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 اجلودة الشاملة ودورها يف حتسني اخلدمة العمومية إدارة
 -جامعة حممد بوضياف ابملسيلة -ط.د. هين عامر 

 
 :ملخص

خاصة  ، ىل على عاتقها تقدمي اخلدمات العمومية الالزمة جلمهور املوطننيو حتمل الدولة ابلدرجة األ 
لكن قد تواجه يف ذلك عدة  ، الكهرابء...اخل ، املاء ، السكن ، واألمن ، اخلدمات الضرورية كالصحة والتعليم

 ، نظرا لتنوع واتساع دائرهتا يف خمتلف اجملاالت (االجتماعية ، مشاكل تعيقها يف تقدميها ابلشكل املطلوب
 ، وهذا ال يعين أن الدولة تعدم الوسيلة يف حل تلك املشاكل ، الثقافية...اخل) ، االقتصادية ، اإلدارية ، السياسية

ستطاعتها من خالل إمكانياهتا املختلفة ومرافقها العامة تبين بعض اآلليات الناجعة لتحسني أداء مرافقها الن اب
ومن بني أكثر هذه اآلليات فعالية يف عصر� احلايل هي إدارة اجلودة  ، العامة مبا يكفل حتقيق جودة اخلدمة العامة

 ، وحتسني اخلدمة واملنتج ، أمهها الكفاءة والفاعلية ، فهي تسعى إىل حتقيق أهداف عديدة للمنظمة ، الشاملة
وهذا ال يتم إال بتوفري متطلبات ضرورية كالتكنولوجيا األكثر حداثة والوقاية من الفساد ومكافحته واملوارد املادية 

ل احملددات لكن من خال ، وقد تواجه إدارة اجلودة الشاملة العديد من الصعوابت ، واملالية واملعنوية وتفعيل الرقابة
وكل هذا ال يكتمل  ، زهاو اجتأو اليت توفرها املنظمة بصفة خاصة واحلكومة بصفة عامة تستطيع التخفيف منها 

واملوجه الرئيسي  ، إال من خالل الدور الكبري للسلطة احلاكمة يف إجناح هذه العملية أل�ا هي صاحبة الشأن العام
ووضع الشخص املناسب يف املكان  ، توفري اإلمكانيات املطلوبة وواهم دور هلا ه ، ألي عمل خدمي وتنموي

 املناسب.
 احلكومة. ، املرفق العام ، اخلدمة العمومية ، اجلودة ، : ادارة اجلودة الشاملةالكلمات املفتاحية

Résumé 
L'Etat porte principalement sur eux-mêmes pour fournir les services publics 

nécessaires à un public de citoyens, en particulier des services essentiels tels que la santé, 
l'éducation, la sécurité, le logement, l'eau, l'électricité... etc, mais peuvent faire face à un 
certain nombre de problèmes ont entravé dans leur présentation, au besoin, compte tenu de la 
diversité et l'étendue de sa circonscription dans divers sphères (sociales, politiques, 
administratifs, économiques, culturels, etc...), cela ne signifie pas que l'Etat exécute les 
moyens de résoudre ces problèmes, parce que pouvoir grâce à divers équipements publics 
potentiels adopter une efficace pour améliorer les performances des installations de 
mécanismes publics pour assurer la réalisation de la qualité du service publique, et parmi les 
plus ces mécanismes efficaces à l'époque actuelle est la gestion de la qualité totale, ils 
cherchent à atteindre plusieurs objectifs de l'Organisation, le plus important de l'efficacité et 
de l'efficacité, et d'améliorer le service et le produit, ce qui est non seulement de fournir 
essentiels tels que la technologie la plus moderne et la prévention de la corruption et lutter 
contre les exigences physiques, financières, morales et ressources et le contrôle de 
l'activation, et pourrait faire face à la TQM de nombreuses difficultés, mais à travers les 
déterminants fournis par l'organisation en particulier et le gouvernement en général, ce qui 
peut atténuer ou surmonter, et tout cela n'est pas achevée que par le grand rôle de l'autorité 
dirigeante dans le succès de ce processus parce qu'il est le propriétaire des affaires publiques 
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et un maître et de développement axé sur le service, le rôle le plus important est de fournir les 
capacités requises, et de mettre la bonne personne au bon endroit. 

 مقدمة
وتعد اخلدمة العمومية من بني   ،تعتمد الدولة يف إدارة شؤو�ا العامة على مؤسسات عامة وخاصة 

فالدولة هي اليت حتمل على عاتقها مسؤولية  ، األنشطة الضرورية واهلامة اليت تقدمها هذه املؤسسات للمواطنني
 على امتالكها إلدارة وهذا ما يلزم هذه املؤسسات ، تقدمي اخلدمات الالزمة جلمهور املواطنني ابجلودة املطلوبة

إىل ضرورة مواكبة التطورات املستمرة يف حقل اإلدارة على الساحة الدولية واحمللية لتستطيع  فةابإلضا ، كفئة وفعالة
 ، والقدرة على حتقيق امليزة التنافسية ، وذلك من خالل تقدمي خدمات ترضي الزبون ، احلفاظ على استمراريتها

 جند أن هذه إدارة اجلودة الشاملة. حبيث ةكاسرتاتيجيخاصة يف ظل توفر العديد من االسرتاتيجيات احلديثة الفعالة  
 ، واقع رديءأو بعكس الكثريات فهي تعيش على مستوى  ، اخلدمات تقدم جبودة عالية يف بعض املنظمات

 ، وذلك نتيجة جلملة من املشاكل كالفساد اإلداري والتخلف اإلداري وسوء التسيري ونقص املوارد املالية واملادية
إىل حتسني خدماهتا العامة بغية الوصول إىل الكثري من  ورغم ذلك تسعى اليوم العديد من هذه املنظمات

 وإىل حتمية انضمامها إىل التوجه العاملي حن ابإلضافة ، حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة أمهها ، األهداف
حبيث اجتهد الكثري من الباحثني األكادمييني  ، ..اخلاحلكم الراشد. ، االهتمام مبفاهيم التنمية الشاملة واملستدامة

اإلداري العمومي مبا يكفل حتقيق جودة اخلدمة  يف خمتلف احلقول(التخصصات) املعرفية لتحقيق جودة األداء
ابلدول  واليت لقيت جناحا ابهرا يف السابق يف املنظمات ، العمومية إىل اقرتاح جمموعة من االسرتاتيجيات اجملربة

ىل إىل رفع و واليت هتدف ابلدرجة األ ، إدارة اجلودة الشاملة اسرتاتيجيةومن بني أهم هذه االسرتاتيجيات  ، تقدمةامل
 ، ن سوء إدارة اجلودة الشاملة ينعكس سلبا على خمرجاهتاأل والذي حيقق كفاءة وفاعلية املنظمة. ، أداء العاملني

 ، مع ضرورة التطبيق السليم والفعال لكل مراحلها ، يتطلب توفري متطلبات عديدة االسرتاتيجيةلكن جناح هذه 
 رغم ما قد ستواجهه من معوقات.

ومما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية: كيف ميكن أن تساهم إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق جودة اخلدمة  
 العمومية؟

 الدراسة راو حم
 اجلودة الشاملة اخلدمة العمومية. املفاهيمية املختلفة إلدارةل: املضامني و األ احملور

 .احملور الثاين: مظاهر ومشكالت (صعوابت) اخلدمة العمومية
 احملور الثالث: أهداف ومتطلبات اجلودة الشاملة يف اخلدمة العمومية.

 اخلدمة العمومية. مراحل ادارة اجلودة الشاملة والصعوابت اليت تعيقها يف حتقيق جودة الرابع: احملور
دة الشاملة يف اخلدمة احملور اخلامس: حمددات حتسني أداء املرفق العام ودور احلكومة يف إجناح عملية حتقيق اجلو 

 العمومية. 
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 واخلدمة العمومية. ل: املضامني املفاهيمية املختلفة إلدارة اجلودة الشاملةو احملور األ

 إدارة اجلودة الشاملة ال: تعريفأو 
حبيث أن هناك من املهتمني  ، ألنه يوجد اختالف بني املفهومني ، نعرف اجلودة مث إدارة اجلودة الشاملة 

 وابلتايل سنعرف كل منهما على حدا. ، ابملوضوع يظن أن هلما نفس املعىن
 تعريف اجلودة -أ
أل�ا مبثابة املعيار احملدد  ، خاصة يف اجملال االقتصادي ، من املفاهيم اهلامة جدا يف العصر احلديث اجلودة 

وذلك  ، اخلاصة القدرة على املنافسةأو ملواصفات عاملية للسلع واخلدمات اليت تكسب الدول واملؤسسات العامة 
يف ظل املنافسة احلادة اليت تشهدها دول العامل واملؤسسات االقتصادية احمللية والدولية (الشركات متعددة 

 نذكر منها التايل: ، التعاريف حول املفهوم مييني يف تقدمي العديد منحيث اجتهد األكاد، اجلنسيات)
السلعة املصنعة مالئمة للزبون كلما كانت أو يعرفها جوران أب�ا: املالئمة لالستخدام أي كلما كانت اخلدمة -

 1جيدة.

 2ويرى كروسيب ابن اجلودة هي اليت تتوفر فيها ثالثة شروط وهي:

 الوفاء ابملتطلبات.-
 انعدام العيوب.-
 ل مرة وكل مرة.أو تنفيذ العمل بصورة صحيحة من -
 هلا اليت اخلدمةأو  للسلعة الكلية واخلصائص السمات هي اجلودة للجودة: األمريكية اجلمعية حسبواجلودة-

 3الضمنية. احلاجاتأو  ابملطلوب الوفاء على القدرة

 4هي:  Joseph Juranأما من وجهة نظر جوزيف جريان-

 .ابخلدمة املعنيني الزابئن حتديد-
 .الزابئن هؤالء حاجات وتعريف حتديد-
 اخلدمة. وخصائص صفات إىل احلاجات تلك ترمجة-
اخلدمة اجليدة جيب أن تتوفر فيها أو أي أن املنتج اجليد  ، ويف تعريف أخر: هي املطابقة جملموع اخلصائص-

 أي إرضاء الزبون. ، 5االحتياجات املتوقعةجمموعة من اخلصائص واليت تعرب عن درجة إرضاء 
 ب:إدارةاجلودة الشاملة

 6:يتاآلحبيث سنذكر منها  ، تعددت التعاريف حول مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 

عرفتها منظمة اجلودة الربيطانية أب�ا: هي الفلسفة اإلدارية اليت تتبناها املؤسسة قصد حتقيق احتياجات املستهلك -
 املنظمة معا.وأهداف 
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كالند: على أ�ا الوسيلة اليت تدار هبا املنظمة لتطور فاعليتها ومرونتها ووضعها أو  بينما عرفها العامل جون -
 التنافسي على نطاق العمل ككل.

