلاص، وزارة

، مقارنة دراسة :القانونیة وطبیعهتا مفهو�ا - واخلاص العام القطا�ني بني الرشاكة عقودالفوا�ري،  �جس س�یف .7
  .، دار �امعة محد �ن �لیفة �ل�رش2016-08-28ا�� ا�ولیة القانونیة، 

  .بوست، لبنان ٕادارة لیبان ، جملسالتنف�ذ وقت واخلاص �ان العامالقطا�ني  بني الرشاكةداوود،  �لیل .8
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  تنفيذ اجلزائر اللتزاماتها الدولية يف جمال مكافحة جرمية تبييض األموال

  جامعة تيارت  –ملحقة السوقر  –خاليدة بن بعالش :  الدكتور ة

  

  20/06/2018: تار�خ�القبول   10/06/2018: تار�خ�املراجعة  15/05/2018 :استالم�املقالتار�خ�

  

  :لخصم

تنفيذا لاللتزامات الدولية اليت تعهدت �ا اجلزائر من خالل االتفاقيات الدولية اليت صادقت 

عليها و املرتبطة بصفة مباشرة أو غري مباشرة جبرمية تبييض األموال، عمد املشرع اجلزائري إلصدار 

اجلرمية خاصة من خالل ماجاء يف قانون العقوبات أو جمموعة من النصوص القانونية للتصدي هلذه 

  . ومكافحتهما املتعلق بالوقاية من جرمية تبييض األموال و متويل اإلرهاب 01- 05القانون رقم 

Résumé: 
En application des obligations internationales engagées par l'Algérie dans 

le cadre de la ratification des conventions internationales et concernant 

directement ou indirectement le crime de blanchiment d’argent, le législateur 

algérien a promulgué un nombre de textes juridiques pour lutter contre ce crime, 

notamment par les dispositions du code pénal et la loi n°05-01 relative à la 

prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme. 
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  : مقدمة

تعترب جرمية تبييض األموال إحدى اخطر اجلرائم االقتصادية و النماذج العملية للجرمية املنظمة 

  .متويه املصدر الغري مشروع للعائدات املالية اإلجراميةالعابرة للحدود الوطنية، و اهلادفة إلخفاء أو 

وقد ارتبطت هذه اجلرمية يف اغلب األحيان باألزمات السياسية و االقتصادية، سواء الدولية 

منها أو اإلقليمية، ولطاملا كانت البديل  لالقتصاد اخلفي  أو االقتصاديات السوداء و اقتصاديات 

  .الظل

وما نتج عنهما من تدويل للتدفقات  ؛وقد ساعد  على تفشيها بروز ظاهريت العوملة واملعلوماتية 

من جهة أخرى باعتبارها   املالذات الضريبية والال حمدودة من جهة ، و ظهور مراكز االوفشور أ املالية

وتبييض  اجلرمية املنظمة شكلت لعقود طويلة عنوانا معهودا للنشاطات املالية املشبوهة لعصابات

وذلك عرب استعمال أمساء مستعارة بدال من  ،التجارية النشاطاتسرية لمالذا آمنا و  األموال

  .اة للمتعاملني معهاحلقيقي األمساء

عن طريق استعمال  مشكلة عاملية ال ميكن معاجلتها إال تتبييض األموال أضحلكون جرمية  و

يف سبيل مكافحتها من خالل االتفاقيات الدولية  كل اجلهود الدولية   تتضافر ، فقد إجراءات عاملية

  .و عقد املؤمترات و إصدار خمتلف الوثائق ذات الصلة

عمدت إلصدار العديد من النصوص التشريعية اهلادفة  وبانضمام اجلزائر هلذه اجلهود الدولية،  

املتعلق بالوقاية من  01-06أو القانون رقم  1قانون العقوباتملكافحة تبييض األموال وعلى رأسها 
                                                 

المعدل و المتمم لقانون  15- 04في الفصل الثالث المعنون بالجنایات و الجنح ضد األموال تمت بموجب القانون رقم  -1
  .7مكرر 389مكرر إلى غایة  389المواد من في مكرر بعنوان تبییض األموال  06القسم  العقوبات إضافة
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             يعاملتعلق بقمع خمالفات التشر  22-96و كذا األمر رقم  2الفساد ومكافحته املعدل واملتمم

إىل  وصوال 3و التنظيم اخلاصني بالصرف و حبركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج  املعدل واملتمم

املتعلق بالوقاية من جرمية تبييض األموال و  2005فرباير سنة  06الصادر يف  01- 05القانون رقم 

  . 5املعدل واملتمم 4متويل اإلرهاب ومكافحتهما

جانب استحداثه آلليات و هيئات متخصصة يف مكافحتها والكشف عنها يف مجيع  إىل 

نشيط الدويل التعاون سواء على املستوى الوطين أو على صعيد ال مراحل التحضري هلا أو تنفيذها

  .ردع هذا النوع من اإلجرام املنظملعملي الو 

  : األيتعن التساؤل  اإلجابةبالتايل من خالل هذه الدراسة حناول 

خطورة حد من هل  تمكنت الجزائر من إيجاد الحلول التشريعية والعملية الكفيلة بال

وذلك بالشكل الذي يتماشى و الجهود الدولية المبذولة في هذا  األموالجريمة تبييض 

  ؟الصدد

                                                 
 16عند تعریفھ للجرم األصلي وكذا المادة " ي"فقرة  02فقد أشار ھذا القانون لجریمة تبییض األموال من خالل المادة  -2

  .فیما یتعلق بتبییض العائدات اإلجرامیة 42منھ عند تعرضھا لتدابیر منع جریمة تبییض األموال والمادة 
یتعلق بالوقایة من الفساد  2006فبرایر سنة 20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون رقم : ینظر

   ).2006مارس سنة  08: الصادرة في 14الجریدة الرسمیة العدد (ومكافحتھ المعدل والمتمم، 
ات المالیة، كما ألزمت البنوك جرمت المادة األولى منھ التصریح الكاذب لألموال المودعة لدى المصارف و المؤسس -3

  .بالتحري عن مصدر األموال المودعة على مستواه بھدف مراقبة عملیة تبییض األموال
یتعلق بالوقایة من تبییض  2005فبرایر سنة  06الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01- 05القانون رقم  -4

  ).2005لسنة  11لرسمیة العدد الجریدة ا.( األموال و تمویل اإلرھاب و ومكافحتھما
  :المعدل و المتمم بــ 01-05القانون رقم  -5
لسنة  08: الجریدة الرسمیة العدد.( 2012فبرایر  13الموافق  1433ربیع األول عام  20المؤرخ في  02-12األمر رقم  -

2012.( 
لسنة  08: الجریدة الرسمیة العدد( 2015فبرایر  15الموافق  1436ربیع الثاني عام  25المؤرخ في  06- 15القانون رقم  -

2015.(  
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يتطرق أوهلما، ملفهوم هذه اجلرمية وثانيهما آلليات  بحثني،عنه من خالل م اإلجابةما تتم 

  .هلاالتصدي 

  

  األموالمفهوم جريمة تبييض  :األول بحثالم

البد من حماولة حتديد وضبط مفهوم جرمية تبييض األموال ومتييزها عن غريها من اجلرائم 

التحدي احلقيقي أمام  وأخطر مظاهر عصر االقتصاد الرقمي االقتصادية املستحدثة، وذلك باعتبارها 

بأنشطة غري مشروعة وعمليات مشبوهة يتحقق معها  الرتباطها و ،6مؤسسات املال و األعمال

  .دخول أموال طائلة تؤثر على االقتصاد احمللي و العاملي سلبا

  تعريف جريمة تبييض األموال :المطلب األول

مل يوجد اتفاق عام بني الدول حول  تعريف جرمية تبييض األموال على الرغم من احملاوالت 

  . االتفاقيات الدولية ذات الصلة  أو التشريعات الوطنيةالعديدة لذلك سواء يف ظل 

  واإلقليميةاالتفاقيات الدولية  ظل تعريف جريمة تبييض األموال في: الفرع األول

تعددت وتنوعت االتفاقيات الدولية و اإلقليمية اليت ألزمت الدول املصادقة عليها بإدراج قواعد 

  :الداخلية و من أبرزها جترم عمليات تبييض األموال يف تشريعا�ا 

                                                 
أسبابھما و مخاطرھما و دورھما في تمویل اإلرھاب  في العراق " بالسم جمیل خلف،  ظاھرتي الفساد وغسیل األموال  - 6

 .33، ص 2012، الفصل الثاني، سنة 19، العدد 07و سبل المعالجة، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد 



 المـــــستقبـــــل للدراسات القانونية و السياسيةمجلة 

 تنفيذ اجلزائر اللتزاماتها الدولية يف جمال مكافحة جرمية تبييض األموال

 جامعة تيارت–ملحقة السوقر  –خاليدة بن بعالش : الدكتورة 

 

 
82 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

لسنة فيينا (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار الغري مشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية  -

تحويل األموال أو نقلها مع « : ، اليت عرفت جرمية تبييض األموال يف ماد�ا الثالثة بكو�ا7)1988

من هذه " أ"عليها  في الفقرة الفرعية العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم  منصوص 

الفقرة أو من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه 

المصدر غير المشروع لألموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه 

  .8»الجريمة أو الجرائم على اإلفالت من العواقب القانونية

اليت عرفت جرمية تبييض األموال يف املادة  9 االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب -

ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل « : بكو�ا 08األوىل فقرة 

وجعلها  حقيقة أموال مكتسبة خالفا لما نصت عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف

  .»تبدوا كأنها مشروعة

: ، عرفت جرمية تبييض األموال بكو�ا10اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية -

تحويل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها عائدات جرائم بغرض إخفاء أو تمويه « 

                                                 
جانفي  28الموافق   1415شعبان عام  26المؤرخ في  41- 95علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت  - 7

1995 .  
إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلیة أو صنعھا أو استخراجھا أو تحضیرھا أو « " :أ"المقصود من الفقرة الفرعیة  -8

أي وجھ كان أو السمسرة فیھا أو إرسالھا أو إرسالھا بطریق عرضھا أو عرضھا للبیع أو توزیعھا أو بیعھا أو تسلیمھا ب
  .»...العبور أو نقلھا أو استیرادھا أو تصدیرھا 

 250-14و التي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2010دیسمبر سنة  21المحررة بالقاھرة بتاریخ  -9
  .2014لسنة  55، الجریدة الرسمیة العدد 2014ر سبتمب 08الموافق   1435ذي القعدة عام  13المؤرخ في 

 12المسماة كذلك باتفاقیة بالیرمو الموقع علیھ في مدینة بالیرموا االیطالیة خالل المؤتمر الدولي المنعقد في الفترة من  -10
ذي  22المؤرخ في  55- 02و التي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2002دیسمیر سنة  15إلى 

  ).2002لسنة  71الجریدة الرسمیة العدد.(2002فیفري  05الموافق  1422القعدة عام 
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ارتكاب الجرم المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في 

 .» األصلي الذي أتت منه على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته

  تعريف جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري :الفرع الثاني

املتعلق بالوقاية من  2005فرباير سنة  06الصادر يف  01-05القانون رقم باالطالع على 

ف هذه يعر ت يالحظ أنه حاول ،فحتهما املعدل واملتممجرمية تبييض األموال و متويل اإلرهاب ومكا

تحويل األموال أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات  -« :اجلرمية يف املادة الثانية منه بكو�ا

مباشرة أو غير مباشرة من جريمة بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك األموال أو 

ريمة األصلية التي تحصلت منها هذه األموال على مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الج

  اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله،

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو  -

 حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية،

أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها  اكتساب األموال أو حيازتها -

 .تشكل عائدات إجرامية

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التأمر على  -

ارتكابها أو محاولة ارتكابها و المساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة 

  ».بشأنه
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 389أن املشرع اجلزائري من خالل ما جاء يف هذه املادة اليت تتطابق مع نص املادة فيالحظ 

قد عرف جرمية تبييض األموال من خالل حتديد األفعال و السلوكات اليت  ،مكرر من قانون العقوبات

ية تكو�ا، السيما إذا تعلقت باستهداف اإلخفاء أو التمويه للمصدر الغري املشروع للعائدات اإلجرام

شرط توافر العلم �ذا املصدر، دون حصر األعمال املشبوهة أو اجلرائم اليت تنتج هذه العائدات سواء  

  .11كانت جناية أو جنحة

وميكن تربير ذلك مبحاولة املشرع اجلزائري ملسايره النصوص الدولية اليت أخذت باملفهوم املوسع  

ناجتة عن كافة األعمال اإلجرامية دون حصرها هلذه اجلرمية الذي يشمل إخفاء أو متويه العائدات ال

بعيدا عن  و .اخل...سواء كانت �ريب مجركي أو �رب أو غش ضرييب أو اختالسات لألموال العامة

هلا الذي تقتصر فيه على إخفاء أو متويه احلاصالت الناجتة عن العمليات الغري  الضيقاملفهوم 

  . 12دون بقية اجلرائم األخرى بالمخدراتمشروعة املرتبطة أساسا باالجتار 

  خصائص جريمة تبييض األموال :المطلب الثاني

  :األخرى جبملة من اخلصائص أمهها تتميز جرمية تبييض األموال عن بقية اجلرائم

 جريمة اقتصادية -أوال

                                                 
 :  محمد الطاھر سعیود، البحث والتحقیق  في جریمة تبییض األموال  في التشریع الجزائري، بحث منشور على الموقع - 11

https://www.droitetentreprise.com › 19:58:  ، ساعة االطالع04/05/2018: تاریخ االطالع       .   
  .1988اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة االتجار الغیر مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة  -  12
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كو�ا ترتبط باالقتصاد مباشرة، فاألموال املبيضة تسعى إلجياد استثمارات هلا يف الدورة 

ولعل من ابرز األنشطة أو ا�االت االستثمارية الصاحلة إلجراء عمليات غسيل األموال االقتصادية،  

  : 13مايلي

 .يف أسواق األوراق املالية الناشئة و الواعدة )األسهم والسندات (املضاربات على األوراق املالية  -

املضاربات على العقارات خاصة أراضي البناء و الشقق السكنية الفاخرة و احملال التجارية ذات  -

 .املواقع املتميزة

 .العقود والتوريدات احلكومية وغري احلكومية الكبرية -

 .جمال تذاكر اليانصيب و اللوتارية -

  . لسريعة العامليةجمال املطاعم والوجبات ا -

 جريمة الحقة لجريمة أصلية - ثانيا

فال ميكن أن تقوم جرمية تبييض األموال إال من خالل جرمية سابقة، تكون اجلرمية األولية هلا 

، مثل االجتار يف املخدرات  ويف األعضاء البشرية وتكون مصدرا للعائدات اإلجرامية الغري مشروعة

   .14اخل...والسرقة و الرشوة  والدعارة ويف السالح  وجرائم االبتزاز  

 جريمة دولية غالبا - ثالثا

                                                 
جریمة غسل األموال نظرة دولیة لجوانبھا االجتماعیة و النظامیة و االقتصادیة، مكتبة أحمد  بن محمد العمري،  - 13

  .35، ص 2006العبیكان،  الطبعة األولى، سنة 
  .22أحمد  بن محمد العمري، المرجع السابق، ص  - 14
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فيمكن أن تقع أركا�ا يف أكثر من دولة ولعل ما ساعد يف ذلك حترير التجارة اخلارجية و تطور 

  .اخلدمات املالية وسهولة انتقال رؤوس األموال من واىل اخلارج وشيوع املناطق احلرة

  15جريمة منظمة -رابعا

أن ارتكا�ا ال ميكن أن يتم من قبل شخص واحد ولكن بضلوع جهات إجرامية أخرى باعتبار 

تكون يف شكل منظم وعلى درجة عالية من التخطيط واالنتشار، حيث يكون هلا عمالء لتمكينها 

  .16من إجناح مجيع مراحل اجلرمية من حتويل و متويه و دمج لألموال القذرة يف الدورة االقتصادية

  مصرفية جريمة -خامسا

بالنظر ملا للمصارف من دور ال يستهان به يف عمليات تبييض األموال خاصة عرب مراحلها 

  . و بفضل مبادئ سرية احلسابات املصرفية) التوظيف، التعتيم، الدمج( الثالث

  مراحل جريمة تبييض األموال :المطلب الثالث

يقود اىل اجلرمية االصلية اليت  باعتبار أن العائدات االجرامية قد تكون الدليل الوحيد الذي

، فإن  17إقامة املسؤولية اجلنائية جتاههم الكشف عن مرتكبيها  و السبب يف حتصلت منها  و

                                                 
وفي ھذا الصدد ذھب البعض للقول بكون ان جریمة تبییض االموال باستخدام الطرق الحدیثة قد تمت بشكل منظم منذ  - 15
الذي مثل حلقة الوصل بین المافیا االمریكیة و المافیا االیطالیة وكان الھدف من عملیة  ماري النكيبواسطة  1932عام 

ومن أجل ذلك تم االستعانة بالبنوك السویسریة من ، فاء الى جزیرة صقلیة غسیل االموال تسھیل دخول القوات البحریة للحل
  .اجل اخراج النقود من امریكا  وایداعھا في بنوك سویسریة في شكل حسابات رقمیة

خالد بن محمد الشریف، جریمة غسل األموال  والجرائم المرتبطة بھا، مكتبة القانون واالقتصاد، الریاض، دون سنة : ینظر
  .28ر، صالنش
 الجماعة اإلجرامیة المنظمةعرفت المادة األولى من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  - 16

جماعة ذات ھیكل تنظیمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة « : بكونھا
بھدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو األفعال المجرمة وفقا لھذه االتفاقیة، من أجل الحصول بشكل مباشر 

  .»ادیة أخرىأو غیر مباشر  على منفعة مالیة أو  منفعة م
  .40المرجع السابق، ص  أحمد  بن محمد العمري، -  17
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مرتكبيها غالبا ما يسعون للقيام بالعديد من العمليات املعقدة  اهلادفة  لقطع العالقة بينها وبني 

  .مصدرها و جعلها تظهر وكأ�ا أموال نظيفة

  :تتمثل يف متر جرمية تبييض األموال بثالث مراحل أساسية ومتكاملة بالتايل  

 مرحلة التوظيف -أوال

، إذ يتم فيها التخلص املادي من األموال التوظيف أو اإلحاللأو كما يسميها البعض مبرحلة 

تعرضا وذلك بإيداعها يف دورات مالية بغية متويه حقيقة مصدرها اإلجرامي، لذلك تعترب أكثر املراحل 

خلطر الكشف من قبل سلطات مكافحة تبييض األموال، ومن أكثر الطرق استعماال يف هذه املرحلة  

 .18جتزئة األموال  غري املشروعة  وإيداعها يف حسابات مصرفية

 مرحلة التجميع أو التعتيم أو التغطية - ثانيا

من مصدرها  ، من خالل فصل األموال غري املشروعة19عند البعضالتمويه تسمى مبرحلة 

بإحداث جمموعة معقدة من العمليات املالية املصممة هلذا اهلدف؛ أي إجياد آلية تصعب كشف 

 .20مصدر األموال احلقيقية لتبقى األموال جمهولة املصدر

 مرحلة اإلدماج أو التكامل - ثالثا

باعتبار أن األموال تكون قد خضعت مسبقا لعدة مستويات  ؛هي املرحلة األصعب اكتشافا

من التدوير، ففي هذه املرحلة يتم تنظيف األموال وإكسا�ا الشرعية، مث تضخ يف جسم االقتصاد 

                                                 
  .167، ص 2008خالد حامد مصطفى، جریمة غسل األموال، مصر، سنة  - 18
  .173، ص نفسھخالد حامد مصطفى، المرجع  - 19
المنظومة  ، ملتقى"تحلیل الظاھرة في البنوك الجزائریة" األخضر عزي، دراسة ظاھرة تبییض األموال عبر البنوك -20

  2004دیسمبر سنة  15و  14، جامعة الشلف، یومي "واقع وتحدیات"المصرفیة  الجزائریة والتحوالت االقتصادیة 
  .173ص



 المـــــستقبـــــل للدراسات القانونية و السياسيةمجلة 

 تنفيذ اجلزائر اللتزاماتها الدولية يف جمال مكافحة جرمية تبييض األموال

 جامعة تيارت–ملحقة السوقر  –خاليدة بن بعالش : الدكتورة 

 

 
88 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

الوطين الرمسي وكأ�ا أموال مشروعة بالتمام، وهنا تظهر أمهية البنك باعتباره  قناة استقطاب وطرف 

همات مشارك يف غسيل األموال حىت وان استحال إثبات سوء النية أو التواطؤ مع أصحاب امل

  .21القذرة

  أركان جريمة تبييض األموال :المطلب الرابع

كغريها من اجلرائم تعتمد جرمية تبييض األموال على الركن الشرعي إىل جانب الركنني املادي و 

املعنوي، إال أن خصوصيتها كجرمية تابعة جلرمية سابقة توجد هلا ركن رابع مفرتض أال وهو اجلرم 

  .األصلي

  .الركن المادي لجريمة تبييض األموال: الفرع األول

يعتمد الركن املادي يف جرمية تبييض األموال على عناصر ثالثة هي السلوك ا�رم و النتيجة 

  .اإلجرامية و العالقة السببية بينهما إىل جانب حمل اجلرمية املتمثل يف األموال الغري مشروعة

 تطبيق على 03 مكرر 389 ادةالم نص خالل من أكد الجزائري المشرعو باعتبار أن 

 العالقة أو اإلجرامية النتيجة لوجود  ضرورة ال فإنه المحاولة على التامة للجريمة العقوبات نفس

 المجرمة السلوكات و محلها حول يتمحوران  الركن لهذا األساسيان فالعنصرين بالتالي السببية

  .فيها

 السلوك المادي لجريمة تبييض األموال -أوال

مكرر من قانون  389السلوك املكون جلرمية تبييض األموال صورا عديدة حدد�ا املادة يتخذ 

 : وهي  22مماملعدل واملت 01- 05املادة الثانية من القانون رقم  كذا  العقوبات و

                                                 
  .173، ص نفسھ األخضر عزي،  المرجع - 21
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 تحويل األموال أو نقلها -1

يقصد بنقل األموال محلها و تغيري مكا�ا، بأن يتم إجراء عمل مصريف مبقتضاه يتم  نقل مبلغ 

أخر دون  إىلنقدي من حساب اآلمر إىل حساب املستفيد الدائن، أو عن طريق نقلها من مكان 

  .استعمال املصارف، أما حتويل األموال فيقصد به تغيري شكل األموال أو تغيري شكل العملة

نقلها حتقيق إحدى الغايات إما إخفاء أو متويه املصدر احلقيقي  أودف من حتويل األموال واهل 

غري املشروع لتلك األموال أو مساعدة شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية على اإلفالت من 

  . 23اآلثار القانونية لفعله

 إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال غير المشروعة -2

فاإلخفاء يشمل كل عمل من شأنه منع كشف احلقيقة للمصدر غري املشروع، وبأي شكل  

كان وبأي وسيلة كانت، سواء كان هذا اإلخفاء مستورا أو علينا، فال عربة بكون اإلخفاء جرى سرا  

كما اليهم سبب اإلخفاء حىت ولو كان بطريقة مشروعة، كشراء الشيء املتحصل عن طريق السرقة 

  ....األموال غري املشروعة بطريقة اهلبة أو املعاوضة أو اإلجازة أو غري ذلك أو اكتساب

أما التمويه فيقصد به اصطناع مصدر مشروع غري حقيقي لألموال غري املشروعة كإدخال هذه 

األموال القذرة يف صلب األرباح الناجتة عن إحدى الشركات القانونية، فتظهر هذه األموال وكأ�ا 

  .24ناجتة عن النشاط املشروع للشركة القانونية  إرباح مشروعة

                                                                                                                                                         
  .02-12تم تعدیل ھذه المادة بموجب  القانون رقم  - 22
مكافحتھا في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم، تخصص عبد السالم حسان، جریمة تبییض األموال وسبل  -  23

  .124، ص2015/2016قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف، السنة الجامعیة 
لقانون ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في ا"دراسة مقارنة" بوزیدي الیاس، السریة في المؤسسات المصرفیة  -24

  .410، ص 2017/2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة  ،الخاص
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  اإلجرامي النشاط من المتحصلة األموال استخدام أو حيازة أو اكتساب -3

 أو طبيعي شخص كان  سواء شخص أي تلقي المشروع غير المال باكتساب فيقصد

 مقابل إجرامي، نشاط عن ناتجة ألموال المختلفة الشركات أو المصارف أو كالبنوك  معنوي

  .االكتساب طريقة كانت  ومهما .25معينة بأعمال قيامه

 مما مادية أعمال مباشرة بواسطة الشيء على الفعلية السيطرة بها فيقصد الحيازة أما 

 حاجة دون واالختصاص التملك سبيل على  بالشيء االستئثار هي أو عادة، المالك بها يقوم

 .26فيها والتصرف مالهااستع به فيقصد الممتلكات استخدام أما و لالستيالء

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التأمر على  -4

ارتكابها أو محاولة ارتكابها و المساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة 

  . بشأنه

 الجزائري المشرع فإن منظمة، جريمة تشكل ما غالبا التي الجريمة هذه خطورة من للحد

 تمكن التي السلوكيات ألغلب أشار كما  ،األصلي الفاعل و الشريك من لكل العقوبة نفس أقر

  العقوبة نفس المحاولة على رتب أخرى جهة ومن ، جهة من المشاركة صور احتواء من

  .الجريمة هذه مرتكبي مع للتساهل مجال أي لتفادي التامة كالجريمة

  

  
                                                 

  .411عبد السالم حسان، المرجع السابق، ص   - 25
مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في  في القانون المقارن، األموالالقانونیة لمواجھة جریمة تبییض  اآللیاتخوجة جمال،  - 26

  .135، ص2017/2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة  اص، القانون الخ
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  تبييض األموال محل جريمة - ثانيا

توسع املشرع اجلزائري يف حتديد املال حمل جرمية تبييض األموال بالشكل الذي يستوعب به 

من القانون املتعلق بالوقاية من  04 من خالل نص املادةأمواال أخرى باختالف طبيعتها أو صورها؛ 

   .27)02-12املعدلة يف األمر رقم ( تبييض األموال و متويل اإلرهاب ومكافحتهما 

  الركن المعنوي لجريمة تبييض األموال: الفرع الثاني

إن جرمية تبييض األموال جرمية عمدية،  ينبغي ملسألة الفاعل فيها ان يتوفر القصد اجلنائي العام 

مع توافر العلم لديه  ،املكونة هلا ةاملادي السلوكياتممثال يف إرادة اجلاين الواعية واحلرة القرتاف إحدى 

  .باملصدر الغري مشروع لألموال

 01مكرر فقرة  389إىل جانب القصد اجلنائي اخلاص الذي يظهر من خالل نص املادتني  

من قانون العقوبات اليت استوجبت أن يكون اهلدف من وراء النشاط اإلجرامي حتقيق الغرض غري 

صدر الغري مشروع للممتلكات و من جهة أخرى املشروع املتمثل من جهة يف إخفاء أو متويه امل

  .28مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرم األصلي من اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله

  الركن المفترض في جريمة تبييض األموال: الفرع الثالث

                                                 
أي نوع من الممتلكات أو األموال المادیة، السیما المنقولة أو غیر المنقولة التي یحصل علیھا بأي وسیلة « : بكونھا - 27

كان شكلھا، بما في ذلك الشكل االلكتروني أو الرقمي، والتي كانت مباشرة أو غیر مباشرة، والوثائق أو السندات القانونیة أیا 
تدل على ملكیة تلك األموال أو مصلحة فیھا، بما في ذلك على الخصوص االئتمانات المصرفیة والشیكات وشیكات السفر و 

  .»...الحواالت  واألسھم  واألوراق المالیة  والسندات والكمبیاالت  وخطابات اإلعتماد
  .411الیاس، المرجع السابق، ص بوزیدي  - 28
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ضي وجود يقت األمربالنظر خلصوصية جرمية تبييض األموال كو�ا تعترب من اجلرائم التبعية ، فإن 

ركن مفرتض هلا متمثل يف وقوع جرمية سابقة أو ما يسمى باجلرمية األصلية باعتبارها مصدر العائدات 

  .أو األموال الغري مشروعة

املتعلق بالوقاية من الفساد و   01-06من القانون رقم " ي"فقرة  02و قد عرفت املادة 

تصبح موضوع لتبييض  أنت يمكن كل جرم تاتت منه عائدا« : مكافحته اجلرم األصلي بكونه

أية جريمة، حتى ولو « : بكونه 01-05من القانون رقم   04كما عرفته املادة   ،»...األموال

ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على األموال حسب ما ينص عليه هذا 

   .»القانون

بالتايل ميكن حسب توجه املشرع اجلزائري أن تكون جرمية تبييض األموال نتجت عن جناية أو 

: ومن بني اجلرائم اليت ميكن تصورها كجرمية أصلية جلرمية تبييض األموال توجدجنحة كما سبق ذكره، 

  .اخل ...جرائم املخدرات، اجلرائم اإلرهابية، الغش الضرييب، الرشوة، جتارة األسلحة القرصنة

  آليات التصدي لجريمة تبييض األموال :الثاني بحثالم

لطاملا كان هناك اهتمام من أفراد ا�تمع الدويل بضرورة خلق آليات للتصدي جلرمية تبييض 

  : األموال ونفس الشيء بالنسبة للمشرع اجلزائري وذلك على النحو التايل

  على المستوى الدولي آليات التصدي لجريمة تبييض األموال :المطلب األول

أدركت كافة دول العامل اآلثار السلبية لظاهرة غسيل األموال على اقتصاديا�ا الوطنية بشكل 

خاص، وعلى االقتصاد العاملي بشكل عام، ولذا تضافرت اجلهود الدولية للحد من هذه الظاهرة 

كان أول ذكر دويل لتجميد و حيث   ، وخاصة من قبل هيئة األمم املتحدة،مبختلف الوسائل املمكنة
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مصادرة األموال املتحصلة من جرمية ضمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار الغري مشروع يف 

  .بفيينا  1988العقاقري املخدرة و املؤثرات العقلية اليت اعتمدها جملس االمم املتحدة يف ديسمرب 

ها، هدف ملنع االستخدام بإصدار بيان عرف بامس 1988كما قامت جلنة بازل سنة   

اإلجرامي للنظام املصريف ألغراض غسيل األموال، و كذا االلتزام باملبادئ األساسية ملواجهتها واملتمثلة 

أساسا يف حتديد العمالء ومعرفة هويتهم معرفة كاملة وكذا االمتثال للقوانني واللوائح اخلاصة 

عامالت اليت يتضح ارتباطها بتمويه مصدر األموال  باملعامالت املالية اىل جانب رفض املعاونة يف امل

وكذلك التعاون مع سلطات القضاء  والشرطة  وغريها من سلطات تنفيذ القانون إىل أقصى مدى 

  .29تسمح به اللوائح املتعلقة بصون أسرار العمالء

وحدات ”بواسطة عدد من   the Egmont Group إيجمونتهذا و لقد مت إنشاء جمموعة 

آرنربج يف “ إيجمونت“خالل االجتماع الذي مت عقده يف قصر 1995يف عام “ املعلومات املالية

واجد ضمن عضويتها وحدات االستخبارات املالية و مكاتب مكافحة غسيل تو اليت بروكسل،

دولة حول العامل لتعزيز تبادل املعلومات و التعاون الدويل وتطوير القدرات الفنية يف  116األموال ل

القيام بنشر وتبادل ونقل خربات الدول األعضاء يف جمال مكافحة غسل إىل جانب  هذا ا�ال

  .األموال و متويل اإلرهاب

                                                 
عبد هللا عزت  بركات، ظاھرة غسیل األموال وأثارھا االقتصادیة  واالجتماعیة  على المستوى العالمي، مجلة  - 29

  .227،  ص2006،جوان 03، المجلد  04اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف،  العدد 
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على تطوير سياسة حماربة تبييض األموال  وخاصة  30كما سعت جمموعة العمل املايل الدولية

الدويل املتمثل يف اتفاقية فيينا لسنة  ؛املتأتية من جتارة املخدرات بعمل جلنة العمل املايل يف إطارين

وكذلك إعالن بازل و احمللي الذي تستمد عملها فيه من القوانني والتشريعات املتعلقة بغسيل  1988

  .األموال، إضافة لدعوة الدول اليت مل تصدر هذه القوانني إلصدارها ملواجهة تلك احلاالت

ل عرفت بالتوصيات األربعني واليت ارتكزت وقد أصدرت هذه ا�موعة توصيات يف تقريرها األو 

على ثالث حماور تعلق أوهلا باإلطار القانوين لتبييض األموال وذلك من خالل حث الدول على 

جترميها و الثاين حول دور املؤسسات املالية يف حماربتها و الثالث حول تدعيم التعاون الدويل من 

  . 31خالل االتفاقيات  املتعددة أو الثنائية

  في الجزائر آليات التصدي لجريمة تبييض األموال :الثاني بحثلما

  :خطورة هذا النوع من اإلجرام جعل املشرع اجلزائري يوليه أمهية كربى من خالل ما يلي

  المحلي في جريمة تبييض األموال االختصاص توسيع :أوال

اجته املشرع اجلزائري قصد تفعيل عمليات التصدي و املتابعة للجرائم املاسة باملصاحل         

 32 22-06وكذا القانون رقم  14- 04إلصدار كل من القانون رقم  االقتصادية احليوية للدولة

والذي من خالهلما وجدت إمكانية توسيع االختصاص  33املتضمنان تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية

                                                 
الدول الصناعیة السبع  والتي عرفت بعد ذلك بدول الثمانیة بعد انضمام روسیا  من مجموعة 1989التي تأسست سنة  - 30
  .الیھا
نوال طارق إبراھیم، محمد عباس أحمد، المواجھة الجنائیة للجرائم االقتصادیة  في ظل التحوالت االقتصادیة، مجلة  - 31

  .80، ص2017، سنة 15جامعة االنبار  للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
  ).2006لسنة  84الجریدة الرسمیة العدد ( 2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  22-06القانون رقم  - 32
  .2004لسنة  71، الجریدة الرسمیة العدد 2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في  14-04القانون رقم  - 33
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إىل  37و احملكمة 36و ضباط الشرطة القضائية 35وقاضي التحقيق 34احمللي لكل من وكيل اجلمهورية

ويتعلق األمر جبرمية تبييض األموال  إىل  38دائرة اختصاص حماكم أخرى حتدد عن طريق التنظيم

اآللية  جانب جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة بأنشطة املعاجلة

  .للمعطيات واجلرائم املتعلقة مبخالفة التشريع اخلاص بالصرف وحركة رؤوس األموال ومتويل اإلرهاب

كما ميتد اختصاص الشرطة القضائية التابعني للديوان املركزي لقمع الفساد يف جرمية تبييض 

  .39الوطين اإلقليمكامل   إىل 01- 06األموال باعتبارها جرمية فساد منصوص عليها يف القانون رقم 

  األساليب الخاصة للبحث والتحقيق في جريمة تبييض األموال - ثانيا

أدى االنتقال من اجلرائم التقليدية إىل اجلرائم النوعية إىل جعل التعامل معها حمفوفا باملخاطر  

ما سبق عكما جعل عمل الشرطة القضائية للبحث ومجع األدلة ضد مرتكيب هذه اجلرائم أصعب 

استلزم تدخل املشرع اجلزائري باستحداث أساليب حتري وحتقيق هلا من اخلصوصية ما  وهو ما

  .40ومل يستثين من ذلك جرمية تبييض األموال ،يتناسب مع متطلبات ضبط الوجه اجلديد لإلجرام

                                                 
  .من قانون االجراءات الجزائیة  02الفقرة  37المادة  - 34
  .من قانون االجراءات الجزائیة 02الفقرة  40المادة  - 35
  .من قانون االجراءات الجزائیة  07فقرة  16المادة  - 36
  .من قانون االجراءات الجزائیة  329المادة  - 37
الجزائیة  الذي  اإلجراءاتمن قانون  40،329، 37تطبیقا ألحكام المواد   348-06صدر المرسوم التنفیذي رقم  ف - 38

محكمة سیدي :  الختصاص اإلقلیمي الموسع في أربعة محاكم على المستوى الوطني  وھيحصر الجھات القضائیة ذات ا
    .أمحمد بالجزائر العاصمة، محكمة قسنطینة، محكمة وھران ومحكمة ورقلة

، یتضمن 2006سنة  أكتوبر 05الموافق  1427رمضان عام  12: المؤرخ في  348-06المرسوم التنفیذي رقم   :ینظر
). 2006لسنة  63: الجریدة الرسمیة العدد( تمدید االختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمھوریة وقضاة التحقیق

  ).2016لسنة  62: الجریدة الرسمیة العدد( 2016اكتوبر  17المؤرخ في  267- 16المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
 2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16المؤرخ في  05-10رقم  األمرمن  03فقرة  1مكرر  24المادة  -39

  )2010لسنة  50الجریدة الرسمیة العدد . ( المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ  01- 06المتمم للقانون 
  .04محمد الطاھر سعیود، المرجع السابق، ص  - 40
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و تتمثل أساليب التحري والتحقيق اخلاصة جلمع األدلة اخلاصة بالشرطة القضائية يف عمليات 

تستخدم   األساليبونفس . 42رتاض املراسالت، وتسجيل األصوات والتقاط الصور، واع41التسرب

يف الكشف و تتبع جرائم خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف اليت هلا صلة وثيقة جبرمية تبييض 

  .االموال

املتعلق بالوقاية  01-06من القانون رقم  56السابقة فقد نصت املادة  األساليبواىل جانب 

التحري اخلاصة يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون مبا  أساليبالفساد ومكافحته على  من

  .واليت منها التسليم املراقب و الرتصد االلكرتوين و االحرتاق األموالفيها جرمية تبييض 

   األموال تبييض جريمة مكافحة في المتخصصة الوطنية األجهزة  - ثالثا

 األموال تبييض جريمة بمكافحة المتخصصة الهيئات من العديد الجزائري المشرع أوجد

  :في تتمثل مباشرة غير أو مباشرة بصفة

  خلية معالجة االستعالم المالي -1

 بإنشاء، فإن املشرع اجلزائري قام األموالجانب اجلهود الدولية الرامية ملكافحة جرمية تبييض  إىل

 2002افريل  07املؤرخ يف  127- 02خلية معاجلة االستعالم املايل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
مستقلة متمتعة بالشخصية املعنوية  واالستقالل املايل، موضوعة  إدارية، كسلطة 44املعدل واملتمم43

  :45لدى الوزير املكلف باملالية لتكلف بالعديد من املهام من بينها

                                                 
  .الجزائیة  اإلجراءاتمن قانون  11مكرر  65المادة  - 41
  .الجزائیة اإلجراءاتمن قانون  05مكرر  65المادة  - 42
خلیة  إنشاءیتضمن  2002افریل سنة  07الموافق  1423محرم عام  04المؤرخ في  127-02المرسوم التنفیذي رقم  - 43

  ).2002لسنة  23الجریدة الرسمیة العدد ( معالجة االستعالم المالي وتنظیمھا وعملھا
  :بالمرسومین - 44
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 ترسلها اليت األموال تبييض أو  اإلرهاب متويل عمليات بكل املتعلقة الشتباها تصرحيات معاجلة -