أما من وجهة نظر أمريكية فهي تعين فلسفة وخطوط عريضة ومبادئ وأساليب كمية ترشد املنظمة لتحقق تطور -
حبيث أن املنظمة  ، إىل توفرها على املوارد البشرية اليت حتسن استخدام املوارد املتاحة واخلدمات ابإلضافة ، مستمر

 تسعى إىل إشباع حاجات املستهلكني.
 ، املؤسسة داخل املصاحل كل لعمل نتيجة الشاملة اجلودة أن AFCEQ اجلودة حللقات الفرنسية اجلمعية وترى-

 .املتوقعةأو  احلالية ، الأو  عنها املعرب ، الزبون حاجات كل تلبية على اخلدمةأو  املنتوج قدرة يف تتجسد وهي
 هلا وحموال واخلدمات للمواد مستقبال ابعتباره داخلها وسيطاأو  ، املؤسسة خارج أي ائيانه الزبون كان سواء وهذا

 7.ابلعامل هنا األمر ويتعلق

 املؤسسة نشاطات كل يشمل نظام انهأ يرى وفه الشاملة للجودة الياابنية النظرة عن او اإيشك تعريف ويعرب-
 8املستو�ت. من مجلة على اجلودة حتسني فهبد معها املتعاملني وكل واملوردين املوزعني شبكة وكذا وفروعها

حيث يعمل ويكافح املدراء  ، كما تعىن خبلق ثقافة أداء  ، إدارة الكل لتحقيق االمتياز وتعرف كذلك أب�ا-
 9واملوظفني من اجل حتقيق توقعات املستهلكني والزابئن.

 
أي انه يضم  ، حيث يكون هناك التزام كلي للجودة ، ويف تعريف أخر: هي عملية تعزيز مجيع نشاطات اجلودة-

 10وكافة األنشطة والعمليات اليت تقوم هبا املنظمة. ، املدير وجملس اإلدارة
أب�ا تعد من املفاهيم احلديثة نسبيا من حيث التطبيق كو�ا تركز على توسيع دائرة املشاركة لكافة  أخر ويرى-

واالرتقاء  ، املستو�ت اإلدارية ابملنظمة مبا يسمح للجميع ابإلسهام يف احملافظة على أعلى مستو�ت األداء
 11مبستوى اجلودة.

 اخلدمة العمومية اثنيا: تعريف
 تعريف اخلدمة العمومية مث نعرف جودة اخلدمة العموميةال من أو ال بد 

 تعريف اخلدمة العمومية-أ
جهة معّينة حتت إشراف الدولة أو اخلدمات العمومّية هي كّل خدمة تقّدمها املؤّسسات العمومّية للعموم  -

املصاحل أو ركّية االقتصادية الدفع ابحلأو ورقابتها وهي هتدف إىل حتقيق املنفعة العاّمة مثل احملافظة على املمتلكات 
 12احلياتّية للمواطنني.

سلطة أخرى أو اجلماعات احمللية)  ، له السلطة العمومية بكيفية مباشرة (الدولةو اتعترب يف تعريف أخر: نشاطا تز -
هبدف تلبية حاجة ذات مصلحة عامة  ، تقع حتت رقابتها (ويف هذه احلال نتحدث عن خدمة عمومية مفوضة)

 13مع ضرورة محاية مصاحل املستهلكني. ، تكون ذات جودة وبسعر مالئم ، للمرفق العمومي
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 :التايل والنح على العامة العامة على اخلدمات اخلدمة إصالح يف االجتماعي احلوار لتعزيز العملي ويعرب الدليل- 
 والنقل والشرطة والالسلكية السلكية واالتصاالت والربيد العامة واملرافق والتعليم لصحة مثال اخلدمات تعترب

 رفاهية املواطن على للحفاظ تقدم أل�ا عامة خدمات ، خاصأو  عام إطار يف ُقدمت سواء ، احلرائق ومكافحة
 14.ككل اجملتمع تنمية يف وتساعد

فمن واجب  ، العمومية هي كل اخلدمات اليت تقدمها احلكومة لكافة املواطنني دون انتظار منهم بطلبها اخلدمة-
 15أجهزة الدولة أن تقدم هلم ما يطلبونه ما دامت يف حدود القانون.

ة وقد عرفها القانون الفرنسي أب�ا: تلك اخلدمات اليت تزود بصورة دائمة بواسطة مؤسسة عامة كاستجابة حلاج-
اة واالستمرارية والتكيف لتحقيق الصاحل و اويتطلب توفريها أن حيرتم القائمني على إدارهتا مبادئ املس ، عامة
 16العام.

ويشري الدكتور اثبت عبد الرمحان إدريس يف تعريفه للخدمة العامة: هي اخلدمات املتنوعة اليت تقوم املؤسسة -
وذلك إلشباع حاجاهتم األساسية املختلفة من هذه  اخلدمات مثل  ، العامة إبنتاجها وتقدميها جلمهور املواطنني

 17التعليم والصحة والكهرابء واملياه والثقافة...اخل.

 تعريف جودة اخلدمة العمومية-ب
 18عرفها لويس بومس أب�ا: تعترب مقياسا لقدرة مستوى اخلدمة على مقابلة توقعات العمالء.-

والناجتة عن مقارنة توقعاهتم للخدمات  ، فقد عرفها أب�ا: اجلودة اليت يدركها العمالء Parasuraman أما-
 19مع ادراكاهتم ألداء مزود اخلدمة أي تقييم العمالء ملزود اخلدمة. ، اليت سيحصلون عليها

ية تسليمها وتوضيح كيف ، مجتشل فيعرفها: هي الرتكيز على التقاء االحتياجات واملتطلبات ارلد ، أما لويس-
 20بشكل جيد بناء على توقعات الزابئن.

وتوضيح كيفية تسليمها بشكل جيد  ، تعرف جودة اخلدمة على أ�ا الرتكيز على التقاء االحتياجات واملتطلبات-
 بناء على توقعات الزابئن.

 كما تعرف على أ�ا االجتاه الذي حيدد وجهة نظر الزبون العاملي جتاه اخلدمة.-
 حيث يتعلق الرضا بعملية حمددة. ، التقدير العاملي املتعلق ابمتياز اخلدمةأو آخر هي االجتاه  ويف تعريف-
 
أي أ�ا الفرق  ، وهناك من يعرفها أب�ا معيار لقياس مدى تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات الزابئن هلا-

 21بني اخلدمة املقدمة للمواطنني وتوقعات وادراكات الزابئن.

وحتقيق التميز  ، مقدار املنافسةأو ويف تعريف آخر: هي تعترب جودة اخلدمة عنصرا حامسا لتحديد مستوى -
ذات اجلودة العالية مؤهلة ابن متتلك حصة اكرب يف السوق وعائدا  املنشآتفتلك  ، وامتالك ميزة تنافسية مستدمية

 22ذات اجلودة املنخفضة. املنشآتكرب من تلك أعلى االستثمار 
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 احملور الثاين: مظاهر ومشكالت (صعوابت) اخلدمة العمومية
 ال: مظاهر اخلدمة العموميةأو 
 23تتمثل أهم اخلدمات العمومية فيما يلي: 

وهي خدمات يفرتض أن  ، مثل اخلدمات التعليمية والصحية ، خدمات ضرورية لبقاء اجملتمع وسالمته وتقدمه-
 تقدمها وتوفرها الدولة مهما ارتفعت تكلفتها.

اخلدمات الضرورية ألفراد اجملتمع ابختالف قطاعاته ومستو�ته (خدمات ال ميكن االستغناء عنها) مثل التزود -
 الغاز والنقل...اخل. ، الكهرابء ، ابملاء

إال أن هذه اخلدمات قد ال تكون ذات أمهية  ، اجملتمعخدمات ذات منفعة اجتماعية وثقافية يستفيد منها أفراد -
املتاحف واملتنزهات  ، ومن بني هذه اخلدمات نذكر مثال: املكتبات العامة ، اجملتمعاتأو ابلنسبة لبعض األفراد 

 العامة.
 24وهناك خدمات عمومية ال تقل أمهية عن السابقة وهي: 

إال أن القصور  ، ميكن لإلفراد أن يؤدوها أبنفسهم عن طريق إمكانياهتم اخلاصة ، خدمات ذات طبيعة اجتماعية-
ما يستدعي تدخل السلطات و وه ، يف أتدية هذا النوع من اخلدمات على أكمل وجه قد يؤثر على اجملتمع

 ومن بني هذه اخلدمات نذكر بصورة أساسية اإلسكان مثال. ، العمومية يف أداء وتوفري هذه اخلدمات
 ، مثل بناء املدارس ، األجيال املقبلة خدمات مكلفة ال تقتصر منفعتها على اجليل احلايل وإمنا متتد إىل-

 اجلامعات وغريها. ، املستشفيات
وذلك يف جمال  ، خدمات عامة ترتبط بسيادة الدولة: وهي خدمات مرتبطة أساسا ابلدور التقليدي للدولة-

 ملالية العامة...اخل.الدفاع الوطين وا ، األمن ، العدالة
 اثنيا: مشكالت (صعوابت) اخلدمة العمومية

أهم املشاكل اليت تعيق املؤسسات العامة يف تقدمي اخلدمات العامة  سنتطرق يف هذه الورقة البحثية إىل 
 :وهي كالتايل ، وهي ختتلف يف درجة تفاقمها من دولة إىل أخرى ، اجلودة املطلوبة جلمهور املواطننيأو ابلشكل 

طول وتعقد اإلجراءات والعمليات  البطء الشديد يف أداء اخلدمة: وحيدث يف الغالب نتيجة عدة عوامل أمهها-
إىل  ابإلضافة ، وانتشار الروتني بسبب االلتزام املفرط ابللوائح والقوانني ، الالزمة ألداء اخلدمة بشكل جيد

 التماطل املتعمد من قبل بعض العاملني يف القيام أبعماهلم املطلوبة.
وذلك يرجع ألسباب عديدة مثل انعدام برامج تدريبية  ، سوء تقدمي اخلدمة: نتيجة احنطاط مستوى أداء العاملني-

 املة مع العمالء (الزابئن).إىل افتقار بعض العاملني لسوء املع ابإلضافة ، وانعدام نظام احلوافز ، تزيد من مؤهالهتم
 25االفتقار للتكنولوجيا: فهذا يؤدي إىل البطء يف تقدمي اخلدمات جلمهور املستهلكني.-

 عدم مالئمة بيئة العمل املادية للعاملني كنقص النظافة والتدفئة والتهوية واألجهزة.-
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 حصول املواطن على خدمات بعكس غياب االتصال الفعال بني املواطن واإلدارة العمومية: وهذا ما يؤدي إىل-
 ما كان يتوقعه.

 افتقار اخلدمة العامة لالبتكار والتطوير: فهذا يؤدي إىل عدم مواكبة التطورات احلاصلة.-
 قلة االهتمام ابلبحوث والدراسات: وذلك بغية االستفادة منها يف معاجلة بعض املشاكل العالقة.-
لعامة: تفتقر اخلدمات العامة للرقابة الفعالة على املوظفني العموميني ضعف أنظمة التقييم واملتابعة للخدمات ا-

 وكذلك على جودة اخلدمة العامة. ، على مدى تقيدهم ابلقوانني املنظمة للخدمة العمومية
 26تفشي مظاهر الفساد اإلداري املختلفة كسوء استغالل املنصب العام والوساطة والرشوة.-

 ية.سوء تسيري املؤسسات العموم-
 لتمويل اخلدمات العمومية. قلة املوارد املالية الالزمة-
كاعتماد اغلب الدول العربية على اقتصاد الريع كمصدر أساسي  ، اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل-

ويف حالة ا�يار أسعار البرتول  ، أسعار النفط ال تعرف استقرار دائم يف السوق الدولية معلوم أن وكما ه  ، للدخل
 ، وقد تدخل الدولة يف أزمة مديونية خانقة ، تشل وتنخفض العديد من اخلدمات العمومية كالتشغيل واإلسكان

وما تعانيه حاليا  ، وهذا ما حدث فعال يف العديد من الدول العربية يف اخلماسي الثاين للثمانينيات كاجلزائر مثال
. وابلتايل ال ميكن يف الغالب ألي دولة 2015جلزائر بسبب اخنفاض أسعار البرتول منذ عام اخلدمة العمومية يف ا

وهذا ما يستوجب على هذه الدول البحث  ، تنموية طويلة املدى يف ظل اقتصاد الريع اسرتاتيجيةأن تتبىن خطط 
 قطاع الصناعة.أو كاالهتمام بقطاع الزراعة  للثروة عن مصادر أخرى

املبالغ فيه على اخلدمات الثقافية أو ويف أمور غري هامة كاإلنفاق الفاحش  ، العام يف مشاريع فاشلة تبديد املال-
 والرتفيهية  كاحلفالت الغنائية.

 وهذا تشهده بعض الدول النامية. ، االختالسات الضخمة لألموال العمومية-
قيام االحتجاجات الشعبية (الفوضى) على خاصة أثناء  ، ختريب و�ب الكثري من املواطنني للممتلكات العامة-

لغياب الوعي وتدين مستوى  ، وهذا ما حيدث فعال يف الكثري من الدول النامية ، بعض املطالب واملشاكل العامة
 الثقافة السياسية.

 أهداف ومتطلبات ادارة اجلودة الشاملة يف اخلدمة العمومية احملور الثالث:
 إدارة اجلودة الشاملة ال: أهدافأو 
نذكر منها  ، إن التطبيق الصحيح والرشيد والفعال إدارة اجلودة الشاملة حيقق فوائد كثرية لإلدارة العامة 

 :اآليت
 حتسني نوعية اخلدمات والسلع املنتجة.-
 رفع مستوى أداء العاملني يف املؤسسة العمومية.-
 ختفيض تكاليف اخلدمات.-
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 وتطوير طرق وأساليب العمل.العمل على حتسني -
 ز�دة والء وانتماء العاملني للمؤسسة.-
 استمرار وز�دة املؤسسة على البقاء واملنافسة.-
 وإجراءات العمل يف املؤسسة العمومية. تنمية مهارات العاملني من خالل إشراكهم يف تطوير أساليب-
 توفري وتسهيل التدريب الالزم للعاملني ابستمرار.-
 27نظام احلوافز.تفعيل -

 حتقيق العمل اجلماعي [روح الفريق].-
 إحداث تعزيزات يف احرتام الذات وتعزيز االنتماء.-
 يولد شعورا حبجم املسؤولية والصالحية والسلطة اليت يتمتع هبا أعضاء التنظيم.-
 28الوعي أبهداف املنظمة وااللتزام هبا.-

 حتقيق الرضا لدى الزابئن.-
 رونة الدائمة والقدرة على التكيف.متيز املؤسسة ابمل-
 تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة.-
 خلق بيئة عمل تدعم وحتافظ على التطوير املستمر.-
 29حتديد معايري جيدة الختيار املديرين.-

 .لعمالئها وخدمات منتجات من املنظمة تقدمه فيما ، املنافسني على والتفوق التميز-
 .للجودة مستمرة حتسني عمليات إبتباع املقدمة يف البقاء-
 العمالء أذواق مع والتكيف ، فعال بشكل معها والتعايش ، املختلفة البيئية املتغريات مع املستمر التكيف-

 .املتجددة ورغباهتم
 .اجلميع لدى للمنظمة طيبة مسعة بناء-
 اهلدر من ابحلد ، التكلفة وختفيض ، اإلنتاجية الكفاءة وز�دة ، السوقية احلصة ز�دة خالل من الرحبية ز�دة-

 30.املوارد يف والتبذير

 التخفيف من حدة التخلف اإلداري.-
 التسيري اجليد للمؤسسة.-

  اثنيا: متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارة العمومية
احملددات أو ولتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ابلشكل الصحيح والفعال من توفر بعض الشروط  البد

 وهي كالتايل: ، الضرورية اليت جيب على اإلدارة العامة مراعاهتا
 اخلدمة العمومية. واالهتمام بتوقعات املواطنني حن-
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ى جودهتا ورصد التغري يف توقعات إجراء البحوث والدراسات املستمرة على اخلدمة العمومية لقياس مستو -
 املواطنني.

 التطوير واالبتكار يف اخلدمات الرئيسية.-
 بناء وتطبيق معايري موضوعية وعملية للجودة الشاملة ال تقتصر على املعايري القانونية فقط.-
فهوم وأمهية اجلودة ونشر الوعي بني مجيع العاملني مب ، تبين ثقافة تنظيمية يف املنظمات العمومية موجهة ابجلودة-

 يف اخلدمة.
 31وظروف العمل املادية. ، االهتمام بعملية التدريب ونظم احلوافز واإلشراف والرتقيات-

والعالقات  ، والتعقيدات يف إجراءات ولوائح اخلدمة ، التغيري والتطوير التنظيمي للتغلب على املعوقات التنظيمية-
 التنظيمية املتشابكة بني الوحدات املشرتكة يف أداء اخلدمة.

 وتوفري التسهيالت املادية األخرى لتحقيق جودة اخلدمة. ، استخدام أجهزة ومعدات متطورة-
 االستخدام املوسع لتكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة العامة لتحقيق السرعة يف أداء اخلدمة.-
 وكيفية االتصال مبؤسسات اخلدمة. ، وكيفية احلصول عليها ، اطنني إبجراءات اخلدمة العموميةتوعية وتعليم املو -
ترشيد اإلنفاق على عمليات إنتاج وتقدمي اخلدمات العمومية لتفادي إهدار املال العام الناتج عن اإلمهال -

 واالختالسات والسرقات.
 32سوبية والوساطة.تفعيل الرقابة ملكافحة مظاهر الفساد كالرشوة واحمل-

 وإلزاماإلدارةالعليابتطبيقرباجماجلودة.، وجودقيادةواعيةأبمهيةاجلودة-
 واخلارجي.  الداخلي العميل ابحتياجات التوجه-
 املشكالت. حلّ  يف ناو والتعاجلماعي [التشاركي]  العمل-
 املكافئات.و  للحوافز نظام-
 األداء [املستمر]. وتقييم القياس-
 اجلودة. حتسني أجل من والتجديد االبتكار-
 فعال. اتصال نظام وجودة-
 33التميز. إىل للوصول التحسني جهود استمرارية-

إدارة اجلودة الشاملة على أساس معايري النزاهة واخلرب  اسرتاتيجيةاختيار القيادات السياسية واإلدارية لتسيري -
 والكفاءة.
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 مراحل ادارة اجلودة الشاملة والصعوابت اليت تعيقها يف حتقيق جودة اخلدمة العمومية. الرابع: احملور
 ال: مراحل (خطوات) إدارة اجلودة الشاملةأو 

لكن ال يوجد اتفاق بني الباحثني األكادمييني يف  ، يتم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفق مراحل معينة 
إذ ميكن أن خنتار منها  ، حبيث توجد العديد من التصنيفات ، لشاملةإدارة اجلودة ا حتديد تصنيف واحد ملراحل

 التصنيف التايل:
[واليت  34، ىل حتديد الفوائد املمكنة من تطبيق اجلودة الشاملةو : ويتم يف املرحلة األمرحلة حتديد األهداف-1

إىل حتديد املعايري اجليدة  ابإلضافة ، مبا يكفل حتقيق جودة اخلدمة العمومية ، بدورها حتقق أهداف اإلدارة العامة
ومن مث تستند إليها يف مقارنتها مع األداء الفعلي  ، للجودة الشاملة واليت جيب على اإلدارة التقيد هبا

 (التطبيقي)].
: مبعين أن توفر احلكومة كل اإلمكانيات املادية واملالية والبشرية واملعنوية [مرحلة حتديد االحتياجات الالزمة-2
 ناسبة والكافية لعملية إدارة اجلودة الشاملة].امل
: يف هذه املرحلة تقوم اإلدارة بربامج تدريبية متخصصة على املديرين [والعمال] عن مفهوم مرحلة اإلعداد-3

 إدارة اجلودة الشاملة وأمهيتها ومتطلبات تطبيقها واملبادئ اليت تستند إليها.
لتفصيلية للتنفيذ وحتديد اهليكل الدائم واملوارد الالزمة لتطبيق : وفيها يتم وضع اخلطط امرحلة التخطيط-4

 . االسرتاتيجية
واليت حتمل على عاتق املدراء  ، : وهي مرحلة الشروع يف تنفيذ اخلطط املوضوعة سابقامرحلة التطبيق-5

 35املدربون.

 وهي: ، وميكن أن نظيف مرحلة سادسة 
إدارة اجلودة الشاملة  اسرتاتيجيةملنظمة بتقييم نتائج عملية تنفيذ خطط : ويف هذه املرحلة تقوم امرحلة التقييم-6

مع ضرورة استمرار التقييم  ، وهذا يتطلب فرتة كافية لعملية التنفيذ لكي تتضح الصورة حوهلا ، على إدارهتا العامة
 أخرى ليتم بذلك حتسني األداء اإلداري من مستوى حسن إىل مستوى أحسن منه. من فرتة إىل

  إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق جودة اخلدمة العمومية. اثنيا: الصعوابت اليت تعيق
 هذه حبيث سنتطرق ألهم ، املشكالت اليت تعاين منها عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعددت 

 :كاآليتاملشكالت  
 عدم إدراك املديرين أبمهية العوائد عند تطبيق هذا األسلوب.-
 ستبدادي تسلطي لدى املدراء يف تفويض الصالحيات.إتباع أسلوب ا-
مبا ينسجم مع خصائص املؤسسة. [أي مراعاة طبيعة بيئة  ، تبين برامج ممتازة للجودة دون إجراء تعديالت عليها-

 املؤسسة العمومية].
 [أي روح الفريق]. ، التغيري لدى بعض العاملني وغياب االنسجام بني أعضاء فريق العمل مةاو مق-
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 غموض أهداف وادوار أعضاء فريق العمل.-
[وكذا االستعمال الدقيق ألدوات قياس جودة اخلدمة العمومية   ، عدم اإلملام ابألساليب اإلحصائية لضبط اجلودة-

 كقياس األداء اإلداري ورضا املواطنني].
 36غياب نظام دقيق للمعلومات والبيا�ت.-

 سياسة سليمة لرب�مج التدريب املرتكز على حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية للعمال. عدم وضع-
 اجلودة إدارة بر�مج تطبيق يف ودعمهم العمال توجيه على القدرة له والذي ، املؤسسة يف قوي قائد وجود عدم -

 .الشاملة
 البعيد. املدى على اإلبداع تطور يعرتض مما ، اجلودة لتحسني األبعاد وضيقة حمدودة برامج وضع-
 األداء. مستوى واخنفاض األخطاء تكرار إىل يؤدي مما ، املستمر التحسني عملية يف اخلربات توظيف عدم -