 . القانون يعينهم الذين واألشخاص اهليئات إليها

 .وكشفها األموال وتبييض اإلرهاب متويل أشكال كل من للوقاية الضرورية اإلجراءات وضع -

 قابلة املعاينة الوقائع كانت كلما إقليميا املختص اجلمهورية وكيل إىل سبق مبا املتعلق امللف إرسال -

 .اجلزائية للمتابعة

دولية تضم  أومنظمات جهوية   إىلهذا وميكن للخلية يف إطار اإلجراءات السارية  االنضمام 

أنه ميكن للخلية ان تطلع هيئات الدول  01-05رقم جاء يف القانون  ، كماخاليا لالستعالم املايل

مماثلة على املعلومات اليت تتوفر لديها حول العمليات اليت تبدوا أ�ا �دف األخرى اليت متارس مهام 

  .مع مراعاة املعاملة باملثل اإلرهابمتويل  أو األموالتبييض 

للعديد من املسائل اهلادفة لتسهيل املهام املوكلة خللية االستعالم  01- 05و تطرق القانون رقم 

  : املايل من بينها

اخللية فور اكتشافها خالل  إىلميكن ملصاحل الضرائب و اجلمارك أن ترسل بصفة عاجلة تقريرا سريا  -

 أومن جناية  متحصله أ�اعمليات يشتبه  أو أموالقيامها مبهامها اخلاصة بالتحقيق واملراقبة وجود 

                                                                                                                                                         
الجریدة الرسمیة (  2008سبتمبر سنة  06الموافق  1429رمضان عام  06المؤرخ في  275-08المرسوم التنفیذي رقم  -

  ).2008لسنة  50: العدد
الجریدة (  2013افریل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانیة عام  04:المؤرخ في  157-13المرسوم التنفیذي رقم  -

  )2013لسنة  23الرسمیة العدد 
  .السابق ذكره 127- 02من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 45
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وجهة لتمويل م أ�ايبدوا  أوجنحة السيما اجلرمية املنظمة او املتاجرة باملخدرات او املؤثرات العقلية 

  .46اإلرهاب

شخص طبيعي  أليساعة على تنفيذ اية عملية بنكية  72ميكنها ان تعرتض بصفة حتفظية وملدة  -

  . اإلرهاباو متويل  األموالاو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض 

 اإلخطاراتلك تضطلع بتحليل ومعاجلة املعلومات اليت ترد اليها من قبل السلطات املؤهلة وكذ -

 .47من نفس القانون 19بالشبهة اليت خيضع هلا االشخاص واهليئات املذكورة يف املادة 

  اللجنة المصرفية  -2

إذ تتوىل ارسال مفتشي  ،للجنة املصرفية ان تقوم بدور وقائي يف جمال مكافحة تبييض االموال

 بنك اجلزائر املفوضني من قبلها اىل البنوك واملؤسسات املالية وفروعها يف اطار املراقبة يف عني املكان

أو يف اطار مراقبة الوثائق وترسل تقريرا سريا اىل خلية االستعالم املايل مبجرد اكتشافهم للعمليات 

  48.املشبوهة

املؤسسة املالية اليت ثبت عجز  أوضد البنك  تأدييباجراء  أيهذا  وقد تباشر اللجنة املصرفية 

بالشبهة، كما تسهر اللجنة املصرفية على توافر  اإلخطاراجراءا�ا الداخلية اخلاصة بالرقابة يف جمال 

                                                 
  . 01-05من القانون  رقم  21المادة  - 46
  :ومن بینھم 01- 05من القانون رقم  19یخضع لواجب االخطار المؤسسات و االشخاص الذین حددتھم المادة  - 47

الجزائر والمؤسسات المالیة المشابھة االخرى وشركات التامین البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید   -
  ..ومكاتب الصرف و التعاضدیات و الرھانات و االلعاب و الكازینوھات

كل شخص طبیعي او معنوي یقوم في اطار مھنتھ باالستشارة  او باجراء عملیات ایداع او مبادالت او توظیفات او  -
السیما على مستوى المھن الحرة المنظمة وخصوصا مھن  المحامین و الموثقین و  تحویالت او ایة حركة لرؤوس االموال

  ....محافظي البیع بالمزایدة 
  .01- 05من القانون رقم  11المادة  - 48
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 و متويل االرهاب األموالامج املناسبة من اجل الكشف عن تبييض رب البنوك واملؤسسات املالية على ال

  .49ماوالوقاية منه

   الوقاية من الفساد ومكافحته هيئات -3

باعتبار جرمية تبييض األموال جرمية من جرائم الفساد املنصوص عليها يف الباب الرابع من 

فإن كال من اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و الديوان املركزي   01- 06القانون رقم 

  . لقمع الفساد  يكلفان مبهمة التصدي هلا بصفة مباشرة أو غري مباشرة

  األموال تبييض لجريمة رةالمقر  العقوبة  -4

 عقوبات الطبيعية األشخاص من األموال تبييض جريمة لمرتكبي الجزائري المشرع رصد

 06مكرر 389 غاية إلى 01 مكرر 389 المواد في عليها منصوص تكميلية وعقوبات أصلية

 من المرتكبة 01-05 رقم القانون في عليها المنصوص للجرائم المقررة العقوبات جانب إلى

 القانون في عليها المنصوص بالشبهة لإلخطار الخاضعون المالية الهيئات اعوان و مسيري

 و األموال تبييض من الوقاية لتدابير  متكررة وبصفة عمدا مخالفتهم عند خاصة و 05-01

  . 50اإلرهاب تمويل

 المرتكب المعنوي الشخص على المطبقة للعقوبات الجزائري المشرع تطرق كذلك

نظام   يكرس ما .العقوبات قانون من 07 مكرر 389 المادة في األموال يضتبي لجريمة

                                                 
  .01- 05من القانون رقم  12المادة  - 49
  .34، 32،33، 31تنظر المواد - 50
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عن جرمية تبييض ازدواجية املسؤولية اجلزائية بني الشخص املعنوي و الشخص الطبيعي املمثل له 

 .األموال وذلك  مع انتشار البنوك اخلاصة

  الخاتمة

 جمال مكافحة جرمية تبييض األموال تنفيذ اجلزائر اللتزاما�ا الدولية يفيف إطار حتليل موضوع 

  : اتضح مايلي

بطريقة  سواء ملكافحة هذه اجلرمية إصدار املشرع اجلزائري للعديد من النصوص التشريعية اهلادفة -

، وذلك الستيعاب كل صور اجلرمية األولية لتبييض األموال سواء كانت جناية مباشرة أو غري مباشرة

  . أو جنحة  وكذا  تتبع املسار أو الشكل الذي قد تتخذه العائدات اإلجرامية

تبين املشرع اجلزائري لنظام ازدواجية املسؤولية اجلزائية بني الشخص املعنوي و الشخص الطبيعي  -

 .األموال عن جرمية تبييضاملمثل له 

توسيع نطاق االختصاص احمللي لكل من وكيل اجلمهورية و قاضي التحقيق وضباط الشرطة  -

  .احملاكم خبصوصها و القضائية

التحري و الكشف عنها لتستوعب إىل أبعد مدى أساليب  أساليب خاصة للبحث وخلق  -

  .ارتكا�ا

تبارها بوابة مرور اغلب جرائم تبييض تكليف هيئات متخصصة بالرقابة على العمليات املصرفية باع -

  .الم املايل وكذا اللجنة املصرفيةخللية معاجلة االستع من خالل املهام املوكلة األموال

  .املقررة على مرتكبيها تشديد العقوبات -

  : ويف األخري ميكن تقدمي بعض االقرتاحات تتمحور حول
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اعرف "مبكافحة تبييض األموال من خالل تطبيق مبدأ إلزام البنوك بالقيام بواجبا�ا  فيما يتعلق  -

القيام بإجراءات التبليغ وإخطار اجلهات املختصة عن مجيع العمليات  ، ومن جهة" عميلك

 .املالية املشبوهة دون االحتجاج بواجب السر البنكي من جهة أخرى 

 تبييض جرمية عاملية معضلة ملواجهة القضائي و القانوين الدويل التعاون تدعيم و تطوير ضرورة -

 .للحدود العابرة املنظمة اجلرمية مظاهر من باعتبارها األموال

 . ا�ال هذا يف املتطورة الدول خربات من االستفادة -

 و يتماشى مبا اجلرائم هذه عن والتحري بالكشف املكلفني األشخاص قدرات وتأهيل تطوير -

 وكذا االلكرتونية املعامالت و البنكية القنوات باستعمال تتم ما غالبا لكو�ا اخلاصة، طبيعتها

 . االحرتافية اإلجرامية الشبكات على باالعتماد

 .اخلارج واىل من األموال رؤوس حركة وكذا اخلاصة املالية العمليات على اإلدارية الرقابة تشديد -
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 قائمة المراجع

  المؤلفات -1

دولیة لجوانبھا االجتماعیة و النظامیة و االقتصادیة، مكتبة أحمد  بن محمد العمري، جریمة غسل األموال نظرة  -
 .2006العبیكان،  الطبعة األولى، سنة 

خالد بن محمد الشریف، جریمة غسل األموال  والجرائم المرتبطة بھا، مكتبة القانون واالقتصاد، الریاض، دون سنة  -
  .النشر

  .2008خالد حامد مصطفى، جریمة غسل األموال، مصر، سنة  -
  الرسائل والمذكرات الجامعیة -2

، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون "دراسة مقارنة" بوزیدي الیاس، السریة في المؤسسات المصرفیة  -
  .2017/2018الخاص كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة 

في القانون المقارن، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة  موالاألخوجة جمال، األلیات القانونیة لمواجھة جریمة تبییض  -
  .2017/2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة 

عبد السالم حسان، جریمة تبییض األموال وسبل مكافحتھا في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم، تخصص  -
  .2015/2016السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف، السنة الجامعیة  قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم

  المداخالت -3
، ملتقى المنظومة "تحلیل الظاھرة في البنوك الجزائریة" األخضر عزي، دراسة ظاھرة تبییض األموال عبر البنوك -

  .  2004دیسمبر سنة  15و  14، جامعة الشلف، یومي "واقع وتحدیات"المصرفیة  الجزائریة والتحوالت االقتصادیة 
  المقاالت -4

دراسة في المفھوم واألركان، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، ورقلة  ایھاب الروسان، خصائص الجریمة االقتصادیة، -
  .2012العدد السابع، جوان 

أسبابھما و مخاطرھما و دورھما في تمویل اإلرھاب  في " بالسم جمیل خلف،  ظاھرتي الفساد وغسیل األموال  -
  .2012، الفصل الثاني، سنة 19، العدد 07العراق و سبل المعالجة، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد 

نوال طارق ابراھیم، محمد عباس أحمد، المواجھة الجنائیة للجرائم االقتصادیة  في ظل التحوالت االقتصادیة، مجلة  -
 .2017، سنة 15جامعة االنبار  للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 

واالجتماعیة  على المستوى العالمي، مجلة عبد هللا عزت  بركات، ظاھرة غسیل االموال  وأثارھا االقتصادیة   -
   . 2006جوان ،03، المجلد  04اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف،  العدد 

  النصوص القانونیة -5

یتضمن قانون العقوبات  1966یونیو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في   156- 66االمر رقم  -
 .والمتممالجزائري، المعدل 

یتضمن قانون االجراءات  1966یونیو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في   155-66االمر رقم  -
 .الجزائیة، المعدل والمتمم
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 01-06المتمم للقانون  2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16المؤرخ في  05-10االمر رقم  -
  )2010لسنة  50ریدة الرسمیة العدد الج. ( المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 

 08الجریدة الرسمیة العدد . 2012فبرایر  13الموافق  1433ربیع األول عام  20المؤرخ في  02- 12األمر رقم  -
 .2012لسنة 

المعدل و المتمم .2004لسنة  71، الجریدة الرسمیة العدد 2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في  14-04القانون رقم  -
  .االجراءات الجزائیةلقانون 

یتعلق بالوقایة من  2005فبرایر سنة  06الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01- 05القانون رقم  -
  ).2005لسنة  11الجریدة الرسمیة العدد .( تبییض األموال و تمویل اإلرھاب و ومكافحتھما

المعدل و المتمم .  2006لسنة  84یة العدد الجریدة الرسم 2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  22- 06القانون رقم  -
  .لقانون االجراءات الجزائیة

یتعلق بالوقایة من الفساد  2006فبرایر سنة 20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون رقم  -
  . 2006مارس سنة  08: الصادرة في 14ومكافحتھ المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
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   دور التحفيز الضريبي يف جذب وتشجيع اإلستثمار

  محمد غريبي جامعة األغواط  -01جامعة الجزائر  –األستاذة خيرة شراطي  –المركز الجامعي تمنراست  –صدوق المهدي : الدكتور

  

  01/06/2019: تار�خ�القبول   07/04/2019: تار�خ�املراجعة  14/03/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  

 :ملخص 

منح خمتلف  إىلعمدت اجلزائر  ،لكي تتوافق االجتاهات اإلستثمارية مع السياسة اجلبائية

سعيًا منها اىل توسيع النشاط اإلقتصادي وجلب إيرادات أكرب  ،اإلمتيازات اجلبائية للفئة املستثمرة

للخزينة العمومية، كما أن  تصميم السياسة الضريبية  ال يتم مبعزل عن األوضاع السياسة واإلقتصادية 

مما يتطلب ترشيد احلوافز الضريبية مع هذا السياق للوصول للتنسيق الدويل يف  ،واإلجتماعية السائدة

  .هذا ا�ال

  .اإلستثمار؛ التحفيز اجلبائي؛ اإلعفاءات الضريبية؛ التخفيضات الضريبية :الكلمات المفتاحية
Summary: 
         In order to align investment trends with fiscal policy, Algeria has granted various tax 
advantages to the investor category in order to expand economic activity and bring greater 
revenues to the public treasury. The design of tax policy is not in isolation from the prevailing 
political, economic and social conditions, which necessitates the rationalization of tax 
incentives with this context to achieve international coordination in this field. 
key words :Investment; fiscal stimulus; tax exemptions; tax cuts. 
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  :مقدمة

 اجلزائر كغريها من الدول تأثرت بالتطورات والتحوالت على املستوى العاملي، حيث مل تكن بيئة

الستقطاب وجذب  حاولت مسايرة التطورات العامليةاالستثمار فيها مبعزل عن البيئة العاملية، فقد 

املتغريات والتحويالت االقتصادية  االستثمارات احمللية واألجنبية، ويظهر ذلك من خالل العديد من

امللكية وتشجيع االستثمارات باإلضافة إىل  والربامج اإلصالحية كسياسة اخلصخصة وتشجيع قاعدة

  .االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة

يف ظل كل هذه التطورات واملتغريات االقتصادية على الصعيد احمللي والعاملي، عملت اجلزائر جاهدة 

اليت آلت إليها البالد، خاصة بعد  تتوافق مع التوجهات اإلقتصاديةلعلى إصالح منظومتها اجلبائية 

ت كان اهلدف من تشريعا إ�يار أسعار البرتول، وذلك بفتح األبواب أمام اإلستثمار من خالل سن

  .ورائها تشجيع االستثمار داخل وخارج الوطن

ولكي تتوافق االجتاهات اإلستثمارية مع السياسة اجلبائية عمدت الدولة على منح خمتلف اإلمتيازات 

، اجلبائية للفئةاملستثمرة سعيًا منها يف توسيع النشاط اإلقتصادي وجلب إيراد أكرب للخزينة العمومية

التحفيزات مدى مساهمة : هي البحثس فان اإلشكالية التي تتمحور حولها وعلى هذا األسا

 ي التأثير على جذب وتشجيع اإلستثمار؟الضريبية المقررة في مختلف القوانين الضريبية ف
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مبحثني، نتطرق يف املبحث األول إىل عاجلتها من خالل على هذه اإلشكالية يتطلب م واإلجابة

يف املطلب األول، ويف املطلب  التعريف بالتحفيز الضرييب، الذي نبني فيه مفهوم التحفيز الضرييب

طبيعة الضرائب حمل التحفيز الضرييب ، أما املبحث الثاين سنوضح فيه صور التحفيز الضرييبالثاين إىل 

، يف املطلب لتحفيز الضرييب يف إطار القوانني الضريبية، عن طريق التطرق إىل اواآلثار النامجة عنه

 .كلفة التحفيز الضرييب واآلثار النامجة عنهسنتطرق إىل  األول منه، ويف املطلب الثاين  

  .مفهوم التحفيز الضريبي: المبحث األول

 .التعريف بالتحفيز الضريبي: المطلب األول

  .بالتحفيز الضريبيتعريف : الفرع األول

هي عبارة عن ؛ الضريبية نذكر منهالقد حاول الفقهاء االقتصاديون إعطاء مفاهيم حمددة للحوافز 

 واجراءات ضريبية معينة تتخذها السلطة الضريبية املختصة وفقًا لسياسة ضريبية معينة، بقصد تدابري

التيسريات الضريبية اليت مينحها  :وتعرف بأ�ا منح مزايا واعتمادات ضريبية لتحقيق أهداف معينة،

  .1املشرع لألنشطة املختلفة لتحقيق أهداف معينة

تشجيع  كما تعرف احلوافز الضريبية على أ�ا نظام يصمم يف إطار السياسة املالية للدولة �دف

، لالقتصاد ، على حنو يؤدي إىل منو اإلنتاجية القومية وزيادة املقدرة التكلفية2االدخار واالستثمار

                                                 
  .55ص ،2004/2005حوافز االستثمار وفقا ألحدث التشريعات االقتصادية، دارالنهضة العربية، مصر، وليد صاحل عبد العزيز،  -  1
-01على االستثمار والتنمية يف مصر دراسة على ضوء تشريعات االستثمار والقانون رقم  هاصفوت عبد السالم عوض اهللا، احلوافز الضريبية وآثر  -  2

  .100، ص2003بشأن ضمانات وحوافز االستثمار، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق جبامعة عني مشس، العدد األول،  88
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   - دراسة حالة اجلزائر - تفويض املرفق العام األسباب والدوافع 

   بشار  جامعة – بوبكر بختي : الدكتور 

  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   13/04/2019: تار�خ�املراجعة  17/03/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  

  :ملخص 

          �دف هذه الدراسة إىل تبيان التحوالت اليت طرأت على تفويض املرفق العام، أي       

األسباب؛ والدوافع وأمهيتهما يف دفع عجلة التنمية يف بالدنا، فهذه التقنية تعد أبعد من جمرد تصرف 

ري النظام السياسي واالقتصادي قانوين بالنظر إىل آثاره اخلطرية اليت متتد إىل درجة قد تؤدي إىل تغي

 للدولة، مبينني مدى تأثري التغريات اجلديدة على طرق تسيري املرافق العامة، حبيث سنقوم بإسقاط

مبادئ الدراسة على اجلزائر كإطار مكاين، وخبصوص اإلطار الزمين سيكون من فرتة الثمانينات إىل ما 

  .الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام املتضمن تنظيم 15/247بعد صدور املرسوم الرئاسي 

  :الكلمات االفتتاحية

  . تفويض، مرفق عام، قطاع خاص، شراكة، خدمة عمومية، مردودية
  :Summary   

This study aims to illustrate the transformations that have taken place in the role of the State, 
that is, the reasons and motives that led to the emergence of what is known as the mandate of 
the public facility, since this technique is beyond mere legal conduct in view of its serious 
effects that extend to a degree that may change the political and economic system of the state, 
so that We will drop the study on Algeria as a sample, taking the time frame from the 
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eightieth period until after the promulgation of Presidential Decree 15/247, which includes the 
regulation of public procurements and the delegation of the general facility.  

Opening words:  
Delegation, public facility, private sector, partnership, public service, profitability.  

  :مقدمة

نتيجـــة لتحـــوالت االقتصـــادية الكـــربى الـــيت عرفتهـــا اجلزائـــر منـــذ منتصـــف الثمانينـــات، أصـــبح علـــى     

الدولــة التخلــي عــن تســيري بعــض املرافــق العامــة، خاصــة الــيت تكتســي منهــا طابعــا جتاريــا وصــناعيا والــيت 

بحـث عـن ميكن أن تكون جماال للمنافسـة، لتجنـب كـل مـا حيملـه التسـيري العمـومي مـن نقـائص، وقـد ت

أكثــر فعاليــة يف التســيري وبأقــل التكــاليف، مــع حتســني نوعيــة اخلدمــة العموميــة الــيت فرضــها زيــادة الــوعي 

  . لدى املواطنني خاصة يف إطار االنفتاح على العامل وزيادة املنظمات الداعية إىل حقوق املواطنني

قـــة اإلدارة املباشـــرة إىل طـــرق و تفـــويض املرفـــق العـــام، مـــا هـــو إال مفهـــوم يعـــرب عـــن االنتقـــال مـــن طري   

، ويرجع السبب الرئيسي هلـذا االنتقـال يف تقلـيص العـبء املـايل 1اإلدارة غري املباشرة لتسيري املرفق العام

للتسـيري املباشــر علــى ميزانيـة الدولــة واجلماعــات احملليــة، والـذي جتســد مــن قبـل يف عقــد االمتيــاز كبــديل 

، واليت ختضع لنظـام قـانوين موحـد ومسـتقل يضـم 2ويض املرفق العاملإلدارة املباشرة، وحاليا يف عقود تف

  .العديد من الصور منها عقد االمتياز

ونظــرا للــدور الفعــال الــذي يلعبــه تفــويض املرفــق العــام يف ترســيخ التعــاون بــني القطــاع العــام واخلــاص     

 تنظمـه، للتوصــل إىل وإشـباع احلاجـات العامـة للجمهــور، تظهـر أمهيـة البحـث يف خمتلــف األحكـام الـيت

                                                 
  .14، ص 2012حممد علي ماهر، التطبيقات احلديثة اللتزام املرفق العام دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  1
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق 2015سبتمرب  16املوافق  1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247-15الرئاسي املرسوم  2

  .2015سبتمرب  20املوافق  1436ذي احلجة  06الصادرة بتاريخ  50العام، اجلريدة الرمسية عدد 
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وخبصوصها يطرح التساؤل  املدى الذي ساهم به يف تطوير عالقة الشراكة بني اإلدارة والقطاع اخلاص،

  : التايل

فيما تتمثل أسـباب سـِنٍ◌ تقنيـة تفـويض املرفـق العـام يف اجلزائـر، ومـا هـي دوافـع إعمالـه بالنسـبة للدولـة 

  دفع عملية التنمية ؟ واجلمهور املنتفع باخلدمات، و ما أثر ذلك يف

  :وحتقيقا للغاية املرجوة من هذا البحث استلزمت الدراسة تقسيمه إىل مبحثني

  أسباب ظهور تفويض املرفق العام: املبحث األول

  انسحاب الدولة من احلقل االقتصادي: املطلب األول

  خوصصة االقتصاد الوطين: املطلب الثاين

  التقليدية يف تسيري املرفق العامعدم جدوى اآلليات : املطلب الثالث

  دوافع اللجوء إىل تفويض املرفق العام:  املبحث الثاين

  الدوافع املالية: املطلب األول

  دوافع أخرى:  املطلب الثاين

  أسباب ظهور تفويض المرفق العام: المبحث األول

رة أو غـــري مباشـــرة، يقـــع علـــى الدولـــة باعتبارهـــا املســـؤولة عـــن مجيـــع األعمـــال يف ا�تمـــع، بصـــفة مباشـــ

مسؤولية ضمان أسباب االستقرار االقتصادي، أي �يئة الشروط األساسية لتحقيق هذا اهلـدف، ومـرد 

  .3ذلك يرجع إىل الوظيفة األساسية للدولة وهي جلب املصاحل ملختلف أفراد ا�تمع

                                                 
  .265، ص 2011اجلزء األول، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، جورج سعد، القانون اإلداري العام واملنازعات اإلدارية،  3
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يتحصـل عليـه املفـوض وتفويض املرفق العام هو عقد يتم من خالله تسيري واستغالل مرفق مبقابل مـايل 

لــــه، يدفعــــه املرتفقــــون أو اإلدارة املفوضــــة، ويتعلــــق مباشــــرة باســــتغالل املرفــــق العــــام؛ وميكــــن أن يشــــمل 

  .التفويض أيضا إجناز أو تدبري منشأة عمومية تساهم يف مزاولة نشاط املرفق العام املفوض

دة اخلــدمات ألن طــرق التســيري ومــا جلــوء الدولــة إىل تفــويض املرفــق العــام إال رغبــة منهــا يف حتســني جــو 

املعتمــدة مــن قبــل الفــاعلني اخلــواص واملتميــزة ببســاطتها وســرعتها ســتمكن ال حمالــة مــن تقــدمي اخلدمــة 

العموميــة يف وقتهــا املناســب وبــأعلى جــودة ممكنــة ممــا يلــيب حاجــات املــواطن باعتبــاره زبــون ولــيس جمــرد 

املقاولــة اخلاصــة واملســتهلك وســيتم احلــرص  مسـتهلك عــادي ومــن مت ســتخلق عالقــة جتاريــة مباشــرة بــني

  .4على أداء هذه اخلدمة باحرتام املقاييس العاملية للجودة

  انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي: المطلب األول

أدى ا�يـــار أســـعار البـــرتول اخلـــام إىل حـــدوث أزمـــة خانقـــة علـــى االقتصـــاد الـــوطين الـــيت تفاقمـــت منـــذ 

فانعكســـت ســـلبا علـــى   %97وقـــات يف ميـــزان الصـــادرات تفـــوق ، مـــع العلـــم أن نســـبة احملر 1986

التــوازن العــام مليــزان املــوارد اخلارجيــة، ممــا اســتوجب اللجــوء إىل االقــرتاض اخلــارجي املتكــرر لتمويــل هــذا  

العجز وذلك مل يكن جمانا بل فـرض مقرضـو الدولـة إتبـاع جمموعـة مـن التضـحيات االقتصـادية مبـا فيهـا 

فادة مــن اإلمكانيــة الكامنــة يف القطــاع اخلــاص، إذ أثبــت القطــاع العــام فشــله سياســة اخلوصصــة لالســت

الـــذريع يف كـــل األصـــعدة حيـــث مل يعـــد قـــادر علـــى تنفيـــذ اســـرتاتيجيات التنميـــة املطبقـــة يف جمـــال تعبئـــة 

املــوارد الوطنيــة املتاحــة، وذلــك مــن خــالل اعتمــاد املؤسســات العموميــة االقتصــادية يف اجنــاز مشــاريعها 

  .ينة الدولةعلى خز 

                                                 
  .223، ص 2013سعيدي مصطفى، مكانة عقد التسيري يف تنظيم قطاع اخلدمات، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة وهران،  4
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كما كان اخللل دائم يف تسيري االقتصاد ككل من ناحية ترشيد وتوجيه التنمية وذلك من خـالل عجـز 

القطـــاع العـــام عـــن حتقيـــق الفـــائض االســـتثماري يف ا�ـــاالت الـــيت حيتكرهـــا، وبقـــي اخلـــواص يســـتثمر يف 

و عــــدم مشــــاركة قطاعــــات هامشــــية، أدى إىل تراجــــع التنميــــة بســــبب بــــروز ظــــاهرة نقــــص االســــتثمار أ

  5.اخلواص فيه

  :إن هذا التوجه الذي رمسته اجلزائر لسياستها االقتصادية مرده ثالثة نقاط رئيسية هي

فشـــل اإلجـــراءات األوليـــة للتطهـــري املـــايل، الصـــناعي واالجتمـــاعي خـــالل الســـنوات املاضـــية والـــيت  -1

اتيجية وأهـداف جليـة حمـددة مست املؤسسات العموميـة االقتصـادية، وهـذا مـن دون االسـتناد إىل إسـرت 

  .واألخذ بعني االعتبار ملتطلبات السوق اجلديدة

إن اخلزينة العمومية غري قادرة على متويل العجز املرتاكم، وذلك بـالنظر إىل النتـائج املخيبـة للقطـاع  -2

ضـافية اخلاص اليت تكون غالبا بنيوية، كما أن اهليئات الوطنية هي جاهزة لتحمل التكاليف اجلبائيـة اإل

  .املوجهة لتمويل املؤسسات غري القادرة على خلق مناصب العمل

  6.إن النظام البنكي غري قادر على متويل الديون -3

  محدودية أساليب التسيير المباشر للمرفق العام: الفرع األول

واســــتجابة للتحــــوالت االقتصــــادية الــــيت جنــــم عنهــــا  1989نتيجــــة للتغــــريات الــــيت عرفتهــــا اجلزائــــر منــــذ 

االنتقال من النظام االشرتاكي املعتمد علـى أسـاليب التسـيري املباشـر للمرافـق العامـة إىل النظـام اللـربايل، 

                                                 
-2007علوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة جباية، سعداوي موسى، دور اخلوصصة يف التنمية االقتصادية، أطروحة دكتوراه، كلية ال 2

   .262، ص 2008
يري والعلوم غرداين عبد الواحد، خوصصة املؤسسة العمومية اجلزائرية على ضوء التجارب الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية علوم التس 6

  .179، ص 2013التجارية، جامعة وهران، 
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قامت الدولة بإفساح ا�ال للقطاع اخلـاص باملشـاركة يف تسـيري املرافـق العامـة وذلـك عـن طريـق البحـث 

الت الـيت واجهتـه، وذلـك عن أسلوب فعال يغطي النقائص اليت عرفهـا التسـيري الكالسـيكي و االخـتال

  .عن طريق التفويض كأسلوب جديد لتسيري املرافق العامة

  قيود اإلدارة المباشرة: أوال

إن القانون العام مل يوضع لتحقيق تتشابه بتلك املتبعـة يف القطـاع اخلـاص، هـذه احلـال أدت إىل اعتبـار 

املعمـول �ـا يف املشـاريع اخلاصـة، وهـذا  طريقة اإلدارة املباشرة غري متالئمة مـع طـرق اإلدارة واالسـتثمار

  :ما يظهر يف

القواعــد املاليــة واحملاســبة املتبعــة يف القطــاع العــام ســندا لقواعــد احملاســبة العموميــة، الــيت تعيــق حريــة  -1

  .التقرير والعمل وال تشجع االستمرار يف حتقيق النشاط ملدة طويلة

  . نعكس سلبا على حركة منو القطاع العامرسم سياسة طويلة األمد ومعقدة من شأ�ا أن ت -2

  .اخلضوع إىل نظام الصفقات العامة الذي يشكل قيدا على نشاط املرفق العام وتطوره -3

  السهولة في حركة األموال: ثانيا

التمويل العام يبقى ويف ظل عجـز مـايل تعـاين منـه الدولـة، أقـل وفـرا ومـثقال باألعبـاء وااللتزامـات إذا مـا 

تمويل اخلاص يف املشـاريع اخلاصـة، فالقطـاع اخلـاص وبفضـل مـا ميلكـه مـن عالقـات متشـعبة، قابلناه بال

لـه مـن الوســائل الـيت متكنــه مـن اللجـوء إىل عــدة وسـائل ومصــادر متويـل، وإنشـاء سلســلة مـن العالقــات 

  .7املالية مع مصارف ومؤسسات مالية داخلية ودولية، تعجز عن حتقيقها اجلماعات العامة

  معايير وصف نشاط شخص خاص بنشاط مرفق عام: الثانيالفرع 

                                                 
7
  .304، ص 2009يدر جابر، التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة ألوىل، وليد ح 
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إن ظهــور املرافــق العامــة الصــناعية والتجاريــة زاد يف احنســار مفهــوم املرفــق العــام كمعيــار لتطبيــق القــانون 

اإلداري وتوزيــــع الصــــالحيات بــــني القاضــــي اإلداري والقاضــــي العــــديل، فــــاملفهوم تطــــور بشــــكل كبــــري، 

نفيـذ مصـلحة عامـة ميكـن أن يـدار مـن قبـل شـخص خـاص، وإن يراقـب حاليا، النشـاط الـذي يتعلـق بت

  .من قبل شخص عام، كما ميكن أن خيضع أما للقانون أو للقانون اخلاص

وصف املرفق العام يف االجتهاد املعاصر، مبجرد التسليم بأنه ميكن إشراك شخص خاص بنشـاط مرفـق 

نشــاط شــخص خــاص بنشــاط مرفــق  عــام، طرحــت مســألة معرفــة انطالقــا مــن أي معــايري ميكــن وصــف

-6-28بتــاريخ   Narcyعــام، فحــدد جملــس الدولــة الفرنســي ثالثــة شــروط استخلصــت مــن قــرار

1963:  

  .أن يكون النشاط يؤمن تنفيذ مصلحة عامة -1

  .أن تكون اهليئة اخلاصة الكعنية بالتنفيذ خاضعة لرقابة الشخص العام -2

  .8بامتيازات السلطة العامةأن تزود اهليئة اخلاصة، إلمتام مهمتها،  -3

  خوصصة االقتصاد الوطني: المطلب الثاني

ترتكز سياسة اخلوصصـة علـى فرضـية أساسـية مؤداهـا أن القطـاع العـام أو الدولـة وجـب عليهـا أن ترفـع 

يــدها عــن إدارة املشــاريع، ممــا يســاهم يف تــوفري املــوارد، وحتســني أداء هــذه املشــاريع وبالتــايل الزيــادة يف 

لنمــو االقتصــادي، فصــاحب امللكيــة اخلاصــة يســتخدم مقــدار أكــرب مــن الكفــاءة الــيت كانــت معــدالت ا

من قبل أو كانـت تسـتخدم بأقـل كفـاءة وحتسـني أداء هـذه املشـاريع وبالتـايل الزيـادة يف معـدالت النمـو 

  .االقتصادي

                                                 
  .532، ص 2006جوزيف بادروس، القاموس املوسوعي اإلداري، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل،  8
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لص مــن ولــذلك فــإن بــرامج اخلوصصــة �ــدف إىل ختفــيض اإلنفــاق العــام مــن عــاتق الدولــة وأيضــا الــتخ

  .التدفق اخلارج يف صورة قروض و دعم إلنقاذ اإلعسار املايل للمؤسسات العمومية

إن قيام الدولة باخلوصصة ميكن أن خيفف عليها أعباء تقدمي اخلـدمات العامـة وأعبـاء دعـم بعـض هـذه 

اخلدمات، وباعتبار اخلوصصـة مصـدر التمويـل للخزينـة العموميـة مـن خـالل بيـع الشـركات واملؤسسـات 

لــيت تــؤول إىل الدولــة وميثــل جهــود اخلوصصــة لــيس فقــط ختفــيض اإلنفــاق العــام بــل أيضــا زيــادة التــدفق ا

  . 9النقدي إىل خزينة الدولة ويتم هذا من خالل بيع أو تفويض شركات القطاع العام للقطاع اخلاص

  مبدأ إمكانية تفويض المرفق العام أو خصخصتها: الفرع األول

صـة املرافــق العامـة يتوقـف علـى طبيعــة النشـاطات العامـة املـراد خوصصــتها إن القبـول بتفـويض أو خوص

. أو تفويضها، وهذا يقتضي التمييز بني املرافق العامة القابلة للخوصصة، واملرافق العامة غـري القابلـة هلـا

حيــث إن املرافـــق العامــة غـــري القابلـــة للخوصصــة هـــي املرافــق العامـــة الدســـتورية، أي تلــك الـــيت يتطلـــب 

دستور وجودها أو تلك اليت جيب أن تبقى حكرا على الدولة ومؤسستها كاملرافق العامـة ذات الصـفة ال

  .اإلدارية، بينما املرافق العامة األخرى ميكن أن تكون حمال أو موضوعا للخوصصة

ويعـــــود للدولـــــة وبصـــــورة عامـــــة أن ترســـــم لنفســـــها حـــــدود اختصاصـــــا�ا وحتديـــــد دورهـــــا يف الشـــــأنني   

االجتماعي، وكذلك دور القطاع اخلاص، ومدى تدخلها يف هـذين ا�ـالني، وحـدود هـذا االقتصادي و 

التدخل فتحول بعض املشاريع من حقل النشاط اخلاص، عن طريق التـأميم، فتجعلهـا ملكـا لألمـة، أو 

تدخل كمنافسة للقطاع اخلاص يف هذه املشاريع، كمـا ميكنهـا أن ختـرج بعـض املشـاريع كمـا ميكنهـا أن 

بعـض املشــاريع ذات الصـفة االقتصـادية مــن ميـدان النشــاط العـام وترتكهـا ملبــادرة القطـاع اخلــاص، ختـرج 

                                                 
  .06، ص 2004أمحد ماهر، دليل املديرين يف اخلصخصة، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  9
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أو تشرك القطاع اخلـاص يف ملكيـة وإدارة هـذه املشـاريع، مبـا ال يتعـارض مـع أحكـام الدسـتور ومقدمتـه 

  .10واملبادئ ذات القيمة الدستورية

  مجال الخوصصة في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

-95هدت سنوات التسعينات تبىن اجلزائر للخوصصة ملؤسسـا�ا العموميـة وذلـك مـن خـالل األمـر ش

، والــذي صــرح بطريقــة مباشــرة باخلوصصــة، وهــذا املســار لــيس حكــرا علــى اجلزائــر، بــل كــل دول 2211

  .العامل تقريبا عرفت اندفاعا شديدا لتنظيم دور القطاع اخلاص يف ترقية االقتصاد واملرفق العام

  :أعطى معىن واسع للخوصصة حيث تشمل 22-95ن األمر إ

  الخوصصة الكلية: أوال

ونقصد �ا حتويل ملكية كل األصول املادية أو املعنوية يف مؤسسة عمومية أو جزء منها أو كل رأمساهلا 

أي  التخلـي عـن امللكيـة الكليـة (أو جزء لصـاحل أشـخاص طبيعيـني أو معنـويني تـابعني للقـانون اخلـاص 

  ).جلزئية للقطاع اخلاصأو ا

  ) خوصصة التسيير(الخوصصة الجزئية : ثانيا

وهـــذا بتحويـــل تســـيري مؤسســـات عموميـــة إىل أشـــخاص طبيعيـــني أو معنـــويني تـــابعني للقـــانون اخلـــاص 

  .12وذلك بواسطة صيغ تعاقدية جيب أن حتدد كيفيات حتويل التسيري وممارسته وشروطه

                                                 
ادس والعشرون، سام دلة، مدى احلماية الدستورية للمرافق العامة، جملة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد الس 10

  .163 ، ص2016

،  امللغى باألمر 1995لسنة  48، يتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية، اجلريدة الرمسية العدد 1995أوت  26،  مؤرخ يف 22-95أمر رقم  11

  .2001لسنة  47، يتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها وخوصصتها، اجلريدة الرمسية العدد 2001أوت  20، مؤرخ  01-04
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حســب " نقــل امللكيـة"الواسـع هلــا وحصـرها يف معــىن ضـيق ، تراجــع عـن املفهــوم 04-01إال أن األمـر 

 .13من األمر ومنه استبعاد عقود االمتياز من حقل اخلوصصة 13ما نصت عليه املادة 

  دوافع اللجوء إلى تفويض المرفق العام: المبحث الثاني

ـــة دورا مميـــزا يف اســـتقطاب االســـتثمار اخلـــاص، وتعـــىن تشـــريعات و تنظيمـــات    تـــؤدي العوامـــل القانوني

االستثمار وطنية كانت أم دولية بـدور مهـم يف تـوفري احلمايـة القانونيـة والضـمان الكـايف لـدفع املسـتثمر 

، بشـــكل ال 14ألجنبيـــةاخلـــاص إىل اســـتثمار أموالـــه وخربتـــه الفنيـــة والعلميـــة يف االقتصـــاديات الوطنيـــة وا