 .للعمالء املضافة القيمة خلق على وكبري مباشر بشكل تؤثر اليت األساسية العمليات على الرتكيز عدم - 
 .املنظمة مستوى على وللتغيري الشاملة للجودة واضحة اسرتاتيجية رؤ� وجود عدم - 
 .للعمل وحمكم سليم ختطيط لوضع الالزم الوقت توفري عدم - 
 37املنظمة. أفراد لدى الشاملة اجلودة إدارة ومفهوم ثقافة ونشر األفراد توعية نقص -

 وميكن أن نظيف بعض الصعوابت األخرى: 
 إدارة اجلودة الشاملة. اسرتاتيجيةعدم توفر املوارد املالية الكافية لتطبيق -
 أنواع ومظاهر الفساد املختلفة.-
 األزمات السياسية كالعنف السياسي.-
 واألزمات االقتصادية كا�يار أسعار البرتول يف الدول الريعية.-

 ودور احلكومة يف إجناح عملية حتقيق اجلودة الشاملة يف احملور اخلامس: حمددات حتسني أداء املرفق العام
 اخلدمة العمومية

 املرفق العام ال: حمددات حتسني أداءأو 

 38تتمثل هذه احملددات فيما يلي: 

 حتديد األدوات القانونية والسياسية.-

 واملخططات. حتديد األهداف-

 حتديد اهليكل اإلداري والتنظيمي املالئم للمؤسسات العمومي.-

 حتديد املوارد املالية واملادية والبشرية.-
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 القيادة اإلدارية وأساليب اإلشراف. حتديد-

 تعميم نظام الالمركزية وتفويض السلطة.-

 39.الدميقراطية والتحلي ابلقيم األخالقية-

 40وهناك حمددات أخرى وهي: 

  توفر نظام جيد لالتصال واملعلومات.-

 ومتابعة التطور التكنولوجي والفين. -

 وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب. االستماع آلراء املواطنني واحلرص على-

 اعتماد نظام وعادل للحوافز.-

 التحديد لدور السلطة العمومية.-

 اثنيا: دور احلكومة يف إجناح عملية حتقيق اجلودة الشاملة يف اخلدمة العمومية
فعالية بد على السلطة العمومية من تنظيم بعض اجلوانب حىت تتمكن من التأثري على مستوى كفاءة و ال 

 وهي كالتايل: ، األداء العمومي

 األجهزة احلكومية يف نتائج حمددة قابلة للقياس. صياغة أهداف والسعي حن-

مبا ميكن من وضع معيار زمين لكل منها  ، تبسيط إجراءات اخلدمات اليت تقدمها األجهزة احلكومية للجمهور-
 41يسهم بدقة يف قياس األداء املؤسسي.

 والزابئن. اإلدارية وضبط العالقة بني اإلدارةاختيار القيادة -

من تتوفر فيهم صفات الوالء الوطين وااللتزام اخللقي واملؤهالت  اختيار الشخص الرشيد لتويل الوظائف اإلدارية-
 واخلربة.

 مراعاة اختيار وشغل الوظائف التنفيذية واإلشرافية على أساس حتديد اختصاصات وصالحيات كل وظيفة.-

 على إعداد برامج تدريبية علمية وخمططة لتنمية املهارات لرفع قدرات وأداء العمل.العمل -
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 آبرائهم للوقوف على نقاط الضعف. املواطنني واألخذ ياو بشكضرورة االهتمام -

 42يف معاملة اجلمهور. اةاو واملسالعمل على أساس العدل -

 ونية.التأكيد على ضرورة تنفيذ اخلطط والربامج وفق األطر القان-

 تفعيل دور املتابعة والرقابة لإلعمال داخل املؤسسة العمومية.-

 اإلدارة العامة. تشجيع روح الفريق مبا خيدم الصاحل العام وإجناح-

 اختاذ القرارات بصفة مجاعية واملشاركة يف االجتماعات آبراء بناءة.-

 عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال. اإلدارة ضرورة تفعيل أسلوب الشفافية بني مجهور املواطنني وأعوان-

 وإحداث التغيري والتطوير التنظيمي لز�دة الفعالية. تطوير املمارسة اإلدارية-

   43االعتماد على برامج التخطيط االسرتاتيجي العمومي وتعميم نظام اجلودة الشاملة يف القطاع العام.-

 اخلامتة
ما تعانيه اخلدمة العمومية من مشاكل يف العديد من ويف �اية هذه الورقة البحثية نقول انه رغم  

ومن ابرز هذه العوائق سوء التسيري  ، األفضل ووما تواجهه من عوائق إبمكا�ا حتسني وضعها حن ، املنظمات
املركزية الشديد يف  ، الفساد اإلداري ، التخلف اإلداري ، اإلداري وبطئ اخلدمات املقدمة جلمهور املواطنني

وما يساعدها يف حتقيق  ، عدم وجود جدية يف تطوير وتنمية اإلدارة العمومية ، التسيري وتسلط املديرين يف قراراهتم
مع ضرورة تبين اسرتاتيجيات  ، ما متتلكه تلك املنظمات من إمكانيات مالية ومادية وبشرية ومعنوية التحسني ذلك

 السرتاتيجيةمثلما عرفناه يف هذه الدراسة من فوائد كثرية  ، الصحيحة والرشيدة والفعالةالتنمية اإلدارية ابلطريقة 
مع ضرورة  ، إدارة اجلودة الشاملة. كما ال بدمن تفعيل اسرتاتيجيات أخرى كالتدريب واإلدارة االلكرتونية...اخل

ومن جهة  ، اهر الفساد املختلفة من جهةلتجنب مظ ، خاصة الرقابتني الرائسية والوصائية ، تفعيل الرقابة اإلدارية
واهلدف  أخرى استمرار عملية تقومي وتصحيح األخطاء واالحنرافات اليت حتدث أثناء عملية إدارة اجلودة الشاملة.

 تقدمي خدمات عمومية ترضي املواطنني. ومن كل هذا ه
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 املعدل واملتمم للقانون املدين. 05-07 :التزام املؤجر ابلضمان وفقا للقانون رقم

 .-جامعة أحممد بوقرة بومرداس  -سيــــــــــــــــار عزالديــــــــــــــــــن  أ.

 :ملخص

يف حالة تصلح  هذه األخرية فكرة  متكني املستأجر من االنتفاع ابلعني املؤجرة يلتزم املؤجر بتسليم انطالقا من     
ويتفرع هذا االلتزام إىل  ، وحىت يكون االنتفاع هادائ وكامال يلتزم فضال عن ذلك ابلضمان ، املعد هلا لالستعمال

تصرف أو غريه بعمل أو عندما يقوم املؤجر  يتحقق التعرضو  ، ضمان التعرض وضمان العيوب اخلفية ، نوعني
نوعان تعرض شخصي من املؤجر  ووه ، وابلتايل على حيازته هلا ، يؤثر سلبا على انتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة

يلتزم املؤجر ابالمتناع عن كل تعرض شخصي للمستأجر يف االنتفاع ابلعني وعليه  ، وتعرض صادر عن غريه
حتققه حق املستأجر  لىويرتتب ع ، ويشمل هذا الضمان التعرض القانوين والتعرض املادي ، مبلحقاهتاأو املؤجرة 

 ، يضمن املؤجر التعرض القانوين الصادر عن الغريكما   ، إنقاص بدل اإلجيارأو  ، الفسخأو  ، يف التنفيذ العيين
احليازة يف مواجهة  ىاو دعال مجيع ويف هذه احلالة يكون للمستأجر احلق يف التعويض واحلق يف رد التعرض ابستعم

واستحق املتعرض العني ما أدى إىل حرمان املستأجر من  ، وإذا أخفق املؤجر يف صد هذا التعرض ، املتعرض
إنقاص بدل اإلجيار أو ويكون هلذا األخري احلق يف فسخ العقد  ، االنتفاع هبا وجب عليه ضمان هذا االستحقاق

يضمن املؤجر كل عيب يوجد يف العني املؤجرة يؤدي إىل حرمان  فضال عن ذلك  ،دون اإلخالل حبقه يف التعويض
ويقصد ابلعيب املوجب للضمان كل آفة  ، ينقص من هذا االستعمال إنقاصا حمسوساأو املستأجر من استعماهلا 

االستعمال نقصا تنقص من هذا أو هبا  تلحق ابلعني املؤجرة ال جندها عادًة يف مثلها حتول دون انتفاع املستأجر
العني  وكما يضمن خل  ، ويضمن املؤجر مجيع العيوب ابستثناء تلك اليت جرى العرف على التسامح فيها ، معتربا

 ، إنقاص بدل اإلجيارأو  ، حق املستأجر يف التنفيذ العيين ق العيبويرتتب على حتق ، من الصفات اليت تعهد هبا
 الفسخ مع التعويض.  أو 

 :يةالكلمات املفتاح

 ضمان العيب اخلفي.  ، ضمان االستحقاق ، ضمان التعرض ، االنتفاع اهلادئ

Summary: 

Starting from the idea of allowing the lesse to benefit from the rented property, the 

lessor is bound to deliver this latter to the lessee in a condition useful  for its usages. So as the 

enjoyment will be calm and complete, in addition to that, he should warranty it. This 

mortgaging is devided into two classes: 
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The empeachment warranty, and the warranties against hidden defects. The empeachment  

achieved when the lessor or other third party acts or behaves in a way that it impacts 

negatively on the lessee’s enjoyment and, in fine, on the possession. These are two types of 

individual empeachment: from the lessor and another empeachment from a third party. Thus, 

the lessor should commit himself by preventing the lessee from all forms of individual 

empeachment for the rented property enjoyment or its outbuildings. This warranty includes 

the legal and the material empeachment, and this induces its achievement through the lesse’s 

right in executing the enjoyment warranty  or its avoidance, request the termination of the 

lease or the rental price reduction. The lessor warranties the legal empeachment deriving from 

a third party. In this case,  the lessee will have the right to be indemnified and the right to 

repel by using all the possession applications in facing the opponent. If the lessor fails to repel 

this empeachment and the opponent needs the rented property this leads to deprive the lessee 

from its enjoyment and whereas he is bound to ensure this enjoyment. This latter will have the 

right to terminate the contract or benefit from a rental price reduction without prejudice of his 

right to be indemnified. Moreover, the lessor warranties any potential defects in the rented 

property which may impede the tenant from enjoying or lessening concretly his enjoyment ; 

meaning defects necessairy to warranting all evils brought about to the rented property which 

do not usually encounter in ordinary cases which handicap the lessee’s enjoyment or lessen 

sensibly its use. The lessor warranties all the defects except the ones known as tolerated. The 

lessor warranties also the rented property from absence of the aspects he promised to provide 

for. So, the existence of defects induces the lessee’s right in the implementation, rental price 

reduction or termination with compensation.     