يؤدي إىل األضرار باالقتصاد الوطين للدولة، غن وجود إطار قانوين يرسـي األسـس التشـريعية والقانونيـة 

املنظمــة للنشــاط االقتصــادي عامــة واحلركــة االســتثمارية خاصــة بشــكل يتفــق مــع حتقيــق أهــداف التنميــة 

عـد عـن التنـاقض والتعقيـد فيمـا خيـص أي والرخاء يف شىت امليادين والقطاعـات االقتصـادية وعلـى أن يبت

مـــن اإلجـــراءات أو التطبيقـــات العمليـــة لتلـــك التطبيقـــات العمليـــة علـــى أرض الواقـــع يـــؤدي إىل حتقيـــق 

مصلحة كل املستثمر و البلد املضيف، ملا يوفره هذا اإلطار الواضح والثابت من بيئة قانونية للمستثمر 

  .اخلاص

ـــة تتطلـــب حقيقـــة اجتـــذاب رؤوس والبـــد مـــن اإلشـــارة يف هـــذا الشـــأن إىل ـــه إذا كانـــت حاجـــة الدول  أن

األمــوال النقديــة والعينيــة والفنيــة إىل إقليمهــا لالشــرتاك يف عمليــة التنميــة االقتصــادي، فيجــب عليهــا أن 

                                                                                                                                                         
، 1ئر ضريفي نادية، املرفق العام بني ضمان املصلحة العامة وهدف املردودية حالة عقود االمتياز، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزا 12

  .70، ص 2012
   .71ضريفي نادية، املرجع نفسه، ص  13
ة الدولية للقانون، دار جامعة محد بن خليفة للنشر، الدوحة، سيف باجس الفواعري، عقود الشراكة بني القطاع العام واخلاص دراسة مقارنة، ا�ل 14

  .3، ص 2017
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تعامل االستثمار الوافد على أسس واضحة وثابتة، ويتم ذلك مـن خـالل إعـداد تنظـيم قـانوين متكامـل 

األجنـــــيب، بـــــدءاً بطـــــرق اســـــتقطابه ومـــــرورا مبعاملتـــــه ومحايتـــــه حـــــىت االنتهـــــاء  قـــــدر اإلمكـــــان لالســـــتثمار

  . 15بتصفيته

  تفويض المرفق العام بين التأييد واالنتقاد: المطلب األول

لعـــل اللجـــوء إىل تقنيـــة التفـــويض يف إدارة واســـتثمار املرفـــق العـــام، ال يـــرتبط يف أساســـه فقـــط بزيـــادة يف 

ة مبعاصـــرة املرافـــق العامـــة، للتطـــورات املســـتجدة أو امليـــزات الـــيت حاجـــات اجلمهـــور أو يف وجـــود لضـــرور 

يتمتــع �ــا القطــاع اخلــاص، بــل أيضــا يف أن تفــويض املرفــق العــام تســتند إىل مرتكــزات تارخييــة كرســتها 

  .مبادئ الثورة الفرنسية وعمل القضاء اإلداري على تبنيها

ئمــة إلدارة واســتثمار مرافقهــا العامــة، وهــي مــن فــإن كــان للجماعــة العامــة احلريــة يف اختيــار الطريقــة املال

أجــل ذلــك جتــري مقابلــة مــا بــني حســنات اللجــوء إىل تقنيــة التفــويض أي مبعــىن آخــر تبيــان الــدوافع يف 

  .ذلك من جهة، وأمهية اإلبقاء على طريقة اإلدارة املباشرة من جهة أخرى

ا علــى الــدول الناميــة، إضــافة لوســائل فظــاهرة العوملــة كسياســة تبنتهــا الــدول الصــناعية الكــربى وفرضــته

الضــغط الــيت ميارســها البنـــك الــدويل، والصــناديق املاليـــة الدوليــة األخــرى علـــى الــدول الناميــة، شـــكلت 

دوافــع ملزمــة يف جلــوء الــدول إىل تبــين وانتهــاج تقنيــة التفــويض يف إدارة واســتثمار املرفــق العــام، يضــاف 

  .   16ية واالجتماعية واالقتصادية اخلاصة بكل جمتمعإليها دوافع أخرى هي وليدة للبىن السياس

                                                 
قل امللكية، حممد صالح، دور الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف رفع عوائد االستثمار يف البىن التحتية لالقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ون 15

  .195، ص 2015وعلوم التسيري، جامعة الشلف، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
-300، ص 2009وليد حيدر جابر، التفويض يف إدارة واستثمار املرافق العامة دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة ألوىل،  16

301.  
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  الدوافع المالية: الفرع األول

لعـــل القـــدرة املاليـــة للدولـــة ومجاعا�ـــا العامـــة، تشـــكل عـــامال أساســـيا يف تقريـــر أمهيـــة اللجـــوء إىل تقنيـــة 

ـــة التفـــويض، فتســـيري املرافـــق العامـــة يتطلـــب عناصـــر ماليـــة وبشـــرية ضـــخمة وكافيـــة، قـــد ال تقـــوى  الدول

ومجاعا�ـــا العامـــة علـــى االســـتمرار يف حتملهـــا، فعـــدم االســـتقرار االقتصـــادي واملـــايل ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن 

صــعوبة يف اســتمرارية تــأمني مــوارد ماليــة، أدى إىل وقــوع الــدول يف عجــز مــايل انعكــس ســلبا علــى آليــة 

  .العمل يف املرافق العامة

هل، فا�تمعـــات قـــد ال تقـــوى علـــى حتمـــل زيـــادة والتفتـــيش عـــن مـــوارد ماليـــة لـــيس دائمـــا بـــاألمر الســـ

الضــــــرائب أو يف اللجــــــوء إىل االســــــتدانة، ألن هــــــذه املــــــوارد وإذا مت اإلســــــاءة يف اســــــتخدام عائــــــدا�ا، 

ستنعكس بنتائج سلبية على مالية الدولة، وبالتايل فشرط املالءة املالية اليت جيب أن يتمتع �ا املستثمر 

  .17ر وأيضا جلدية املشروعهي ضمان لعمالء هذا االستثما

والدوافع املالية ال تؤدي إىل اقتصـاد يف النفقـات بالنسـبة للدولـة وللمؤسسـات العموميـة األخـرى فقـط، 

إمنـــــا أيضـــــا للجمهـــــور، فتفـــــويض املرفـــــق العـــــام تســـــتند يف جانـــــب منهـــــا علـــــى فكـــــرة العدالـــــة، فالدولـــــة 

تســيريها بنفســها، حتتــاج إىل مــوارد ماليــة،  واجلماعــات العامــة يف انشــائها للمرافــق العامــة وتوليهــا مهمــة

يقع على عاتق األفـراد موجبـب تامينهـا مـن خـالل الضـرائب والرسـوم الـيت تفـرض علـيهم، سـواء انتفعـوا 

من هذه املرافق العامة أم مل ينتفعوا، أما يف حالة التفويض فإن الفـرد ال يلتـزم بـأي عـبء مـايل إال عنـد 

  .خدمات املرفق العام موضوع التفويض انتفاعه مباشرة وبصورة فعلية من

                                                 
إفتاء جملس الدولة، املركز القومي لإلصدارات القانونية، حممد ماهر ابو العينني، عاطف حممد عبد اللطيف، تطور الرتاخيص اإلدارية يف قضاء و  17

  .718،ص 2017القاهرة، الطبعة الثانية، 
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فللجــوء إىل تفــويض املرفــق العــام، يعــين نقــل املســؤولية املاليــة علــى عــاتق املســتثمر للمرفــق العــام الــذي 

، وباملقابل فـإن جسـامة املبـالغ الـيت يسـتلزمها إعـداد 18يتحمل دون سواه مبدئيا أعباء وخماطر استثماره

  .19تثمراملرفق، واليت تستوجب محاية امللمس

  دوافع أخرى: الفرع الثاني

إن التزامات اإلدارة أو ما يعرف باألداء اإلداري يف معاملة املواطن ويف تقـدمي اخلـدمات العموميـة يعتـرب  

كمعيــار ومؤشــر جلــودة هــذه اخلــدمات وطبيعــة املرفــق العمــومي، ومــن أخالقيــات اإلدارة العموميــة الــيت 

قيات املهنية، أو باألخالقيـات املهنيـة، أو بأخالقيـات املرفـق يطلق عليها ويف كثري من األحيان باألخال

العام واخلدمة العمومية، بل إن حياة مرفق عام مرهون بـدوره إذ كلمـا زالـت وظيفتـه كلمـا وجـب زوالـه، 

 .  20وهو ما يتماشى ومبدأ املرفق باهلدف

    مرونة وتقنيات القطاع الخاص : أوال

لحة العامــة، تتمثــل بكلفــة أقــل للخدمــة وجبــودة أعلــى، فاملســتثمر إن املرونــة تــؤمن حتقيــق أفضــل للمصــ

يستهدف يف شراكته مـع اجلماعـة العامـة حتقيـق أكـرب قـدر مـن األربـاح، وهـو مـن أجـل ذلـك لـه القـدرة 

على القيام بإجراءات يصعب على اجلماعة العامة اختاذها كتخفيض أو زيادة رواتب العمال، وتقليص 

ات العمــل وخلــق حــوافز وفــرض عقوبــة وصــرف العمــال بســرعة وســهولة ال عــدد العمــال، وزيــادة ســاع

  . تتوفر لدى القطاع العام

                                                 
  .303وليد حيدر جابر، املرجع السابق، ص  18

  . 763،  2008سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، القاهرة، طبعة  19
  .29، ص 2015، 01الح اخلدمة العمومية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر شاريف بن يوسف، إص 20
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وبفعــل التطــور التكنولــوجي، لقــد باتــت معظــم املرافــق العامــة تتطلــب تقنيــات وخــربات، للقيــام مبهامهــا  

توفرها يتطلـب وهذه التقنيات يف حال . كما هي احلال يف مرافق االتصاالت والكهرباء والطاقة والنقل

االســتمرار يف تأمينهــا مبــالغ ضــخمة قــد يصــعب، علــى اجلماعــة العامــة تأمينهــا خاصــة إذا كانــت تعــاين 

من عجز مايل، لذا يبقى اللجوء إىل تقنية التفويض احلل األنسـب لبقـاء اسـتمرارية املرفـق العـام باعتبـار 

، باإلضــــافة إىل النوعيــــة و 21ميــــةأن العامــــل التقــــين يشــــكل املرتكــــز األساســــي يف تقــــدمي اخلدمــــة العمو 

  .22إمكانية االستفادة من اجلميع، والثمن املعقول

  االهتمام بوظائف الدولة السيادية: ثانيا

إن التقلــيص أو احلــد مــن النفقــات علــى املرافــق موضــوع التفــويض، مــن شــأنه أن يــوفر مــن اإلمكانيــات 

، فهي ترتبط ارتباطا عضويا بكيان الدولـة، 23املالية لالهتمام أكثر بوظائف السيادية وزيادة يف تفعيلها

اليت تقوم بسد احلاجات الضرورية والعامـة، وبالتـايل جيـب أن تسـتمر يف عملهـا، وإال �ـدد بقـاء الدولـة 

ذا�ـــا وأصـــبح عرضـــة للخطـــر، ممـــا يتطلـــب وجــــوب إبقائهـــا حتـــت لـــواء اإلدارة العامـــة، ضـــمانا حلســــن 

  .24ف أو تعثراستمرارها يف أدائها لعملها، من دون توق

  :الخاتمة

من خالل دراستنا هاته تبـني لنـا أن اإلصـالحات اجلاريـة، والـيت تسـتهدف تقلـيص مكانـة ودور الدولـة 

ضـــمن النشـــاط االقتصـــادي واالنســـحاب منـــه، لـــن يتـــأتى ذلـــك إال مـــن خـــالل اإلعمـــال اجليـــد لتقنيـــة 

                                                 
  .305وليد حيدر جابر، املرجع السابق، ص  21
  .32شاريف بن يوسف، املرجع السابق، ص  22

  .306وليد حيد جاير، املرجع السابق، ص  23
  .131سام دلة، املرجع السابق، ص  24
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شـــرع اجلزائـــري أغفـــل نقـــاط هامـــة تفـــويض املرفـــق العـــام كو�ـــا طريقـــة مـــن طـــرق إدارة املرافـــق العامـــة، فامل

وأساسية، منها ما تعلق باجلانب اإلجرائي، وما تعلق باجلانب التنظيمي أيضا، فهـي معاجلـة غـري كافيـة 

لرتشــيد ودفـــع عجلـــة التنميـــة، فــرغم املســـاعي املبذولـــة بقيـــت النتـــائج غــري كافيـــة وصـــاحب ذلـــك تـــذمر 

، لـــذا وجـــب إعطـــائهم أو ا�تمـــع املـــدين دورا وانتقـــاد مســـتمر يف كثـــري مـــن احلـــاالت مـــن قبـــل املنتفعـــني

  . أساسيا عند القيام بتفويض املرفق العام خصوصا وأ�م هم املعنيون مباشرة �ذه العملية

إن آفـــاق تفـــويض املرفـــق العـــام تتوقـــف علـــى مـــدى اهتمـــام القطـــاع اخلـــاص وتشـــجيعه مـــن قبـــل الدولـــة 

-15الفراغــات املوجــودة يف املرســوم الرئاســي  والتحلــي بالســرعة والشــفافية، وال يتــأتى ذلــك إال بصــد

  .دقيق وذلك بتحديد مدة عقد التفويض وحتديد إجراءات إبرامه بشكل 247

  

  :قائمة المراجع

  .2012حممد علي ماهر، التطبيقات احلديثة اللتزام املرفق العام دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  -

، يتضـــمن تنظـــيم الصـــفقات 2015ســـبتمرب  16املوافـــق  1436ذي احلجـــة عـــام  02املـــؤرخ يف  247-15الرئاســـي املرســـوم  -

  .2015سبتمرب  20املوافق  1436ذي احلجة  06الصادرة بتاريخ  50العمومية وتفويضات املرفق العام، اجلريدة الرمسية عدد 

  .2011اجلزء األول، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، جورج سعد، القانون اإلداري العام واملنازعات اإلدارية،  -

  .2013سعيدي مصطفى، مكانة عقد التسيري يف تنظيم قطاع اخلدمات، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة وهران،  -

ة، التجاريـــة وعلـــوم التســـيري، ســـعداوي موســـى، دور اخلوصصـــة يف التنميـــة االقتصـــادية، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة العلـــوم االقتصـــادي -

  .2008-2007جامعة جباية، 

غرداين عبد الواحد، خوصصة املؤسسة العمومية اجلزائرية على ضوء التجارب الدولية، أطروحـة دكتـوراه، كليـة العلـوم االقتصـادية  -

  .2013علوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة وهران، 
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ســتثمار املرافــق العامــة دراســة مقارنــة، منشــورات احللــيب احلقوقيــة، بــريوت، الطبعــة ألوىل، وليــد حيــدر جــابر، التفــويض يف إدارة وا -

2009.  

  .2004أمحد ماهر، دليل املديرين يف اخلصخصة، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  -

قانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد سام دلة، مدى احلماية الدستورية للمرافق العامة، جملة الشريعة وال -

  .163، ص 2016السادس والعشرون، 
ــــدة الرمسيــــة العــــدد 1995أوت  26،  مــــؤرخ يف 22-95أمــــر رقــــم  - لســــنة  48، يتعلــــق خبوصصــــة املؤسســــات العموميــــة، اجلري

ـــــاألمر 1995 ــــؤرخ  04-01،  امللغـــــــى بــ ـــــ2001أوت  20، مـــ ـــــيم املؤسســ ـــــق بتنظــ ــــــيريها ، يتعلــ ـــــة االقتصـــــــادية وتسـ ات العموميــ

  .2001لسنة  47وخوصصتها، اجلريدة الرمسية العدد 

ضريفي نادية، املرفق العام بني ضمان املصلحة العامة وهدف املردودية حالة عقود االمتياز، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق،  -

  .2012، 1جامعة اجلزائر 
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    دراسة مقارنة-املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املصنفة عن اجلرائم البيئية       

                         جامعة تيارت –كوثر بوحزمة : حاج علي مداح ، األستاذة : الدكتور 
  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   20/04/2019: تار�خ�املراجعة  12/03/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  

 :ملخص 

تعترب املؤسسات املصنفة أهم حمرك لالقتصاد الوطين نتيجة تعدد أنشطة املشـاريع الـيت تسـتغلها  

، فاملوازنــة بــني  باملقابــل تعــد أكــرب وأهــم مصــدر مهــدد للبيئــة ولراحــة اجلــوارواخــتالف أحجامهــا، لكــن 

هــذين الــوجهني املتناقضــني فــرض ضــرورة وضــع تــأطري قــانوين الســتغالل املؤسســات املصــنفة يقــوم علــى 

مبدأ إقرار املسؤولية اجلزائية يف حق املؤسسات املصـنفة امللوثـة كشـخص معنـوي و مسـتغلها أو مسـريها 

يرتكـب الفعـل يـة املرتكبـة عنـدما أو العامل �ا أو املرخص باستغالهلا كشـخص طبيعـي عـن اجلـرائم البيئ

وتوقيــع اجلــزاء املتناســب مــع اجلرميــة البيئيــة الــيت يرتكبهــا املســتغل ا�ــرم مــن طــرف أجهز�ــا  وحلســا�ا، 

  .و لضمان محاية جنائية للبيئةوذلك لتحقيق التنمية املستدامة يف آن واحد، 

  :الكلمات المفتاحية

  .املوانع-اجلزاءات-البيئة -شخص املعنويال–املؤسسات املصنفة -املسؤولية اجلزائية 
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Abstract : 
Classified companies are the most important driving force of thenational 

economy because of their multiple sector activities and diverse sizes. However, 
besides such gleaming picture these trump cards of the economy are among the most 
threatening sources of the environment and peaceful neighborhood. To get a good 
equilibrium between such extremely contradictory realities, a legal framework was 
necessary to manage classified companies activities based on penal liability against 
polluting classified companies. These latter are considered as moral persons and their 
investors, managers, employers or allowed operators as natural persons. All these 
persons would be suited for environmental crimes which could be committed by one 
of their services or for their own benefit. Penalties are ordered according to the 
environmental crime committed by the operator, to assure sustained development as 
well as protection against environmental crimes.  

Key Words  :  
Penal liability, classified companies, moral person, environment, penalties, 

obstacles 

  

  :مقدمة

خلق ااهللا اإلنسان و كرمه، بأن سخر له األرض وما عليها خلدمتـه، وكلفـه باحلفـاظ علـى هـذه 

األمانة ومحايتها واستغالهلا بعقالنية ورويـة، ليضـمن اسـتمرارية حياتـه علـى هـذا الكوكـب مـتقن الصـنع، 

مل يكتف حبياة الفطرة بـل دأب علـى تغيـري أمنـاط حياتـه علـى حنـو حيقـق  لكن اإلنسان . بديع التصوير

لـــه الرفاهيـــة واملزيـــد مـــن احليـــاة الرغـــدة، وتعتـــرب جـــرائم البيئـــة ومـــا يتفـــرع عنهـــا مـــن مشـــكالت مـــن أكثـــر 

القضـايا الـيت تـؤرق البشــرية يف عـامل اليـوم، ويــدخل هـذا اإلطـار موضـوع املؤسســات املصـنفة الـذي يعــد  

يا العصر الذي استحوذ يف اآلونة األخرية على اهتمام املفكـرين و املختصـني مـن منظـور من أعقد قضا
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عدة مقرتبـات، ولعـل املقـرتب القـانوين قـد تـأخر نسـبيا يف التنبيـه إىل املشـكالت القانونيـة الـيت جيهضـها 

من تقدم  فال أحد ينكر أن ما حققه اإلنسان موضوع املؤسسات املصنفة باعتبارها أكرب مهدد للبيئة،

إال أنــه . صــناعي وتكنولــوجي مــذهل كــان لــه الفضــل يف تغيــري منــط حياتــه واملضــي بــه قــدما إىل األمــام

باملقابـــل لـــيس هنـــاك مـــن ينكـــر حـــاجز الفشـــل الـــذي اصـــطدم بـــه هـــذا األخـــري إزاء حتكمـــه يف خمتلـــف 

زهــا التلــوث املخلفــات الصــناعية للمنشــآت املصــنفة وماهلــا مــن انعكاســات خطــرية علــى البيئــة ومــن أبر 

البيئـــــي الـــــذي جعـــــل مـــــن اإلنســـــان املعتـــــدي األول والضـــــحية يف نفـــــس الوقـــــت خاصـــــة بعـــــد التقـــــدم 

التكنولوجي اهلائل الذي وصل إليه اإلنسان والثورة الصناعية اليت سامهت يف رقي اإلنسـان مـن جهـة ، 

الغـة علـى ومن جهة أخرى انعكسـت سـلبا علـى بيئتـه، وقـد أصـبحت مشـاكل البيئـة حتـوز علـى أمهيـة ب

املستويني الدويل والداخلي، انشغلت �ا مجيـع الـدول وانعقـدت مـن أجلهـا العديـد مـن املـؤمترات احملليـة 

، كمـا عمـدت معظـم الـدول إىل  19931، مث مـؤمتر ريـو بالربازيـل  1972والدولية كمـؤمتر سـتوكهومل 

يف إطــار التنميــة املســتدامة  ســن تشــريعات للحفــاظ علــى البيئــة ومحايتهــا كقــانون املتعلــق حبمايــة البيئــة

 511وغــريه مــن النصــوص التنظيميــة، حيــث عــرف املشــرع الفرنســي يف املــادة  10-03اجلزائــري رقــم 

: علـــى أنـــه يعـــين باملنشـــآت املصـــنفة مـــن أجـــل محايـــة البيئـــة  2003مـــن قـــانون البيئـــة لســـنة  1فقـــرة 

ســتغلة أو املســرية مــن طــرف أي املصــانع، والورشــات، خمــازن، ورشــات البنــاء، وبصــفة عامــة املنشــآت امل

شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص واليت من شأ�ا أن تشكل أخطارا أو وأضرارا بالصحة، األمن 

والســـالمة، النظافـــة العموميـــة، إمـــا للزراعـــة، إمـــا حلمايـــة الطبيعـــة والبيئـــة واحملـــيط، املنـــاظر، إمـــا حلمايـــة 

                                                 
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون - دراسة مقارنة–المنشآت المصنفة لحمایة البیئة :  مدین أمال - 1

  .3-2، ص2013-2012جامعة أبي بكر بلقاید،  عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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ك يف حقـل تطبيـق املنشـآت املصـنفة مـن أجـل محايـة األماكن واآلثار وكذا الرتاث الثقايف، وتدخل كذل

، أما تعريف املؤسسة املصنفة فعرفها من خالل ا لقرار الـوزاري 2إ استغالالت احملاجر  ICPE البيئة 

مـن املرسـوم االشـرتاكي رقـم  1لقد عرف يف املادة  ، أما املشرع اللبناين3 2002ماي  10الصادر يف 

ــــه املنشــــآت املصــــنفة 1936متــــوز ســــنة  66الصــــادر يف  61 باملعامــــل ودور الصــــناعة : "مــــع تعديالت

واملصــانع واملخــازن ودور العمــل ومجيــع احملــالت الصــناعية والتجاريــة ا لــيت يــنجم عنهــا خمــاطر أو حمــاذير 

ســواء كــان لألمــن أو طيــب اهلــواء، أو راحــة اجلــريان، أو الصــحة العامــة، أو الزراعــة، ختضــع لإلشــراف 

بة للمشرع اجلزائري أسوة باملشرع الفرنسي واملشرع اللبناين حيث اكتفـى يف قـانون ، أما بالنس4اإلداري 

يــنص هــذا القــانون ، بتحديــد املؤسســات املصــنفة بصــفة عامــة وتعــداد أشــكاهلا و أخطارهــا  03-10

ختضع ألحكام هذا القانون املصانع والورشات واملشاغل ومقالع احلجارة، واملناجم، وبصـفة " على أنه 

املنشـــآت الـــيت يســـتغلها أو ميلكهـــا كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي عمـــومي أو خـــاص والـــيت قـــد عامـــة 

                                                 
2 -L’article (511-1 de IC env. « Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, 
ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installation exploitées on détenues 
par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers 
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, soit pour l’agriculture , soit pour la protection de nature, de 
l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique, les disposition de la présent loi sont également 
applicables aux exploitations de carrières »voir - Philippe Malingrey : Introduction au droit de 
l’environnement, 5édition Lavoisier, 2011, p134 . 

2--"l’ensemble des installations classées relevant d’un même exploitant situées sur un même 
site, u compris leurs équipement et activité connexes, des lors que l’une au moins des 

installations est soumise au présent arrête. " voir Marie-Axelle :la protection de 
l’environnement sur les plates formes industrielles, l’Harmattan, paris,2010,p304.  

، مكتبة الوفاء القانونیة، 1المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري، ط: مریم ملعب -3
  .31، ص2018
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واألمـن والفالحـة، واألنظمـة البيئيـة، واملـوارد الطبيعيـة  تتسـبب يف أخطـار علـى الصـحة العامـة والنظافـة 

املشـرع  ومـن خاللـه صـنف "5يف املسـاس براحـة اجلـوار واملواقع واملعامل واملناظر السـياحية قـد أو تتسـبب

هـي املؤسسـات املصـنفة اخلطـرة أو : الفئـة األوىل: * اجلزائري املؤسسات املصـنفة أو املنشـآت إىل فئتـني

املضرة اليت ختضع لرتخيص من الوزير املكلف بالبيئـة أو الـوزير املعـين أو الـوايل أو رئـيس ا�لـس الشـعيب 

الشـعيب البلـدي  ريح مـن رئـيس ا�لـس هـي املؤسسـات املصـنفة ا خلاضـعة لتصـ: الفئـة الثانيـة.* البلـدي

  ،6بالنظر إىل أن مثل هذه املنشآت ال تتطلب إقامة دراسة أو موجز التأثري

: الذي يضـبط التنظـيم املطبـق علـى املؤسسـات املصـنفة حلمايـة البيئـة 198- 06أما املرسوم  

الفئــة : فئــات وهــي 4مبوجــب هــذا املرســوم قســم املشــرع اجلزائــري املؤسســات أو املنشــآت املصــنفة إىل 

تتضــمن علــى األقــل منشــأة : الفئــة الثانيــة. تتضــمن علــى األقــل منشــأة خاضــعة لرخصــة وزاريــة :األوىل

تتضمن على األقل منشـأة خاضـعة لرخصـة رئـيس : الفئة الثالثة. خاضعة لرخصة الوايل املختص إقليميا

لنظــام التصــريح لــدى رئــيس  الفئــة الرابعــة تتضــمن علــى األقــل منشــأة خاضــعة. ا�لــس الشــعيب البلــدي

العالمي االهتمـام المصنفة لحماية البيئة يساير املؤسسـات موضوع لـذا فـإن  ،7ا�لس الشعيب البلـدي

ذلك أن ممارسة المنشآت المصنفة لنشاطها في غياب نصوص تنظمه ، المتزايد بحماية البيئة

، ارها السلبية على البيئةآثمـــــــن لشروط ومتطلبات تكفل الحد االســـــــتجابة  وتضبطه وتفرض عليها 

هي املؤسســات خصوصا أن هذه صــال، سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تفاقم الوضع البيئي المتدهور أ

                                                 
،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج  2003یولیو  19، المؤرخ في 10/03ن القانون م 18أنظر المادة - 5

  .2003یولیو  20، المؤرخة في  43رع 
  . المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر 10- 03من القانون  19أنظر المادة - 6
، الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 2006ماي  31،المؤرخ في 198-06التنفیذي من المرسوم  3انظر المادة- 7

  .2006یونیو 4، المؤرخة في 37ع.ر.المصنفة لحمایة البیئة، ج
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غير أن المشكل المطـروح فـي هـذا الصـدد هـو إلـى أي مـدى  ، للتلوثسي المصدر األهم والرئي

مؤسسـات المصـنفة؟ وفق المشرع الجزائري في التعامل مع الجـرائم البيئيـة المرتكبـة مـن قبـل ال

ــة  للمؤسســات المصــنفة يســاعد فــي التصــدي لهــذه  وهــل األحكــام المنظمــة للمســاءلة الجزائي

  : وتتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة التالية الجرائم على اختالف أنواعها؟

  .فيمت تتمثل حدود مساءلة املؤسسات أو املنشآت املصنفة كشخص معنوي جزائيا؟-

  .ؤولية اجلزائية للمؤسسات املصنفة؟هي أثار قيام املس ما-

واملنهج املتبع يف هذا الصدد منهج  التحليلـي وذلـك مـن خـالل حتليـل النصـوص القانونيـة لتبيـان مـدى  

كمــا تعتمــد الدراســة علــى املــنهج املقــارن يف . كفايتهــا أو قصــورها، باإلضــافة إىل حتليــل اآلراء الفقهيــة

  . ع اجلزائري لبعض جوانب املوضوع بالتشريعات املقارنة بعض األحيان من خالل مقارنة نظرة التشري

  كشخص معنوي جزائيا  المؤسسات المصنفةحدود مساءلة : المبحث األول 

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:  المطلب األول

  ؤسسات المصنفةشروط قيام المسؤولية الجزائية للم: المطلب الثاني

  ؤسسات المصنفةالمسؤولية الجزائية للمأثار قيام : المبحث الثاني

  .المصنفةؤسسات الجزاءات المطبقة على الم: المطلب األول

  موانع المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية: المطلب الثاني
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  كشخص معنوي جزائيا  المؤسسات المصنفةحدود مساءلة : المبحث األول

املصـنفة بصـفة " املنشـآت"عامـة، واملؤسسـاتتكتسي املساءلة اجلنائية ملشـخص املعنـوي بصـفة 

خاصة أمهية  بالغة يف القضاء علـى أهـم  مصـادر التلـوث أو التقليـل منهـا، ألن  أكـرب مصـادر التلـوث  

  .من حيث خطور�ا  ومداها  و دور�ا تنجم عن خمالفة إستغالل املنشآت املصنفة

يف جرائم تلويث البيئة مسـألتني " آت املصنفة املنش"لذا يثري تطبيق املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي 

والثانيـة ) املطلـب األول( حتديد نطـاق هـذه املسـؤولية مـن حيـث اجلـرائم واألشـخاص:"أساسيتني األوىل

  )املطلب الثاين(شروط قيام املسؤولية اجلزائية للمنشأة املصنفة 

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:  المطلب األول

ؤولية اجلزائيــة  للشــخص املعنــوي يف جمــال جــرائم البيئــة حــدود مــن عــدة نــواحي، فــال املســ دحتــد

الفــرع (ميكــن مســاءلة هاتــه األشــخاص عــن كافــة اجلــرائم الــيت قــد ترتكبهــا إال مبوجــب نــص مــن القــانون

الفـــرع ( ، كمـــا ال يضـــع القـــانون اجلنـــائي كافـــة أشـــكال األشـــخاص املعنويـــة علـــى قـــدم املســـاواة )األول

  )الثاين

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث الجرائم: الفرع األول

احلــاالت الــيت  تتقــرر فيهــا املســؤولية اجلزائيــة للشــخص املعنــوي بســبب جرميــة ارتكبهــا شــخص 

ــــة  يف  طبيعــــي يعمــــل بامســــه وحلســــابه، فاملشــــرع الفرنســــي  حصــــر مســــؤولية األشــــخاص املعنوي

مـن قـانون العقوبـات ، ممـا  121/2احلاالت اليت ينص عليها القانون أو الالئحة طبقـا للمـادة 

 قانون العقوبات واللوائح املختلفة  لتحديد اجلرائم اليت يسأل عنهـا الشـخص يتعني الرجوع إىل



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

 دراسة مقارنة -  املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املصنفة عن اجلرائم البيئية     

 تيارت جامعة  –كوثر بوحزمة  :حاج علي مداح ، األستاذة:الدكتور  

 

 
166 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

ال تنكــر مســؤولية األشــخاص الطبيعيــني، وبالتــايل فــال حمــل  إلقــرار   121/2املعنــوي، واملــادة 

.  8املســاواة الكاملــة بــني األشــخاص املعنويــة  واألشــخاص الطبيعيــني يف جمــال املســؤولية اجلزائيــة

للمشرع الكوييت فإنه مل  يقر مببدأ املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنويـة بـل أعطـى  وأما بالنسبة

تطبيقــات هلــا فحســب، وبالتــايل فــإن حتديــد اجلــرائم الــيت يســأل عنهــا الشــخص املعنــوي تكــون 

  .9بالرجوع إىل النصوص اليت تقرر املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي

املتعلق حبماية البيئة يف إطـار التنميـة  03/10ون البيئة رقم أما بالنسبة للمشرع اجلزائري يف قان

املسـتدامة  جـاء خاليــا مـن ذكـر عبــارة صـرحية تقيـد جبــواز مسـاءلة املنشـآت املصــنفة إىل مسـتغلها األمــر 

مكــرر عقوبــات علــى هــذا النــوع مــن األشــخاص املعنويـــة يف  51الــذي حيــول دون تطبيــق نــص املــادة 

ا وشروطا لتطبيقها، أهم هذه الشروط تتمثل يف وجوب وجود نص قانوين ا�ال البيئي، وضعت حدود

يبــيح مســاءلة هــذا الشــخص املعنــوي جزائيــا عــن اجلــرائم الــيت يرتكبهــا و هــو مــاال جنــده متــوفر يف قــانون 

  .03/10محاية البيئة 

                                                 
8- Article 121-2 "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, 
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, 
par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs 
groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice 
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La 
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 
l'article 121-3." Y. ALREFAAI : La Responsabilité pénale des personnes morales, étude 
comparée en droits arabes et français, Thèse de Doctorat en Droit, Université Paul Cezanne, 
Aix Marseille III, 2009, p.74-75.  

عن التلوث البیئي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، المسؤولیة الجنائیة : محمد حسن الكندري- 9
 .175، ص2005جامعة اإلسكندریة، 
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ختضـــع ألحكامــــه املصــــانع : "نــــص وبصـــفة صــــرحية  علـــى أنــــه 03/10كمـــا أن قــــانون البيئـــة 

واملشـــاغل ومقـــالع احلجـــارة، واملنـــاجم وبصـــفة عامـــة املنشـــآت الـــيت يســـتغلها أو ميلكهـــا كـــل والورشـــات 

شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي عمـــومي أو خـــاص والـــيت قـــد تتســـبب يف أخطـــار علـــى الصـــحة العموميـــة 

والنظافــة واألمــن والفالحــة واألنظمــة البيئيــة واملــوارد الطبيعيــة واملواقــع واملعــامل واملنــاطق الســياحية أو قــد 

ممـــا يعـــين أن األحكـــام اجلزائيـــة الـــواردة يف أحكـــام هـــذا القـــانون " 10.تتســـبب يف املســـاس براحـــة اجلـــوار

تصــلح للتطبيــق علــى األشــخاص املعنويــة املــذكورة يف املــادة أعــاله، وتفســر علــى أ�ــا إقــرار غــري مباشــر 

بأحكــام العقوبــات  جبــواز مســاءلة املنشــآت املصــنفة جزائيــا،  كمــا أن قــانون العقوبــات يف جــزءه املتعلــق

ـــه القاضـــي اجلزائـــي يف  ـــا يســـتند إلي املطبقـــة علـــى األشـــخاص املعنويـــة ، يصـــلح أن يكـــون أساســـا قانوني

مساءلة املنشآت امللوثة للبيئة، حيـث يسـتطيع يف مـواد اجلنايـات أن يغـرم تلـك املنشـآت غرامـة تسـاوي 

يف القــانون، إضــافة إىل أحــد  مــن مــرة إىل مخــس مــارت احلــد األقصــى للغرامــة املقــررة للشــخص الطبيعــي

العقوبات التكميلية كحل الشـخص املعنـوي أو غلـق املؤسسـة أو اإلقصـاء مـن الصـفقات العموميـة، أو 

املنــــع مــــن مزاولــــة النشــــاط أو املصــــادرة، أو بنشــــر وتعليــــق احلكــــم باإلدانــــة، أو الوضــــع حتــــت احلارســــة 

غرامـة ماليـة مـع إمكانيـة مصـادرة الشـيء القضائية، وكذلك األمر يف مواد املخلفات حيث حيكم عليه ب

  .11املستعمل يف ارتكاب اجلرمية

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث األشخاص: الفرع الثاني

                                                 
  .، المتضمن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من قانون  18المادة  - 10
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة ال�دكتوراه ف�ي -دراسة مقارنة–ي اآللیات القانونیة للوقایة من التلوث البیئ: بوزیدي بوعالم - 11

  .298، ص2018-2017القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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تـرد عليـه اسـتثناءات عـدة يـنص ) املنشـآت املصـنفة(إن نطاق املسؤولية اجلنائية هلؤالء األشـخاص  

العقوبـــات مـــن املســـاءلة اجلنائيـــة الدولـــة واجلماعـــات احملليـــة  عليهـــا القـــانون أيضـــا، حيـــث اســـتثىن قـــانون

 .واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام

 املـدين القـانون( اخلـاص القـانون ألطـراف أو عاديني ألفراد واململوكة اخلاصة املعنوية األشخاص -

 بيئيــا تلوثــا أحــدثت مــىت جنائيــا مســاءلتها جيــوز كو�ــا اإلشــكال حوهلــا يثــور فــال ،)والتجــاري

  .  القانوين النص حكم مشوهلا لعدم وذلك املمتلكات، أو األمن أو بالصحة مضار

  : األشخاص املعنوية العامة  -

فيجــب التفرقــة هنــا بــني مــا إذا كانــت هــذه األشــخاص خاضــعة لقواعــد القــانون اخلــاص أم لقواعــد 

ــة اجلزائــري مــن القــانون املــدين  49القــانون العــام، ويف هــذا الصــدد حــددت املــادة  األشــخاص المعنوي

وهـي الدولــة ، الواليـة، البلديـة، املؤسســات العموميـة ذات الطـابع اإلداري، وعليــه ميكـن تقســيم   العامـة

  . 12األشخاص املعنوية العامة إىل أشخاص معنوية إقليمية  ومرفقية

، 04/15مكرر من قانون العقوبات املعدل واملتمم مبوجب قـانون رقـم  51واضح من نص املادة 

أن املشــرع ال جييــز مســاءلة األشــخاص املعنويــة العامــة، علــى اخــتالف أنواعهــا إقليميــة أو مرفقيــة، وإذا  

                                                 
أو وھي الدولة التي یمت�د نش�اطھا وس�لطاتھا عل�ى كام�ل اإلقل�یم، الجماع�ات المحلی�ة  :األشخاص المعنویة اإلقلیمیة وھي - 12

اإلقلیمیة التي تتولى كل منھا شؤون المراف�ق العام�ة عل�ى اخ�تالف أنواعھ�ا ف�ي ج�زء م�ن إقل�یم الدول�ة وھ�ذه األش�خاص ھ�ي 
الوالیة حیث تنص المادة األولى على أن الوالیة ھي جماعة عمومیة  إقلیمیة تتمتع بالشخص�یة المعنوی�ة واالس�تقالل الم�الي، 

على أن البلدیة ھي جماعة عمومیة إقلیمیة أساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل ثم البلدیة  حیث نص قانون البلدیة 
وتحدث بموجب القانون، أما األشخاص المعنویة المرفقیة  أو مصلحیة وھي المرافق التي یعترف لھا  بالشخص�یة المعنوی�ة، 

ات العام�ة مقص�ورة ف�ي بدای�ة األم�ر عل�ى تكون مختصة  بتحقیق غرض معین، ولق�د كان�ت األش�خاص المرفقی�ة أو المؤسس�
مجرد المرافق العامة اإلداریة ثم تطویر فكرة المرفق العمومي ووجدت مرافق عامة اقتصادیة سواء ذات ط�ابع ص�ناعي أو 

  .262-261المرجع السابق، ص: أنظر مریم ملعب. تجاري
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ة كـــان الـــرأي الـــراجح خبصـــوص مســـاءلة الدولـــة، يـــذهب إىل عـــدم جـــواز مســـاءلتها حبجـــة توليهـــا محايـــ

، 13املصــاحل الفرديــة واالجتماعيــة وممارســتها للحــق يف العقــاب، وهــي بــذلك ال تســتطيع معاقبــة نفســها

فإن اخلالف  يثور خبصوص مسـاءلة  اجلماعـات احملليـة و األشـخاص املعنويـة املرفقيـة، لـذلك إذا تعلـق 

مــــن قــــانون  121/2األمـــر باجلماعــــات احملليــــة، فــــإن بعــــض التشــــريعات كالتشــــريع الفرنســــي يف املــــادة 

العقوبات اجلديد على أنه تسأل األشخاص املعنوية فيما عدا الدولـة، وهـذا ينسـحب علـى األشـخاص 

ـــــة يف شـــــخص موظفيهـــــا، كمـــــا أن املـــــادة  مـــــن القـــــانون الزراعـــــي  ال تعفـــــي  434/1املعنويـــــة اإلقليمي

اجلنائيــة  للســلطات  املقاطعــات مــن اختــاذ التــدابري الالزمــة لتفــادي  تلويــث امليــاه، كمــا تنعقــد املســؤولية

العامـــة متزامنـــة مـــع مســـؤولية أصـــحاب  املنشـــآت واملصـــانع عنـــدما تشـــرتك يف إحـــداث التلويـــث، أمـــا 

ميكـن مسـاءلة هـذه املنشـآت وحتميلهـا   121/2بالنسبة لألشخاص املعنوية املرفقيـة طبقـا لـنص املـادة 

نتيجـة لعـدم مراعا�ـا  لاللتزامـات الـيت املسؤولية اجلنائية عن كافة أفعال تلويث البيئة اليت تتسبب فيها  

تفرضــــها  قــــوانني البيئــــة وهــــذا بــــديهي ألن معظــــم حــــاالت التلويــــث  ســــببها األنشــــطة  الــــيت متارســــها  

  ".املنشآت املصنفة" أشخاص  معنوية

ولعل املشرع حبذا إخراج األشـخاص املعنويـة العامـة مـن جمـال املسـؤولية ألنـه  يـرى بعـني بعـض 

دون يف مساءلتها تعارضا مع املبادئ األساسية يف القانون العام وتناقضا مع العدالة ، الفقهاء الذين جي

رغم أ�ا تساهم  يف ارتكاب  معظم حاالت التلوث بسبب ما متارسـه مـن أنشـطة صـناعية أو زراعيـة، 

  .14تتم عادة بواسطة  شركات أو منشآت تابعة هلا

                                                 
ذكرة تخرج مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، قانون المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، م: ساكر عبد السالم- 13

  .128، ص 2006جنائي، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .129-128المرجع السابق، ص : ساكر عبد السالم- 14
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  ؤسسات المصنفةللمشروط قيام المسؤولية الجزائية : المطلب الثاني

إن قيام املسؤولية اجلزائية للمنشآت املصنفة تستوجب تـوفر مجلـة مـن الشـروط  بصـورة متالزمـة  

وجمتمعة، جيـدر بنـا التعـرض هلـا وهـي ارتكـاب اجلرميـة البيئيـة  مـن طـرف شـخص طبيعـي لـه حـق التعبـري 

) الفرع الثاين(حلساب املنشأة املصنفة ارتكاب اجلرمية البيئية ) الفرع األول(عن إرادة املنشأة املصنفة يف 

  )الفرع الثالث(وأخريا النص صراحة على املسؤولية اجلزائية للمنشأة املصنفة يف التشريع البيئي

ارتكاب الجريمة البيئية من طرف شخص طبيعي له حق التعبيـر عـن إرادة المنشـأة : الفرع األول

  المصنفة

مسؤولية غري مباشرة، ألن اجلرمية ال ميكـن أن ترتكـب  تعترب املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي

إال من خالل الشخص الطبيعي باعتبار أن الشخص املعنوي كائن غري جمسم، و ليس لو إرادة حرة ، 

و قد اختلفت التشريعات يف حتديد األشخاص الطبيعيني الذين يسأل الشخص املعنوي عن سلوكهم  

رفات أعضـــاء و ممثلـــي الشـــخص املعنـــوي، يف حـــني ذهبـــت اإلجرامـــي، فاقتصـــر الـــبعض منهـــا علـــى تصـــ

ــــة ــــه و تابعي ــــع تصــــرفات موظفي ويف هــــذا الشــــأن، انقســــمت  .تشــــريعات أخــــرى إىل مســــاءلته عــــن مجي

التشــريعات  املقارنــة يف حتديــد املســؤولية اجلزائيــة للشــخص املعنــوي عــن اجلــرائم الــيت يرتكبهــا الشــخص 

  :اهنيالطبيعي الذي يعمل بامسه و حلسابه إىل اجت

  االتجاه  الموسع: أوال

ــــا عــــن  ــــذين يســــأل الشــــخص املعنــــوي جزائي يوســــع هــــذا االجتــــاه مــــن نطــــاق األشــــخاص الطبيعيــــني ال

أنشطتهم، حبيث ال تقتصر على األعضاء و املمثلني بل متتد لتشمل املوظفني والعمال التابعني هلـم، و 

مــن قــانون  209/2حــي نصــت املــادة مــن أمثلــة التشــريعات الــيت أخــذت �ــذا االجتــاه املشــرع الســوري 
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إن اهليئـــات االعتباريـــة مســـؤولة جزائيـــا عـــن أعمـــال مـــديريها وأعضـــاء إدار�ـــا  : "العقوبـــات علـــى مـــايلي

يتضـح "  15.وممثليها وعماهلا عندما يأتون  هذه األعمـال  باسـم اهليئـات املـذكورة أو بإحـدى وسـائلها

الشــخص املعنــوي علــى اجلــرائم املرتكبــة مــن قبــل مــن خــالل هــذه املــادة أن املشــرع مل  يقصــر مســؤولية 

أمـا املشـرع  . املدير  أو العضو أو املمثل فقط ، إمنا امتـد ليشـمل مـا يرتكبـه العامـل البسـيط أو املوظـف

املصـــري  فقـــد وســـع مـــن مســـاءلة الشـــخص املعنـــوي عـــن اجلـــرائم االقتصـــادية الـــيت ترتكـــب مـــن طـــرف 

من قانون قمع الغـش  1941لسنة  48القانون رقم  من 6األشخاص الطبيعيني، حيث نصت املادة 

لكـي يسـأل الشـخص املعنـوي عـن :" علـى أنـه 1994لسـنة  281و التدليس و املعدل بالقانون رقـم 

أي جرميــة مــن اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف هــذا القــانون، جيــب أن تكــون اجلرميــة قــد وقعــت حلســابه أو 

  16."العاملني لديهامسه و بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد 

و الباحـــث بـــدوره يؤيـــد االجتـــاه املوســـع لنطـــاق املســـؤولية اجلزائيـــة لألشـــخاص الطبيعيـــة الـــذين يرتكبـــون 

اجلــرائم باســم و حلســاب الشــخص املعنــوي، إذ ال يوجــد أي مــانع مــن مســاءلة الشــخص املعنــوي عــن 

حلسـاب الشـخص املعنـوي، ألـن جرائم تلويث البيئة املرتكبة من طرف أحد عماله أو موظفيه باســم و 

  .هذا من شأنه توسيع احلماية اجلزائية للبيئة

  االتجاه المضيق: ثانيا

يضيق هذا االجتاه من دائرة األشخاص الطبيعيني الذي يسال الشـخص املعنـوي عـن تصـرفا�م 

املشـرع ف .وأفعالـه ا�رمـة و مـن بـني التشـريعات الـيت سـايرت هـذا االجتـاه جنـد كـل مـن التشـريع الفرنسـي

                                                 
  .312، ص1982، مؤسسة نوفل، لبنان، 1المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة االقتصادیة، ط: مصطفى العوجي- 15
المتعلق بقمع الغش و التدلیس المعدل و المتمم ، بتاریخ  1941لسنة  84على القانون المصري رقم تم اإلطالع - 16
  : http://www.adelamer.comمن الموقع 5/01/2019
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الفرنســي حصــر األشــخاص الطبيعيــة الــذين يرتتــب علــى جــرائمهم قيــام مســؤولية الشــخص املعنــوي يف 

 أعضــائه و ممثليــه، و هــؤالء األشــخاص هــم الــذين خــول هلــم القــانون أو النظــام األساســي للشــخص 

املعنـوي عـن و قـد تقـوم املسـؤولية اجلزائيـة ملمثلـي الشـخص  ،17املعنوي إدارته و متثيله و التصرف بامسـه

 تابعهم حىت و لو مت ارتكاب جرمية تلويث البيئة عن عمد، و هو ما أكده القضـاء الفرنسـي يف سـنة 

،وقد أخذ املشرع اجلزائري   18يف قضية تتعلق وقائعها بارتكاب التابع عمدا جرمية تلويث املياه 1956

م الشخص املعنـوي، فـال كأصل عام بالتحديد الضيق لألشخاص الطبيعيني الذين يسأل عن سلوكيا�

ممثلـوه املكلفـني مبهـام  :تقـوم مسـؤولية املنشـأة إال عـن طريـق األشـخاص الطبيعيـني احملـددين قانونـا وهـم

  19.التسيري و اإلشراف حبيث يتوقف استمرار نشاط املنشأة على إدار�م

  ارتكاب الجريمة البيئية لحساب المنشأة المصنفة: الفرع الثاني

اشــرتط املشــرع اجلزائــري يف قيــام املســؤولية اجلزائيــة للمنشــأة املصــنفة ضــرورة أن ترتكــب اجلرميــة 

البيئيـــة حلســـا�ا وهـــذا الشـــرط هـــو أمـــر منطقـــي مـــن خاللـــه مت حصـــر مســـؤولية األشـــخاص يف نطاقهـــا 

 املعقول إذ مبقتضى هذا الشرط تسأل األشخاص املعنوية بصـفة عامـة واملنشـآت املصـنفة بصـفة خاصـة

عن اجلرمية البيئية اليت تقع من طرف ممثليها وأجهز�ا إ إذا ارتكبـت حلسـا�م الشخصـي ، ونظـر ألمهيـة 

مكـرر مـن قـانون العقوبـات ومـا خصـه املشـرع  51هذا الشرط فقد أكد عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

                                                 
17 -Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 

distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs 
organes ou représentants.  

المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن المشروعات االقتصادیة الخاصة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : محمد سامي الشوا- 18
  .190. ،ص 1990مصر، 

، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج ر 08/6/1966المؤرخ في  66/156مكرر من األمر رقم  51المادة - 19
   .49عدد 
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عنــــوي يف يســــأل الشــــخص امل"مــــن قــــانون العقوبــــات اجلديــــد  2فقــــرة  121الفرنســــي يف نــــص املــــادة 

  20"احلاالت اليت حددها القانون أو الالئحة عن اجلرائم اليت ارتكبت حلسابه

  النص صراحة على المسؤولية الجزائية للمنشأة المصنفة في التشريع البيئي:الفرع الثالث

عنـــدما يـــنص " مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات جنـــدها تـــنص علـــى عبـــارة  51بـــالرجوع إىل املـــادة 

وعليـه خالفـا للشـخص الطبيعـي الـذي ميكـن متابعتـه جزائيـا مـن أجـل أي جرميـة " القانون على ذلـك ،

بيئية منصوص عليها يف القانون اجلنائي البيئي وقـانون العقوبـات مـىت تـوفرت أركـان اجلرميـة البيئيـة، فإنـه 

ذي جيرم ال جيوز متابعة املنشأة املصنفة ومساءلتها اً  جزائی إال إذا وجد نص قانوين وارد يف التشريع ال

. أفعال املنشأة فنكون أمام توفر الركن الشرعي الذي حيدد لنا نوعية اجلرمية وأركا�ا والعقوبـة املقـررة هلـا 

واألكثر من ذلك البد أن يوجد يف النص القانوين ما ينص صراحة على جواز متابعـة املنشـأة املصـنفة، 

نفة بصــفة خاصــة هــي مســؤولية مســؤولية الشــخص املعنــوي بصــفة عامــة واملنشــآت املصــ 3ذلــك أن 

خاصــة ومتميــزة، وإقــرار املشــرع اجلزائــري والتشــريعات املقارنــة هلــذا النــوع مــن املســؤولية يكشــف بأنــه مل 

حيصــرها يف جــرائم معينــة، بــل عمــل علــى توســيع نطاقهــا مــع احلفــاظ علــى خصوصــيتها، وهكــذا تســأل 

 متــس بالبيئــة وصــحة اإلنســان، كمــا نســأل املنشــأة املصــنفة يف التشــريع اجلزائــري عــن كافــة اجلــرائم الــيت

املنشــأة املصــنفة األجنبيــة الــيت متــارس نشــاطها يف إقلـــيم الدولــة اجلزائريــة وفقــا ألحكــام القــانون الـــوطين 

  .21تطبيقا ملبدأ إقليمية قانون العقوبات

                                                 
  .285-284المرجع السابق ، ص:مریم ملعب- 20
  .288نفس المرجع، ص - 21
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دامة املتعلق حبماية البيئة يف إ طار التنمية املست 03/10من القانون  102فبالرجوع إىل املادة 

تعاقــب كــل منشــأة مصــنفة بــاملنع مــن االســتغالل يف حالــة اســتغالهلا دون تــرخيص إىل حــني احلصــول 

 500000( وبغرامة قدرها مخسمائة ألف دينار )1(عليه وتعاقب املستغل باحلبس ملدة سنة واحدة  

 مـــن نفـــس القـــانون الســـالف الـــذكر تـــنص علـــى حظـــر اســـتعمال املنشـــآت املصـــنفة 86واملـــادة ) دج ،

املتســببة يف التلــوث اجلــوي والــيت مل تنجــز أشــغال وأعمــال التهيئــة أو تنفيــذ االلتزامــات املنصــوص عليهــا 

يف القـــانون إىل حـــني إجنازهـــا حـــی ث حيـــدد القاضـــي األجـــل الـــذي ينبغـــي أن تنجـــز فيـــه األشـــغال أو 

أمر القاضـــي أعمـــال التهيئـــة املنصـــوص عليهـــا يف التنظـــيم ويف حالـــة عـــدم إجنـــاز األشـــغال يف اآلجـــال يـــ

 1غرامة ) دج ، 000.10( إىل عشرة آالف دينار ) دج 50000( بغرامة من مخسة آالف دينار 

 22."عن كل يوم تأخري) دج 1000( �ديده ال يقل مبلغها عن ألف دينار 

  ؤسسات المصنفةأثار قيام المسؤولية الجزائية للم: المبحث الثاني

املســؤولية اجلنائيــة هــي صــالحية الشــخص اجلــاين لتحمــل العقوبــة املقــررة قانونــا أو شــرعا، أمــا 

اجلـزاء مبختلــف أنواعــه فهــو األثـر القــانوين أو الشــرعي العــام الــذي يرتبـه املشــرع أو الشــرع علــى ارتكــاب 

قيــام املســؤولية اجلزائيــة اجلرميــة، وهــو إمــا عقوبــة أو تــدابري احرتازيــة يف اجلــرائم البيئيــة، وعليــه يرتتــب علــى 

للمنشــآت املصــنفة تطبيــق اجلــزاءات املناســبة،غري أنــه رغــم حتقــق نتيجــة فعــل التلويــث ا�ــرم، فــإن بعــض 

الظــروف تــؤدي إىل انتفــاء املســؤولية اجلنائيــة أو التخفيــف منهــا، ولتوضــيح هــذه العناصــر ســوف نقســم 

  : هذا املبحث إىل مطلبني

                                                 
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر 10/03من القانون  86، 85انظر المادة  - 22
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  .المصنفةؤسسات ة على المالجزاءات المطبق: المطلب األول

  .موانع المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية: المطلب الثاني

  الجزاءات المطبقة على المنشآت المصنفة: المطلب األول

ينقسم النظام العقايب املطبق بشأن جرائم تلويث البيئة من قبـل املنشـآت املصـنفة يف جمملـه إىل 

ائم على جزاءات جنائية ، ونظام جزائي غـري جنـائي قـائم علـى نظام عقايب  جنائي ق: قسمني رئيسني

جـــزاءات إداريـــة ومدنيـــة و مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة سنقتصـــر فقـــط علـــى أهـــم اجلـــزاءات املطبقـــة علـــى 

املنشآت املصنفة أال وهي اجلزاءات اجلنائية واجلـزاءات اإلداريـة ملواجهـة خطـر املنشـآت املصـنفة الضـارة 

الفـرع (واجلـزاءات اجلنائيـة ) الفـرع األول(اجلـزاءات اإلداريـة يف : بيانـه يف فـرعنيبالبيئة وهو ما سـنحاول 

 ) الثاين

  الجزاءات اإلدارية: الفرع األول

إن املقصــود بالعقوبــات اإلداريــة يف هــذا الصــدد هــي تلــك العقوبــات ذات الطبيعــة اجلزائيــة التـــي توقعهــا 

زاء األفراد أو املؤسسـات باعتبارهـا إجـراء أصـيال سلطات إدارية خمتصة وهي بصدد ممارستها لسلطتها إ

وقد تأخذ العقوبات اإلداريـة يف نطـاق املنشـات املصـنفة  لردع من خيالف بعض القوانني و التنظيمات،

شكل وقف مؤقت للنشاط إلــى غايــة مطابقتـه للقواعـد القانونيـة، أو سـحب الرتخـيص أو شـكل آخـر  

التشــريعات اخلاصـة باملنشــآت وخاصــة تقنــني البيئــة اجلــزاءات اإلداريــة كغلـق املنشــأة �ائيــا، ولقــد بينــت 

اليت تستطيع السلطات اإلداريـة املختصـة اختاذهـا علـى املنشـآت املخالفـة للشـروط والتعليمـات الناظمـة 

  .هلا
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  الغرامة اإلدارية:أوال

ه وهـــــي مبلـــــغ مـــــن النقـــــود تفرضـــــه اإلدارة علـــــى املخـــــالف بـــــدال مـــــن متابعتـــــه جنائيـــــا عـــــن فعلـــــ

، وعلى هذا األسـاس تسـتطيع اإلدارة فـرض غرامـة ماليـة  علـى املنشـأة املصـنفة الـيت ختـالف 23اإلجرامي

الشــروط والتعليمــات الواجبــة اإلتبــاع، وتعــادل الغرامــة قيمــة األعمــال الــيت تــرى الغــدارة ضــرورة إجنازهــا 

جيــب علــى املنشــأة وتنفيــذها، ويف هــذا الصــدد قضــى جملــس الدولــة الفرنســي بــأن قيمــة األعمــال الــيت 

املصـــنفة املخالفـــة إجيازهـــا وتنفيـــذها جيـــب أن ال تأخـــذ طابعـــا مفرطـــا وعلـــى اإلدارة تربيـــر قيمـــة الغرامـــة 

، أما بالنسبة للتشريع اجلزائري يالحظ أنـه مل 24املعادلة لقيمة األعمال اليت جيب على املنشأة القيام �ا

حتظى به يف التشـريع املقـارن، علـى الـرغم مـن وجـود  يعطي للغرامة  اإلدارية ذات القدر من األمهية اليت

جــزاءات إداريــة  كغلــق املنشــآت وســحب الرخصــة، ومــع ذلــك ال خيلــو قــانون محايــة البيئــة مــن بعــض 

الغرامـــات الـــيت تأخـــذ صـــورة التصـــاحل مـــع اإلدارة،  مـــا ميكـــن قولـــه  أنـــه تعـــد الغرامـــة اإلداريـــة مـــن أهـــم 

غـري أنـه ال ينبغـي التوسـع يف األخـذ �ـا، وجيـب قصـرها يف نطـاق  اجلزاءات  اليت استخدمتها القوانني ،

ولكــي ال تتعلــق اجلهــات  .ضــيق يف تلــك الطائفــة مــن اجلــرائم، وذلــك لضــعف اجلانــب الردعــي فيهــا

اإلدارية يف تطبيقها واألخذ �ا نقرتح أن يكون توقيعها من خـالل جلـان خمتصـة، وعلـى أن تكـون هـذه 

 .أمام القضاء اإلداريالقرارات قابلة للطعن فيها 

  الوقف المؤقت للنشاط: ثانيا

                                                 
  .3، ص  1993القانون اإلداري الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة، : غانمغانم محمد  - 23
24 -C.E,26  Mars 1980 ,Epx pouvier ,Dr ,adm.1981,No24 . 
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إىل وقـــف العمـــل أو النشـــاط املخـــالف والـــذي بســـببه ) وايل الواليـــة(قـــد تلجـــأ اإلدارة املختصـــة 

ويكــون الوقــف مؤقتــا حمــددا ملـــدة  تكــون املنشــأة ارتكبــت جرميــة خمالفــة التشــريعات الناظمــة هلــا

ســـارة ماديـــة اقتصـــادية فضـــال عـــن اخلســـارة معلومــــة ، والشـــك أن وقـــف النشـــاط يـــؤدي إىل خ

األخرى املتمثلة يف تقدم املشروعات املنافسة وفقد األسـواق املسـتهلكة وهـو األمـر الـذي يـدفع 

ـــة مبنـــع تســـرب  ــــى حــــث اخلطـــى يف تـــاليف أســـبا�ا باختـــاذ الســـبل الكفيل بأصـــحاب املشــــاريع إل

من  514/2الفرنسي نصت املادة  ، وبالرجوع إىل التشريع25امللوثات من املشروع يف املستقبل

تقنني البيئة  على أنـه يسـتطيع احملـافظ  توقيـع جـزاء وقـف نشـاط املنشـأة يف حـال تشـغيلها مـن 

قبل مستغل املنشأة دون احلصول علـى تـرخيص أو أي سـند قـانوين ويقتضـي علـى احملـافظ قبـل 

ها القانونيـة خـالل اختاذه جزاء وقف النشاط إخطـار املنشـأة املصـنفة  بضـرورة تصـحيح أوضـاع

، أمـــا بالنســـبة للمشـــرع 26مـــدة حمـــددة ، اي القيـــام بـــإجراءات التبليـــغ حســـبما يقتضـــيه القـــانون

إذا مل ميتثـل :"......مـن قـانون البيئـة بنصـها 25/2اجلزائري لقـد وردت هـذه العقوبـة يف املـادة 

كمــا  ".....ســري املنشــأة إىل حــني تنفيــذ الشــروط املفروضــة يوقــف املســتغل يف األجــل احملــدد

عنـد �ايـة هـذا :"....من املرسوم التنفيذي على هـذه العقوبـة بنصـها 23/4نصت أيضا املادة 

ــــق األجــــل ويف حالــــة عــــدم التكفــــل بالوضــــعية الغــــري املطابقــــة،  رخصــــة اســــتغالل املؤسســــة تعّل

  27"".......املصنفة

                                                 
العقوبات اإلداریة لمواجھة خطر المنشآت المصنفة على البیئة في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة : فاضل إلھام- 25

  .317، ص2013دار النشر، جوان  ، دون9والقانون، العدد 
26 -C .E, 20 Fevrier1987, Chevalerias, Req, No, 70751. 
  .318المرجع السابق، ص : فاضل إلھام - 27
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  سحب الترخيص: ثالثا

ســـحب الرتاخـــيص الـــيت متنحهـــا مبباشـــرة متتلـــك الســـلطات اإلداريـــة املختصـــة وقـــف أو إلغـــاء أو 

أنشطة معينة بضوابط وشروط حمددة، إذا تبـني هلـا خمالفـة املسـتغل للضـوابط والشـروط اخلاصـة مبمارسـة 

النشــاط أو العمــل املــرخص بــه، وقــد نصــت عليــه أغلــب التشــريعات البيئيــة كــإجراء مــن إجــراء الضــبط 

مــن املرســوم  23/6زائــري، مــثال مــن خــالل املــادة اإلداري، ولقــد وردت هــذه العقوبــة   يف التشــريع اجل

أشـهر )6(إذا مل يقم املستغل مبطابقـة مؤسسـته يف أجـل سـتة :"......بنصها 06/198التنفيذي رقم 

بعــــد تبليــــغ التعليــــق، تســـــحب رخصـــــة اســـــتغالل املؤسســــة املصــــنفة، وقــــد أخــــذ املشــــرع اجلزائــــري �ــــذا 

 11نظــيم النفايــات الصــناعية الســائلة خصوصــا املــادة املتعلــق بت 93/160األسـلوب يف نظــام املرســوم 

إذا مل ميتثـــل مالـــك التجهيـــزات يف �ايـــة األجـــل احملـــدد أعـــاله يقـــدر الـــوايل : "الـــيت تـــنص علـــى مـــا يلـــي

  ." اإليقاف املؤقت لسري التجهيزات املسببة للتلوث

خــالل إعطــاء اإلدارة حــق لــذا نــرى أن املشــرع اجلزائــري  قــد ســاير املــنهج الســليم للسياســة اجلنائيــة مــن 

ســـحب الرتاخـــيص ملمارســـة النشـــاط كجـــزاء للملـــوث يف اجلـــرائم البيئيـــة دون انتفـــاء املتابعـــة اجلنائيـــة يف 

   .حقه، وهذا من شأنه جتنيب البيئة املزيد من األخطار و األضرار اليت تعدد سالمتها

  غلق المنشأة المصنفة : رابعا

ثال املنشأة املصـنفة  املخالفـة لشـروط الرتخـيص اختـاذ يف فرنسا حيق للمحافظ يف حال عدم امت

أو إلغائهــا، ويف هــذا اخلصــوص قضــى جملــس الدولــة الفرنســي    (La Fermeture)قــرار بإغالقهــا
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بــأن قــرار احملــافظ بــإغالق املنشــأة املصــنفة الــيت تــرفض توفيــق أوضــاعها القانونيــة بــاإلبالغ أو الرتخــيص 

  "28. يعد إجراءا ضروريا

 05 زائر تضمن قانون العقوبات إجراء غلق املؤسسة أو أحد فروعها ملـدة ال تتجـاوزأما يف اجل

ويلقى هذا اإلجراء تطبيقا واسعا يف أغلـب النصـوص البيئيـة اخلاصـة، ألنـه يراعـي املوازنـة بـني  ، سنوات

خــالل هــذا اإلبقــاء علــى املنــافع االقتصــادية واالجتماعيــة للمؤسســة امللوثــة، واحملافظــة علــى البيئــة مــن 

 .النظام الردعي األكثر مالئمة لتحقيق هذه املوازنة

إال  أنه بتحليل النصوص اجلزائية اخلاصـة بالبيئـة فـإن عقوبـة الغلـق أو احلظـر املؤقـت للنشـاط ، 

جنـــد أن املشـــرع ربطهـــا مبـــدة احلصـــول علـــى الرتخـــيص بالنســـبة للمنشـــآت الـــيت متـــارس النشـــاط بـــدون 

من املرسوم التنفيـذي  2/48، ولقد خولت املادة 29شغال وتنفيذ االلتزامترخيص ، وتارة مبدة اجناز األ

  :للوايل املختص إقليميا، األمر بغلـق املنشـأة املصنفة يف حالتني

  .إذا مل يقم مستغل املنشأة بعد اعذراه إما بإيداع طلب التصريح أو طلب الرخصة  -

مـــن هـــذا  44/47جـــال احملــددة يف املــادتني عــدم القيــام بإجنــاز مراجعـــة بيئيــة أو دراســة خطــر يف اآل-

  . املرسوم

واملالحــظ أن هــذه املــادة مل حتــدد التــدابري واإلجــراءات الــيت ينبغــي أن يّتخــذها صــاحب املنشــأة    

مـــن هـــذا  42عنـــد صـــدور قـــرار الغلـــق النهـــائي ، غـــري أنـــه ميكـــن االعتمـــاد يف هـــذا اإلطـــار علـــى املـــادة 

                                                 
28 --C .E, 20 Fevrier1987, Chevalerias, Req, No, 70751. 
الدولي حول النظام القانوني لحمایة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة، الملتقى : راضیة مشري- 29

 8البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .11، ص2013دیسمبر 10و 09، قالمة، یومي 1945ماي 
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أي دون (توقّــف املؤسســة املصــّنفة عــن النشــاط �ائيــا ولكــن اختياريـــا املرســـوم أل�ــا تتعلــق كــذلك حبالــة 

ومـن مثـة فـإن اإلجـراءات واألعمــال املطلـوب القيـام �ـا مـن قبــل ) صــدور قـرار بـالغلق مـن طــرف اإلدارة

  : مستغل املنشأة املصنفة هي

إزالـة املـواد اخلطـرة إفـراغ أو  -:التـزام املسـتغل بإرسـال ملـف خمطـط إزالـة تلـوث املوقـع حيـدد مـا يـأيت -

كيفيـات حراسـة  إزالـة تلـوث األرض وامليـاه اجلوفيـة احملتمـل تلوثهـا، وكـذا النفايـات املوجـودة يف املوقـع،

  .املوقع

إن النتيجة اليت نتوصل إليها من خالل عرض املواد السابقة ، أ�ا جاءت بصياغة غامضة مـن 

زاءات علـى املنشـآت املصـنفة ، ممـا يـؤثر سـلبا حيث منحهـا سـلطة تقديريـة واسـعة لـإلدارة يف توقيـع اجلـ

علــى ممارســة صــالحيا�ا ســواء علــى أســاس االمتنــاع عــن توقيــع العقوبــات كــأن ميتنــع الــوايل عــن غلـــق 

بقــي أن . مؤسســة ملوثــة أو عــدم كفايتهــا كــان تتخــذ عقوبــة ال تتناســب مــع خطــورة املخالفــة املرتكبــة

الف صــورها علــى املنشــآت املصـــنفة ، ال مينـــع مـــن تطبيـــق نشــري إىل أن تطبيــق العقوبــات اإلداريــة بــاخت

من تقنـني البيئـة ، ألن مبـدأ عـدم اجلمـع بـني  106اىل102العقوبات اجلزائية املنصوص عليها يف املواد

العقوبـــات اإلداريـــة أو بـــني العقوبـــات اجلزائيـــة ال يطبـــق يف حالـــة اجلمـــع بـــني العقوبـــة اإلداريــــة والعقوبــــة 

ىن أنه جيوز أن يقرر علـى املخالفـة الواحـدة عقوبـة جزائيـة وأخـرى إداريـة ولكـن ال جيـوز أن اجلزائية ، مبع

  .30يكون كالمها إداريا أو جزائيا حمضا

  الجزاءات الجنائية لتلويث البيئة: الفرع الثاني

                                                 
  .319المرجع السابق، ص: فاضل إلھام- 30
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يعد اجلزاء اجلنـائي أشـد أنـواع اجلـزاءات قسـاوة وأكثرهـا ضـراوة، ألنـه يصـيب اإلنسـان يف نفسـه  

اجلـزاء يشكل ، و31عقوبة اإلعدام أو يف حريته كما يف العقوبـات السـالبة للحريـة أو املقيـدة هلـا كما يف

رة تدبري احـرتازي يواجـه مـن صو، أو يف تبعيةو صلية أ:املظهر القانوين لرد الفعل االجتماعي إزاء اجلناة

جـه إىل  مـن تنـزل بـه، اللوم املو على اء ينطوي لعقوبة جز،حيث أن اكامنةتثبت  لديه خطورة إجرامية 

التــدبري االحــرتازي فهــو أســلوب للــدفاع ما يتــوافر اخلطــأ و الصــالحية للمســؤولية اجلنائيــة، أحيث جماهلــا 

  .32يستهدف سوى توقي اخلطر االجتماعي جماله حيث تتوافر اخلطورة  اإلجراميةال االجتماعي 

  )ثانيا( االحرتازيوالتدبري) أوال(لعقوبةا:إذن اجلزاء اجلنائي يأخذ إحدى الصورتني 

  العقوبات الجنائية لتلويث البيئة: أوال

اإلعـــدام، الســــجن، احلـــبس والغرامـــة، وتعكـــس هــــذه : وهـــي أربعـــة أنـــواع نـــص عليهــــا املشـــرع اجلزائـــري

  .جناية، جنحة، خمالفة: العقوبات خطورة اجلانح ونوع اجلرمية املرتكبة

  :اإلعدام-أ

يفرضــها املشــرع اجلزائــري علــى اجلــرائم البيئيــة أو   تعــد عقوبــة اإلعــدام مــن اشــد العقوبــات الــيت

، وال تقــع إال إذا ارتكــب اجلـــاين 33علــى األفعــال الــيت مــن شــأ�ا إحلــاق أضــرار جســيمة بعناصــر البيئــة

إحدى اجلرائم البيئية واملكيفة على أساس أ�ا جنايات، ونظرا لقسـاو�ا  فهـي عقوبـة ال توقـع إال نـادرا 

للبيئــة ، وجنــد املشــرع اجلزائــري  مل يــنص عليهــا يف قــانون البيئــة وإمنــا وردت يف يف التشــريعات اجلزائريــة 

                                                 
  .149، ص2017الحمایة القانونیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، : المحمديعماد محمد عبد - 31
  .208المرجع السابق، ص: مدین أمال- 32
، 2016األردن، - ،دار األیام للنشر ولتوزیع، عمان1حمایة البیئة بین الشریعة والقانون، ط: فرید محمد عوادي- 33
  .140ص
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قانون العقوبات، كما يف حالة تقدمي مواد غذائية أو طبية مغشوشة أو فاسـدة أدت إىل مـوت شـخص 

أو عـــدة أشـــخاص، فـــإن اجلنـــاة الـــذين ارتكبـــوا الغـــش  وكـــذا الـــذين  عرضـــوا أو بـــاعوا تلـــك املـــواد وهـــم 

  .34ا مغشوشة أو فاسدة يعاقبون باإلعداميعلمون أ�

  :السجن-ب

هي عقوبات اقل خطورة من عقوبة اإلعدام، أل�ا تسلب حرية اجلاين فقـط وال تفقـده حياتـه، 

وال توقــــع إال عنــــد ارتكــــاب األفعــــال املاســــة بالبيئــــة الــــيت مت تكييفهــــا أساســــا كجنايــــات بيئيــــة، وقــــد مت 

لعقوبـــات اجلزائـــري، وعقوبـــة الســـجن نوعـــان ســـجن مؤبـــد التنصـــيص علـــى مثـــل هـــذه النـــوع يف قـــانون ا

وســجن مؤقــت، فمــثال جنــد املشــرع اجلزائــري يعاقــب اجلنــاة الــذين يعرضــون أو يضــعون للبيــع أو يبيعــون 

ســـنة إذا ) 20(ســـنوات إىل  عشـــرين) 10(مـــواد غذائيـــة أو طبيـــة فاســـدة بالســـجن املؤقـــت مـــن  عشـــر

،  35أو يف فقـدان عضـو أو عاهـة مسـتدمية أو إىل الوفـاةتسببت تلك املادة إىل مرض غري قابـل للشـفاء 

كما نص أيضا املشرع علـى السـجن املؤبـد علـى كـل األفعـال الضـارة بامليـاه الصـاحلة للشـرب، وهـذا مـا 

  .مت التنصيص عليه يف القانون البحري اجلزائري يف عدة مواد

  :الحبس -ت

لبيئة واملكيفة على أ�ـا جنحـة هي عقوبة مؤقتة تسلب حرية الشخص املرتكب للفعل الضار با

أو خمالفة بيئية، لـذا فالتشـريعات اجلزائريـة حافلـة �ـذا النـوع مـن العقـاب هنـاك العديـد مـن األمثلـة ومـن 

ت للمقتضياجنـــــد عقوبـــــة احلـــــبس يف جمـــــال اســـــتغالل املنشـــــآت بـــــدون الرتخـــــيص أو باملخالفـــــة  :أمههــــا

                                                 
  .209صالمرجع السابق، : مدین أمال - 34
  .، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر66/156من األمر رقم  432/2أنظر المادة - 35
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من ست أشهر إىل سنتني فمـن يواصـل اسـتغالل املنشـأة ،ترتاوح العقوبة يف هذا ا�ال لفنيةوالقانونية  ا

ما دة احلـــال إىل عاأو باختـــاذ تـــدابري احلراســـة  وإلفنية دون االســـتجابة لقـــرار اإلعـــذار بـــاحرتام الشـــروط ا

بسنة حبس كل من يعاقـــب بينما حـــبس، شهر أيعاقب بستة بعـــد التوقـــف عـــن االســـتغالل عليه ن كا

ار لقرة باملخالفــة ستغل منشأاكل من ص،  ويعاقــب بســنتني ة بــدون احلصــول علــى تــرخيستغل منشأا

أو برمي ، كمـــا عاقـــب املشـــرع بـــاحلبس  ملـــدة  ســـنتني كـــل شـــخص قـــام ، 36أو توقيفهـــاقضى بغلقها 

يف تفاعلها ة أو غــــــري مباشــــــرة ، ملــــــواد ســــــامة  يتســــــبب مفعوهلــــــا  أو بصفة مباشرأو تســــــريب، تفريغ 

  .37ء اجلزائريلتابعة للقضاالسطحية أو اجلوفية البيئة ، يف اتلنبااإلنسان  واحليوان  وابصحة ار إلضرا

علـــى  62، املتعلـــق بتســـيري النفايـــات ومراقبتهـــا وإزالتهـــا يف املـــادة 19-01كمـــا نـــص قـــانون 

عقوبة احلبس بني ست أشهر وسنتني كل مـن قـام بتسـليم او عمـل علـى تسـليم نفايـات خاصـة خطـرة  

  38.مرخص هلا مبعاجلة هذا النوع من النفاياتبغرض معاجلتها إىل مستغل املنشأة غري 

م و لعادع الرالعدالــــة واكافية لتحقيق ومــــن اجللــــي أن عقوبــــة احلــــبس مهمــــا كانــــت مــــد�ا،غري 

عن ار النامجـــة ألضراجسامة عـــدم التناســـب بـــني اجلرميـــة والعقـــاب، إذ أن من ذى لة تتأافالعداخلـــاص، 

يف أغلــــب األحــــوال قــــدر اإلمث يف هــــذه اجلــــرائم، اجلــــرائم الــــيت  يعاقــــب عليهــــا املشــــرع بــــاحلبس  تفــــوق 

متعاقبة ألجيـــال قد تستمر ت، ولنباتاقـــد تصـــيب البشـــر واحليوانـــات والبيئة اتلويث ر ثاأن آخصوصا 

  .إلشعاعيالتلوث امثل 

                                                 
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من قانون  106إلى  102المواد من - 36
  .، نفس المرجع10-03من قانون 100أنظر المادة - 37
البیئة من التلوث بالمواد اإلشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر  حمایة: علي سعیدان- 38

  .323، ص 2012والتوزیع، 
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  الغرامة المالية -ث

يئـة  كما ذكرنا سلفا عقوبة الغرامة كجزاء إداري كما يتعني فرض الغرامة املاليـة  علـى اجلـرائم الب