Key-words: 

Quiet enjoyment, empeachment warranty, warranty of deserve, warranty of hidden defects. 
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 مقــــدمـــــــة

إمنا اكتفى ابإلشارة إىل أن اإلجيار ينعقد بني  ، تعريفًا لعقد اإلجيارمل يعط املشرع يف ظل القانون القدمي 
املؤرخ يف  05-07لكن بعد التعديل الذي استحدثه املشرع مبوجب القانون رقم  ، املؤجر واملستأجر

 منه فإن هذا العقد 467ىل من املادة و وحتديدا يف الفقرة األ ، املعدل واملتمم للقانون املدين 13/05/2007
"اإلجيار عقد ميكن املؤجر مبقتضاه املستأجر من االنتفاع بشيء ملدة حمددة مقابل بدل  أصبح يعرف كما يلي:

إذ يُلزِم املؤجر أبن ميكن املستأجر من  ، فهذا التعريف جيعل من عقد اإلجيار ذا طابع إجيايب ، إجيار معلوم"
عين أن املشرع يف تعديله قد وسع من نطاق التزامات املؤجر مما ي ، االنتفاع ابلعني املؤجرة ال أن يرتكه ينتفع هبا
 ولكي يتحقق هذا التمكني يلتزم املؤجر ابلضمان. ، لقاء بدل اإلجيار الذي يلتزم املستأجر بدفعه

ل ضمان املؤجر كل و ويقتضي األ ، ويتفرع هذا االلتزام إىل نوعني ضمان التعرض وضمان العيوب اخلفية
ويستوي يف ذلك أن يكون هذا  ، دون حتقيق االنتفاع املنشود من وراء إبرام عقد اإلجيارما من شأنه أن حيول 

أما الثاين فيقتضي بدوره ضمان العيوب اليت قد تظهر يف العني املؤجرة بعد  ، من غريهأو احلائل صادرا منه 
 1نتفاع.تنقص من هذا االأو واليت من شأ�ا أن حترم املستأجر من االنتفاع هبا  ، التعاقد

دون إغفال للنصوص اليت كان معموًال هبا  07/05حول القانون رقم  لاللتزام ابلضمان وترتكز دراستنا
ومل يقتصر هذا القانون على تعديل  ، قبل التعديل قصد التوصل إىل جدوى التجديدات اليت أدخلها املشرع

بل استحدث أحكاما جديدة تتعلق بذاتية القاعدة القانونية إذ قرر  ، األحكام القدمية وإلغاء بعضها فحسب
 ةاملرتتب االلتزاماتوتطبيقا لنظرية سر�ن القانون من حيث الزمان فإن  ، بعض األحكام االنتقالية لتطبيق أحكامه

هبا ملدة عشر  واليت يستمر العمل ، للنصوص القدمية ةبقى خاضعتاإلجيار املربم يف ظل التشريع السابق  دعن عق
واهلدف من  ، مكرر 507) سنوات ابتداء من اتريخ نشر القانون اجلديد يف اجلريدة الرمسية طبقا للمادة 10(

متكني املعنيني من أخذ الرتتيبات املناسبة قصد الوصول يف �اية املطاف إىل توحيد أحكام القانون  وذلك ه
 حول اإلشكالية التالية: الاملقويتمحور هذا  ، الواجبة التطبيق على اجلميع

ابلتزام املؤجر فيما يتعلق  05-07التعديالت اليت استحدثها املشرع مبوجب القانون رقم  مدى فعالية ما
 ؟ عقد اإلجيار املربم بينه وبني املستأجريف استقرار  ابلضمان؟ وما أمهيتها

وضمان العيوب اخلفية يف املواد من ولقد نظم املشرع أحكام التزام املؤجر ابلضمان بنوعيه ضمان التعرض 
إىل ضمان التعرض  من خالل هذا املقال ولدراسة هذا االلتزام نتطرق ، من القانون املدين 490إىل  483

 ).  اثين مبحثإىل ضمان العيوب اخلفية ( ننتقلمث  ، ل)أو  مبحث(
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 ضمان التعرض :لو األ املبحث

"على  إذ جاء نصها كما يلي: ، التزام املؤجر بضمان التعرضمن القانون املدين إىل  483تطرقت املادة 
مبلحقاهتا أو وال جيوز له أن حيدث هبا  ، املؤجر أن ميتنع عن كل تعرض حيول دون انتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة

 االنتفاع. أي تغيري ينقص من هذا

تعرض قانوين أو بل ميتد إىل كل ضرر  ، طمن اتبعيه فقأو وال يقتصر ضمان املؤجر لألفعال اليت تصدر منه      
 أي شخص تلقى احلق عن املؤجر".أو صادر عن مستأجر آخر 

تصرف من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على انتفاع أو غريه بعمل أو يتحقق التعرض  مبجرد قيام املؤجر      
سواء أدى التعرض إىل نزع العني من  ، وابلتايل على  حيازته هلا ، املستأجر الكامل واهلادئ ابلعني املؤجرة

 2اقتصر على اإلنقاص يف االنتفاع فحسب.أو  ، جزئيأو املستأجر بشكل كلي 

 مطلبإن التزام املؤجر بضمان التعرض للمستأجر يف االنتفاع ابلعني املؤجرة يشمل ضمان تعرضه الشخصي (     
 ).اثن مطلبكما يشمل ضمان التعرض الصادر عن الغري (  ، ل)أو 

 ل: ضمان التعرض الشخصي.و األ املطلب     

السالفة الذكر على املؤجر أن ميتنع عن كل تعرض حيول دون متكني  483ىل من املادة و طبقا للفقرة األ     
 مبلحقاهتا أي تغيري ينقص من هذا االنتفاع.أو كما ال جيوز له أن حيدث هبا   ، املستأجر من االنتفاع ابلعني املؤجرة

يالحظ أن التعديل الذي طرأ على هذه الفقرة قد َمسى األعمال اليت من شأ�ا احليلولة دون انتفاع املستأجر      
حىت وإن كان  ، "خيل"من هذا االنتفاع بدال من مصطلح  ينقص"كما استعمل مصطلح " ، التعرض"مبصطلح "

يل لنص الفقرة قبل و أتأو إال أن أمهيته تكمن يف تبديد كل غموض  ، اثنو� واستبدال املشرع للمصطلحات يبد
 3التعديل.

مث نعرض إىل اجلزاء املرتتب عنه  ، )لأو فرع ( ولدراسة ضمان املؤجر لتعرضه الشخصي نتطرق إىل مفهومه      
 ).فرع اثين(

 : مفهوم ضمان التعرض الشخصي.  لو الفرع األ     

عليه الضمان امتنع عليه التعرض يلتزم املؤجر ابالمتناع عن كل تعرض شخصي  تطبيقا لقاعدة من وجب     
ويعترب فعل املؤجر تعرضا مىت  ، ويعد هذا االلتزام التزام ابالمتناع عن عمل 4، للمستأجر يف االنتفاع ابلعني املؤجرة
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كما يتطلب لتحققه شروط   ، )الأو وللتعرض الشخصي أنواع ( 5، مبلحقاهتاأو أخل ابنتفاع املستأجر هبذه ابلعني 
     ).اثنيا(

 ـــ أنواع التعرض الشخصي.الأو  

السالفة الذكر أن ضمان املؤجر لتعرضه الشخصي يشمل  483يتضح من الفقرة الثانية من املادة 
 ).بوالتعرض املادي ( ، )أالتعرض القانوين (

ومثال ذلك أن  ، املؤجر حق يتعارض مع حق املستأجر يف االنتفاع ابلعني املؤجرة ادعاء وه ـــــ التعرض القانوين:أ
الوصية أو مث يصبح مالكا هلا بسبب من أسباب كسب امللكية كاإلرث  ، يقوم شخص بتأجري عني غري مملوكة له

لكية بعد اإلجيار هبدف وهنا ال جيوز للمؤجر أن حيتج يف مواجهة املستأجر هبذه امل ، الشراء من املالك احلقيقيأو 
لكن إذا حصل هذا االحتجاج فللمستأجر أن يدفع دعوى املؤجر ابلتزامه بضمان  ، اسرتداد العني املؤجرة منه

  ، كما ال جيوز للمؤجر أن يتصرف يف العني  بشكل يتناىف وحق املستأجر يف االنتفاع هبا  6، تعرضه الشخصي
  7ملدة متداخلة مع مدة سر�ن عقد املستأجر.أو دة الزمنية كقيامه بتأجري العني لشخص آخر لنفس امل

مبلحقاهتا كليا أو يقصد به كل فعل صادر عن املؤجر خيل ابنتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة  ـــــ التعرض املادي:ب 
بعض الفقهاء ومييز  8، مؤقتا ويتحقق معه التعرض دون أن يستند يف القيام به إىل حق يدعيهأو دائما  ، جزئياأو 

 وتعرض قائم على أعمال قانونية. ، تعرض قائم على أعمال مادية حمضة ، بني نوعني من التعرض املادي

 التعرض املادي القائم على أعمال مادية حمضة.  /1     

حرمانه من أو يتحقق بقيام املؤجر بعمل مادي حمض يؤدي إىل اإلخالل ابنتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة 
ومن أمثلته دخول املؤجر األرض الزراعية املؤجرة لقطف بعض  ، ئد اليت تعود عليه من وراء هذا االنتفاعالفوا

غري أن عمل املؤجر ال يعترب تعرضا إذا استند إىل حق  10، دخوله املنزل املؤجر بدون إذن املستأجرأو  9، مثارها
  11كدخوله العني املؤجرة للقيام ابلرتميمات الضرورية اليت تتطلبها صيانة هذه األخرية.  ، اثبت له

 التعرض املادي القائم على أعمال قانونية. /2      

ُمسَي كذلك نظرا لكون املستأجر ليس طرفا يف العمل القانوين الصادر من املؤجر إىل الغري إذ يعترب ابلنسبة 
ميكن للمشرتي أن ٌخيرَِج املستأجر منها إذا مل يكن اتريخ  وهنا ، يبيع املؤجر العني املؤجرةكأن   ، إليه عمال ماد�

وال يتحقق التعرض عندئذ إال إذا قام الغري فعال مبباشرة احلق الذي آل إليه من  ، اإلجيار أسبق من اتريخ  البيع
 12كأن يقوم املشرتي إبخراج املستأجر من العني.  ، املؤجر
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إذ َعد هذا  ، اةاو املسلقد جعل املشرع التعرض الصادر من املؤجر والتعرض الصادر من اتبعيه على قدم 
واملالحظ يف هذا الشأن أنه استبدل مبوجب  13، التعرض األخري مبثابة التعرض الشخصي الصادر من املؤجر

 "اتبعيه"مبصطلح  "مأموريه"مصطلح  14من القانون املدين 483التعديل الذي طرأ على الفقرة الثانية من املادة 
كما استبدل أيضا عبارة  15، حيث يشمل مأموريه وكذا من ينوب عنه ، سعأو على اعتبار أن مصطلح "اتبعيه" 

تعديل غري جوهري  ووه ، تعرض قانوين"أو "كل ضرر بعبارة  تعرض مبين على سبب قانوين"أو "كل إضرار 
 لعدم مساسه أبصل املوضوع.

 ــــ شروط ضمان املؤجر لتعرضه الشخصي:   اثنيا     

 العتبار أعمال املؤجر تعرضا موجبا للضمان يشرتط ما يلي: 

أو ال يتحقق ضمان املؤجر إال إذا كان تعرضه فعليا وليس جمرد احتمال لوقوعه ـــ وقوع التعرض ابلفعل: أ   
 لاو حيفالتعرض القانوين مثال ال يتحقق مبجرد أن يصبح املؤجر مالكا للعني املؤجرة طاملا مل  ، هتديد املستأجر به

 16إخراج املستأجر منها.