كعقوبــة جنائيــة، والــيت هــي إلــزام مــايل يقــدره احلكــم قضــائي علــى احملكــوم عليــه لصــاحل خزينــة الدولــة،  

إىل  10.000الــيت تعاقــب بغرامــة  82املــادة  2003األمثلــة علــى ذلــك يف قــانون البيئــة لســنة من و

قــوم مــن اســتغل  دون تــرخص مؤسســة لرتبيــة احليوانــات مــن أصــناف غــري أليفــة يكل دج  100.000

من نفس القانون على أنه يعاقب باحلبس مـن سـنة  99ببيعها أو إجيارها أو عبورها، كما نصت املادة 

إىل مخــس ســنوات وغرامــة مــن مليــونني إىل عشــرة ماليــني دينــار جزائــري، كــل مــن خــالف أحكــام املــادة 

عقوبة اليت حتتلها ،إن األمهية 39من نفس القانون وصب حمروقات يف املياه التابعة للقضاء اجلزائري 57

ليســت وليــدة فــراغ بــل هــي ناجتــة عــن مالئمــة هــذه العقوبــة مــع للبيئة اجلنائيــة مة بالنسبة للحماية الغرا

اجلــرم ، رغــم عــن ذلــك فالغرامــة ال حتقــق الــردع اخلــاص املرجــو منهــا، حيــث تســتمر املنشــأة يف ارتكــاب 

الغرامة املالية املقررة للجرمية البيئية اليت ترتكبها، اجلرائم البيئية طاملا كانت لديها القدرة املالية على دفع 

خصوصا إذا كانت اإلجراءات الواجب اختاذهـا لتفـادي اإلضـرار بالبيئـة تكلـف  أكثـر بكثـري مـن مبلـغ 

  .الغرامة

حتديــــد : باإلضــــافة إىل هــــذه العقوبــــات األصــــلية نــــص املشــــرع اجلزائــــري علــــى عقوبــــات تكميليــــة وهــــي

اإلقامــة، املنــع اإلقامــة، احلرمــان مــن مباشــرة بعــض احلقــوق الوطنيــة، مصــادرة األمــوال، حــل الشــخص 

  . االعتبارين نشر حكم اإلدانة

  صالح ا�رم و إعادة تأهيله إىل جانب أسلوب الردع بالعقوبة وجدت التدابري االحرتازية إل

                                                 
  .211المرجع السابق، ص : مدین أمال- 39



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

 دراسة مقارنة -  املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املصنفة عن اجلرائم البيئية     

 تيارت جامعة  –كوثر بوحزمة  :حاج علي مداح ، األستاذة:الدكتور  

 

 
185 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

  التدابير االحترازية: ثانيا

ال تنص أغلب التشـريعات البيئية املقارنـة احلديثـة علـى التـدابري العقابيـة الـيت غالبـا مـا تكـون هلـا 

وكتـــدبري عقـــايب  .صـــفة التبعيـــة أو التكميليــــة وحيكـــم �ـــا إىل جــــانب العقوبـــات األصــــلية املقـــررة للجرميـــة

ابري االحرتازية غالبـا مـا حتقـق هـدفا وقائيـا خصوصـا إذا كـان نشـاط اجلـاين يشـكل خطـورة والتد أحيانا،

ومــن أهــم هــذه  عاليــة الدرجــة، أو أنــه تعــود علــى انتهــاك التــدابري وخمالفــة األحكــام التنظيميــة البيئيــة،

بـــة مـــن طـــرف التـــدابري االحرتازيـــة الـــيت وردت يف أحكـــام قـــانون البيئـــة  اجلزائـــري يف جـــرائم البيئـــة املرتك

  :املنشأة كشخص معنوي أن خيضعها ألي تدبري أو أكثر من التدابري اآلتية

  .إيداع الكفالة -

  .تقدمي تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية -

  .املنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغري -

ة املرتبطــة باجلرميــة ويف حالــة خمالفــة املنشــأة املنــع مــن ممارســة بعــض النشــاطات املهنيـة أو االجتماعيــ - 

 100000املصنفة كشخص معنوي ألي تدبري من التدابري األمنية املتخذة ضدها تعاقـب بغرامـة مـن 

   .دج بأمر من قاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل اجلمهورية 500000إىل  دج 

مر بوضــع املنشــأة املصــنفة كمــا ميكــن لقاضــي التحقيــق وفقــا لقــانون اإلجــراءات اجلزائيــة أن يــأ

بأن ختضع بقرار من قاضي التحقيـق " املنشأة املصنفة" حتت الرقابة القضائية، حيث تلزم هذه األخرية 

مــن ( تســليم كافــة الوثــائق املتعلقــة باســتغالل املنشــأة املصــنفة  - : إىل التــزام أو عــدة التزامــات منهــا

أو أخطــار أي أو وثيقــة تتعلــق باســتغالل املنشــأة  رخصــة االســتغالل، دراســة اخلطــر، دراســة التــأثري أي

  .إىل أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل) ومدى امتثاهلا للتدابري البيئية
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عدم القيام مبزاولة بعض النشاطات املهنية عندما ترتكب اجلرمية البيئية أثر ممارسـة أو مبناسـبة ممارسـة  -

   . خيشى من إ ارتكاب جرمية بيئية جديدةهذه النشاطات وعندما 

  .40إيداع مناذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعماهلا إال برتخيص من القاضي-

  حاالت اإلعفاء من المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية: المطلب الثاني

املسـؤولية اجلنائيـة أو رغم حتقق نتيجة فعل التلويث ا�رم ،فإن بعض الظروف تؤدي إىل انتفـاء 

وتتصـــدر هـــذه احلـــاالت ظـــروف اإلعفـــاء املنصـــوص عليهـــا ضـــمن القواعـــد العامـــة  التخفيـــف منهـــا،

للمسؤولية اجلنائيـة وتليهـا صـور األفعـال املسـموح �ـا أو املسـتثناة بـنص خـاص ضـمن القواعـد البيئيـة ،  

حيـث يـؤدي مـانع املسـؤولية إىل كما تستفيد املنشآت من اإلعفاء يف احلاالت الـيت يرخصـها القـانون، 

جتريــد اإلرادة مــن قيمتهــا القانونيــة، فتعــد يف نظــر الشــارع يف حكــم غــري املوجــودة، وإن كانــت موجــودة 

، وبناء على ذلك فإن دراسة األحكام اخلاصـة مبوانـع املسـؤولية اجلنائيـة يف نطـاق 41من الناحية النفسية

ة والقوة القاهرة كصورتني ملوانع املسـؤولية التقليديـة الـيت جرائم تلويث البيئة تقتضي تناول حاليت الضرور 

حتـــرص معظـــم التشـــريعات البيئيـــة علـــى الـــنص عليهـــا وعلـــى إيـــراد أحكـــام خاصـــة  بشـــأ�ا وكـــذا تنـــاول 

الرتخــــيص اإلداري واجلهــــل بالقــــانون والغلــــط فيــــه كصــــورتني ملوانــــع املســــؤولية اجلنائيــــة املســــتحدثة عــــن 

: بفعـــل املنشـــآت املصـــنفة لـــذا  ســـيتم تقســـيم هـــذا املطلـــب إىل قســـمني  ارتكـــاب جرميـــة تلويـــث البيئـــة

احلــاالت اخلاصــة لإلعفــاء  ) الفــرع األول(حــاالت اإلعفــاء مــن املســؤولية املســتمدة مــن األحكــام العامــة 

  )الفرع الثاين(من املسؤولية اجلزائية  عن اجلرائم البيئية

                                                 
  .368-367المرجع السابق، ص : مریم ملعب- 40
  .447، ص2011إلسكندریة،  الحمائیة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، ا: عادل ماھر األلفي- 41
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  ة من األحكام العامةحاالت اإلعفاء من المسؤولية المستمد: الفرع األول

من الصعب تطبيـق الكثـري مـن موانـع املسـؤولية الـواردة يف القواعـد العامـة عمـى النشـاطات الـيت 

ترتكبهــــا املنشــــآت املصــــنفة ، نتيجــــة ارتبــــاط أغلــــب صــــور موانــــع املســــؤولية اجلنائيــــة التقليديــــة بأعمــــال 

اســـتنا علـــى حالـــة الضـــرورة شخصـــية ويســـتفيد منهـــا اإلنســـان كـــاجلنون ، صـــغر الســـن ، ولـــذا ســـنركز در 

  .والغلط

  حالة الضرورة: أوال

تــنص أغلـــب قــوانني محايـــة البيئــة علـــى اإلعفـــاء مــن املســـؤولية اجلنائيــة عنـــد توافرهــا، وغالبـــا مـــا 

تكون تلك النصوص تتعلق مبنع تلوث البيئة البحرية بالزيت أو املواد امللوثـة، وأغلـب التشـريعات تأخـذ 

رة باعتبارهـا مانعـا مـن موانـع املسـؤولية اجلنائيـة يف هـذه اجلـرائم، مـثال املشـرع باملقصود العام حلالة الضرو 

املتعلـق بشـأن التلـوث البحـري  11/5/1977مـن القـانون الصـادر يف  05الفرنسي فقد نصت املادة 

علـى عـدم املسـاءلة اجلنائيـة عـن اجلرميـة الـيت ترتكـب ألجـل تصـريف املـواد امللوثـة �ـدف ضـمان سـالمة 

، وقد ساير املشرع اجلزائري ذلك 42أو األجهزة أو لتفادي ضرر جسيم  يهدد سالمة األرواح املنشآت

فإن قانون البيئة تضمن نصا صرحيا يف جمال التلوث البحـري يـنص علـى   2003يف قانون البيئة لسنة 

 عــدم معاقبــة مــن اضــطر يف حالــة وقــوع حــادث مــاحلي إىل إلقــاء أو تــدفق بررتــه تــدابري اضــطر خالهلــا

، كمــا 43صــاحب لســفينة لتفــادي خطــر جســيم أو عاجــل بصــدد أمــن الســفن وحيــاة البشــر أو البيئــة

تضــمن مرســوم املنشــآت املصــنفة إلــزام كــل مســتغل منشــأة مصــنفة أن يضــع خطــة اإلنفــاذ والوقايــة ضــد 

                                                 
42 - Israel (J) : Les qualifications multiples en droit pénal, Thèse, Université Paris II, 

Panthéon, ASSAS, 2003, P 251.  
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من قانون  97أنظر المادة - 43
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األخطــار الــيت ميكــن أن تســببها املنشــأة ،وعليــه ويف حالــة وقــوع انفجــار أو أي حــادث ميكنــه املســاس 

وط احمليط فإذا استطاع صاحب املنشأة أن يثبت أنو اختذ مجيع التدابري القانونية املتطلبة يف رخصة بشر 

استغالل املنشآت املصنفة ودراسة اخلطر، فيمكن يف هذه احلالة الدفع بوجـود سـبب خـارج عـن إرادتـه 

ال يكــون مطالبــا  أو قــوة قــاهرة  ميكــن ردهــا  كحالــة زلــزال أو فيضــان أو حريــق، و يف مثــل هــذه احلالــة

وفقــا لنصــوص البيئيــة اخلاصــة، إذا مل تتوقــف املنشــأة �ائيــا  إال بإعــادة تــرميم مــا تلــف، و أمــا إذا أدى 

 .44احلــادث إىل التوقــف النهــائي، فيكــون صــاحب املنشــأة ملزمــا  بتقــدمي خمطــط إزالــة تلــوث املوقــع 

هذه األخطار اخلاصة، ميكن له الدفع  فبمراعاة صاحب املنشأة املصنفة لكل التدابري املفروضة ملواجهة

  .بوجود حالة الضرورة يف حالة وقوع تلوث ناجم عن كوارث طبيعية

و يف القضاء الفرنسي ال تأخذ احملاكم بالصعوبات التقنية واالقتصادية الـيت تواجـه املصـانع مـن 

ملصانع حبالة الضـرورة أجل تنقية خملفا�ا إال على أ�ا ظروف خمففة، فذلك من غري املنطقي إذ  تدفع ا

  .45لكي يسمح باإلفالت من املسؤولية اجلنائية

  الغلط: ثانيا

  نفرق بني الغلط يف القانون ويف الوقائع

  : الغلط في القانون-أ

                                                 
  .، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  42و 37المادة أنظر  - 44

45 - Lamarque (J) : Droit de la protection de la nature, Paris, L.G.D.J, 1973, P 793.  
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 إن الغلط يف النص اجلنائي عندما ينصب على نص لقانون العقوبات، فإنه ال جيعل جلانح البيئي أية 

ائية، ويف هـذا اإلطـار قبـل القضـاء بعـدم مسـؤولية شـركة رغـم وقوعهـا يف ذريعة لإلفالت من املتابعة اجلز 

  .غلط يف القانون، بفعل أمثاهلا الكامل ملفتش العمل

  :الغلط في الوقائع-ب

تعد إثارة الغلط يف املواد أو املعدات أو طرق اإلنتاج و أثارهـا  احملتملـة علـى صـحة اإلنسـان و 

،إال أن إثـارة مثـل هـذه  قبل املنشآت املصنفة يف حالة حدوث تلوثالبيئة من الدفوع األكثر إثارة من 

الدفوع لإلعفاء أو التخفيف من املسـؤولية اجلنائيـة عـن التلـوث أصـبح و بفعـل تطـور الـنظم البيئيـة غـري 

ملتقيا إىل حـد كبـري، إذ أن طلـب الرتخـيص للنشـاط امللـوث يشـمل دراسـة خاصـة، كمـا يشـرتط إرفـاق 

مصــنفة بدراســة تثبــت األخطــار احملتملــة و اإلجــراءات الكفيلــة بتقليــل مــن آثــار  طلــب إســتغالل منشــأة 

احلـوادث احملتملـة و مجلـة هــذه التـدابري ذات طـابع وقــائي املفروضـة علـى املنشــآت املصـنفة، سـواء تعلــق 

منهـــا بـــالرتخيص أو التـــدابري الـــيت تفرضـــها اإلدارة ال تـــرتك أدىن هـــامش لقبـــول إدعـــاء املنشـــآت املصـــنفة 

الغلط، و ال ميكــن أن يقبــل الغلــط يف الوقــائع كســب معفــى أو خمفــف للمســؤولية اجلنائيــة، إال ضــمن بــ

  . 46حاالت اإلعفاء من تطبيق مبدأ االحتياط، أو ما يصطلح عليه  خبطر التنمية

  الترخيص كحالة خاصة لإلعفاء من المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية:الفرع الثاني

موافقـــــة على لوجـــــوب احلصـــــول لغالب خاضعة يف ابالبيئة هي املرتبطـــــة  إن معظـــــم النشـــــاطات

املنشــآت املصــنفة، مع تــرخيص إداري،  وهــذا هــو احلــال على ى احلصــول خررة أبعباإداريــة مســبقة أو 

رغــم احلصــول  نه ط دون  تــرخيص  جرميــة بيئيــة قائمــة بــذا�ا، لكــن الواقــع ألنشاوبــذلك تعتــرب ممارســة ا
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عن ط قد يتسبب يف ضرر بيئي  وهـو األمـر الـذي يـدعو للتسـاؤل لنشاأن اال ي إدار إلالرتخيص اعلى 

  .ب)ليةوملسؤاقبوله  كسبب معفي من وط عن شرو( أ )مدى األثر املعفي للرتخيص

الرتخـيص هــو قــرار إداري بسـيط ذو كيــان مســتقل، وهـو منشــأ آثــار قانونيـة جديــدة يف جمــال العالقــات 

، وهــذا الرتخــيص مؤقــت بطبيعتــه وال يرتــب أي حــق 47نهــي تنفيــذهالقانونيــة تبــدأ مــن يــوم صــدوره و ت

مكتسب، ذلك أن لإلدارة احلق يف التدخل دائمـا مـن أجـل تنظيمـه اسـتثناءا لسـلطتها العامـة، وحتقيقـا 

  .48ألهداف هذه السلطة اليت تتمتع يف ذلك بامتياز وسيادة وتنتفي معها أي طابع تعاقدي

الرتخـــيص اإلداري باعتبـــاره مـــن موانـــع املســـؤولية  وقـــد نصـــت أغلـــب التشـــريعات علـــى أســـلوب

مـــن قـــانون ســـنة  04اجلنائيـــة يف جـــرائم البيئـــة، كمـــا أخـــذ املشـــرع الفرنســـي �ـــذا النظـــام يف نـــص املـــادة 

املتعلــق باملنشــآت املصــنفة علــى وجــوب التــزام صــاحب العمــل باحلصــول علــى تــرخيص ملزاولــة  1975

ل حىت يف نقل أو تعديل أو تغيري األنشطة اليت متارسها هذه األنشطة اليت قد تسبب يف تلويث البيئة ب

املنشــآت، أو يف نوعيــة الصــناعات الــيت تقــوم بإنتاجهــا وبالتــايل عــدم حصــول علــى صــاحب املعمــل أو 

املنشأة على هـذا الرتخـيص بـذلك يكـون قـد ارتكـب جرميـة مزاولـة  نشـاط دون احلصـول علـى تـرخيص 

  .49بذلك

زائـــري علـــى وجـــوب احلصـــول علـــى تـــرخيص قبـــل البـــدء يف اســـتغالل و يشـــرتط قـــانون البيئـــة اجل

املنشــأة، و ذلــك لتــتمكن اإلدارة مــن فــرض مــا تــراه الزمــا مــن احتياطــات وقائيــة و كــذا مراقبــة نشــاط 

                                                 
، دار الفكر العربي، مصر،  04ط  ،-دراسة مقارنة-النظریة العامة القرارات اإلداریة : سلیمان محمد الطماوي - 47

  .429، ص 1976
، دار "العقود اإلداریة في التطبیق العملي المبادئ واألسس"موسوعة العقود اإلداریة الدولیة : حمدي یاسین عكاشة - 48

  .640،ص  1998المعارف، اإلسكندریة، 
  .198المرجع السابق، ص : محمد حسن الكندري- 49
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املنشــأة، و �ــدف الرتخــيص عــادة إىل حتديــد تبعــات النشــاطات االقتصــادية علــى البيئــة و التكفــل �ــا، 

غالل املنشـــآت املصـــنفة أثـــره اإلعفـــائي مـــن املســـؤولية يف حالـــة إحـــرتام مبـــدئيا ينـــتج  عـــن تـــرخيص إســـت

،و يطـرح تســاؤل حـول مــدى وجــود  50التـدابري املتضــمنة فيـه مــن يـوم إصــداره مــن قبـل اإلدارة املختصــة

  ترخيص ضمين من عدمه؟

ـــد مـــن أحكامهـــا فـــإن الرتخـــيص اإلداري ، ففـــي  ـــنقض الفرنســـية أكـــدت يف العدي فمحكمـــة ال

ا�م صاحب مصنع للخرسانة اجلاهزة وهي مؤسسة مصنفة خاضـعة لنظـام الرتاخـيص،  إحدى القضايا

ومـا . فقد قام بتلويث البيئة من خالل نشر مواد ضارة باملنـاطق ا�ـاورة باإلضـافة إىل أحـداث ضوضـاء

 .م مـن املصـنع 30ينتج من ضجيج من اآلالت واملعدات يف املناطق املأهولة بالسـكان والـيت يتعـدى 

املــتهم دفاعــه مســتندا فيــه علــى وجــود الرتاخــيص اإلداريــة الــيت تســمح لــه بإقامــة املصــنع وتشــغيله، وقــدم 

وأنـــه تقيـــد بكـــل الشـــروط الفنيـــة املنصــــوص عليهـــا يف القـــوانني واللـــوائح اخلاصـــة حبمايـــة البيئــــة،غري أن 

أديـن صـاحب منشـأة احملكمة أدانته بغرامة مالية مـا يعـين أنـه حتمـل املسـؤولية اجلنائيـة،ويف قضـية أخـرى 

قــام بــدفن نفايــات وخملفــات مضــرة بالبيئــة يف مركــز خمصــص للــتخلص مــن النفايــات دون حصــوله علــى 

ـــإغالق احـــد 51الرتخـــيص ـــنقض الفرنســـية قضـــت ب ، ويف إحـــدى القضـــايا الـــيت فصـــلت فيهـــا حمكمـــة ال

مصــدر  املصــانع بــالرغم مــن حصــول صــاحبه علــى قــرار إداري بإعــادة فــتح املصــنع وأن نشــاطه ال ميثــل

بشــأن املنشــآت املصــنفة قــررت  1976مــن قــانون  18غــري أن احملكمــة وطبقــا للمــادة  .ضــرر بيئــي

  .52استمرار غلق املنشأة وحضر نشاطها واعترب�ا احملكمة جرمية مستمرة حىت بعد تغيري نشاط املنشأة
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ا�ـرم، وهكذا نالحـظ أن الرتاخـيص اإلداريـة ال تشـكل سـببا يـربر ارتكـاب فعـل التلـوث البيئـي 

مــا مل يــرد يف نــص التجــرمي علــى خــالف ذلــك، فــإذا احتــوت القاعــدة اجلنائيــة علــى نــص يســتثين الفعــل 

الــذي مت بنــاء تــرخيص اإلدارة مــن نطــاق التجــرمي فــإن الرتخــيص اإلداريــة يف هــذه احلالــة ميكــن اعتبارهــا 

  .ئيسببا للتربير من املسؤولية اجلنائية وبالتايل يعفي منها بفعل التلوث البي

  

  :خاتمة

 موضوع البيئة جرائم عن املصنفة للمؤسسات اجلزائية املسؤولية  يف البحث موضوع إن

 القانونيـــة الدراســـات عنهـــا كشـــفت مـــا عقـــب رفـــت ، عديـــدة قانونيـــة مشـــاكل ويثـــري حـــديث

 مـن جسـيمة مبخـاطر  األرض سـطح علـى احليـاة يهـدد حـاد لتـدهور البيئـة تعـرض من والعلمية

 العديــد يف املشــرع تــدخل ذلــك عــن وترتــب الكائنــات، كافــة علــى لقضــاء إىل تــؤدي أن شــأ�ا

 التلويــث، مــن البيئــة محايــة إىل �ــدف الــيت القــوانني بإصــدار الظــاهرة هلــذه للتصــدي الــدول مــن

 املنشــآت و أ للمؤسســات  ألصــحاب املفرتضــة اجلزائيــة باملســؤولية األخــذ أمهيــة استعرضــنا وقــد

 بعـل حتـدث الـيت  البيئـة جـرائم عـن مسـاءلتهم وضرورة البيئة تلويث جرائم ترتكب اليت املصنفة

 واإلشـراف هلـم التـابعني مراقبـة سـلطة مـن هلـم ملـا ، إمهـال أو عمـد عـن تقـع اليت سواء  التابعني

 املؤسســـات مســـؤولية تقريـــر فـــإن لـــذا ، واألمـــن الســـالمة لشـــروط مراعـــا�م مـــن للتأكـــد علـــيهم

 املؤسسـات هلـذه املشـروع غري النشاط وقف  ميكن حىت ضرورية مسألة تعترب ومعاقبتها املصنفة

 والتأكيــد اجلـرائم، هــذه يف اجلزائيـة املسـؤولية مــن اإلعفـاء حـاالت استعرضــنا كمـا املنشـآت، أو

 لقــوانني الكبـرية الرتســانة رغـم .اجلــرائم هلـذه اخلاصــة الطبيعـة مــع يـتالءم مبــا حاال�ـا تطــوير علـى
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 ، البيئـة جـرائم ارتكـاب يف املصـنفة املنشـأة أو للمؤسسـة حقيقيـا رادعـا تشـكل ال أ�ا إال البيئة

 وتـردد ، البيئـي التلـوث ألفعـال اإلسـتهجان وضـعف الـوعي غيـاب يف احلقيقي املشكل ويكمن

  :التالية التوصيات تقديم يمكن وعليه املصنفة املنشأة ضد شكاوى رفع يف اإلدارة

 حـىت عليهـا اإلطـالع  يسـهل واحـدة قانونيـة مدونـة يف وجعلهـا البيئيـة القـوانني توحيد ضرورة-

 أي أو غلـط نتيجة اجلزائية املسؤولية من اإلعفاء حباالت بالتمسك املعنوي الشخص يعتذر ال

  .القوانني يف مانع

ــــة النصــــوص وضــــع- ــــة القانوني ــــة يف البيئ ــــة بالقواعــــد ودعمهــــا واحــــدة مدون  املوضــــوعية القانوني

 اخلاصـة الطبيعـة مـع تـتالءم ال العقوبات قانون يف إيرادها ألن اجلزائي بالشق املتعلقة واإلجرائية

 يف هلا املقررة والعقوبات البيئة تلويث جرائم بإدراج اجلزائية املسؤولية وقواعد البيئة تلويث جلرمية

  .خصوصيتها بذلك فتفقد العقوبات قانون

 البيئة باإلدارة املكلف املمثل وكذا املصنفة املنشأة لعمال اجلزائية املسؤولية على النص ضرورة-

 الشـخص حلسـاب العـاملني طـرف مـن ارتكبت إذا املعنوية األشخاص ومساءلة البيئة قانون يف

 الســلطات مــن املقدمــة اإلداريــة الرتاخــيص ختضــع أن ،وعلــى املســري علــى يقتصــر وال  املعنــوي

  .القضائية اهليئات للرقابة املصنفة للمنشآت اإلدارية

 ، البيئيــة جــرائم يف احملليــة خاصــة ، العامــة املعنــوي ملشــخص اجلنائيــة املســؤولية إدراج ضــرورة-

 بتسري يتعلق ما مثل خاصة العامة املعنوية األشخاص تفويض ميكن بأعمال قيامها عند وذلك

  .النفايات
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 الــدعاوى رفــع يف حقــه إىل فباإلضــافة البيئــة محايــة جمــال يف أوســع دور املــدين ا�تمــع إعطــاء-

 مراقبــة طريــق عــن الرقــايب بالــدور هلــا االعــرتاف مــن البــد املصــنفة املؤسســات ضــد القضــاء أمــام

  . دورية بصفة املصنفة املؤسسات انتهاكات ورصد

 الغرامــة بعقوبــة األخــذ خــالل مــن املؤسســات علــى املطبقــة اجلزائيــة العقوبــات تفعيــل ضــرورة-

 هلـا ملـا باإلدانـة حكـم النشـر عقوبـة تفعيـل وجوبيـة، عقوبـة املصـادرة جعل وكذا والنسبية اليومية

  .العام الردع لتحقيق ، املعنوي الشخص مسعة على وتأثري فعالية من

 مـن كحـق املسـتقبلية وأبعـاده التلـوث قضـايا مواجهـة يف الشـعبية واملشـاركة البيئي الوعي نشر-

 املنشــآت �ــا تتســبب أخطــار بوجــود علمــا حيــاط أن جيــب الــذي للمــواطن الدميقراطيــة احلقــوق

  . البيئة بشأن قلق هناك يكون حىت املصنفة

 ، املعنــوي الشــخص مسعــة علــى وتــأثري فعاليــة مــن هلــا ملــا باإلدانــة حكــم النشــر عقوبــة تفعيــل -

  .العام الردع لتحقيق

 املصـنفة املنشـآت ومسـتغلي مسـريي تكـوين أجـل مـن تكوينيـة ودورات ومراكـز بـرامج إعداد -

 لإلنسـان وحيقـق جهـة مـن االقتصـادية الثـروة حيقق للمنشأة صحيح ل االستغالل على وعماهلا

  البيئية الرفاهية

ــــزام علــــى املصــــنفة املنشــــأة تشــــجيع -  الطــــوعي البيئــــي االلتــــزام أن ذلــــك الطــــوعي البيئــــي االلت

  . هلا املساعدات تقدمي خالل من أحسن بيئي وضع إىل للوصول فعال منهجا يعترب للمنشأة

  المراجعقائمة 

  المراجع اللغة العربية: أوال
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  :المراجع العامة  - أ

 العملــي التطبيــق يف اإلداريــة العقــود" الدوليــة اإلداريــة العقــود موســوعة: عكاشــة ياســني محــدي -1

 .1998 اإلسكندرية، املعارف، دار ،"واألسس املبادئ

 النهضـة دار اخلاصـة، االقتصـادية املشـروعات عـن الناشئة اجلنائية املسؤولية: الشوا سامي حممد -2

 .  1990 مصر، القاهرة، العربية،

ـــة املســـؤولية العـــوجي، مصـــطفى -3  لبنـــان، نوفـــل، مؤسســـة ،1ط االقتصـــادية، املؤسســـة يف اجلنائي

1982. 

 .1993 القاهرة، العربية، النهضة دار اجلنائي، اإلداري القانون: غامن حممد غامن -4

 دار ، 04 ط ،-مقارنـــة دراســـة- اإلداريـــة القـــرارات العامـــة النظريـــة الطمـــاوي، حممـــد ســـليمان -5

  .1976 مصر، العريب، الفكر

 :المراجع المتخصصة  - ب

 اجلزائــري، القــانون يف البيئــة تلويــث عــن املصــنفة للمنشــآت اجلزائيــة املســؤولية ملعــب، مــرمي - -1

 .2018 القانونية، الوفاء مكتبة ،1ط

 .2011  اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار للبيئة، اجلنائية األلفي،احلمائية ماهر عادل -2

 اإلســـــكندرية، اجلديـــــدة، اجلامعـــــة دار للبيئـــــة، القانونيــــة احلمايـــــة احملمـــــدي، عبـــــد حممـــــد عمــــاد -3

2017. 

 دار اجلزائــري، القـانون يف والكيماويـة اإلشــعاعية بـاملواد التلـوث مـن البيئــة محايـة: سـعيدان علـي -4

 .2012 والتوزيع، للنشر اخللدونية
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-عمـان ولتوزيـع، للنشـر األيـام ،دار1ط والقانون، الشريعة بني البيئة محاية عوادي، حممد فريد -5

  .2016 األردن،

  :الرسائل واألطروحات  - ت

 مقدمـة أطروحـة ،-مقارنـة دراسة– البيئي التلوث من للوقاية القانونية اآلليات بوعالم، بوزيدي -1

ـــة العـــام، القـــانون يف الـــدكتوراه شـــهادة لنيـــل  بكـــر أبـــو جامعـــة السياســـية، والعلـــوم احلقـــوق كلي

 .2018-2017 تلمسان، بلقايد،

 يف الــدكتوراه درجــة لنيــل رســالة البيئــي، التلــوث عــن اجلنائيــة املســؤولية الكنــدري، حســن حممــد -2

 .2005 اإلسكندرية، جامعة احلقوق، كلية احلقوق،

 شـــهادة لنيــل ختــرج مـــذكرة ،-مقارنــة دراســة– البيئـــة حلمايــة املصــنفة املنشـــآت أمــال، مــدين - -3

 بلقايـــد، بكـــر أيب جامعـــة السياســـية، والعلـــوم احلقـــوق كليـــة عـــام، قـــانون ختصـــص املاجســـتري،

2012-2013. 

 لنيــل مقدمــة ختــرج مــذكرة الصــناعي، التلــوث جــرائم عــن اجلزائيــة املســؤولية الســالم، عبــد ســاكر -4

 .2006 عنابة، خمتار، باجي جامعة احلقوق، كلية جنائي، قانون املاجستري، شهادة

  :األبحاث والمقاالت  - ث

 التشـريع يف البيئـة علـى املصـنفة املنشـآت خطـر ملواجهـة اإلداريـة العقوبات إهلام، فاضل -1

 .2013 جوان النشر، دار دون ،9 العدد والقانون، السياسة دفاتر اجلزائري،

  :النصوص القانونية  - ج
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 التنميـــــة إطـــــار يف البيئـــــة حبمايـــــة املتعلـــــق 2003 يوليـــــو 19 يف املـــــؤرخ 10/03 القـــــانون -1

 .2003 يوليو 20 يف املؤرخة ، 43 رع ج املستدامة،

 املطبــق التنظــيم يضــبط الــذي ،2006 مــاي 31 يف ،املــؤرخ198-06 التنفيــذي املرســوم -2

 .2006 يونيو4 يف املؤرخة ،37ع.ر.ج البيئة، حلماية املصنفة املؤسسات على

العقوبـات املعـدل و ، املتضـمن قـانون 08/6/1966املـؤرخ يف  66/156من األمر رقـم  -3

   .49املتمم، ج ر عدد 

  :المؤتمرات  - ح

 حـول الـدويل امللتقـى البيئيـة، اجلـرائم عن املعنوي للشخص اجلزائية املسؤولية مشري، راضية -1

 الدراســـات خمـــرب اجلزائـــري، والتشـــريع الـــدويل القـــانون ظـــل يف البيئـــة حلمايـــة القـــانوين النظـــام

 يـــومي قاملـــة، ،1945 مـــاي 8 جامعـــة السياســية، والعلـــوم احلقـــوق كليـــة البيئيـــة، القانونيــة

  .2013ديسمرب 10و 09

  :الموقع اإللكتروني  - خ

http://www.adelamer.com -  

  :المراجع باللغة األجنبية: ثانيا

1- - Philippe Malingrey, Introduction au droit de 

l’environnement, 5édition Lavoisier, 2011. 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

 دراسة مقارنة -  املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املصنفة عن اجلرائم البيئية     

 تيارت جامعة  –كوثر بوحزمة  :حاج علي مداح ، األستاذة:الدكتور  

 

 
198 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

2- Marie-Axelle, la protection de l’environnement sur les 

plates formes industrielles, l’Harmattan, paris,2010. 

3- Lamarque (J), Droit de la protection de la nature, Paris, 

L.G.D.J, 1973. 

4-     Y. ALREFAAI, La Responsabilité pénale des personnes 

morales, étude comparée en droits arabes et français, Thèse 

de Doctorat en Droit, Université Paul Cezanne, Aix 

Marseille III, 2009. 

5- Israel (J) , Les qualifications multiples en droit pénal, 

Thèse, Université Paris II, Panthéon, ASSAS, 2003. 

6- -C.E,26  Mars 1980 ,Epx pouvier ,Dr ,adm.1981,No24. 

7- C .E, 20 Fevrier1987, Chevalerias, Req, No, 70751. 

8- Crim,29 fevr 2000, N 99, jurisdata, N 200001482. 
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  . اإلجراءات الضبطية الوقائية حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري

  جامعة تلمسان  –األستاذ عبد الله بن مصطفى 

  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   15/03/2019: تار�خ�املراجعة  18/02/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  

  :ملخص باللغة العربية

لسلطات الضبط اإلداري من اجل أداء مهامها يف جمال محاية البيئة  متلك عدة إجراءات   

وقائية، واليت تعترب احد األساليب القانونية الفعالة واجلدية للتحكم يف املخاطر البيئية املسببة للتلوث، 

اإلجراءات الالحقة حلصول الضرر البيئي، بل البد لإلدارة إذ ال ميكن االكتفاء يف هذا ا�ال بتفعيل 

من التدخل الوقائي ملنع حصول هذه األضرار أصال، أو التقليل من أثارها عن طريق التقنيات املتاحة  

كأسلوب الرتخيص بتطبيقاته املتعددة يف جمال محاية البيئة، وكذا أسلوب احلظر ونظام اإللزام دون 

  .سة مدى التأثري وموجز التأثريالتغاضي عن نظام درا

  :الكلمات المفتاحية

الضبط اإلداري، أسلوب الرتخيص، محاية البيئة، أسلوب احلظر، نظام اإللزام، نظام دراسة 

  .مدى التأثري وموجز التأثري
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  :Summary   

The administrative supervisory authorities, in charge of their 

tasks in the field of environmental protection, have put in place 

several preventive measures, which constitute one of the effective and 

serious legal methods for controlling the environmental risks that lead 

to pollution. Or reduce their effects by means of available 

technologies such as the licensing method for their multiple 

applications in the field of environmental protection, as well as the 

prohibition method and the linking system without neglecting the 

system of study of impact and the impact profile. 

keywords: 

Administrative control, licensing method, environmental protection, 

interdiction method, liaison system, impact and impact impact study.  

  

  :مقدمة

تعد البيئة الوسط الطبيعي أو احمليط احليوي الذي يعيش فيه اإلنسان  وباقي الكائنات احلية 

ولقد ارتبطت حياة اإلنسان منذ أن وجد على ظهر األرض بالبيئة اليت وجد فيها، كما ارتبط تطوره 
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األوىل، فلم  احلضاري باستغالله إلمكانيا�ا وطاقا�ا، إال أن هذا االستغالل كان حمدودا يف العصور

  .1يكن ملشكلة التلوث البيئي أي ظهور وذلك لقلة امللوثات وقدرة البيئة على استيعا�ا

والبيئة مصطلح حديث عرف مع مؤمتر األمم املتحدة األول للبيئة الذي عقد يف ستوكهومل يف 

ل الذي كان سائد قب" الوسط اإلنساين"، ليعوض مصطلح 1972جوان عام  16اىل  5الفرتة من 

ذلك، وتتشكل البيئة من عناصر طبيعية مادية وعناصر اصطناعية تأيت نتيجة النشاط البشري 

واستغالل اإلنسان للعناصر الطبيعية اليت وجدها يف حميطه، وتربط بني هذه العناصر عالقات تفاعلية 

طح تشكل ما يعرف مبصطلح النظم البيئية الذي يدل على ما مييز وجود الكائنات احلية على س

األرض من انتظام يف التوزيع يف وسط تتفاعل فيه وظيفيا، وعلى ذلك فالبيئة تعد ملتقى للعديد من 

  .2الدراسات والعلوم املتعلقة بالطبيعة

وعليه يعد موضوع البيئة من املواضيع حديثة التنظيم يف النظم املقارنة ويف القانون الدويل، 

وث مسيطرة على مجيع عناصر ومقومات البيئة ومهددة فالبشرية تعيش عصرا أصبحت فيه مصادر التل

هلا، فاالنبعاث الغازية وارتفاع درجة احلرارة وتوسع طبقة األوزون واحنصار التنوع البيولوجي واجتثاث 

الغابات وذوبان القطبني ا�مدين، هذه املشكالت البيئية الناشئة عن النشاطات االقتصادية للدول 

                                                 
بوفلجة عبد الرحم�ان، المس�ؤولیة المدین�ة ع�ن األض�رار البیئی�ة ودور الت�امین رس�الة دكت�وراه ف�ي الق�انون الخ�اص، كلی�ة   1

  .01، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
ق�وق، جامع�ة أب�و بك�ر بلقای�د تلمس�ان، رابح�ي قوی�در، القض�اء ال�دولي البیئ�ي، رس�الة دكت�وراه ف�ي الق�انون الع�ام كلی�ة الح  2

  .01، ص 2015-2016
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درجة األوىل اىل التغري يف املناخ وأصبحت أخطارا جمهولة عاملية بنطاقها ، أدت بال.....واحلروب 

وطابعها، سريعة االنتشار أضرارها غري قابلة لإلصالح بالتايل حتتاج كذلك اىل حلول عاملية مشرتكة 

  .3بعدما كانت حمصورة يف حيز مكاين ميكن مقاومتها حمليا أو إقليميا

ؤون البيئة ومحايتها كأولوية اقتصادية واجتماعية يف آن وكإنعكاس لذلك تزايد االهتمام بش

واحد، وقد تبنت كثري من املنظمات الدولية هذه الفكرة وعلى رأسها هيئة األمم املتحدة اليت أنشأت 

  . 4"برامج األمم املتحدة للبيئة: "هيئة متخصصة تسمى

األضرار �ا، وهو ما عاجله وتتجلى أمهية املوضوع يف معرفة املخاطر البيئية احملتملة نتيجة 

املشرع اجلزائري، وكذا خمتلف الصكوك الدولية وحاولوا قدر اإلمكان التخفيف منها، بإجراءات سابقة 

  .والحقة

فيما تتمثل أهم اإلجراءات الضبطية الوقائية حلماية البيئة يف  :وعليه تطرح اإلشكالية التالية

  .التشريع اجلزائري؟ وما مدى جناعتها على ارض الواقع؟

                                                 
الطالب لعمري محم�د، مب�دأ الحیط�ة للوقای�ة م�ن خط�ر األض�رار الجس�یمة المض�رة بالبیئ�ة، م�ذكرة ماجس�تیر ف�ي الق�انون   3

  .01، ص 2016-2015اإلداري المعمق، كلیة الحقوق جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان، 
البیئة بین الق�انون الجزائ�ري واالجتھ�اد التحكیم�ي ف�ي مج�ال االس�تثمار، م�ذكرة ماجس�تیر ف�ي  شقرون محمد، واقع حمایة  4

  .01، ص 2018-2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

 . اإلجراءات الضبطية الوقائية حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري

  تلمسان  جامعة  –عبد الله بن مصطفى: األستاذ  

 

 
203 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

نظام الرتخيص، يف  :المبحث األولبناء على ذلك تقسم الورقة البحثية اىل مبحثني، يتناول 

البيئة، كل ذلك وفق التفصيل  الوسائل اإلدارية الوقائية األخرى حلماية: المبحث الثانيحني يضم 

  :األيت

  :نظام الترخيص: المبحث األول

تتمثل فعالية التدابري واإلجراءات الوطنية يف جمال محاية البيئة يف مدى تكريسها يف املنظومة   

القانونية الوطنية، حبيث أن السلطات اإلدارية عند ممارستها ملهام الضبط اإلداري الذي يعد وظيفة 

سلطة العامة يتميز يف كونه ذو طابع وقائي مينع وقوع أضرار وخماطر من شا�ا �ديد من وظائف ال

، وتسمى القرارات التنظيمية والفردية اليت تتخذ حلماية البيئة بالضبط اإلداري البيئي 5النظام العام

، من خالل جمموعة من 6الذي يعمل على حتقيق التوازن بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة

اآلليات اإلدارية املتعددة اليت تعمل على محاية البيئة أمهها الرتخيص، وعليه سيخصص املطلب األول 

  .لتعريف الرتخيص، أما املطلب الثاين سيتناول تطبيقات الرتخيص يف جمال البيئة

  :تعريف الترخيص: المطلب األول

                                                 
سلیماني مراد، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین اآللیات الدولی�ة وف�ي الق�انون الجزائ�ري، م�ذكرة ماجس�تیر ف�ي   5

  .48، ص 2016-2015القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 
رس�الة دكت�وراه دول�ة ف�ي الق�انون الع�ام، كلی�ة الحق�وق، عزاوي عبد الرحمان، الرخص اإلداریة في التش�ریع الجزائ�ري،   6

  .29، ص 2007جامعة الجزائر، 
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تطلب الرتخيص ضرورة يعترب أسلوب الرتاخيص اإلدارية اقل شدة من أسلوب احلظر، حيث ي  

أخذ موافقة السلطة اإلدارية قبل ممارسة نشاط أو مهنة معينة، لكي تتأكد اإلدارة بان ممارسة ذلك 

النشاط أو املهنة ال تتضمن خمالفة القانون وان ال يؤدي ذلك اىل األضرار بالنظام العام بعناصره 

ة احلقوق الفردية، بل متكن من وضعها املختلفة، إذن فالرتاخيص اإلدارية  ال متكن من توسيع دائر 

حيز املمارسة فقط، بشرط التأكد من استيفاء املعين بالرتخيص الشروط الوقائية اليت تضعها سلطة 

  .الضبط املختصة

فاهلدف من فرض نظام الرتاخيص البيئية، وهو متكني الضبط اإلداري من التدخل املسبق   

طات الالزمة لوقاية البيئة من األخطار اليت قد متت مبناسبة لتنظيم األنشطة الفردية، واختاذ االحتيا

ممارسة هذه األنشطة بصورة غري آمنة، ومنه فان األثر الذي يرتتب على الرتخيص هو التأكد من زوال 

املوانع القانونية اليت حتول بني مزاولة املشروع ومحاية البيئة، وبالتايل ميكن اعتبار الرتاخيص البيئية آلية 

  .7اآلليات الفعالة اليت تستأثر �ا اإلدارة لتحقيق األمن البيئيمن 

                                                 
قانون ضبط إدارة المخاطر البیئة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعل�وم السیاس�یة، : خلیفة أمین، قانون البیئة  7

  .52، ص 2017-2016جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 
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وعليه يقصد بالرتخيص باعتباره عمال من األعمال القانونية ذلك اإلذن الصادر عن اإلدارة   

ملمارسة نشاط معني، وبالتايل فان ممارسة النشاط اإلداري مرهون مبنح الرتخيص فالبد من احلصول 

  .8رف السلطات املعنية وهي السلطة الضابطةعلى اإلذن املسبق من ط

  :تطبيقات أسلوب الترخيص في مجال البيئة: المطلب الثاني

توجد العديد من الصور اليت يطبق من خالهلا نظام الرتخيص يف قانون محاية البيئة نذكر   

  :منها

  :رخصة البناء: الفرع األول

الذي حيدد   19-15ة املرسوم التنفيذي عند تصفح القوانني املنظمة للعمران يف اجلزائر خاص  

، جند أن املشرع عرب عنها على أ�ا قرار إداري تصدره جهات 9كيفية حتضري عقود التعمري وتسليمها

خمتصة وحمددة قانونا يف شخص رئيس ا�لس الشعيب البلدي أو الوايل أو الوزير املكلف بالتعمري، كل 

  .نون مل يقدما لنا تعريفا دقيقا لرخصة البناءيف حدود ونطاق اختصاصه، إال أن هذا القا

  :إجراءات الحصول على رخصة البناء: الفرع الثاني

                                                 
ني، القانون اإلداري، دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبیقاتھا، مص�ر، منش�اة المع�ارف، عبد الغني بسیو  8

  .385، ص 1991
، ال��ذي یح��دد كیفی��ات تحض��یر عق��ود التعمی��ر وتس��لیمھا، 2013-01-25الم��ؤرخ ف��ي  19-15المرس��وم التنفی��ذي رق��م   9

  .2015-02-12، الصادرة في 07ج، العدد .ج.ر.ج
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، الذي حيدد كيفيات حتضري عقود 19- 15من املرسوم التنفيذي رقم  41أشارت املادة   

التعمري وتسليمها، إجراء احلصول على رخصة البناء، إال أن املشرع فرض رخصة البناء دون النظر 

مستفيد من هذه البناية سواء كان شخصا عاما أو خاصا، ومل يفردها بإجراءات خاصة لكل منهما لل

للحصول على رخصة بناء بل اجلميع خيضع ألحكام هذا املرسوم يف هذا الصدد، فمن اجل احلصول 

  :ا يليعلى رخصة بناء اشرتط التشريع اجلزائري املتعلق بالتعمري إتباع اإلجراءات التالية تتمثل فيم

 :طلب الحصول على رخصة البناء: أوال -

وذلك بتقدمي طلب أمام اجلهة املختصة مبنح رخصة البناء، فهو اجراء ضروريا فبدونه يتعذر 

احلصول على هذه الرخصة، وقد نصت على ذلك قوانني التعمري اجلزائرية فطلب احلصول 

  :على رخصة البناء يتضمن ما يلي

 جيـب علـى املالـك : "19-15من املرسـوم التنفيـذي  42املادة فحسب : صفة طالب الرخصة

أو موكله أو املستأجر لديه املرخص لـه قانونـا أو اهليئـة أو املصـلحة املخصصـة هلـا قطعـة األرض 

 ".أو البناية، أن يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق منوذج منه �ذا املرسوم والتوقيع عليه

ل على رخصة البناء قاصرة على املالك فقط بل هناك فهنا املشرع مل جيعل طلب احلصو 

أشخاص أخرى كما ورد يف املرسوم السالف الذكر، كما جيب على طالب رخصة البناء أن 

يدعم طلبه بالوثائق والبيانات الضرورية وذلك ألمهية هذه الرخصة اليت ميكن أن يرتتب عنها 
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حنو خمالف للقانون ومن اجل تفادي آثار خطرية قد تلحق أضرارا باآلخرين إذا قامت على 

  .هذه األخطار ألزم هذا الشكل يف كل أعمال البناء مهما كان نوعها

 :كيفية إصدار القرار المتعلق برخصة البناء: ثانيا -

فاإلدارة ملزمة قانونا بفحص وإصدار قرارها املتعلق �ذا الطلب ومن اجل الوصول اىل القرار 

، البد من حتديد اجلهة املختصة وهي من قبل رئيس ا�لس النهائي املتعلق برخصة البناء

الشعيب البلدي، إال انه ميكن أن خيتص الوايل أو الوزير املكلف بالتعمري يف حاالت حددها 

القانون، فيمنح االختصاص الواسع لرئيس ا�لس الشعيب البلدي وتدرج االختصاص بعد 

من املرسوم التنفيذي  64كله وفقا لنص املادة ذلك للوايل أو الوزير املكلف بالتعمري، هذا  

الذي حيدد كيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها، وبعد االنتهاء من دراسة طلب  15-19

التحقيق يف امللف فانه يتعني على اجلهة املختصة أن تصدر قراراها بشان طلب احلصول على 

يف امللف وقد يكون قرار البث يف  الرخصة، فقد يكون باملوافقة إذا توفرت الشروط املطلوبة

 .الطلب او السكوت متاما

  :رخصة استغالل المنشآت المصنفة ودورها في حماية البيئة: الفرع الثالث
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، 19810- 06ضبط املشرع اجلزائري مستعملي املؤسسات املصنفة باملرسوم التنفيذي رقم   

على الصحة العمومية فاخضع السيما املصانع واحملاجر واملعامل والورشات، اليت تشكل خطر 

أصحاب هذه املنشآت للحصول على الرخصة من طرف اإلدارة حىت تتمكن هاته األخرية من فرض 

  .رقابة على نشاطا�م نظرا ملا ميكن أن تسببه هذه املنشآت من خطر على الفضاء الطبيعي

 198-06رقم وقد عرفها املشرع اجلزائري أي املؤسسات املصنفة وفقا للمرسوم التنفيذي   

بأ�ا كل وحدة تقنية ثابتة ميارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات املذكورة يف قائمة املنشآت 

  .املصنفة

، جند أن 14411-07بالرجوع اىل قائمة املنشآت املصنفة الواردة يف املرسوم التنفيذي رقم   

ضرار بالبيئة والصحة  العمومية أو مجيع األنشطة الواردة يف هذه القائمة من شأ�ا أن تؤدي اىل اإل

  .األنظمة البيئية بصفة عامة

فيسبق طلب رخصة استغالل املؤسسة املصنفة ما : أما عن إجراءات احلصول على الرتخيص  

  :يلي

 دراسة تأثري وموجز التأثري على البيئة. 

                                                 
، المتض��من التنظ��یم المطب��ق عل��ى المؤسس��ات المص��نفة 2006م��اي  31، الم��ؤرخ ف��ي 198-06م التنفی��ذي رق��م المرس��و  10

  .2006-06-04، الصادرة في 37لحمایة البیئة، ج،ر،ج،ج، العدد 
، ال��ذي یح��دد قائم��ة المنش��آت المص��نفة لحمای��ة البیئ��ة، 2007م��اي  19، الم��ؤرخ ف��ي 144-07المرس��وم التنفی��ذي رق��م   11

  .2007-05-22، الصادرة في 34، العدد ج،ر،ج،ج
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  مـن  5املـادة إجراء حتقيق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات املشروع، هذا وفقا لـنص

املتعلـــق بضـــبط التنظـــيم املطبـــق املؤسســـات املصـــنفة حلمايـــة  198-06املرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

 .البيئة

 

 

  :التراخيص المتعلقة بإدارة وتسيير النفايات: الفرع الرابع

إن " 12املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها 19-01من القانون رقم  3نصت املادة   

البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال، وبصفة اعم كل مادة النفايات هي كل 

أو منتوج أو منقول يقوم املالك أو احلائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو يلزم بالتخلص منه 

  ".أو بإزالته

-04رقم كما يقصد بالنفايات اخلاصة اخلطرة مبوجب املادة الثانية من املرسوم التنفيذي   

هي جمموع عمليات شحن النفايات : "ما يلي 13احملدد لكيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرة 409

  ".اخلاصة اخلطرة وتفريغها ونقلها

                                                 
، 77ج، الع�دد .ج.ر.، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھ�ا وإزالتھ�ا، ج2001دیسمبر  12المؤرخ في  19-01القانون رقم   12

  .2001دیسمبر  15الصادرة في 
ت الخاص��ة الخط��رة، ، المح��دد لكیفی��ات نق��ل النفای��ا2004دیس��مبر  14، الم��ؤرخ ف��ي 409-04المرس��وم التنفی��ذي رق��م   13

  .2004-12-19الصادرة في ، 81ج، العدد .ج.ر.ج
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: املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وازالتها 19- 01من القانون رقم  24كما نصت املادة   

ر املكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير املكلف خيضع نقل النفايات اخلاصة اخلطرة لرتخيص من الوزي"

  ".بالنقل، حيدد تطبيق أحكام هذه املادة عن طريق التنظيم

ومن خالل هذه املادة يتضح أن الوزير املكلف بالبيئة هو املسؤول عن منح الرتخيص لنقل   

  .النفايات اخلاصة اخلطرة وذلك بعد استشارة الوزير املكلف بالنقل

، احملدد لكيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرة فحدد  409-04تنفيذي رقم أما املرسوم ال  

حيدد حمتوى ملف طلب : "بنصها 15كيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرة وذلك حبسب املادة 

الرتخيص بنقل النفايات اخلاصة اخلطرة وكيفيات منحه وكذا خصائصه التقنية بقرار مشرتك بني الوزير 

  ".لوزير املكلف بالنقلاملكلف بالبيئة وا

أما فيما خيص سبب نقل النفايات عرب احلدود فهو يعود اىل أن قدرة التخلص منها يف البلد   

  .املنشأ غري ممكنة لسبب أو آلخر، كما وان التخلص منها يف بلد أجنيب قد يكون اقل تكلفة

  :الوسائل اإلدارية الوقائية األخرى لحماية البيئة: المبحث الثاني

التعرض لنظام الرتخيص بتطبيقاته املتنوعة يف جمال محاية البيئة يف التشريع اجلزائري يف  بعد  

املبحث األول، سنحاول يف هذا املبحث الثاين التعرض لباقي الوسائل اإلدارية الوقائية األخرى حلماية 

الثاين نظام  البيئة، وعليه سيخصص املطلب األول لنظامي احلظر واإللزام، يف حني يتناول املطلب

  .دراسة مدى التأثري وموجز التأثري
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  :نظامي الحظر واإللزام: المطلب األول

يستخدم القانون طرق فنية متعددة من اجل مواجهة املخاطر اليت �دد البيئة وتعمل على   

  .احلفاظ عليها، من بينها نظامي احلظر واإللزام

  :نظام الحظر: الفرع األول

ال محاية البيئة، يف جلوء سلطات الضبط اإلداري البيئي عن طريق يتمثل هذا اإلجراء يف جم  

هذه الوسيلة، اىل منع إتيان أو ممارسة بعض التصرفات اليت من شأ�ا توليد خماطر تؤدي اىل �ديد 

  .البيئة أو األضرار �ا ويوجد نوعني للحظر

يتمثل هذا اإلجراء يف أن مينع بشكل مطلق ال استثناء فيه وال تـرخيص  :الحظر المطلق: أوال -

معه، ممارسة أفعال معينة ملاهلا من أثار مضرة بالبيئة أو تشويه طابع ا�ال احملمـي نظـرا للميـزات 

اخلاصة �ذه املناطق واحلماية القانونية الـيت افردهـا �ـا املشـرع اجلزائـري كـذلك أكـد قـانون البيئـة 

نــع املســاس بــالثورة احليوانيــة والنباتيــة بأســاليب مــن شــا�ا أن تــؤدي اىل أحــداث أضــرار علــى م

 .14باألوساط اخلاصة �ا أو تغريها أو تدهورها

ــا - يتمثــل هــذا اإلبــراء يف منــع القيــام باألعمــال املعينــة، مــن شــا�ا إحلــاق  :الحظــر النســبي: ثاني

السـلطة املختصـة، وفقـا للشـروط الــيت  أضـرار بالبيئـة إال بعـد احلصـول علـى الرتخـيص بــذلك مـن

                                                 
  .49،  48خلیفة امین، المرجع السابق، ص  14
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حتــددها قــوانني ولــوائح محايــة البيئــة، فالســلطات اإلداريــة يف هــذه احلالــة ال متلــك صــالحية املنــع 

التام هلذه النشاطات بل الرتخيص مبمارستها لكن بشروط وهنا يتقاطع نظام احلظـر النسـيب مـع 

نسيب ال يتم إال عن طريـق اسـتيفاء املعـين النظام الرتخيص أي أن ممارسة اإلدارة لسلطة احلظر ال

 لقــدرة ومراعــاة جهـة مــن التنمــوي بالنشـاط النهــوض شـروط الرتاخــيص اإلداريــة، تلبيـة متطلبــات

 15ومتوازنة مستدامة لتنمية حتقيقا ثانية، جهة من حتمله على البيئة

  :نظام اإللزام: الفرع الثاني

للمبادئ املكرسة داخليا واملستلهمة من خمتلف يتمثل هدف نظام اإللزام يف ضمان االمتثال 

الصكوك الدولية، إذ تتحقق محاية البيئة من خالل إلزام اجلميع على ضرورة اإلتيان بعمل أو القيام 

ببعض اإلجراءات اليت من شا�ا حتقيق الفعالية لقواعد القانون الداخلي، حيث يتجلى هدف 

التدخل لوضع ضوابط األنشطة املختلفة ملواجهة الضغوط و اإلسرتاتيجية املقرتنة حبماية البيئة يف 

  .16التحديات املقرتنة حبماية البيئة

كما يتمثل اإللزام اإلداري البيئي يف االلتزام الذي تفرضه اإلدارة على األشخاص والذي من  

يها، أو إلزام خالله يكون املعين ملتزما بسلوك معني حتدده اإلدارة تكريسا حلماية البيئة و احملافظة عل

من قام بعمل تسبب يف أحداث تلوث بإزالة أثره أن أمكن، فاإللزام اإلداري البيئي ميثل الصورة 

                                                 
 ـ 50خلیفة امین، المرجع السابق ، ص 15
  .55،  54سلیماني مراد، المرجع السابق، ص  16
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العكسية لنظام احلظر، فاألول إلزام اجيايب يتمثل يف وجوب القيام بعمل معني أما الثاين فهو سليب 

  .17بسالمة البيئةيتمثل يف فرض االمتناع عن القيام بعمل معني من شانه كذلك املساس 

املتعلق بتسيري النفايات وإزالتها ومراقبتها ألزم املشرع اجلزائري   19-01يف إطار القانون رقم 

كل منتج للنفايات أو حائز هلا باختاذ كل اإلجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر 

العمل على ضمان تثمني النفايات ممكن من خالل اعتماد التكنولوجيا النظيفة، كما ألزمه بضمان أو 

الناجتة عن املواد اليت يستوردها أو يسوقها أو يقوم بتصنيعها، و يف احلالة العكسية وعند عدم قدرته 

  .18على ذلك فانه ملزم بإزالتها على حسابه اخلاص وبطريقة غري مضرة بالبيئة

مة يف الوصول اىل محاية وعليه ميثل نظام اإللزام اإلداري احد أساليب الضبط اإلداري اهلا

البيئة، على اعتبار أن اإلدارة يف هذه احلالة ومن خالل إصدار للوائح والقرارات اإلدارية الفردية، تقوم 

  .19بتطبيق قواعد قانونية بيئية آمرة تقرتن جبزاء قانوين يف حالة خمالفتها

وادي "ملنطقة الصناعية ا: ويف واقع اجلزائر العملي ال القانوين وعلى سبيل املثال ال احلصر

بوالية الشلف اليت متثل قطبا صناعيا هاما جدا يف املنطقة، حتتوي على العديد من النشاطات " الْسلري

، األمر الذي ساعد على  (G.I.C.A)والوحدات الصناعية أبرزها مصنع إنتاج االمسنت ومشتقاته

املصنع تقذف يف اجلو األطنان خلق تنمية معتربة ومناصب شغل لسكان املنطقة لكن مداخن هذا 

من الغزات واملخلفات اليت ميكن مشاهد�ا من بعد على مسافات معتربة، أما األغرب يف أمر هذه 

املنطقة الصناعية أ�ا تتموقع قرب حقول احلمضيات اليت تشتهر نفس املنطقة بإنتاجها على نطاق 

                                                 
  . 57خلیفة أمین، المرجع نفسھ، ص  17
  .المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و ازالتھا 19-01من القانون رقم  8، 7، 6المواد   18
  .57خلیفة أمین، المرجع السابق، ص  19
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الذي أدى اىل القضاء التام على مساحات واسع، واليت يعود زمن غرسها للفرتة االستعمارية، األمر 

معتربة من األشجار الواقعة مبحيط املصنع، والتأثري على الصحة العمومية بالوالية وانتشار أمراض الربو 

 .20واحلساسية على نطاق واسع

 

  : نظام دراسة مدى تأثير وموجز التأثير: المطلب الثاني

يمية للمشاريع واملنشات اخلطرة اليت هلا تأثري تعترب دراسة التأثري دراسة تقنية مسبقة، وتقي

  .21مباشر او غري مباشر على البيئة، فهي �دف اىل احلد منها

  :ولقد تعددت التعريفات املقدمة لنظام دراسة مدى التأثري وموجز التأثري من بينها ما يلي

، 22املستدامةاملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية  10-03من القانون رقم  15املادة 

ختضع مسبقا وحسب احلالة لدراسة التأثري أو ملوجز التأثري على البيئة مشاريع التنمية : "بنصها

واهلياكل واملنشئات واملصانع واألعمال الفنية األخرى، وكل األعمال وبرامج البناء والتهيئة، اليت تؤثر 

واملوارد واألوساط والفضاءات الطبيعية بصفة مباشرة فورا أو الحقا على البيئة السيما على األنواع 

    ".والتوازنات االيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية املعيشة

                                                 
  .58،  57، ص المرجع نفسھ 20
معیف��ي كم��ال، آلی��ات الض��بط اإلداري لحمای��ة البیئ��ة ف��ي التش��ریع الجزائ��ري، م��ذكرة ماجس��تیر ف��ي الق��انون اإلداري،  21

  .93، ص 2012-2011نون إداري وإدارة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة،قا: تخصص
ج ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003یولیو  19المؤرخ في  10- 03القانون رقم  22

  .2003یولیو  20، الصادرة في 43
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الذي حيدد جمال تطبيق وحمتوى  145-07من املرسوم التنفيذي  2وبالرجوع لنص املادة 

، واليت حددت مفهومي دراسة وموجز 23وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة

�دف دراسة أو موجز التأثري على البيئة اىل حتديد مدى مالئمة إدخال املشروع :" لتأثري معا بقوهلاا

أو الغري مباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات /يف بيئته مع حتديد وتقييم اآلثار املباشرة و

   ".املتعلقة حبماية البيئة يف إطار املشروع املعين

امللحق ( من نفس املرسوم التنفيذي أعاله فقد حدد يف ملحقني  03دة هذا وطبقا لنص املا

، املشاريع اليت ختضع لدراسة مدى التأثري واملشاريع اليت ختضع ملوجز التأثري وهي  )األول، امللحق الثاين

  :كاأليت

 التأثير لدراسة تخضع التي المشاريع قائمة: األول الملحق: 

 .جديدة صناعية نشاطات مناطق واجناز �يئة مشاريع -1

 .جديدة جتارية نشاطات مناطق واجناز �يئة مشاريع  -2

 ).ساكن 100000( ألف مئة سكا�ا عدد يفوق جديدة مدن بناء مشاريع -3

 هكتارات) 10(عشرة تفوق مساحة ذات سياحية مناطق يف وبناء �يئة مشاريع -4

 مشاريع �يئة واجناز طرق سريعة -5

  .ترفيهية وموانئ حبري صيد وموانئ صناعية موانئ و�يئة اجناز مشاريع -6

 .طائرات حمطة و مطار و�يئة بناء مشاريع -7
                                                 

، الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على 2007ماي  19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفیذي رقم  23

  .2007ماي  22الصادرة في  34ج، العدد .ج.ر.دراسة وموجز التأثیر على البیئة ج
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 . هكتارات) 10( عشرة مساحتها تفوق حضرية تقسيمات مشاريع -8

 .املعدنية باملياه العالج مركبات و�يئة بناء مشاريع -9

  .سرير) 800( مثامنائة من أكثر على تتوفر فندقية مركبات اجناز مشاريع -10

 .السدود جرف أو اجناز مشاريع -11

 مخســة مــن أكثــر اســتقبال بإمكا�ــا ترفيهيــة أو رياضــية أو ثقافيــة منشــات و�يئــة اجنــاز مشــاريع -12

 * ...شخص) 5000( آالف

 التأثير لموجز تخضع التي المشاريع قائمة: الثاني الملحق: 

 .سنتني عن تقل ملدة والغاز البرتول حقول عن تنقيب مشاريع -1

 .سيارة) 300( ثالمثائة اىل) 100( ملائة تتسع السيارات لتوقف حظائر �يئة مشاريع -2

 اىل) 5000( آالف خلمســـة تتســـع ثابتـــة منصـــات علـــى حتتـــوي مالعـــب و�يئـــة بنـــاء مشـــاريع -3

 .متفرج) 20000( ألف عشرين

 .كف) 69(وستني وتسعة) 20(عشرين بني ما طاقته ترتاوح كهربائي خط بناء مشاريع -4

 .ساكن) 10000( آالف عشرة اىل) 500( خلمسمائة املياه جر مشاريع -5

ــــة أو ورياضــــية ثقافيــــة منشــــات اجنــــاز مشــــاريع -6  آالف مخســــة بــــني مــــا اســــتقبال بإمكا�ــــا ترفيهي

 .شخص) 20000( ألف عشرين اىل) 5000(

 فندقيـة منشـات بنـاء مشـاريع ــ8 .هكتـار 2 مسـاحتها تفـوق للعطـل قـرى وإنشـاء �يئـة مشاريع -7

 ...سرير) 800( مثامنائة اىل) 300( ثالمثائة ذات
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  :الخــاتمة

ويف األخري وبعد التعرض ألهم اإلجراءات الضبطية الوقائية حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري 

ممثلة يف الرتخيص وتطبيقاته املتعددة، وكذا احلظر واإللزام وكذا نظام دراسة مدى التأثري وموجز التأثري 

اجلزائري حاول جاهدا نص قواعد قانونية تضبط العمل البيئي ورسم عدة نصوص نصل اىل أن املشرع 

سابقة وقائية لكي ال تتضرر البيئة، هذا ومبوجب نصوص قانونية خمتلفة يف عدة قوانني سايرت 

  .التشريعات العاملية
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�ا تصطدم إال أن واقع احلال ورغم أن اآلليات القانونية حتقق فعالية يف جمال محاية البيئة إال أ

بعدة عراقيل و صعوبات، إذ أن هذه اآلليات مقيدة لعملية التنمية وذلك راجع اىل اإلجراءات اليت 

   .قد تطول، مما جيعل الرتخيص مؤشر سليب يف عملية التنمية وتعطيل عجلة النمو االقتصادي والتقدم

   .كاد تنعدم يف اجلزائركما أن االلتزام يف بعض األحيان ال يلزم األفراد كمعاجلة النفايات ت

كما أن نظام دراسة مدى التأثري يفقد قيمته الوقائية بالنسبة للمشاريع اليت أجنزت ومل ختضع 

  .لدراسة مدى التأثري أثناء إنشائها كاملؤسسات الوطنية الكربى ألنه كان ينظر إليه كمعرقل للتنمية

  

  

  

  

  

 

  :قائمة المصادر والمراجع

 :قائمة المصادر: أوال -

 القوانين: 
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، املتعلــــق بتســــيري النفايــــات ومراقبتهــــا 2001ديســــمرب  12املــــؤرخ يف  19-01القــــانون رقــــم  -1

 .2001ديسمرب  15، الصادرة يف 77ج، العدد .ج.ر.وإزالتها، ج

، املتعلــــق حبمايــــة البيئــــة يف إطــــار التنميــــة 2003يوليــــو  19املــــؤرخ يف  10-03القــــانون رقــــم  -2

 .2003يوليو  20الصادر يف ، 43ج، العدد .ج.ر.املستدامة، ج

 المراسيم التنفيذية: 

، احملــــدد لكيفيــــات نقــــل 2004ديســــمرب  14، املــــؤرخ يف 409-04املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -1

 .2004-12-19، الصادرة يف 81ج، العدد .ج.ر.النفايات اخلاصة اخلطرة، ج

طبـق علـى ، املتضمن التنظـيم امل2006ماي  31، املؤرخ يف 198-06املرسوم التنفيذي رقم  -2

 .2006-06-04، الصادرة يف 37ج، العدد .ج.ر.املؤسسات املصنفة حلماية البيئة، ج

، الـــذي حيـــدد جمـــال تطبيـــق 2007مـــاي  19، املـــؤرخ يف 145-07املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -3

، 34ج، العـــدد .ج.ر.وحمتـــوى وكيفيـــات املصـــادقة علـــى دراســـة ومـــوجز التـــأثري علـــى البيئـــة، ج

 .2007-05-22الصادرة يف 

، الـــذي حيـــدد جمـــال تطبيـــق 2007مـــاي  19، املـــؤرخ يف 145-07املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -4

ـــة، ج ـــأثري علـــى البيئ  34ج، العـــدد .ج.ر.وحمتـــوى وكيفيـــات املصـــادقة علـــى دراســـة ومـــوجز الت

 .2007ماي  22الصادرة يف 
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، الــذي حيــدد كيفيــات حتضــري 2015-01-25، املــؤرخ يف 19-15املرســوم التنفيــذي رقــم  -5

 .2015-02-12، الصادرة يف 07ج، العدد .ج.ر.تعمري وتسليمها، جعقود ال

 :ثانيا قائمة المراجع -

 الكتب: 

عبد الغين بسيوين، القانون اإلداري، دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القـانون اإلداري وتطبيقا�ـا،  -1

 .1991مصر، منشأة املعارف، 

 رسائل دكتوراه: 

التشريع اجلزائري، رسالة دكتوراه دولة يف القـانون العـام،  عزاوي عبد الرمحن، الرخص اإلدارية يف  -1

 .2007كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 
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  السياسة اإلجرائية اجلزائية ملكافحة جرمية الفساد يف التشريع اجلزائري      
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  02/06/2019: تار�خ�القبول   22/05/2019: تار�خ�املراجعة  20/05/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  

  :ملخص 

تكمن اخلطورة احلقيقية للفساد يف كونه صورة من صور اجلرمية املنظمة و يف ارتباطها بسائر        

أشكال اجلرمية، كما أنه مل يعد الفساد شأنا حمليا ميكن مواجهته بقوانني و تدابري حمددة، بل أصبح 

االقتصادية على املستويات اإلقليمية و الدولية، و هو ظاهرة غري وطنية متس مجيع ا�تمعات و النظم 

تطبيقًا لذلك يستوجب لقيام اجلرمية املنظمة ، و  ما دفع إىل تضافر اجلهود ما بني الدول ملواجهته

العابرة للحدود تطبيق أحكام عقابية ال تتم إال باالهتداء مبجموعة من املبادئ اليت حتدد اإلجراءات 

  .حلظة ارتكاب اجلرمية إىل استفاء حق الدولة بالعقابالواجب إتيا�ا من 

وقصد حتقيق أغراض العدالة اجلزائية قامت عديد الدول بإجياد مجلة من األحكام اجلزائية        

املنظم، و اليت مقتضاها وضع إسرتاتيجية و سياسة  اإلجراماخلاصة جبرائم الفساد باعتبارها نوع من 

لنطاق التقليدي  للقوانني اإلجرائية اجلزائية و التخفيف من حدة ا عن إجرائية خاصة تتضمن اخلروج

بعض املبادئ و اليت مقتضاها عدم املساس باحلقوق و احلريات العامة، و هذا لغرض الكشف عن 

  .مبرحليت البحث والتحري و التحقيق القضائي اإلجراءاتاحلقيقة، و تتعلق هذه 
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  .املنظم، جرمية الفساد، القوانني اإلجرائية اإلجرامة، العدالة اجلزائي: الكلمات المفتاحية

  

ABSTRACT: 

The real danger of corruption is that it is a form of organized crime and is 

associated with other forms of crime. Corruption is no longer a local issue that 

can be confronted with specific laws and measures. It is a non-national 

phenomenon that affects all societies and economic systems at the regional and 

international levels. This has led to concerted efforts among States to deal with 

it. In so doing, organized transnational crime requires the application of punitive 

provisions, which can only be guided by a set of principles that define the 

actions to be taken from the moment the crime is committed to the right of the 

State to punishment. 

In order to achieve the purposes of criminal justice, many countries have created 

a number of penal provisions for corruption crimes as a form of organized 

crime, which entails the development of a strategy and a special procedural 

policy that includes the removal of the traditional scope of criminal procedural 

laws and the mitigation of certain principles, Rights and public freedoms, for the 

purpose of revealing the truth. These procedures concern the stages of 

investigation, investigation and judicial investigation. 

key words: Criminal justice, organized crime, crime of corruption, procedural 

laws . 
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  :مقدمة

إّن تشعب ظاهرة الفساد وتطورها من جيل آلخر، واختالفها من شعب آلخر وخاصة يف ظل       

              التكنولوجي الذي يعرفه عصرنا و الذي أّدى إىل ظهور أشكال إجرامية التطور العلمي و

جديدة، وانتقاهلا من احلدث الفردي أو اجلماعي املنعزل إىل منظومة الفساد واجلرمية املنّظمة، حيث 

أصبح من غري املمكن مواجهة جرائم الفساد باألساليب الكالسيكية و التقليدية، ممّا دفع باملشرّع 

اإلجرائية املتاحة يف التشريع  اجلزائري إىل تبّين و اختاذ تدابري إجرائية جديدة ،فما هي أهم القواعد

  اجلزائري ملواجهة جرمية الفساد، وما مدى فعاليتها يف احلد من أثارها؟     

و ملعاجلة اإلشكالية املطروحة يف هذه الورقة البحثية سيتم االعتماد على منهج حتليل املضمون ، من 

  قانون اإلجراءات اجلزائيةال سيما تلك املدرجة يف القانونيةخالل حتليل مضمون خمتلف النصوص 

  :   ممثلة يف اآليت ثنائيةوسيتم االعتماد يف ذلك على خطة 

  تكييف مرحلة البحث والتحري مع خصوصية جرمية الفساد: أوال

  استحداث جهات قضائية متخصصة ملكافحة جرمية الفساد:ثانيا

  .تكييف مرحلة البحث و التحري مع خصوصية جريمة الفساد: أوال

من أهم مظاهر التكييف اليت أفردها املشرع اجلزائري مع خصوصيات اإلجراءات املوجهة للبحث 

والتحري ومجع االستدالالت يف إطار جرمية الفساد، نذكر منها تعزيز و توسيع اختصاص ضباط 
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الشرطة القضائية اإلقليمي، و متديد فرتات التوقيف للنظر، واخلروج عن القواعد العامة للتفتيش 

القضائي، و أخريا استحداث أساليب حتري خاصة، و سنحاول التطرق هلذه االمتيازات االستثنائية 

  :لضباط الشرطة القضائية فيما يلي

لقد أعطى املشرع اجلزائري من خالل  :تمديد االختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية -1

باشرة إجراءات مجع األدلة والقرائن قانون اإلجراءات اجلزائية صالحيات لضباط الشرطة القضائية مل

فالقاعدة العامة أن ضباط الشرطة القضائية ميارسون  1اليت تثبت اقرتاف اجلرمية و نسبتها إىل فاعلها،

من  16اختصاصهم احمللي يف حدود الدوائر اليت يباشرون فيها وظائفهم املعتادة وفق نص املادة 

علق األمر جبرمية الفساد باعتبارها من قبيل اجلرائم املنظمة فإن قانون اإلجراءات اجلزائية، إال أنه إذا ت

اختصاص الشرطة القضائية احمللي  ميتد ليشمل كامل الرتاب الوطين، و هو إجراء خارج عن القواعد 

العامة بالنظر للطبيعة اخلاصة هلذه اجلرمية و تعقيدها، وكون إثبا�ا و معاينتها يقتضي متديد 

قانون على كامل الرتاب الوطين تفاديا لطلبات متديد االختصاص  و اليت تطيل االختصاص بقوة ال

اإلجراءات و ما يرتتب عليها من متاطل وضياع يف معامل اجلرمية و صعوبة إثبا�ا و احليلولة دون ضبط 

  .مرتكبيها

ب وقد نص القانون على أن ضباط الشرطة القضائية احملدد اختصاصهم يعملون حتت إشراف النائ

  .العام املختص إقليميا و يعلم وكيل اجلمهورية املختص إقليميا بذلك

                                                 
 1989للكتاب،  موالي ملیاني بغدادي، اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة.  1

 .168 ،167الجزائر ص ـ
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التوقيف للنظر إجراء قانوين سالب للحرية يقوم به ضابط  :تمديد فترات التوقيف للنظر -2

الشرطة القضائية لضرورة التحريات األولية أو  يف احلاالت اليت حددها القانون، مبوجبه يوضع املشتبه 

مصاحل الضبطية القضائية ريثما تتم عملية التحري و مجع األدلة و ذلك يف مكان فيه حتت تصرف 

  2.معني طبقا لشكليات و مدة زمنية حيددها القانون

 48و األصل أنه ال جيوز لضابط الشرطة القضائية أن ميدد فرتة التوقيف حتت النظر ألكثر من       

ى يف بعض احلاالت ضرورة فسح ا�ال واسعاً ساعة خاصة يف حالة التلبس غري أن املشرع قد راع

لضباط الشرطة القضائية يف متديد فرتة التوقيف للنظر، حىت يستطيع التحري و مجع األدلة  إذا تعلق 

األمر باجلرمية املنظمة و اليت قد تأخذ  فيها التحريات وقتًا طويًال،بالنظر التساع رقعتها وتورط عدد  

             ، و لتعقيدها و صعوبة إثبا�ا  والوصول لرؤساء شبكات اإلجرام3رميةكبري من األفراد يف هذه اجل

من قانــــــــــــــــــــــــــون اإلجراءات اجلزائية  على أنه ميكن متديد  51و انطالقا من ذلك فقد نصت املادة 

لق األمر جبرمية آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل اجلمهورية املختص ثالث مرات إذا تع

  .ساعة أي مثانية أيام 192الفساد، و يعين ذلك أنه ميكن أن تصل مدة التوقيف للنظر إىل 

يعترب التفتيش من أخطر صالحيات ضباط   :الخروج عن القواعد العامة لتفتيش المساكن -3

احلقوق اليت الشرطة القضائية ذلك أن حرمة املسكن واحلياة اخلاصة لكل مواطن و عدم انتهاكها من 

                                                 
  2013، دار ھومة، 2جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیالت الجدیدة، طبعة .  2