لكي يتحقق التعرض جيب أن حتول  ـــ أن يؤدي التعرض إىل اإلخالل ابنتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة:ب      
ومثال ذلك قيامه  ، تنقص من هذا االنتفاعأو أجر ابلعني املؤجرة األعمال اليت يقوم هبا املؤجر دون انتفاع املست

  17بعض ملحقاهتا.أو جزء منها أو بتهدمي العني 

 ، ويكون التعرض كذلك إذا مل يستند املؤجر يف إجرائه إىل حق مشروع ـــ أن يكون التعرض غري مشروع:ج      
  ، االتفاق عليه يف العقد كحق املرور عرب األرض املؤجرةإذ ال يعد من قبيل التعرض قيام هذا األخري بعمل ورد 

كما أن مطالبة املؤجر   18، كما ال يعد تعرضا قيامه مبا يسمح به العرف كإحضار أشخاص بغرض معاينتهم للعني
وكذلك الشأن يف حال قيامه ابلرتميمات  ، ابلفسخ القضائي إلخالل املستأجر ابلتزاماته العقدية ال يشكل تعرضا

  19ضرورية اليت ألزمه هبا القانون هبدف صيانة العني أثناء مدة اإلجيار.ال

جيب أن يكون التعرض الصادر عن املؤجر قد وقع أثناء مدة انتفاع  ـــ وقوع التعرض أثناء مدة اإلجيار:د      
 20املستأجر ابلعني.

 : اجلزاء املرتتب على التعرض الشخصي:  لثايناالفرع     

غري أنه  ، املشرع نصا خاصا على جزاء إخالل املؤجر ابلتزامه بعدم التعرض الشخصي للمستأجرمل يورد 
إنقاص بدل أو  ، )اثنياالفسخ (أو  ، )الأو تطبيقا للقواعد العامة يكون هلذا األخري احلق يف طلب التنفيذ العيين (

 ).اثلثااإلجيار مع التعويض يف مجيع األحوال (
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 التنفيذ العيين:ــ  الأو       

فإنه جيوز للمستأجر أن يطالب املؤجر  ، من القانون املدين 164و 119ابلرجوع ألحكام املادتني        
ومن أمثلة ذلك قيام املؤجر مبنع توصيل  ، بوقف تعرضه الشخصي وإعادة احلال إىل ما كان عليه قبل التعرض

ففي هذه احلاالت ميكن للمستأجر اللجوء إىل القضاء  ، عد...إخلوقف املصأو إ�رة السلم أو العني املؤجرة ابملياه 
أما إذا كان التعرض يف شكل منشآت أٌقيمت يف العني أدت إىل اإلخالل  ، املستعجل إللزام املؤجر بعدم التعرض

احلصول وحيق للمستأجر عندئذ  21، فإن التنفيذ العيين عندئذ يكون إبزالة هذه املنشآت ، ابنتفاع املستأجر هبا
من القانون  173على ترخيص من القضاء للقيام هبذه اإلزالة على نفقة املؤجر تطبيقا للقاعدة العامة يف املادة 

يف ملحقاهتا سواء كان التعرض ماد� أو كما جيوز له أيضا أن يطلب وقف كل تغيري يف العني املؤجرة  22، املدين
ويراعى يف كل األحوال أال يكون تنفيذ املؤجر اللتزامه عينا  23، عهمن أحد أتباأو صادرا من املؤجر  ، أم قانونيا
فإن كان كذلك أمكن له االقتصار على دفع تعويض نقدي ما مل يؤدي ذلك إىل ضرر جسيم  ، مرهقا له

  24ابملستأجر.

 ــ الفسخ: اثنيا

أن يطلب فسخ عقد اإلجيار طاملا حيق للمستأجر  من القانون املدين 119تطبيقا للقواعد العامة يف املادة        
 ، ومل ميتثل للحكم القضائي املتضمن وقف التعرض ، األخرى وأن املؤجر قد واصل يف تعرضه الشخصي املرة تل

درجة من اجلسامة ما جيعله حيول دون انتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة  ط للمطالبة ابلفسخ أن يصل التعرضويشرت 
ويبقى للقاضي السلطة التقديرية يف احلكم ابلفسخ ابلنظر إىل جسامة  ، تقاصا كبرياينقص من هذا االنتفاع انأو 

  25التعرض وأثره على هذا االنتفاع.

 ــ إنقاص بدل اإلجيار: اثلثا     

إذا اختار املستأجر استمرار سر�ن عقد اإلجيار والبقاء يف العني املؤجرة رغم تعرض املؤجر جيوز له أن       
على اعتبار أن استيفاء  26، إنقاص بدل اإلجيار ابلنسبة للمستقبل بقدر ما نقص من انتفاعه هبذه العنييطلب 

وميكن هلذا األخري مىت طلب التنفيذ العيين أن يطلب أيضا إنقاص بدل  27، املؤجر للبدل يقابله انتفاع املستأجر
 28، باملطلو  والنحإىل ما كان عليه قبل التعاقد على  اإلجيار ابألخص إذا مل يؤدي التنفيذ العيين إىل إعادة احلال

كما جيوز للمستأجر أن يطلب إنقاص البدل احتياطيا إذا مل يكن هناك مربرا للفسخ من منظور السلطة التقديرية 
 29للقاضي.

التعويض إنقاص بدل اإلجيار حيق له أن يطلب أو الفسخ أو وسواء كان طلب املستأجر ابلتنفيذ العيين        
ويستوي يف ذلك أن يطلبه بصفة  30، عن األضرار اليت حلقت به بسبب إخالل املؤجر ابلتزامه بضمان التعرض



 

 
 28 

ويتحمل املؤجر عبء التعويض بغض النظر عن  31، �يت يف سياق املطالبة إبحدى  هذه اجلزاءاتأو مستقلة 
وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف  32، ستأجرسوء نيته لكونه ملزم بتحقيق نتيجة وهي عدم تعرضه للمأو حسن 

"من املقرر قانو� أن على  والذي جاء فيه ما يلي: 97405يف امللف رقم  22/11/1992قرارها املؤرخ يف 
أو  ، املؤجر أن ميتنع عن كل ما من شأنه أن حيول دون انتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة وال جيوز له أن حيدث هبا

ينقص منه ومن مث فإن النعي على القرار املطعون فيه ابخلطأ يف تطبيق أو يري خيل هبذا االنتفاع مبلحقاهتا أي تغ
 القانون غري مؤسس.

أن األشغال املنجزة من قبل املؤجر متت دون ترخيص من  -يف قضية احلال -وملا كان من الثابت      
مبنحهم تعويضات للمستأجر نتيجة الضرر الالحق به املستأجر وأدت إىل تقليص مساحة احملل فإن قضاة املوضوع 

  33طبقوا صحيح القانون".

 الثاين: ضمان التعرض الصادر عن الغري. املطلب

السالفة الذكر فإن التزام املؤجر بضمان التعرض ال يقتصر على  483طبقا للفقرة الثانية من املادة       
فيما يلي مفهوم  لاو ونتن ، تعرض قانوين صادر عن الغريأو ر األفعال الصادرة منه فحسب إمنا ميتد إىل كل ضر 

 ). فرع اثينمث نعرض إىل اجلزاء املرتتب عن حتققه ( ، )لأو فرع ضمان التعرض الصادر عن الغري (

 : مفهوم ضمان التعرض الصادر عن الغري.لو الفرع األ   

  ، )الأو التعرض القانوين دون املادي ( واملشرع أن التعرض الصادر عن الغري الذي يضمنه املؤجر ه بني     
 ).اثنيارد صورا هلذا التعرض (أو كما 

 ـــ ضمان املؤجر للتعرض القانوين دون املادي. الأو     

 .ب)دون التعرض املادي ( ، )أيضمن املؤجر للتعرض القانوين الصادر عن الغري (    

 ـــ ضمان املؤجر للتعرض القانوين. أ    

 ، يعد الغري يف حالة تعرض قانوين للمستأجر مىت ادعى حق على العني املؤجرة يتعارض مع حق املستأجر     
ويقصد ابلغري يف هذا املقام كل شخص من غري املؤجر  34، وذلك أبن يرفع دعوى قضائية للمطالبة إبخالء العني

أجنيب عن عقد اإلجيار يدعي حقا على العني املؤجرة يتعارض مع حق  وأي كل من ه ، العامواتبعيه وخلفه 
 ويشرتط لتحقق هذا التعرض ما يلي: 35، املستأجر
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كاحلق الذي يدعيه   ، الغري حقا قانونيا على العني املؤجرة يتعارض مع حق املستأجر يف االنتفاع هبا ادعاءـــ     
 العني.مشرتي العقار الكائن به 

ويتحقق عمليا إبتيان الغري لعمل مادي كدخوله العني املؤجرة استنادا إىل حق يدعيه   ، أن يقع التعرض فعال ــــ    
برفع دعوى قضائية على املؤجر يطالب فيها إبقرار حق له كدعوى اسرتداد يدعي فيها أنه املالك أو  ، كحق املرور

 احلقيقي هلذه للعني. 

وذلك نظرا لكون التزام  36، بعدهأو يقع التعرض أثناء مدة اإلجيار سواء وقع قبل تسليم العني املؤجرة  أن ــــ    
 37املؤجر ابلضمان التزام مستمر طوال هذه املدة.

من القانون  484ىل من املادة و وطبقا للفقرة األ ، فإذا توافرت شروط هذا التعرض التزم املؤجر بضمانه      
على املستأجر إخطار املؤجر ابلدعوى املرفوعة ضده من الغري الذي يدعي حقا على العني املؤجرة  املدين يتعني

كما جيب عليه   ، ويف هذه احلالة ميكن للمستأجر املطالبة إبخراجه من اخلصام ، يتعارض مع حقه يف االنتفاع هبا
فإن مل يبادر بذلك  ، من التصدي لهإخطار املؤجر فورا بكل تعرض قصد متكني هذا األخري  497وفقا للمادة 

برسالة أو هذا ومل يشرتط املشرع شكال معينا لإلخطار فقد يتم بواسطة حمضر قضائي  ، حتمل نتيجة تقصريه
 38ويتحمل املستأجر عبء حصول اإلخطار. ، رسالة عادية وقد يكون شفو�أو موصى عليها 

 ـــ عدم ضمان املؤجر للتعرض املادي. ب     

من القانون املدين على أنه: "ال يضمن املؤجر للمستأجر التعرض املادي الصادر من  487تنص املادة       
وللمستأجر أن يطالب شخصيا املتعرض ابلتعويض عن الضرر  ، الغري الذي ال يدعي حقا على العني املؤجرة

 احليازة". ىاو دعوله أن ميارس ضده كل  ، الذي حلقه

واليت كانت جتيز للمستأجر أن  39، قبل التعديل 487قد ألغى الفقرة الثانية من املادة  ُيالَحظ أن املشرع      
ويف  ، إنقاص بدل اإلجيار إذا بلغ التعرض املادي حد حرمانه من االنتفاع ابلعني املؤجرةأو يطلب فسخ العقد 

اإلجيار قائم على أن بدل  ألن جوهر عقد ، ذلك ترى األستاذة حممدي فريدة أنه ال مربر إللغاء هذه الفقرة
فيتحمل املؤجر تبعة حرمان املستأجر من االنتفاع  ، وكلما نقصت املنفعة نقص البدل ، اإلجيار يقابل املنفعة