 .19الجزائر ، ص 
 .25ائر، ص ، الجز2009، دار ھومة للنشر والتوزیع، 5أحمد غاي الوجیز في تنظیم مھام الشرطة القضائیة، طبعة .  3
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و يعد التفتيش من أعمال التحقيق القضائي و ال يؤمر به  4أقر�ا مواثيق حقوق اإلنسان و الدساتري،

  .إال من سلطة قضائية و يقوم بتنفيذه ضابط الشرطة القضائية يف احلاالت اليت حيددها القانون

جلزائية عدم جواز تفتيش من قانون اإلجراءات ا 47وقد اشرتط املشرع كأصل عام بنص املادة      

املساكن قبل الساعة اخلامسة صباحًا و ال بعد الساعة الثامنة مساءاً، غري أنه كاستثناء عن األصل 

فعندما يتعلق األمر جبرمية الفساد باعتبارها من بني اجلرائم املنظمة فإنه جيوز إجراء التفتيش و املعاينة 

غري أن ) يف الليل كما يف النهار(و يف كل األوقات  و حىت احلجز يف كل حمل سكين مهما كان نوعه

  .ذلك ال يتم إال بإذن من وكيل اجلمهورية

فضًال على ما سبق ذكره فإن املشرع أتاح يف هذا النوع من اجلرائم أن جيري التفتيش دون حضور 

  .زائيةمن قانون اإلجراءات اجل 45صاحب املسكن أو ممثله أو شاهدين وفق ما قررته أحكام املادة 

مما ال شك فيه أن جرمية الفساد قد تطورت و انتقلت يف  :استحداث أساليب تحري خاصة -4

اقرتافها من طابعها العشوائي و البدائي إىل إجرام مهيكل األمر الذي فرض على الضبطية القضائية 

ن املشرع اجلزائري ضرورة تطوير أساليب التحري اخلاصة بغية مجع األدلة و تقفي أثار مقرتفيها، هلذا فإ

مل ينتظر طويال و كيَّف التشريع الوطين مع متطلبات مواجهة هذا النوع من اإلجرام اجلديد و أسس 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  " بالريمو"من اتفاقية  20أساليب حتري خاصة تستمد أصلها من املادة 

املتمم  20/12/2006:املؤرخ يف 22- 06الوطنية، و تتمثل هذه اآلليات اليت جاء �ا القانون 

                                                 
   .احترامھ إطار وفي القانون، بمقتضى إالّ  تفتیش فال .المسكن حرمة انتھاك عدم الّدولة تضمن " : 47المادةتنص  .4

، الصادر  76، ج ر عدد 1996الدستور الجزائري لسنة   ".المختّصة القضائیة الّسلطة عن صادر مكتوب بأمر إالّ  تفتیش وال
الصادرة  14ج ر عدد  2016مارس  6المؤرخ في  01 -16المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1996دیسمبر  08بتاریخ 
 .2016مارس  7بتاریخ 
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لقانون اإلجراءات اجلزائية يف التسرب، اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور، و  

  ".بالتسليم املراقب"كذلك مراقبة األشخاص ووجهة نقل األشياء و األموال أو ما يصطلح عليه 

قيام ضابط أو عون " به و يقصد  12مكرر  65ورد تعريف التسرب يف املادة  :التسرب  -أ

الشرطة القضائية، حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية، مبراقبة األشخاص 

كما أجازت . " املشتبه يف ارتكا�م جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك هلم أو خاف

لتسرب هوية مستعارة، و أن نفس املادة لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل لغرض ا

و ذلك دون أن يسأل  14مكرر  65يرتكب عند الضرورة مجلة من األفعال ورد ذكرها يف املادة 

بتحديد شروط و إجراءات  18مكرر  65إىل  11مكرر 65عنها جزائياً، و قد تكفلت املواد من 

  .تطبيق نظام التسرب

رب يف الواقع العملي، منها عدم توفر الوسائل و ومن أهم اإلشكاليات اليت قد يطرحها التس         

األموال الضرورية لدى املتسرب واليت تسهل عملية الولوج يف مجاعات اإلجرام املنظم، كما أنه عمل 

  .يف غاية الصعوبة واخلطورة بسبب التهديد الذي قد يالحق حياة املتسرب و أسرته

عملية التسرب،أن املشرع اجلزائري أغفل التنصيص أما أهم اإلشكاالت القانونية اليت تعرتض        

بالرغم من ) املخربين(على إمكانية االخرتاق ألشخاص خارج الضبطية القضائية كالعمالء السريون 

الفائدة اليت قد حيققها هذا االستخدام يف تفكيك هذا النوع من اجلماعات اإلجرامية وخاصة �ريب 

  .عرتف بالنظام القانوين للمخربين بعدما ثبتت فائدتهاألشخاص عكس املشرع الفرنسي الذي ا
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و لتوطيد وسائل التعاون القضائي الدويل حبذا لو مت التنصيص يف اتفاقيات التعاون على السماح 

لألعوان بالتسرب يف قلب الشبكات اإلجرامية حىت خارج احلدود الوطنية، أي يف الدول اليت ميتد هلا 

  هذا التنظيم

تناول املشرع اجلزائري هذا النوع  :المراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصوراعتراض  -ب

من قانون  10مكرر  65إىل  05مكرر  65من أساليب التحري اجلديدة ضمن املواد من 

 – 706إىل  96- 706اإلجراءات اجلزائية، و مل يضبط  أي تعريف هلا و لكن باستقراء املواد 

هي كل تلقي مراسلة مهما كان : "جلزائية الفرنسي يتبني أن هذه العمليةمن قانون اإلجراءات ا 102

نوعها مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسيلة إرساهلا و تلقيها سلكية أو السلكية سواء كان  

كالم أو إشارة من طرف مرسلها أو غريه املوجهة إليه أين يتم تثبيتها و تسجيلها على دعامة 

يف حني اعرتاض املراسالت و تسجيل األصوات يعين تتبع احملادثة أو ." أو ورقيةمغناطيسية الكرتونية 

املكاملة و معاينتها معاينة يقظة ومالحظتها، فمراقبة االتصاالت تعين من ناحية التصنت على احملادثة 

التصنت أو (ومن ناحية أخرى تسجيلها بأجهزة التسجيل و يكفي مباشرة إحدى هاتني العمليتني

، و من األمثلة التطبيقية العرتاض املكاملات اهلاتفية اليت جرى إعماهلا يف 5لقيام املراقبة) يلالتسج

بعض القضايا، تزويد اجلماعات اإلجرامية عن طريق ممول هواتف حممولة أين كانت أرقامها معلوم 

ولة وهو مسبقا من أجهزة  األمن، كما كانت اهلواتف خاضعة لتعديل تقين مسح بتعقب موقعها بسه

                                                 
یاسر األمیر فاروق، مراقبة األحادیث الخاصة في اإلجراءات الجنائیة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، . 5

 .141، ص 2009اإلسكندریة، 
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، فهذا النوع من املراقبة السرية و 6ما مسح يف األخري بالوصول إىل رأس هذه الشبكات اإلجرامية

  .التقنية يوفر استخبارات آنية تتيح احلصول على أدلة دامغة

ميكن  "مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية على ما يلي 16نصت املادة  :التسليم المراقب -ج

ية و حتت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية ما مل يعرتض على ذلك وكيل لضابط الشرطة القضائ

اجلمهورية املختص بعد إخباره، أن ميددوا عرب كامل اإلقليم الوطين عمليات مراقبة األشخاص الذين  

 16يوجد ضدهم مربر مقبول أو أكثر حيمل على االشتباه فيهم بارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة 

اقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصالت من ارتكاب هذه اجلرائم أو قد أعاله  أو مر 

  ".تستعمل يف ارتكا�ا

مساح السلطات العمومية بتنقل أشياء غري مشروعة أو  "وميكن أن نعرف التسليم املراقب بأنه     

مراقبتها بغرض  مشبوه يف شرعيتها يف اإلقليم الوطين بأن تدخل إليه أو خترج منه أو تَعُربه حتت

  ".التحري و مجع األدلة للكشف عن اجلرائم و مرتكبيها

واملالحظ أن املشرع اجلزائري مل ينص يف قانون اإلجراءات اجلزائية و ال حىت يف القوانني        

اخلاصة على الشروط و اإلجراءات املطبقة للقيام �ذه العملية وأمام هذا الفراغ التشريعي يف رأينا ال 

ن العمل باإلجراءات املنصوص عليها يف أساليب التحري اخلاصة األخرى  حسب نفس بد م

  .األشكال و القواعد

و من أمثلة أنواع التسليم املراقب اليت ميكن القيام �ا أثناء التحريات نذكر السماح لشاحنة         

مبجرد دخوهلم يف مركبات نقل املهاجرين املهربني بالعبور حدود الدولة، إال أنه بدل توقيف هؤالء 

                                                 
 9و  7ني بالمخدرات، المرجع السابق، ص مكتب األمم المتحدة بفیینا المع. 6
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أخرى، فإنه يتقرر عدم توقيفهم يف هذا الوقت بالضبط و السماح هلم باملغادرة حتت مراقبة مصاحل 

 7.األمن لتوقيف الرأس املدبر أو أعضاء أعلى مرتبة يف اجلماعات اإلجرامية املنظمة

  .استحداث جهات قضائية متخصصة لمكافحة جريمة الفساد: ثانيا 

لنظر خلطورة جرمية الفساد على القطاعني العام و اخلاص فانه مت إعادة النظر يف النظام با       

القضائي السائد املتميز بالطابع التقليدي و الذي أثبت حمدوديته يف التكفل بفاعلية أكثر يف معاجلة 

ت و أدرج ملفات الفساد، و قد عمل املشرع اجلزائري على مواءمة نظامنا القضائي مع هذه املتطلبا

قواعد إجرائية تستحدث حماكم جزائية ذات  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  14-04مبوجب القانون 

و مت تزويدها بوسائل " األقطاب اجلزائية املتخصصة" اختصاص موسع أو ما يصطلح عليها ب 

  .استثنائية ملكافحة جرمية الفساد 

ضائية،  ّمث نربز الوسائل املتاحة هلا يف لذا سنحاول تبيان القواعد اخلاصة باختصاص اجلهات الق

  .معاجلة  هذا النوع من اجلرائم

بداية ينبغي اإلشارة إىل أن مفهوم  :القواعد الخاصة باختصاص األقطاب الجزائية المختصة -1

حماكم خمتصة ذات اختصاص موسع يعين إنشاء جهات متخصصة داخل نطاق النظام القضائي 

له اإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف القانون العام، باإلضافة إىل الساري املفعول تطبق من خال

  .تطبيق إجراءات قانونية استثنائية

و قد وضع املشرع قواعد إجرائية خاصة تسمح بتوسيع اختصاص بعض احملاكم يف جرائم حمدودة 

ة املنظمة عرب على سبيل احلصر و توصف بأ�ا خطرية وعلى درجة من التعقيد و على رأسها اجلرمي

                                                 
 14مكتب األمم المتحدة بفیینا المعني بالمخدرات، المرجع السابق، ص . 7
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احلدود الوطنية، فهذه األخرية هي بند عريض قد ينطوي على عدة جرائم أخرى على رأسها �ريب 

  .اخل...األشخاص و و الفساد و االجتار باألسلحة و اإلرهاب و املخدرات

ة و أول ما قد يواجه القضاة املمارسني هو صعوبات قانونية تتعلق بتكييف جرائم الفساد اجلرمي      

املنظمة عرب احلدود الوطنية يف غياب تعريف قانوين هلا يف التشريع العقايب اكتفى املشرع بالنص عليها  

واالجتار )  من قانون العقوبات 32مكرر  303املادة (كظرف مشدد يف جرمية �ريب األشخاص

لة مما يصعب من مسأ)20مكرر  303(واالجتار باألعضاء البشرية ) 05مكرر 303(باألشخاص 

إعطاء الوصف القانوين السليم و من مثة حتديد معيار االختصاص الذي تتحدد به اجلهات القضائية 

املعنية ما إذا كانت اجلهات القضائية العادية أم احملاكم ذات االختصاص املوسع، ال سيما يف ظل 

. قانون العقوبات من 176وجود جرائم متشا�ة هلا كجرمية تكوين مجعية أشرار املقررة يف نص املادة 

لكن هذا النص القانوين أثبت الواقع عجزه عن مسايرة األوجه اجلديدة جلرائم الفساد و اليت  يف 

  .احلقيقة تطبق يف إطار حمدود وحملي يعطي فيه االختصاص للجهات القضائية العادية

سع مت النص إن إنشاء األقطاب اجلزائية املتخصصة أو ما يسمى باحملاكم ذات االختصاص املو   

حبيث مت مبوجبها إقرار توسيع   329و 40، 37عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية  يف املواد 

االختصاص احمللي لكل من وكيل اجلمهورية، قاضي التحقيق و احملكمة اجلزائية، ومتديد نظرها إىل 

حمكمة سيدي : و تتمثل هذه احملاكم يف  8دائرة اختصاص حماكم أخرى حتدد عن طريق التنظيم،

  .أحممد، حمكمة قسنطينة، حمكمة وهران و حمكمة ورقلة

                                                 
المتعلق بتمدید االختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء   2006اكتوبر  5المؤرخ في  348 -06مرسوم رقم  .8

 .2006اكتوبر  8المؤرخة في  63الجمھوریة وقضاة التحقیق ج ر عدد 
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ويتبني مما سلف ذكره أن املشرع اجلزائري يهدف إىل إنشاء قضاء و قضاة متخصصني خالفاً       

ملبدأ عدم التخصص من أجل التفرغ كلية للجرائم املنظمة و اجلرائم األخرى مبا يسمح بسرعة 

  .ية يف إطار منسق كما ميكنها من اكتساب جتربة يف هذا ا�الالتصدي هلا و بأكثر فاعل

فضًال على وسائل   :الوسائل المتاحة للمحاكم المتخصصة في مكافحة الجريمة  المنظمة - 2 

التحري اجلديدة املمنوحة للضبطية القضائية للتحري يف هذا النوع من اجلرائم حتت إشراف السلطة 

ل أخرى استثنائية للتحقيق يف جرائم الفساد و املتاحة لألقطاب اجلزائية القضائية، فقد مت توفري وسائ

للتحقيق يف هذا النوع من اجلرائم لتتماشى مع خصوصيتها، و من أهم اإلجراءات االستثنائية اليت مت 

 توفريها  يف مراحل املتابعة اجلزائية  تلك اليت مت إقرارها يف القانون الداخلي مباشرة عن طريق قانون

  .اإلجراءات اجلزائية،  وأخرى فرضتها قواعد التعاون الدويل املنبثقة عن املعاهدات الدولية

باإلضافة لوسائل التحقيق الكالسيكية  املعروفة   :الوسائل المتاحة في التشريع الداخلي -أ

ا على هذه واملخولة جلهة املتابعة والتحقيق واحملاكمة فإن من أبرز الوسائل احلديثة اليت مت توفريه

  :املستويات نذكر منها مايلي

إذا كان الشاهد و اخلبري و الضحية هلم دور مهم يف  :حماية الشهود و الخبراء و الضحايا -

خدمة العدالة اجلزائية، فإن النيابة العامة عند حتريكها للدعوى العمومية أمام احملكمة تستشهد بأقواهلم 

هلا ميكن البت يف القضية و الوصول إىل احلقيقة، ومن حىت تكون الدعوى على أسس سليمة من خال

هذا املنطلق قد يتعرض كل من الشاهد و الضحية و اخلبري لبعض املؤثرات اخلارجية اليت ميكن أن 

تؤثر على اإلدالء بأقواهلم أمام احملكمة، و اليت قد تدفعهم لالمتناع عن اإلدالء باحلقيقة أو تغيريها  

بالتصفية اجلسدية من العصابات اإلجرامية، ومن هنا وجب محايتهم قبل و  كما لو تعرضوا للتهديد
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سواء عند مساعهم يف مرحلة البحث و التحري أو التحقيق  9بعد و أثناء اإلدالء بشهادا�م و أقواهلم،

القضائي أو احملاكمة اجلزائية، و املشرع اجلزائري بدوره استجاب للتعهدات الدولية  ووفر محاية 

من قانون اإلجراءات  19مكرر  65و اخلرباء و الضحايا وفق ما جاء يف أحكام املادة  للشهود

اجلزائية واليت أقرت إمكانية إفادة الشهود و اخلرباء و الضحايا من تدبري أو أكثر من تدابري احلماية 

أفراد  أو اإلجرائية  إذا كانت حيا�م أو سالمتهم اجلسدية أو حياة أو سالمة/ غري اإلجرائية و

عائال�م أو أقار�م أو مصاحلهم األساسية معرضة لتهديد خطري بسبب املعلومات اليت ميكنهم 

 10.تقدميها للقضاء و اليت تكون ضرورية إلظهار احلقيقة يف قضايا اجلرمية املنظمة واإلرهاب والفساد

و ما بعدها بتحديد تدابري احلماية املذكورة يف خمتلف  20مكرر  65و قد تكفلت أحكام املواد 

  .مراحل اإلجراءات القضائية

من أبرز الوسائل اليت مت توفريها على مستوى التحقيق يف حالة إذا  :تمديد مدة الحبس المؤقت -

تعرف بعض التعقيد و التشعب، فإنه ما تطلبت خطورة القضية أو تشعبها السيما يف القضايا اليت 

ميكن تعيني أكثر من قاض حتقيق و احد للتحقيق يف القضية الواحدة مبا حيقق أثر اجيايب على حسن 

  .سري التحقيق

كما أن املشرع مل يكتف �ذه اإلجراءات ومنح لقاضي التحقيق باحملاكم ذات االختصاص          

إىل آجال معتربة ختتلف عن تلك املختصة بباقي اجلرائم، و  املوسع مكَنة متديد آجال احلبس املؤقت

                                                 
، القاھرة، ص 2014، المركز القومي  لإلصدارات القانونیة، 1محمد الشناوي، مكافحة جرائم االتجار في البشر، طبعة . 9

284 . 
، المعدل والمتمم لألمر 2015جویلیة  23، المؤرخة في 40ج ر عدد  2015جویلیة  23المؤرخ في 02-15األمر  رقم .  10

 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة،1966نة یونیو س 8المؤرخ في  155- 66رقم 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

 السياسة اإلجرائية اجلزائية ملكافحة جرمية الفساد يف التشريع اجلزائري      

     2سطيف جامعة  –فيصل بوخالفة :  الدكتور 

 

 
235 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

يكون التمديد إذا كان قاضي التحقيق قد أمر بإجراء خربة أو اختذ إجراءات جلمع أدلة أو تلقي 

شهادات خارج الرتاب الوطين و كانت نتائجها تبدو حامسة و قد تصل مدة التمديد أربعة أشهر 

تصل فرتة متديد احلبس املؤقت يف مثل هذه اجلرائم إىل قابلة للتجديد أربع مرات أي قد 

  .شهر) 20(عشرون

و من شأن هذه املدة أن متكن قاضي التحقيق من استغالل كل الوقت الكايف الذي ينبغي        

ختصيصه يف إطار اجلرمية املنظمة السيما عند إصدار إنابات قضائية أو أوامر بالقبض دولية مبا يسمح 

  .جراءات و التعمق أكثر  يف التحقيقات القضائيةباستكمال اإل

للتعاون القضائي الدويل أمهية كبرية يف  :الوسائل المتاحة وفق قواعد التعاون القضائي الدولي -ب

جمال اجلرمية املنظمة كون اجلرمية ترتكب عن طريق مجاعة إجرامية منظمة و بالتايل فإن املشرع اجلزائري 

نون الداخلي ملكافحة هذه اجلرمية، و إمنا فسح ا�ال للجهات القضائية مل يكتف فقط بقواعد القا

السيما منها املتخصصة يف اللجوء إىل قواعد التعاون القضائي الدويل، من خالل االستعانة بقواعد 

االتفاقيات القضائية الدولية سواء كانت متعددة األطراف كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

  .أو عن طريق االتفاقيات اإلقليمية أو الثنائية املنظمة

و التساؤل املطروح ما هي أهم صور التعاون القضائي الدويل املتاحة للقاضي اجلزائري ملكافحة        

  اجلرمية املنظمة؟

تفويض سلطة قضائية : "ميكن تعريف اإلنابة القضائية الدولية بأ�ا :اإلنابات القضائية الدولية -

تصة مبوجب إنابة قضائية مكتوبة لتنفيذ عمليات التفتيش أو احلجز أو إجراء من إجراءات أجنبية خم
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التحقيق من طرف سلطة قضائية أخرى تكون خمتصة بذلك التحقيق مع احرتام قواعد القانون 

  ".الداخلي للدولتني أو االتفاقيات القضائية الدولية اليت جتمعهما

ط اإلجراءات و سرعة القيام �ا لتذليل الصعوبات اليت تعيق تطبيق و�دف اإلنابة القضائية إىل تبسي

من  721القوانني و قد نظم املشرع اجلزائري مسألة اإلنابات القضائية يف الباب الثاين بنص املادة 

  قانون اإلجراءات اجلزائية 

اإلنابة عن طريق و هنا نشري أنه يف حال وجود اتفاقية قضائية بني اجلزائر و دولة أخرى فال ترسل  

الدبلوماسي و إمنا تتم بني السلطات  القضائية مباشرة مراعاة للسرعة يف االجناز، وأن أدلة اإلثبات 

املتحصل عليها عن طريق اإلنابة هلا حجيتها يف مواجهة القضاء الوطين و فق ما استقر عليه اجتهاد 

قانونا أنه ميكن االعتماد كأدلة إثبات على من املقرر  ": احملكمة العليا و اليت جاء يف أحد قرارا�ا

احملاضر احملررة بواسطة سلطات قضائية أجنبية السيما عند تكليفها بتنفيذ اإلنابة القضائية و عليه فإن 

  11...".القضاء خبالف هذا املبدأ يعد خمالفاً للقانون

ون الدويل الرمسية تلتمس املساعدة القضائية هي نوع من أنواع التعا :المساعدة القضائية الدولية -

من خالهلا الدولة املساَعدة يف مجع األدلة الثبوتية الستخدامها يف التحقيق و املتابعة القضائية و 

  .12احملاكمة يف القضايا اجلزائية و تشمل املساعدة طائفة واسعة من العناصر

ورة تفعيل املساعدة القضائية وقد أكدت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة على ضر        

  :املتبادلة بني الدول و حددت ا�االت املطلوبة فيما يلي

                                                 
 . 279، ص 1993، لسنة 4، عدد 1993-01-17المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، قرار مؤرخ  في . 11
مكتب األمم المتحدة بفیینا المعني بالمخدرات، دلیل التدریب األساسي على التحقیق في تھریب المھاجرین والمالحقة . 12

 .10، ص 2010، التعاون الدولي، األمم المتحدة، نیویورك، 8لمرتكبیھا، النمیطة القضائیة 
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ــــ احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص، تبليغ املستندات القضائية، تنفيذ عمليات        

ات اليت التفتيش و الضبط و التجميد، فحص املعلومات و املوقع، تقدمي املعلومات و األدلة و التقييم

يقوم �ا اخلرباء، تقدمي أصول املستندات و السجالت ذات الصلة، التعرف على العائدات اإلجرامية 

أو املمتلكات أو األدوات و األشياء األخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض احلصول على أدلة تسهل مثول 

عارض مع القانون األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة، أي نوع آخر من املساعدة ال يت

  .الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

تسليم ا�رمني هو ذلك اإلجراء الذي تقوم به دولة استنادًا على اتفاقية أو   :تسليم المجرمين -

على أساس معاملة باملثل  إىل دولة أخرى تطلب فيه شخصاً معينا ال�امه أو ألنه حمكوم عليه بعقوبة 

من اتفاقية اجلرمية املنظمة مسألة تسليم ا�رمني و حددت املعايري  16املادة  و قد تناولت.  13جزائية

  :األساسية الدنيا بشأن التسليم و تتمثل أهم شروط التسليم يف

وجود جترمي  - وجود أدلة إثبات كافية على اجلرمية املزعومة  -ـــــ وجود أساس قانوين للتسليم         

رفض التسليم عند سبق  -ختصيص معلومات مفصلة حول اجلرمية يف طلب التسليم -مزدوج  

لكن يشرتط  عدم تسليم املواطنني إذا كان من رعايا الدولة املطلوبة، و -احملاكمة على نفس الوقائع 

  .14أن تتخذ هذه األخرية إجراءات فورية للمتابعة وتتعاون يف ذلك مع الدولة الطالبة

                                                 
، القاھرة، ص 1991، دار النھضة العربیة،1عبد الغني محمود، تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثل، الطبعة .  13

33 . 
على التحقیق في تھریب المھاجرین والمالحقة مكتب األمم المتحدة بفیینا المعني بالمخدرات، دلیل التدریب األساسي . 14

 09التعاون الدولي، المرجع السابق، ص   8القضائیة لمرتكبیھا، النمیطة 
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من  719إىل  694وقد نظم املشرع اجلزائري مسألة تسليم ا�رمني يف القانون الداخلي يف املواد 

  .قانون اإلجراءات اجلزائية

تحصل من عصابات اإلجرام املنظم من تعد مصادرة األموال امل :مصادرة و استرداد الممتلكات -

أبرز صور التعاون القضائي الدويل و أكثر الوسائل فاعلية يف جتفيف منابع متويل اجلماعات 

اإلجرامية، ألن املصادرة تقضي على اهلدف الرئيسي لعصابات التهريب و هو الربح و هو ما يؤدي 

خفاء األموال املتحصل عليها من اجلرمية يف يف األخري إىل شل هذه التنظيمات اليت عادة ما تقوم  بإ

  .15دول أخرى غري اليت ارتكبت فيها اجلرمية

من اتفاقية  1الفقرة  12وعليه وفقًا لقواعد التعاون القضائي الدويل املقررة يف أحكام املادة        

ئدات اإلجرامية مكافحة اجلرمية املنظمة فإنه إذا صدر حكم من حمكمة جزائرية مبصادرة األموال و العا

املتحصل عليها عن طريق �ريب األشخاص جاز االعرتاف به و تنفيذه يف الدول األخرى، و هذه 

التسهيالت جاءت ملواجهة تعاون املنظمات اإلجرامية املهربة لألشخاص باعتبارها جرمية خطرية و 

  .هو ما حتَّم احرتام األحكام األجنبية يف إطار التعهدات الدولية

  خاتمة

من خالل هذه الوقة البحثية  خنلص إىل أن جرمية الفساد أصبحت حالة واقعية ال ميكن         

إنكار حقيقتها وفرضت وجودها على الصعيدين الدويل و الوطين، ملا مييزها من خصائص عن غريها 

عية قادرة من اجلرائم األخرى، و إدراكا منه خلطور�ا بادر املشرع لوضع سياسة جزائية إجرائية و موضو 

على حتقيق مكافحة فعالة ضد اجلماعات اليت تضلع �ذا النوع من اإلجرام، وخصه بإجراءات متميزة 

                                                 
 .53، ص 2004، دار الشروق، القاھرة، 1محمد بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الطبعة. 15
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وبذلك يكون املشرع قد وفر  األدوات القانونية و اآلليات الالزمة لصاحل اجلهات القضائية ألجل 

  .مكافحة هذه الظاهرة

ورة إال أن هناك جمموعة من االقرتاحات و اليت جيب غري أنه بالرغم من املزايا التشريعية املذك       

  :اإلشارة إليها للمكافحة الفعالة هلذه اجلرمية

ــ إن االعتماد على األحكام القانونية العامة  غري كافية لتحقيق نتائج اجيابية يف مكافحة جرمية 

  .الفساد

ونة و القابلية للتكييف مع طبيعة هذه ــ ضرورة إفراد و اعتماد سياسة جزائية إجرائية متطورة متتاز باملر 

  .اجلرمية ومستجدا�ا بشكل يضمن الوقاية منها أو التصدي هلا

ـــ إن وسائل البحث والتحري املمنوحة ألعضاء الضبطية القضائية فإن استحسنت  من الناحية 

 يصلون القانونية ولكن تطبيقها مرهون بدرجة حتكمهم يف هذه اإلجراءات و مدى االحرتافية اليت

  .إليها من خالل التكوين املتخصص و التدريب امليداين والتقين للتحري يف جرمية الفساد 

ــــ إن تطبيق أساليب التحري اخلاصة لتفكيك مجاعات جرائم الفساد تستدعي توافر وسائل        

  تقنية ذات تكلفة عالية و كفاءات و مؤهالت علمية رفيعة املستوى

  :قائمة المراجع

  :المؤلفات-

موالي ملياين بغدادي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، دون طبعة، املؤسسة الوطنية -1

  ، اجلزائر 1989للكتاب، 
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جباري عبد ا�يد، دراسات قانونية يف املادة اجلزائية على ضوء أهم التعديالت اجلديدة، طبعة  -2

 ، اجلزائر 2013، دار هومة، 2

، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 5وجيز يف تنظيم مهام الشرطة القضائية، طبعة أمحد غاي ال -3

2009 ،  

ياسر األمري فاروق، مراقبة األحاديث اخلاصة يف اإلجراءات اجلنائية، دون طبعة، دار املطبوعات  -4

 ، 2009اجلامعية، اإلسكندرية، 

، املركز القومي  لإلصدارات القانونية، 1عة حممد الشناوي، مكافحة جرائم االجتار يف البشر، طب -5

 ،  2014القاهرة،  
، دار النهضة العربية 1عبد الغين حممود، تسليم ا�رمني على أساس املعاملة باملثل، الطبعة   -6

 ،  1991،القاهرة، 

  ،2004، دار الشروق، القاهرة، 1حممد بسيوين، اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الطبعة -7

.  

  :انينالقو 

، املعدل 1996ديسمرب  08، الصادر  بتاريخ 76، ج ر عدد 1996الدستور اجلزائري لسنة   -1

مارس  7الصادرة بتاريخ  14ج ر عدد  2016مارس  6املؤرخ يف  01 -16واملتمم بالقانون رقم 

2016.   
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جويلية  23، املؤرخة يف 40ج ر عدد  2015جويلية  23املؤرخ يف 02-15األمر  رقم  -2

، املتضمن قانون 1966يونيو سنة  8املؤرخ يف  155- 66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2015

 اإلجراءات اجلزائية،

 

املتعلق بتمديد االختصاص احمللي   2006اكتوبر  5املؤرخ يف  348 -06املرسوم التنفيذي رقم -3

  .2006اكتوبر  8املؤرخة يف  63لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق ج ر عدد 

  :المجالت

، ص 1993، لسنة 4، عدد 1993-01-17ا�لة القضائية للمحكمة العليا، قرار مؤرخ  يف  -

279 .  
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    مظاهر احلماية القانونية للطفل اجلانح يف التشريع اجلزائري     

  جامعة تلمسان  –عامر نجيم : األستاذ 

  

  11/06/2018: تار�خ�القبول   26/05/2018: تار�خ�املراجعة  13/05/2018 :استالم�املقالتار�خ�

  

 :ملخص 

املتعلــق حبمايــة الطفولــة، والقــوانني ) 12-15(لنــا مــن خــالل اســتقراء نصــوص القــانون رقــم  يتضــح    

ذات الصــلة بــه موضــوعيا وإجرائيــا بــأن املشــرع اجلزائــري قــد خــالف املبــدأ العــام الــذي يقضــي بوجــوب 

معاقبــــة كــــل شــــخص خيــــالف القــــانون اســــتثناء يف احلالــــة الــــيت يكــــون فيهــــا ا�ــــرم حــــدث، حيــــث قــــام 

ــــة بتخصــــيص ن ــــه لســــن الطفــــل مــــن األطفــــالظــــام قــــانوين إجرائــــي وموضــــوعي خــــاص بفئ              ، مراعــــاة من

جهة، إضافة إىل أخذه بعني اإلعتبار جلميع الظروف والعوامل اليت قد تؤثر على احلدث وتؤدي به إىل 

وأن   خاصـة. اإلحنراف ، والدخول يف عامل اجلرمية دون تقدير منه لعواقب وآثار ذلك من جهة أخـرى

جنــوح األحــداث ال يتــوفر علــى مجيــع صــفات الظــاهرة اإلجراميــة بــاملعىن القــانوين الصــحيح، بــل هــو يف 

غالــب األحيــان جـــزأ ال يتجــزأ مـــن اإلضــطرابات النفســـية والعاطفيــة الـــيت تصــاحب منـــو الطفــل ، والـــيت 

  .تتطلب احلماية واإلصالح بدل الزجر والعقاب 

  

  .قانونية –محاية  –جانح  –طفل  - حدث : الكلمات المفتاحية
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Résumé:  

  
Est-ce clair pour nous par l'extrapolation des dispositions de la loi n ° (15-12) 
sur la protection des enfants et des lois relatives à son objectif et la procédure 
que le législateur algérien a violé le principe général devrait être de punir toute 
personne qui viole la loi, une exception dans le cas où le contrevenant a eu lieu, 
où l'allocation En plus de prendre en considération toutes les circonstances et les 
facteurs qui peuvent affecter l'événement, conduire à la déviation, et entrer dans 
le monde du crime sans en apprécier les conséquences et les conséquences. 
Surtout que la délinquance juvénile ne sont pas disponibles sur toutes les 
caractéristiques du phénomène criminel droit au sens juridique, il est souvent 
partie intégrante des troubles psychologiques et émotionnels qui accompagnent 
la croissance d'un enfant, ce qui nécessite la protection et à la réforme au lieu de 
réprimander et de la punition. 
les mots clés  
Evénement - enfant - délinquant – protection -  juridiques.  
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  :مقدمة

يف ا�ال اجلنائي على كل شخص يقل ) أي احلدث(املشرع اجلزائري وصف الطفل  أطلقلقد         

سنوات 10سنة، كما أطلق وصف الطفل اجلانح على احلدث الذي يرتاوح سنه بني  18سنه عن 

سنة، والذي تتميز أفعاله وسلوكاته باإلحنراف ، مع العلم أن ا�تمع الدويل عرف تنامي ظاهرة 18و

حقبة زمنية ألخرى ، وهذا ما جعل كل التشريعات واملواثيق الدولية تسعى  جنوح االحداث من

جاهدة للتصدي هلذه الظاهرة معتمدة يف ذلك على أسلوب اإلصالح والتهذيب بدل أسلوب الردع 

، إضافة لبعض القوانني األخرى )12-15(القانون رقم واإليالم ، مثلما فعل املشرع اجلزائري مبوجب 

وضوعيا وإجرائيا، من أجل توفري احلماية القانونية الالزمة هلذه الفئة من األطفال ذات الصلة به م

خالف املبدأ العام الذي يقضي مبعاقبة كل شخص خيالف ، حيث  وخاصة فئة األحداث اجلاحنني

القانون ، وقام بتخصيص نظام قانوين إجرائي وموضوعي خاص �ذه الفئة من األطفال ، مراعاة منه 

سن لدى هذه الفئة من جهة ، إضافة إىل أخذه بعني اإلعتبار للظروف والدوافع املختلفة اليت لعامل ال

غالبا ما يكون هلا دور فعال يف الزج بالطفل يف عامل اجلرمية دون تقدير منه لعواقب الولوج يف هذا 

حداث ، وذلك من أجل حتقيق أهداف العدالة اجلنائية اخلاصة باالالعامل اخلطري من جهة أخرى



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

  مظاهر احلماية القانونية للطفل اجلانح يف التشريع اجلزائري     

 تلمسان جامعة  –عامر نجيم : األستاذ 

 

 
245 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

اجلاحنني واليت تقوم على ضرورة أصالحهم وتقومي سلوكا�م ، من أجل إعادة إدماجهم يف ا�تمع 

  :وهذا ما أدى بنا  إىل طرح اإلشكالية التالية والقضاء على جذور اإلجرام لديهم،

  فيما تتمثل مظاهر احلماية القانونية اليت أقرها املشرع اجلزائري لألطفال اجلاحنني؟ -

بة على هذه اإلشكالية قسـمنا موضـوعنا هـذا إىل مبحثـني ، األول سـنتناول فيـه مظـاهر ولإلجا -

احلمايـــــة القانونيـــــة لألحـــــداث يف مـــــرحليت البحـــــث والتحـــــري والتحقيـــــق اإلبتـــــدائي ، يف حـــــني 

ســنتطرق يف املبحــث الثــاين للتــدابري املعتمــدة قانونــا للحــد مــن تســليط العقوبــة علــى األحــداث 

 .اجلاحنني

التدابير القانونية الخاصة بحماية الطفل الجانح أثناء مرحلتي التحري األولي : ولالمبحث األ

  .والتحقيق

تعترب مرحلة ما قبل حماكمة األطفال اجلاحنني مرحلة حساسة جدا كون الشخص املتابع فيها         

هو طفل حممي دوليا من طرف خمتلف التشريعات املقارنة واإلتفاقيات الدولية بسبب ما يتميز به من 

ما جعل املشرع ضعف يف بنيته اجلسدية والعقلية، إضافة إىل نقض خربته يف خمتلف ا�االت ، وهذا 

اجلزائري يسري على نفس النهج  الذي سارت عليه هذه التشريعات واإلتفاقيات الدولية ، من خالل 

إحاطته للطفل اجلانح حبماية تتماشى مع تدرج أهليته سواء يف مرحلة البحث والتحري مثلما سنبني 

   1).طلب ثانم(، أو يف مرحلة التحقيق القضائي كما سوضح ذلك يف )مطلب أول(ذلك يف 

  .الضمانات المقررة قانونا لحماية الطفل الجانح أثناء مرحلة البحث والتحري: المطلب األول

                                                 
جنوح االحداث : أنظر، جماطي عبد المنعم، اآللیات القانونیة لعالج ظاھرة جنوح األحداث في الجزائر، ملتقى وطني  -1

 . 3 -2ص  2016ماي  4/5قراءات في واقع وآفاق الظاھرة وعالجھا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
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املتعلق حبماية الطفولة، فئة االطفال اجلاحنني بأحكام ) 12- 15(لقد خص القانون رقم          

وعدم بلوغهم سن  خاصة تتعلق بكيفية متابعتهم قضائيا، مراعيا يف ذلك حالتهم النفسية من جهة،

الرشد اجلزائي من جهة أخرى،  حيث أوجب معاملتهم معاملة تربوية إصالحية �دف إىل �ذيبهم 

وتقومي سلوكا�م األجرامية، ومن أهم الضمانات اليت أقرها املشرع اجلزائري حلماية هذه الفئة من 

روط وكيفيات توقيف فرضه �موعة من القيود الصارمة حدد من خالهلا حاالت وش 2األطفال ،

، إضافة إىل تقنينه إللزامية تعيني حمامي للطفل اجلانح )فرع أول(الطفل اجلانح للنظر سنتطرق هلا يف 

املوقوف للنظر ملرافقته أتناء مساعه، وتقدمي اإلستشارات القانونية الالزمة له ، وهذا ما سنفصل فيه يف 

  ).فرع ثان(

  .قيف الطفل الجانح للنظرالقيود الواردة على تو : الفرع االول

لقد ميز املشرع اجلزائري بني ثالثة مراحل من عمر الطفل، وأحاطه حبماية قانونية ختتلف           

طبيعتها باختالف هذه املراحل ، حيث اعترب الطفل الذي يقل عمره عن عشر سنوات يوم ارتكابه 

ه الشرعي  مسؤوليه التعويض عن الضرر وال ميكن متابعته، وّمحل ممثل 3للجرمية غري مسؤول جزائيا،

 10وبالتبعية لذلك فإنه ال جيوز توقيف الطفل اجلانح الذي يقل عمره عن  4الذي أصاب  الغري،

سنة، فإنه يكون قابال  13سنوات وأقل من  10سنوات للنظر، أما إذا كان سنه يرتاوح ما بني 

                                                 
ح والمخالفات في التشریع الجزائري على ھدي المبادئ الدولیة أنظر، نجیمي جمال، دلیل القضاة للحكم في الجن -2

 .93، دار ھومھ ، الجزائر، ص 2014للمحاكمة العادلة، الجزء األول، الطبعة الثانیة،
والنشر والتوزیع،  ةأنظر، نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة، دار ھومھ للطباع -3

 .87ص  2016الجزائر، 
 39رقم .ر.المتعلق بحمایة الطفول، ج 2015یولیو 15المؤرخ في )12-15(من القانون رقم  56أنظر، نص المادة  -4

 .19/07/2015مؤرخة في 
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كما ال ميكن تسليط عقوبات   5للتوقيف للنظر،للمساءلة اجلزائية، ولكنه ال ميكن أن يكون حمال 

  6.جزائية عليه ، حيث خصه املشرع حبماية تتالءم مع صغر سنه وجعله حمال للحماية والتهذيب

سنة ال ميكن أن  13وعلى هذا األساس فإن الطفل اجلانح من حلظة ميالده إىل غاية بلوغه           

يف هذه املرحلة يعترب قاصر عدمي التمييز وفقا لقواعد يكون حمال للتوقيف للنظر، خاصة وأن احلدث 

   7.القانون املدين اجلزائري

سنة ، أما إذا كان سنه يوم ارتكاب اجلرمية  13هذا بالنسبة للطفل الذي يقل سنه عن          

سنة وكانت مقتضيات التحري األويل تتطلب من ضابط الشرطة القضائية  18و 13يرتاوح ما بني 

لنظر ، فإنه جيوز هلذا الضابط اللجوء هلذا اإلجراء شرط إخطار وكيل اجلمهورية فورا، مع توقيفه ل

مع العلم أن املشرع اجلزائري حّدد  8وجوب تسليمه تقريرا عن دواعي توقيف الطفل اجلانح للنظر،

ساعة كل  24ساعة قابلة للتمديد بإذن من وكيل اجلمهورية ملدة  24مدة توقيف الطفل للنظر ب 

مرة حسب طبيعة اجلرمية املرتكبة من طرف الطفل املوقوف، وحصر نطاق هذا التوقيف يف اجلنح اليت 

تشكل إخالال ظاهرا بالنظام العام ، إضافة إىل تلك اليت يكون احلد األقصى للعقوبة املقررة هلا يفوق 

  9.سنوات حبسا، إضافة إىل اجلنايات 5

                                                 
 .المتعلق بحمایة الطفل)12- 15(من القانون رقم  57أنظر، نص المادة  -5
 . 87المرجع ، ص نفس ادة بمادة،نجیمي جمال، ، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل م -6
المؤوخ  58- 75المعّدل والمتّمم لألمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05من القانون رقم  42أنظر، نص المادة  -7

 . 30/09/1975المؤرخة في  78.ر.ج. المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20في 
انون اإلجراءات الجزائیة على ضوء اإلجتھاد القضائي مادة بمادة، الجزء األول من المادة االولى أنظر، نجیمي جمال، ق-8

دار ھومھ للطباعة والنشر  2016الضبطیة القضائیة والنیابة والتحقیق بدرجتیھ، الطبعة الثانیة،  211إلى غایة المادة 
 .138 -120والتوزیع ، الجزائر ص ص 

المعّدل  2015یولیو  23المؤرخ في  02- 15من األمر رقم  51من قانون حمایة الطفل، و  49أنظر، نصي المادتین  -9
 . المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66والمتّمم لألمر رقم 
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  .لجانح الموقوف للنظر بمحاميالتمثيل الوجوبي للطفل ا: الفرع الثاني

من األمر رقم  1مكرر 51مكرر و 51يتضح لنا جليا من خالل استقراء نصي املادتني 

15-02     

  مــــن القــــانون رقــــم  54و  50املتضــــمن قــــانون اإلجــــراءات اجلزائيــــة اجلزائــــري، وكــــذلك نصــــي املــــادتني 

املتعلق حبمايـة الطفـل، بـأن املشـرع اجلزائـري أوىل محايـة بالغـة األمهيـة للطفـل اجلـانح املوقـوف  15-12

للنظـــر مـــن خـــالل إقـــراره لضـــمانة أساســـية ُتضـــاف إىل قائمـــة الضـــمانات األخـــرى املقـــررة حلمايـــة هـــذا 

امي ، وهـــو االخـــري ، وتتمثـــل يف حـــق الطفـــل اجلـــانح املوقـــوف للنظـــر يف التمثيـــل الوجـــويب بواســـطة حمـــ

بشـكل خيتلـف كليـة  10،األطفـالموقف يؤّكد حرص املشـرع علـى تـوفري احلمايـة الالزمـة هلـذه الفئـة مـن 

حيــث مكـن الطفـل مــن 11عّمـا هـو وارد يف قـانون اإلجــراءات اجلزائيـة بالنسـبة للبــالغني املوقـوفني للنظـر،

ئية، بغـرض مرافقتـه وتقـدمي التمثيل مبحامي أثناء توقيفـه للنظـر ومساعـه مـن طـرف ضـابط الشـرطة القضـا

اإلستشارات الالزمة له من طـرف حماميـه، أمـا إذا مل يكـن لـه حمـامي ، فإنـه يتعـني علـى ضـابط الشـرطة 

القضائية أن ُخيطر وكيل اجلمهورية بـذلك فـورا لتعيـني حمـامي لـه تلقائيـا، مـع العلـم أن هـذا احملـامي ملـزم 

ان التوقيـــف للنظـــر، ويف حالـــة تـــأّخره ميكـــن باحلضـــور خـــالل ســـاعتني مـــن وقـــت اإلتصـــال بـــه إىل مكـــ

ســـبق لوكيـــل 
ُ
لضـــابط الشـــرطة القضـــائية مســـاع هـــذا الطفـــل اجلـــانح املوقـــوف للنظـــر بعـــد أخـــذ اإلذن امل

  12.اجلمهورية، أما إذا وصل متأخرا فإن املشرع أوجب أن تستمر إجراءات السماع حبضوره

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 54أنظر، نص المادة  -10
 . اإلجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون  1مكرر  51أنظر، نص المادة  -11
، 2015أنظر، عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، درا بلقیس للنشر، الجزائر،  -12

 . 89 -88ص 
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ســنة، وكانــت اجلرميــة حمــل املتابعــة ذات  18و 16غــري أنــه إذا كــان ســن الطفــل يــرتاوح بــني           

صــلة جبــرائم اإلرهــاب والتخريــب، او املتــاجرة باملخــذرات، أو بــاجلرائم املرتكبــة يف إطــار مجاعــة إجراميــة 

منظمة، وكان من الضروري مساعه فورا جلمع االدلة واحلفاظ عليها، أو للوقاية من اعتـداء وشـيك علـى 

ية مســـاع الطفـــل اجلـــانح املوقــوف حتـــت النظـــر حبضـــور ممثلـــه األشــخاص، ميكـــن لضـــابط الشـــرطة القضــائ

الشـــــرعي إذا كـــــان معروفـــــا دون حضـــــور حمـــــامي، وذلـــــك بعـــــد احلصـــــول علـــــى إذن مســـــبق مـــــن وكيـــــل 

  13.اجلمهورية

  

  

  .الضمانات المقررة قانونا لحماية الطفل الجانح أثناء مرحلة التحقيق القضائي: الثانيالمطلب 

ـــري التحقيـــق القضـــائي وجعلـــه إجباريـــا يف اجلنايـــات واجلـــنح الـــيت             لقـــد أوجـــب املشـــرع اجلزائ

وذلك بغرض متكني القاضي املختص من التقصي عن احلقائق ومجع الدالئل الكافية 14يرتكبها الطفل،

احلمايـة أثنـاء هـذه عـن اجلرميـة املرتكبـة ومـدى إرتباطهـا بالطفـل املتـابع الـذي أحاطـه املشـرع بسـياج مـن 

املرحلــة علــى غــرار بــاقي املراحــل األخــرى، حيــث وفّــر لــه جمموعــة مــن الضــمانات، أمههــا إلــزام القاضــي 

وهــذا مــا ســنتطرق لــه يف فــرع أول،  بالبحــث حــول احلالــة اإلجتماعيــة هلــذا الطفــل يف اجلنايــات واجلــنح،

الطفل اجلانح مؤقتا سنعرّج عليها يف فرع إضافة إىل إقراره �موعة من التدابري املؤقتة كبدائل عن حبس 

  .ثان

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 55 – 54أنظر، نصي المادتین  -13
 . من قانون حمایة الطفل 64أنظر، نص المادة  -14
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  .للطفل الجانح قبل المحاكمة اإلجتماعي )التحقيق(الفحص : الفرع األول 

منه، حيث ألزم املشـرع  66مبوجب املادة  12-15لقد نص على هذا اإلجراء القانون رقم           

ـــــه هـــــو شخصـــــي ـــــإجراء حبـــــث إجتمـــــاعي يقـــــوم ب ـــــري القاضـــــي املخـــــتص ب ا، أو بواســـــطة مصـــــاحل           اجلزائ

 15الوســط املفتــوح ، يف اجلنايــات واجلــنح الــيت يرتكبهــا الطفــل، يف حــني أجــاز لــه ذلــك يف املخالفــات،

يتمثل يف إجراء تقصي دقيق حول البيئـة الـيت يعـيش فيهـا الطفـل، وعلـى وجـه اخلصـوص البحـث حـول 

ئليـــة، وذلـــك ألن تفكـــك األســـرة وانفصـــال احلالـــة األســـرية للطفـــل اجلـــانح ومـــدى تـــأثّره باخلالفـــات العا

األبوين قد يؤدي إىل تذبذب يف سلوكات الطفل مما يؤدي به إىل اإلحنراف ، إضافة إىل التحري حول 

احلالــة اإلقتصــادية لعائلتــه نظــرا للــدور الكبــري الــذي يلعبــه الفقــر واحلرمــان يف دفــع احلــدث إىل اإلجــرام، 

   16داخل األسرة الكبرية ، أو احلـي السـكين الـذي يقطـن فيـه، دون نسيان احمليط الذي يعيش فيه سواء

، فالطفـل الـذي يـرتىب يف بيئـة "اإلنسـان إبـن بيئتـه"فقد صدق إبن خلدون حينما قال مقولتـه الشـهرية 

أسرية، أو بيئة إجتماعية  تنتشر فيها شىت أنواع اجلرائم، قد يتأثر بنسبة كبـرية �ـذه البيئـة ويـدخل عـامل 

  .أوسع أبوابهاجلرمية من 

وتظهــر أمهيــة البحــث األجتمــاعي يف متكــني القاضــي املخــتص مــن التعــرف علــى شخصــية              

ــــه عــــامل  ــــيت ســــامهت يف دخول ــــدوافع ال ــــه، واخللفيــــات وال ــــذي  يعــــيش في احلــــدث، إضــــافة إىل احملــــيط ال

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 68 – 66نصي المادتین أنظر،  -15
أنظر، محمد سمصار، قداش سلوى، تبني فلسفة العدالة الجنائیة التفاوضیة في مجال قضاء األحداث، ملتقى وطني  -16

 05 -04، 1قراءات في واقع وآفاق الظاھرة وعالجھا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة - جنوح األحداث : حول
 .  07، ص 2016ماي 
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كــني اجلهــة وذلــك قبــل اختــاذ قــرار �ــائي ســابق عــن إصــدار احلكــم مــن جهــة ، إضــافة إىل مت 17اجلنــوح،

القضائية املختصة من إصدار حكم يف القضية عن دراية وتبصـر، ألن إدراك القاضـي لنقـاط اإلخـتالل 

الــيت يعــاين منهــا الطفــل ، والــيت كـــان هلــا دور فّعــال يف الــزّج بــه داخـــل عــامل اإلجــرام رغــم صــغر ســـنه، 

وإصــالحه ، والقضــاء علــى ســُيمكنه مــن اختــاذ تــدابري مناســبة حلالــة هــذا الطفــل اجلــانح �ــدف محايتــه 

  .مسببات اإلجرام لديه

  .بدائل الحبس المؤقت للطفل الجانح واإلستثناءات الواردة عليه: الفرع الثاني

تتجلى محاية املشرع اجلزائري لألطفـال اجلـاحنني كـذلك يف التـدابري اإلصـالحية املؤقتـة الـيت              

قت الذي نص على قواعده يف قانون اإلجـراءات اجلزائيـة أقرها لصاحل هذه الفئة كبدائل عن احلبس املؤ 

بالنســبة للمجــرمني البــالغني، وذلــك مراعــاة منــه ملصــلحة الطفــل الُفضــلى الــيت تتطلــب إصــالحه وتقــومي 

معتمدا يف ذلك على جمموعة من التدابري املؤقتة اليت ميكن لقاضـي االحـداث  18سلوكاته بدل معاقبته،

  :داث إخضاع الطفل لتدبري واحد أو أكثر منها، وهي تتمثل فيمايليوقاضي التحقيق املكلف باالح

 ،تسليم الطفل إىل ممثله الشرعي؛ أو إىل شخص؛ أو إىل عائلة جديرين بالثقة 

 ،وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة 

 وضعه يف مركز متخصص يف محاية الطفولة اجلاحنة. 

                                                 
أنظر، نبیل صقر، صابر جمیلة، األحداث في التشریع الجزائري، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -17

 .  53، ص 2008
أنظر، زیدومة دریاس، حمایة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر  -18

 .168، ص 2007 والتوزیع، مصر،
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الطفل حتت نظام احلريـة املراقبـة، وتكليـف مصـاحل الوسـط املفتـوح وميكنهما عند االقتضاء األمر بوضع 

  19.بتنفيذ ذلك، مع العلم أن هذه التدابري املؤقتة تكون قابلة للمراجعة والتغيري يف أي وقت

كمــا ميكــن لقاضــي األحــداث األمــر بإخضــاع الطفــل اجلــانح لنظــام الرقابــة القضــائية إذا كانــت          

  20.قد تعّرضه إىل عقوبة احلبساألفعال املنسوبة إليه 

أمــا إذ كانـــت التـــدابري املؤقتـــة الــيت اعتمـــدها املشـــرع كضـــمانة مـــن الضــمانات املقـــررة قانونـــا حلمايـــة فئـــة 

األطفــال اجلــاحنني غــري كافيــة، فإنــه ميكــن للقاضــي املخــتص إســتثناءا األمــر بإيــداع الطفــل اجلــانح الــذي 

ؤقت ملدة شهرين غري قابلة للتجديـد، إذا كـان احلـد سنة احلبس امل 16و أقل من  13يرتاوح سنه بني 

ســـنوات، فيمـــا يتعلــق بـــاجلنح الـــيت تشـــكل إخـــالال  3األقصــى للعقوبـــة املقـــررة قانونـــا احلــبس أكثـــر مـــن 

ظاهرا بالنظام العام، أو عندما يكون هذا احلبس ضروريا حلماية الطفل، مع العلم أنه ميكن متديد هذه 

 18وأقـل مـن  16ن مرة واحدة فقط إذا كان سن احلدث اجلانح يرتاوح بني املدة احملددة قانونا بشهري

  21.سنة

هذا فيما يتعلق بـاجلنح املرتكبـة مـن طـرف الطفـل، أمـا إذا كـان الفعـل الـذي قـام بـه احلـدث            

ـــذي يـــرتاوح ســـنه بـــني  ـــة، فإنـــه ميكـــن للقاضـــي املخـــتص عنـــد  18وأقـــل مـــن  13ال ســـنة يشـــكل جناي

بإيداعــه رهــن احلــبس املؤقــت يف مركــز إلعــادة الرتبيــة وإدمــاج األحــداث، أو يف جنــاح االقتضــاء األمــر 

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 70أنظر، نص المادة  -19
 . من قانون حمایة الطفل 71أنظر، نص المادة  -20
 من قانون حمایة الطفل 73نص المادة . أنظر -21
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ـــة ملـــدة شـــهرين قابلـــة للتمديـــد ملـــدة شـــهرين آخـــرين كـــل مـــرة  خـــاص باألحـــداث يف املؤسســـات العقابي

  22.حسب الضرورة اليت تقتضيها جمريات التحقيق ؛ وعناصر امللف؛ وطبيعة اجلناية

  .معتمدة قانونا للحد من تسليط العقوبة على الطفل الجانحاآلليات ال: المبحث الثاني

اســتكماال للضــمانات الــيت أقرهــا املشــرع اجلزائــري حلمايــة فئــة األطفــال اجلــاحنني يف مــرحليت            

التحري األويل والتحقيق، فإنه قام كذلك باعتماد ضمانات إضافية متاشيا مع اهلدف املنشـود مـن وراء 

�م بـــدل معـــاقبتهم، تعزيـــز هـــذه احلمايـــة، واملتمثـــل يف إصـــالح هـــذه الفئـــة مـــن االطفـــال وتقـــومي ســـلوكا

وتتجلـــى أبـــرز مظاهرهـــا  يف توجـــه املشـــرع إىل اعتمـــاد نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة التفاوضـــية ملعاجلـــة جنـــوح 

االحـــداث، وهـــذا مـــا ســـنتناوله يف مطلـــب أول، إضـــافة إىل تبنيـــه كـــذلك �موعـــة مـــن التـــدابري الوقائيـــة 

شـرع اجلزائـري إخضـاعه هلـا إال يف حـاالت البديلة عن العقوبة السالبة حلرية الطفل اجلانح الـذي منـع امل

  .استثنائية مثلما سنبني ذلك يف مطلب ثان

  .الوساطة الجنائية كآلية من اآلليات الودية لمعالجة جنوح األحداث: المطلب األول

لقد تأثر املشرع اجلزائـري بأغلـب التشـريعات اجلنائيـة املقارنـة الـيت اقتنعـت بضـرورة اعتمـاد منـط          

الة اجلنائية التفاوضية خاصة يف جمال قضاء االحداث، وسار علـى نفـس الـنهج، حيـث اسـتحدث العد

نظــام الوســاطة كآليــة مــن اآلليــات الوديــة ملعاجلــة جنــوح االحــداث نظــرا ملــا تــوفره مــن فــرص قــد تــؤدي 

م أن للتوصــل إىل حــل وّدي بــني أطــراف النــزاع، وبالتــايل تفــادي متابعــة الطفــل اجلــانح جزائيــا، مــع العلــ

                                                 
؛ 256 -249نجیمي جمال، قانون اإلجراءات الجزائیة على ضوء اإلجھاد القضائي مادة بمادة، المرجع السابق، ص  -22

 .من قانون حمایة الطفل 75 -58ذلك، نصي المادتین أنظر ك
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املشرع اجلزائري حـدد مفهـوم الوسـاطة ونطـاق تطبيقهـا، وهـذا مـا سنفصـل فيـه يف فـرع أول، إضـافة إىل 

  .حتديده كذلك إلجراءا�ا ولآلثار املرتتبة عنها اليت سنتطرق هلا يف فرع ثان

  .مفهوم الوساطة الجنائية ونطاق تطبيقها: الفرع األول

إن اســتحداث املشــرع اجلزائــري لنظــام الوســاطة اجلنائيــة يف جمــال قضــاء األحــداث كــان نتيجــة          

لقناعته التامة بضرورة استبدال العدالة التقليدية بعدالة تفاوضية تصاحليه، من خالل اعتماده على منط 

بغــرض 23بــدأ الرضــائية،التفــاوض بــني أطــراف النــزاع حلــل النزاعــات اجلنائيــة بطريقــة وديــة قائمــة علــى م

التوصــل إىل اتفــاق بــني الطفــل اجلــانح وممثلــه الشــرعي مــن جهــة، والضــحية أو ذوي حقوقهــا مــن جهــة 

أخـــرى، يتضـــمن تعويضـــا مناســـبا جلـــرب الضـــرر الـــذي حلـــق بالضـــحية بســـبب املخالفـــة أو اجلنحـــة الـــيت 

  .إدماجهارتكبها احلدث ، تفاديا ملتابعته جزائيا، واملسامهة يف إصالحه وإعادة 

آليـة قانونيـة تهـدف إلـى إبـرام اتفـاق بـين " وقد عرف املشرع اجلزائري الوساطة يف ا�ال اجلنائي بأ�ا

الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، والضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، تهـدف إلـى 

مسـاهمة إنهاء المتابعات وجبـر الضـرر الـذي تعـرض لـه الضـحية ووضـع حـد آلثـار الجريمـة ، وال

مــع العلــم أن اللجــوء إىل اســتعمال الوســاطة كآليــة قانونيــة تصــاحليه مــن أجــل  .24"فــي إعــادة إدماجــه

حل النزاعات اجلنائية اليت يكون أحد أطرافها طفل جانح ، ال يتم بصفة آلية ، وإمنـا هـي أمـر جـوازي 

ن أن يبــادر �ــا وكيــل ميكــن االحتكــام إليهــا بطلــب مــن الطفــل؛ أو ممثلــه الشــرعي؛ أو حماميــه، كمــا ميكــ

اجلمهورية من تلقاء نفسه، شرط أن يـتم تقـدمي هـذا الطلـب قبـل حتريـك الـدعوى العموميـة، وأن تكـون 

                                                 
، مجلة الدراسات 02-15أنظر، الزھرة فرطاس، الوساطة الجزائیة نموذج من العقوبات الرضائیة وفقا لألمر رقم  -23

 .333، 323، ص 2016القانونیة المقارنة، مخبر القانون الخاص المقارن، جامعة الشلف، العدد الثاني، ماي 
 .من قانون حمایة الطفل 02نص المادة أنظر،  -24
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يف نطــاق موضــوعي حــدده املشــرع اجلزائــري باملخالفــات واجلــنح الــيت يرتكبهــا الطفــل اجلــانح باســـتثناء 

يرتكبهـا احلـدث، وفقـا للفقـرة الثانيـة مـن اجلنايات، مبعىن أنه ال ميكـن إجـراء الوسـاطة يف اجلنايـات الـيت 

ال يمكــن إجــراء الوســاطة فــي "...الــيت نصــت علــى أنــه ) 12-15(مــن القــانون رقــم    110املــادة 

  25..."الجنايات

  .إجراءات الوساطة الجنائية واآلثار المترتبة عنها: الفرع الثاني

تــتم الوســاطة اجلنائيــة بتقــدمي طلــب مــن الطفــل اجلــان، أو ممثلــه الشــرعي، أو حماميــه إىل وكيــل         

اجلمهورية الذي حيق له القيام �ا بنفسـه، كمـا جيـوز لـه كـذلك تكليـف أحـد مسـاعديه، أو ضـابط مـن 

  .ضباط الشرطة القضائية بالقيام �ا نيابة عنه

بـادرة مـن وكيـل اجلمهوريـة شخصـيا مـن خـالل اسـتدعائه للطفـل كما قد تتم الوساطة كـذلك مب         

اجلـانح ؛ وممثلــه الشــرعي؛ إضــافة إىل الضــحية أو ذوي حقوقهـا، و عــرض اقــرتاح الوســاطة علــيهم، فــإذا 

وافــق كــل األطــراف علــى طلــب الوســاطة الــذي تقــدم بــه الطفــل؛ أو ممثلــه؛ أو حماميــه؛ أو علــى اقــرتاح 

مهورية، واتفقوا على كل البنود اخلاصة به ، وأمهها اتفاقهم علـى تعـويض الوساطة الذي قدمه وكيل اجل

مناسـب جلــرب الضــرر الــذي أصــاب الضــحية مــن جــراء املخالفــة أو اجلنحــة الــيت ارتكبهــا الطفــل اجلــانح، 

  .يتم حترير حمضر باتفاق الوساطة يوقعه الوسيط، وبقية األطراف، وتسلم نسخة منه إىل كل األطراف

مـــا إذا قـــام بالوســـاطة ضـــابط مـــن ضـــباط الشـــرطة القضـــائية، فإنـــه يتعـــني عليـــه تقـــدمي حمضـــر أ          

الوســاطة إىل وكيــل اجلمهوريــة العتمــاده بالتأشــري عليــه، مــع العلــم أنــه يرتتــب علــى اللجــوء إىل الوســاطة 

                                                 
 .334، 333الزھرة فرطاس، المرجع السابق، ص  -25



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

  مظاهر احلماية القانونية للطفل اجلانح يف التشريع اجلزائري     

 تلمسان جامعة  –عامر نجيم : األستاذ 

 

 
256 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

ذا هــ 26وقــف تقــادم الــدعوى العموميــة ابتــداء مــن تــاريخ اصــدار وكيــل اجلمهوريــة ملقــرر إجــراء الوســاطة،

من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يرتتب على اإلتفاق الناتج عن الوساطة تضمني حمضر الوساطة تقدمي 

تعـــويض للضـــحية أو ذوي حقوقهـــا، كمـــا ميكـــن أن يتضـــمن كـــذلك تعهـــد الطفـــل حتـــت ضـــمان ممثلـــه 

  :الشرعي بتنفيذ إلتزام واحد أو أكثر من اإللتزامات اآلتية يف االجل احملدد يف اإلتفاق

  مراقبة طبية، أو اخلضوع لعالجإجراء. 

 متابعة الدراسة أو تكوين متخصص. 

 27.عدم اإلتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل لإلجرام 

وتبعــا لــذلك فــإن تنفيــذ حمضــر الوســاطة ينهــي متابعــة الطفــل اجلــانح جزائيــا شــرط التزامــه حتــت         

ل بتنفيـذ إلتزامـات الوسـاطة يبـادر وكيـل ضمان ممثله الشرعي بتنفيـذ هـذا احملضـر، ألنـه يف حالـة اإلخـال

  28.اجلمهورية مبتابعة احلدث جزائيا

  .بدائل العقوبات السالبة لحرية الطفل الجانح واإلستثناءات الواردة عليها: المطلب الثاني

إذا كــان الطفــل اجلــانح يف األصــل هــو ضــحية �موعــة مــن الظــروف والعوامــل الــيت فرضــت            

إجتماعيــة، ودفعتــه إىل ارتكــاب الفعــل اجلــانح، فــإن ذلــك يقتضــي أن تــتم معاملتــه  عليــه ســلوكات غــري

معاملة خاصة ختلوا من الردع والزجر �دف إصالحه وتصويب سلوكاته من اجل إعادة إدماجه، وهـذا 

                                                 
: أنظر، محمد توفیق قدیري، اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسلیط العقوبة على الحدث الجاني، ملتقى وطني حول -26

ماي  05 -04، 1السیاسیة، جامعة باتنة قراءات في واقع وآفاق الظاھرة وعالجھا، كلیة الحقوق والعلوم - جنوح االحداث 
 .7، 6،  ص 2016

 .136، 135عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -27
الحقوق والضمانات المقررة لحمایة األحداث أثناء التحقیق وسیر إجراءات .أنظر، نشناش منیة،و دفاس عدنان، -28

وآفاق الظاھرة وعالجھا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قراءات في واقع  -جنوح االحداث : المحاكمة، ملتقى وطني حول
 .5، ص 2016ماي  05 -04، 1جامعة باتنة
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ماقــام بــه املشــرع اجلزائــري الــذي خــص فئــة األطفــال اجلــاحنني بتــدابري بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة  

عام، يف حني مسـح بتسـليط هـذه العقوبـات علـى هـذه الفئـة اسـتثناء، وهـذا مـا سنفصـل فيـه يف كأصل 

فـــرعني ، األول بعنـــوان بـــدائل العقوبـــات الســـالبة حلريـــة الطفـــل اجلـــانح، أمـــا الفـــرع الثـــاين ســـنتطرق فيـــه 

  .حلاالت تسليط العقوبات السالبة للحرية على الطفل اجلانح وشورطها

  .العقوبات السالبة لحرية الطفل الجانحبدائل : الفرع األول

لقد اهتدى جل املشرعني مبا فيهم املشرع اجلزائري إىل أنه ليس من احلكمة أن يُعامل احلدث          

اجلــانح نفــس معاملــة البــالغني، ومــن مث فإنــه ال جيــوز احلكــم عليــه كأصــل عــام بعقوبــة ســالبة حلريتــه إال 

  :واحد أو أكثر من تدابري احلماية والتهذيب اإلتيةاستثناء، بل جيب إخضاعه إىل تدبري 

  تســـليمه ملمثلـــه الشـــرعي أو لشـــخص أو لعائلـــة جـــديرين بالثقـــة، مـــع وجـــوب حتديـــد اإلعانـــات

 .املالية الالزمة لرعايته يف حالة تسليمه لشخص أو عائلة جديرين بالثقة

 وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة. 

 ة صاحلة إليواء االطفال يف سن الدراسةوضعه يف مؤسسة داخلي. 

 وضعه يف مركز متخصص يف محاية األطفال اجلاحنني. 

ويف مجيع احلاالت فإنه جيب أن يكون احلكم بإخضاع الطفل اجلـانح لتـدبري واحـد أو اكثـر            

مـــع العلـــم أن هـــذه  29مـــن التـــدابري الســـابقة ملـــدة حمـــددة ال تتجـــاوز تـــاريخ بلوغـــه ســـن الرشـــد اجلزائـــي،

التدابري هي وسيلة فعالة ومظهـر أساسـي مـن املظـاهر الـيت أقرهـا املشـرع اجلزائـري حلمايـة هـذه الفئـة مـن 

األطفال الذين يفتقدون لعنصري اخلربة والتكوين يف خمتلف ا�ـاالت، وهلـذا فإنـه مـن الواجـب إخضـاع 

                                                 
 .من قانون حمایة الطفل 85أنظر، نص المادة  -29
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طبيعــــة اجلــــرائم املرتكبــــة مــــن طــــرفهم األحــــداث اجلــــاحنني لتــــدابري إصــــالحية تقومييــــة بغــــض النظــــر عــــن 

  30.وجسامتها، أمال يف إصالحهم وتقومي سلوكا�م

هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فإنـه ميكـن لقاضـي االحـداث عنـد اإلقتضـاء وضـع الطفـل حتـت نظـام 

احلرية املراقبة، وتكليف مصـاحل الوسـط املفتـوح للقيـام بـذلك، علـى أن يكـون هـذا النظـام قـابال لإللغـاء 

  31.وقت يف أي

  .حاالت الحكم على الطفل الجانح بعقوبات سالبة لحريته وشروطها: الفرع الثاني

إذا كــان االصــل وفقــا للتوجــه اإلصــالحي الــذي انتهجــه املشــرع اجلزائــري مبوجــب قــانون محايــة          

و اعتمـاد الطفل، والقوانني ذات الصلة به إجرائيا وموضوعيا كقانوين العقوبات واإلجـراءات اجلزائيـة، هـ

تــدابري اإلصــالح والتهــذيب كبــدائل عــن العقوبــة الســالبة حلريــة الطفــل اجلــانح، فإنــه ميكــن جلهــة احلكــم 

مــن القــانون  85اسـتثناء أن تســتبدل أو تســتكمل تــدابري احلمايــة والتهـذيب املنصــوص عليهــا يف املــادة 

مـــــن قـــــانون  50ادة ، بعقوبـــــة الغرامـــــة او احلـــــبس وفقـــــا للكيفيـــــات الـــــواردة يف نـــــص املـــــ12-15رقـــــم 

العقوبــات اجلزائــري، علــى أن يــذكر القاضــي ســبب ذلــك يف حكمــه الــذي تضــمن هــذه العقوبــة، وهــذا 

  32.سنة 18و 13شرط أن يرتاوح سن الطفل اجلانح بني 

مع العلم أن مساح املشرع بتطبيق عقوبات سالبة حلرية األطفال اجلاحنني استثناء ال يعين إلغـاء          

الــيت أقرهــا لصــاحل هــذه الفئــة مــن األطفــال، بــل إنــه أوىل هلــم محايــة خاصــة تتــدرج بتــدرج نظــام احلمايــة 

                                                 
 .90. 89نبیل صقر، المرجع السابق، ص  -30
 من قانون حمایة الطفل 85أنظر، الفقرة الثانیة ، نص المادة -31
 .160ة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة، المرجع السابق ، صنجیمي جمال، ، قانون حمای-32
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، 33سـنوات جزائيـا 10أهليتهم ، ويظهر ذلك جليا من خالل منعه ملتابعة الطفل الذي يقل سنه عن 

سنة فإنه ميكن متابعته جزائيا، ولكـن ال  13سنوات و  10أما إذا كان سن الطفل اجلانح يرتاوح بني 

كن احلكم عليه بعقوبات سالبة حلريته ، وإمنا جيب أن يكون حمال لتدابري احلماية والتهذيب يف حالة مي

  34.ارتكابه جلناية أو جنحة، وحمال للتوبيخ فقط يف حالة ارتكابه ملخالفة

إضــافة إىل اســتبعاده كــذلك لعقــوبيت اإلعــدام والســجن املؤبــد مــىت كــان اجلــاين طفــل يــرتاوح ســنه        

ســـنة مـــن جهـــة، واعتمـــاده لنظـــام  20إىل  10ســـنة، واســـتبداهلما بعقوبـــة احلـــبس مـــن  18و13بـــني 

ختفيــف العقوبــة مــن جهــة أخــرى مــن خــالل تنزيلــه لعقوبــة الســجن أو احلــبس األصــلية إىل نصــف املــدة 

  35.اليت كان يتعني احلكم �ا على الطفل اجلاين لو كان شخصا بالغا يف حالة ارتكابه لنفس اجلرمية

  

  :خاتمة

املتعلق حبماية الطفل، والقوانني  12-15لقد راعى املشرع اجلزائري أثناء سنه للقانون رقم           

اليت هلا صلة به إجرائيا وموضوعيا، مجيع الظروف والعوامل اليت قد تساهم يف جنوح األحداث، إضافة 

انح نفس معاملة إىل مراعاته كذلك لسن الطفل، ألنه ليس من العدل أن تتم معاملة احلدث اجل

األشخاص البالغني، فهو شخص غري راشد حيتاج إىل احلماية والرتبية أكثر من حاجته للردع والزجر ، 

خاصة وأن جنوح األطفال ليس ظاهرة إجرامية باملعىن القانوين الصحيح، بل هو يف غالب األحيان 

                                                 
 12-15من  القانون رقم  56أنظر، نص المادة -33
-66من األمر رقم  49السابق الذكر، و المادة  12-15من القانون رقم  57أنظر، نصي المادتین على التوالي، المادة -34

- 14من القانون رقم  2، المعدلة و المتممة بموجب المادة  1966یونیو  8الموافق ل1386صفر عام  18المؤرخ في  156
 .المتضمن تعدیل وتتمیم قانون العقوبات الجزائري  2014فبرایر  4الموافق ل  1435ربیع الثاني عام  4المؤرخ في   01
 .المتعدل والمتمم  156- 66من األمر رقم  60أنظر، نص المادة -35
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ف يف الطبيعة واملضمون جزء ال يتجزأ من االضطرابات النفسية اليت تصاحب منو الطفل ، وختتل

ولذلك أقر املشرع اجلزائري هلذه الفئة محاية خاصة تتدرج بتدرج أهلية  والدوافع عن جرائم الكبار،

الطفل اجلانح، واستحدث جمموعة من التدابري الرتبوية اإلصالحية اخلاصة باألحداث اجلاحنني كبدائل 

خاص �م حيتوي على شقني أحدمها للعقوبات السالبة للحرية، حيث قام بوضع نظام قانوين 

موضوعي واآلخر إجرائي، من أجل حتقيق العدالة اجلنائية اخلاصة �ذه الفئة اهلامة من ا�تمع، وهي 

  .عدالة تقتضي إصالحهم وتقومي سلوكا�م من أجل إعادة إدماجهم يف ا�تمع

  قائمة الراجع

  الكتب -1

خالفات يف التشريع اجلزائري على هدي املبادئ جنيمي مجال، دليل القضاة للحكم يف اجلنح وامل -1

  .، دار هومه ، اجلزائر2014الدولية للمحاكمة العادلة، اجلزء األول، الطبعة الثانية،

جنيمي مجال، قانون محاية الطفل يف اجلزائر حتليل وتأصيل مادة مبادة، دار هومه للطباعو والنشر  -2

 .  2016والتوزيع، اجلزائر، 

مجال، قانون اإلجراءات اجلزائية على ضوء اإلجتهاد القضائي مادة مبادة، اجلزء األول من جنيمي  -3

الضبطية القضائية والنيابة والتحقيق بدرجتيه، الطبعة الثانية،  211املادة االوىل إىل غاية املادة 

  .دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر 2016

ت اجلزائية يف التشريع اجلزائري واملقارن، درا بلقيس للنشر، اجلزائر، عبد الرمحان خلفي، اإلجراءا  -4

2015.  
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نبيل صقر، صابر مجيلة، األحداث يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،  -5

 . 2008اجلزائر، 

ألوىل، دار الفجر زيدومة درياس، محاية األحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبعة ا  -6

 .2007للنشر والتوزيع، مصر، 

 

  :المداخالت  -2

: مجاطي عبد املنعم، اآلليات القانونية لعالج ظاهرة جنوح األحداث يف اجلزائر، ملتقى وطين  -1

جنوح االحداث قراءات يف واقع وآفاق الظاهرة وعالجها، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  . 2016ماي  4/5باتنة، 

، حممد مسصار، قداش سلوى، تبين فلسفة العدالة اجلنائية التفاوضية يف جمال قضاء األحداث،  -2

قراءات يف واقع وآفاق الظاهرة وعالجها، كلية احلقوق والعلوم  - جنوح األحداث : ملتقى وطين حول

  .2016ماي  05 -04، 1السياسية، جامعة باتنة

زائري للحد من تسليط العقوبة على احلدث اجلاين، ملتقى حممد توفيق قديري، اجتاه املشرع اجل -3

قراءات يف واقع وآفاق الظاهرة وعالجها، كلية احلقوق والعلوم  -جنوح االحداث : وطين حول

  .2016ماي  05 -04، 1السياسية، جامعة باتنة

يق وسري احلقوق والضمانات املقررة حلماية األحداث أثناء التحق.نشناش منية،و دفاس عدنان، -4

قراءات يف واقع وآفاق الظاهرة وعالجها،  -جنوح االحداث : إجراءات احملاكمة، ملتقى وطين حول

  .2016ماي  05 -04، 1كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
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  المقاالت -3

، جملة 02-15الزهرة فرطاس، الوساطة اجلزائية منوذج من العقوبات الرضائية وفقا لألمر رقم  -1

  2016الدراسات القانونية املقارنة، خمرب القانون اخلاص املقارن، جامعة الشلف، العدد الثاين، ماي 

   القوانين واألوامر -3

املؤوخ  58-75املعّدل واملتّمم لألمر رقم  2005يونيو  20املؤرخ يف  10- 05القانون رقم  - 1

املؤرخة  78.ر.ج. ون املدين املتضمن القان 1975سبتمرب  26املوافق ل  1395رمضان  20يف 

  .30/09/1975يف 

 39رقم .ر.، جةاملتعلق حبماية الطفول 2015يوليو 15املؤرخ يف )12- 15(القانون رقم  -2

  .19/07/2015مؤرخة يف 

املؤرخ  155-66املعّدل واملتّمم لألمر رقم  2015يوليو  23املؤرخ يف  02-15األمر رقم  -3

  .قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائرياملتضمن  1966يونيو  08يف 