 مل يكن له دخل يف ذلك.و ابلعني ول

كل فعل صادر من املتعرض ال يستند فيه إىل سبب قانوين كاالعتداء على األرض  والتعرض املادي ه      
 وهو أما عن شروطه فهي نفسها شروط التعرض القانوين الصادر عن الغري ابختالف واحد  ، جرة إبتالف أابرهااملؤ 

 أن يكون التعرض ماد�.
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ل أنه ال يضمن املؤجر للتعرض املادي الصادر عن الغري الذي ال و األ ، حكمان 487املادة  تتضمن      
حق املستأجر يف  طلب التعويض عن الضرر الذي  وأما الثاين فه ، يستند فيه إىل حق يدعيه على العني املؤجرة

احليازة يف مواجهة  ىاو دعوحقه أيضا يف رد هذا التعرض من خالل استعماله جلميع  ، قد يلحقه جراء التعرض
  40ودعوى وقف األعمال اجلديدة. ، ودعوى منع التعرض ، وهي دعوى اسرتداد احليازة ، املتعرض

كالتلف   ، حيق للمؤجر الرجوع على الغري املتعرض ابلتعويض عن كل ضرر أصاب العني املؤجرةمن جهته       
ففي حالة اهلالك الكلي حيق للمؤجر  41، وذلك على أساس املسؤولية التقصريية ، اجلزئيأو اهلالك الكلي أو 

ساخ العقد وحرمانه من الرجوع على هذا املتعرض ابلتعويض عما فاته من كسب وما حلقه من خسارة جراء انف
جراء الفسخ بسبب عجز املؤجر عن رد العني املؤجرة إىل احلالة اليت  أو  ، استيفاء البدل عن املدة املتبقية لإلجيار

 من القانون املدين. 481كانت عليها طبقا للمادة 

للتعرض املادي  السالفة الذكر والقاضي بعدم ضمان املؤجر 487خروجا عن املبدأ الوارد يف املادة       
الصادر عن الغري ميكن للمستأجر الرجوع على املؤجر يف حال ُوِجد اتفاق بني الطرفني يقضي هبذا الضمان طاملا 

     42أن املبدأ القاضي بعدم الضمان ليس من النظام العام.

 ـــ صور التعرض الصادر عن الغري.اثنيا

 :اآليترد املشرع صورتني للتعرض الصادر عن الغري نتطرق إليهما يف أو      

 ىل: مزامحة املستأجر من طرف عدة مستأجرين للعني املؤجرة.و الصورة األ     

لوية ملن كان و "إذا تعدد املستأجرون لعني واحدة تكون األ من القانون املدين على أنه: 485تنص املادة      
 تاريخ على العقود األخرى.عقده سابقا يف ثبوت ال

 لوية ملن حاز األماكن.و وإذا كان للعقود نفس التاريخ تكون األ     

 لوية مطالبة املؤجر ابلتعويض".و إذا حرم من هذه األ ، جيوز للمستأجر حسن النية     

وذلك مبوجب عقد  ، ملدة متداخلةأو يقوم التزاحم يف حال تعدد املستأجرين لعني واحدة ولنفس املدة       
أكثر أحقيته أو ويف هذه احلالة  يدعي مستأجر آخر  43، إجيار صحيح و�فذ أي صادر ممن له احلق يف التأجري

لوية املقررة ملستأجر و أما عن أساس حتديد األ 44، لوية على غريه من املستأجرينو يف االنتفاع ابلعني املؤجرة ابأل
لوية ملن كان اترخيه و فتكون األ ، قد اعتد يف ذلك  بثبوت التاريخ على آخر فإن املشرع ومبوجب هذا النص

مكرر من  467وذلك ألنه اشرتط الكتابة والتاريخ الثابت يف إبرام عقد اإلجيار وفقا للمادة  45، الثابت أسبق
سبق يف وضع  لوية مبنو تعتد يف حتديدها لأل 46ىل قبل التعديلأو فقرة  485يف حني كانت املادة  ، القانون املدين
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لوية تكون للمستأجر و وإذا كان للمستأجرين املتزامحني عقود هلا نفس التاريخ فإن األ ، يده على العني دون غش
 ، لوية مطالبة مؤجرهم ابلتعويض مىت كانوا حسين النيةو وجيوز للمستأجرين احملرومني من األ ، الذي حاز األماكن

 أي ال يعلمون بوجود عقود إجيار أخرى على نفس العني. 

 الصورة الثانية: التعرض الصادر عن سلطة إدارية.     

إن تعرض السلطة اإلدارية للمستأجر يف انتفاعه ابلعني املؤجرة إما أن يكون قانونيا إذا استندت يف عملها       
أو ون تعرضا ماد� إذا مل تستند يف عملها إىل حق تدعيه وإما أن يك ، على حق تدعيه كأن تدعي ملكيتها للعني

 47االستيالء عليها.أو استندت يف ذلك إىل ما هلا من حقوق وامتيازات السلطة العامة كقيامها بنزع ملكية العني 

من القانون املدين على أنه: "إذا ترتب على عمل قامت به السلطة اإلدارية  486ولقد نصت املادة       
أو ضى القانون نقص كبري يف االنتفاع ابلعني املؤجرة جاز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ اإلجيار مبقت

إنقاص مثنه وله أن يطالب بتعويضه إذا كان عمل السلطة اإلدارية قد صدر بسبب يكون املؤجر مسؤوال عنه كل 
      مل يوجد اتفاق يقضي خبالف ذلك". هذا ما

 حالتني: يفرق هذا النص بني

 ، ىل هي أن تقوم السلطة اإلدارية بعمل حمض يشكل تعرض للمستأجر يف انتفاعه ابلعنيو احلالة األ     
وعندئذ يكون للمستأجر احلق  ، بسبب قوة قاهرةأو و�خذ هذا التعرض حكم التعرض املادي الصادر من الغري 

 48يوجد اتفاق يقضي خبالف ذلك.إنقاص بدل اإلجيار دون طلب التعويض ما مل أو يف طلب الفسخ 

مما يؤدي  ، أما احلالة الثانية فهي أن تقوم السلطة اإلدارية بعمل يكون املؤجر مسؤول عن سبب صدوره     
كإمهاله إجراء الرتميمات الضرورية الالزمة للمحافظة عليها مما   ، إىل نقص كبري يف انتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة

ويف هذه احلالة حيق للمستأجر مطالبة املؤجر ابلتعويض عن  ، يستدعى ابلسلطة اإلدارية إىل إصدار قرارها ابهلدم
 ما مل يتفق الطرفان مسبقا على خالف ذلك. 49عمل السلطة وعن فسخ العقد

 : اجلزاء املرتتب عن حتقق التعرض الصادر عن الغري.الفرع الثاين     

إذا أخفق املؤجر يف صد تعرض الغري واستحق املتعرض العني املؤجرة مما فوت على املستأجر فرصة       
من القانون املدين  484وهذا ما تنص الفقرة الثانية من املادة  ، االنتفاع هبا وجب عليه ضمان هذا االستحقاق

جاز له طلب  ، جزئياأو ا ترتب على هذه الدعوى حرمان املستأجر من االنتفاع ابلشيء املستأجر كليا "إذ بقوهلا:
وطبقا هلذا النص يثبت للمستأجر احلق يف  ، إنقاص بدل اإلجيار دون اإلخالل حبقه يف التعويض"أو فسخ اإلجيار 

 ).اثلثامع التعويض يف احلالتني( ، )اثنياإنقاص بدل اإلجيار(أو  ، )الأو أن يطلب تبعا للظروف فسخ اإلجيار(
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 ــ الفسخ: الأو 

من القانون املدين حيق للمستأجر أن يطلب فسخ العقد إذا أثبت أن  119طبقا للقواعد العامة يف املادة       
أخل هبذا االنتفاع إخالال يربر معه طلب أو تعرض الغري واستحقاقه للعني املؤجرة قد حرمه من االنتفاع هبا 

ويكون للقاضي سلطة تقديرية يف إجابة  ، علم ابلتعرض عند التعاقد ملا أقدم على إبرام العقد ووأنه ل ، الفسخ
فقد يرفض احلكم ابلفسخ إذا رأى أن اإلخالل مل يبلغ درجة من األمهية ما يربر معه طلب  ، طلب املستأجر

 50ض املؤجرة.ومن األمثلة أن يتقرر حق ارتفاق مبجرى مياه على األر  ، الفسخ

 ــ إنقاص بدل اإلجيار: اثنيا     

إذا رفض القاضي احلكم بفسخ اإلجيار لعدم وجود مربر كاف لطلبه جاز للمستأجر أن يطالب إبنقاص       
 51ويسري من اتريخ حصول هذا اإلخالل. ، بدل اإلجيار بقدر ما اختل من انتفاعه ابلعني املؤجرة

 ــ التعويض: اثلثا    

جيوز له عند االقتضاء أن يطالب ابلتعويض  ، إنقاص بدل اإلجيارأو سواء اختار املستأجر طلب الفسخ       
 عن األضرار اليت حلقت به بسبب إخالل املؤجر ابلتزامه وعدم متكنه من 

 52، إحلاق خسارة بهأو كأن يؤدي استحقاق الغري للعني املؤجرة إىل تفويت كسب على املستأجر   ، دفع التعرض
أما إذا كان  ، ويثبت هلذا األخري احلق يف التعويض بغض النظر عن سوء نية املؤجر أي علمه حبق املتعرض

ففي هذه احلالة يعفى املؤجر  ، املستأجر سيئ النية أي كان عاملا بوجود حق للمتعرض على العني عند التعاقد
  53وال يلتزم ابلتعويض. ، عندئذ من الضمان

 ، يصب يف متكني املستأجر من االنتفاع اهلادئ ابلعني املؤجرةبنوعيه املؤجر بضمان التعرض إن التزام         
وحىت يكتمل هذا االنتفاع يتعني على املؤجر أيضا أن يضمن مجيع العيوب اخلفية اليت قد تطرأ على العني خالل 

 فرتة استعماهلا. 

 ضمـــــان العيـــــوب اخلفيـــــة.: الثاين املبحث

فإىل جانب التزامه بضمان التعرض يلتزم أيضا بضمان  ، طابع مزدوج ويعد التزام املؤجر ابلضمان ذ      
ويقرتب ضمان املؤجر هلذه العيوب بشكل كبري من ضمان البائع  ، العيوب اخلفية اليت قد تظهر يف العني املؤجرة

 54للعيوب اخلفية يف عقد البيع.
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ابستثناء العيوب اليت جرى  ، "يضمن املؤجر للمستأجر نون املدين على أنه:من القا 488تنص املادة       
تنقص من هذا أو كل ما يوجد ابلعني املؤجرة من عيوب حتول دون استعماهلا   ، العرف على التسامح فيها
 ما مل يوجد اتفاق على خالف ذلك. ، االستعمال نقصا حمسوسا

 عهد هبا صراحة.ويكون كذلك مسؤوال عن الصفات اليت ت     

 كان يعلم هبا هذا األخري وقت التعاقد".أو  غري أن املؤجر ال يضمن العيوب اليت أعلم هبا املستأجر      

 "االستعمال"مبصطلح  "االنتفاع"ما ميكن مالحظته يف صياغة هذه املادة أن املشرع قد استبدل مصطلح       
أما يف املوضوع  ، ىل قبل التعديل إىل فقرتنيو كما قسم الفقرة األ  ، متاشيا مع التعديل الذي طرأ على املواد السابقة

 فنرتك مناقشة الفقرة الثانية يف حينها.

مفاد هذا النص أن املؤجر ملزم بضمان كل عيب يوجد يف العني املؤجرة يؤدي إىل حرمان املستأجر من        
يتبني أن أو  ،  يتفق الطرفان على خالف ذلكينقص من هذا االستعمال إنقاصا حمسوسا ما ملأو  ، استعماهلا

فما مفهوم العيب املوجب للضمان؟ وما هي اجلزاءات املرتتبة  ، هذا األخري كان عاملا ابلعيب حني إبرام العقد
 على وجوده؟ 

مث نعرض إىل اجلزاءات  ، ل)أو لإلجابة على هذا السؤال نتطرق إىل مفهوم العيب املوجب للضمان (فرع       
      .ملرتتبة على حتققه (فرع اثن)ا

 ل: مفهوم العيب املوجب للضمان.و الفرع األ

 .مث نعرض إىل شروطه (اثنيا) ، ال)أو لتحديد مفهوم العيب املوجب للضمان نتطرق إىل املقصود به (     

 .ال: املقصود ابلعيب املوجب للضمانأو      

ملحقاهتا أو منها الفطرة السليمة للعني املؤجرة  واآلفة اليت ختل"تلك  يُعرف العيب املوجب للضمان أبنه:      
إذن آفة تلحق ابلعني  وفه 55، تنقص من هذا االنتفاع نقصا معتربا"أو واليت حتول دون االنتفاع ابلعني املؤجرة 

كوجود عيب يف بناء جدران الشقة املؤجرة أدى إىل دخول مياه األمطار فأتلف   ، املؤجرة ال جندها عادة يف مثلها
  56وجود رطوبة زائدة أحلقت ضررا بصحته...إخل.أو  ، أاثث املستأجر

السالفة الذكر يضمن املؤجر كل ما يوجد يف العني املؤجرة من عيوب  488ىل من املادة و طبقا للفقرة األ      
يف   57وخيتلف نص الفقرة الثانية عما كان قبل التعديل ، جرى العرف على التسامح فيهاابستثناء العيوب اليت 

العني من الصفات الضرورية لالنتفاع هبا يف حكم انعدام الصفات اليت تعهد هبا املؤجر  وكونه يعترب أن جمرد خل
د املؤجر صراحًة بوجود صفة فإذا تعه ، وبذلك �خذ حكم العيب اخلفي ختلف الصفة يف العني املؤجرة ، صراحةً 
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مث اتضح فيما بعد عدم وجودها  ، كانت هذه الصفة الزمة لتحقيق االنتفاع ابلعنيأو   ، معينة اشرتطها املستأجر
  ، وعليه فإن اتفاق الطرفني على صفة ما إمنا يدل على أ�ا ضرورية النتفاع املستأجر ، التزم املؤجر بضما�ا

إذن فالتزام املؤجر ابلضمان يكمن  58، كاشرتاط هذا األخري لوجود أجهزة التدفئة يف العني مث يتبني عدم وجودها
يف مطابقة العني املؤجرة التفاق الطرفني على اعتبار أن املستأجر غري ملزم بقبول عني ختتلف عن تلك املتفق 

 59عليها يف العقد.

ذلك أن املؤجر  ، اإلجيار خيتلف عن ضمان العيب يف عقد البيع يالحظ أن ضمان العيب يف عقد      
فضال عن ضمانه للعيب  ، يضمن العيب اخلفي الذي يطرأ خالل سر�ن عقد اإلجيار لكونه من العقود الزمنية

نه بينما ُيشرتط يف العيب الذي يضم ، إذ ال ُيشرتط ِقَدم العيب ، الذي كان موجودا ابلعني املؤجرة قبل التعاقد
  60أي كان موجودا يف املبيع قبل التسليم. ، البائع يف عقد البيع أن يكون قدميا

 61، وللتدقيق أكثر يف املقصود ابلعيب املوجب للضمان البد من التفريق بينه وبني املواضيع اليت تشاهبه      
وجود صفة جوهرية يف العني واملقصود به يف هذا الصدد أن يعتقد املستأجر من وجهة نظره  ، ومنها عيب الغلط

آفة طارئة على  وأما العيب املوجب للضمان ــ كما رأينا ـــ فه ، املؤجرة يف حني أ�ا غري موجودة يف واقع األمر
وعليه فإن عدم وجود الصفة اليت توهم املستأجر وجودها ال يعد عيبا خفيا موجبا  ، العني ختالف فطرهتا السليمة

ويف سياق هذا  ، إمنا يعد عيبا يعرتي رضا هذا األخري وُتطَبق عليه النصوص الواردة بشأن عيوب الرضا ، للضمان
التمييز جند أن حق املستأجر الذي وقع يف الغلط يقتصر على طلب إبطال العقد دون ابقي احلقوق األخرى اليت 

 62اص بدل اإلجيار مع التعويض.إنقأو  ، تثبت له يف حال حتقق العيب املوجب للضمان وهي فسخ العقد

إذ يرى  ، كما جيدر التفريق بني العيب املوجب للضمان وبني صور التعرض املادي الصادر عن الغري     
الغري  وعلى أساس أن مصدره ه 63بعض الفقهاء أن هذا التعرض يعد عيبا خفيا بينما يرى آخرون خبالف ذلك

 64لك فإن املؤجر ال يلتزم بضمانه يف حني يضمن العيب اخلفي.ولذ ، وليس آفة طارئة على العني املؤجرة

 اثنيا: شروط العيب املوجب للضمان:    

 يشرتط يف العيب املوجب للضمان ثالث شروط هي:     

 _ أن يكون العيب خفيا.أ

بنفسه عند فحصه للعني املؤجرة بعناية الرجل  يكون العيب خفيا إذا مل يستطع املستأجر أن يتبينه     
فإذا  65، تعمد إخفائه غشا منهأو كان إبمكانه ذلك غري أن املؤجر أكد له خلوها من هذا العيب أو   ، العادي

تبني للمستأجر العيب ومل يعرتض عليه ُعَد قابال له ضمنيا إال إذا ثبت غش املؤجر فعندئذ يلتزم هذا األخري 
   67جهله به على التزامه ابلضمان.أو سوء نية املؤجر أي علمه ابلعيب أو ذا وال يؤثر حسن ه 66، بضمانه
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 _ أن يكون العيب مؤثرا.ب

 ، املذكورة سالفا يشرتط يف العيب املوجب للضمان أن يكون مؤثرا 488ىل من املادة و طبقا للفقرة األ      
ومثال ذلك وجود  ، ينقص من هذا االستعمال نقصا حمسوساأو أبن حيرم املستأجر من استعمال العني املؤجرة 

  68.فساد املرافق األساسية للمنزل املؤجر كاملصعد...اخلأو  ، نوع من احلشائش ابألرض املؤجرة حتول دون زراعتها

ني إىل طبيعة العأو  ، ويُنَظر إىل أتثري العيب من عدمه ابلرجوع إىل اتفاق الطرفني على وجه االنتفاع      
وعليه ال يضمن املؤجر للعيوب غري املؤثرة على هذا  ، املؤجرة والغرض الذي أعدت من أجله إذا مل يوجد اتفاق

كما ال يضمن العيوب اليت   ، كوجود حشرات كثرية يف األرض املؤجرة لكنها ال تؤثر يف إنتاجها الفالحي  ، النحو
  69.جرى العرف على التسامح فيها

فوجود احلشرات  ، فإن أتثري العيب يٌعد مسألة نسبية ختتلف ابختالف الظروف واألحوالوعلى العموم       
وقد ال يكون كذلك إذا كان يف منطقة  ، يف املنزل املؤجر مثال قد يعد عيبا مؤثرا إذا كان يف منطقة سكنية راقية

هبا يف حال خلوها من صفة تعهد هبا أما عن أتثري العيب على استعمال العني املؤجرة واالنتفاع  70، �ئية وفقرية
 املؤجر صراحًة فال داعي للبحث فيه ألن جمرد غياب الصفة جيعل منه عيبا مؤثرا.

 _ أن ال يكون املستأجر عاملا ابلعيب. ج

يشرتط يف العيب املوجب للضمان أن ال يكون  71السالفة الذكر 488طبقا للفقرة الثالثة من املادة       
ذلك أن علمه ابلعيب دون  72، وقت تسليم العني املؤجرةأو املستأجر عاملا بوجوده سواء وقت إبرام العقد 

إال أنه إذا  ، اعرتاض إمنا يدل على ارتضائه للعني على الرغم من كو�ا معيبة مما يعد نزوال عن حقه يف الضمان
أُخِطر بذلك بعد تسلمه للعني املؤجرة فإن حقه يف الضمان يبقى اثبتا له بشرط أو جود العيب علم املستأجر بو 

 73مبادرته ابلرجوع على املؤجر.

إذا أراد -وإذا ادعى املستأجر جهله بوجود العيب الذي شاب العني املؤجرة وقت التعاقد فعلى املؤجر        
يثبت أن هذا األخري كان عاملا به أو إبخطار املستأجر ابلعيب  أن يثبت قيامه -التخلص من التزامه ابلضمان

  74ويتم اإلثبات بكافة الطرق لكون هذا اإلخطار واقعة مادية. ، بوسيلة أخرى

 ، بسبب ادعائه بذلكأو من جانب آخر ال يُعفى املؤجر من التزامه ابلضمان بسبب جهله لوجود العيب       
من القانون  489رار اليت أصابت املستأجر بسببه طبقا للفقرة الثانية من املادة إمنا يٌعفى فقط من تعويض األض

 املدين.

     



 

 
 36 

 الفرع الثاين: اجلزاء املرتتب على حتقق العيب املوجب للضمان.

جيوز  ، "إذا وجد ابلعني املؤجرة عيب يتحقق معه الضمان من القانون املدين على أنه: 489تنص املادة      
أو كذلك أن يطلب إصالح العيب  إنقاص بدل اإلجيار ولهأو للمستأجر حسب احلالة أن يطلب فسخ اإلجيار 

 إبصالحه على نفقة املؤجر إذا كان اإلصالح ال يشكل نفقة ابهظة على املؤجر. وأن يقوم ه

 جيهل وجود العيب". فإذا حلق املستأجر ضرر من العيب التزم املؤجر بتعويضه ما مل يثبت أنه كان     

الفسخ  ، ال)أو ( إنقاص بدل اإلجيارأو التنفيذ العيين  حق املستأجر يفيرتتب على ثبوت العيب اخلفي       
 والتعويض (اثنيا).

 إنقاص بدل اإلجيار.أو ال: التنفيذ العيين أو      

 املطالبة إبنقاص بدل اإلجيار (ب). أو  ، قد يفضل املستأجر املطالبة ابلتنفيذ العيين لاللتزام ابلضمان (أ)     

 أ ـــ التنفيذ العيين. 

وذلك مبطالبة املؤجر  ، من القانون املدين ميكن للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيين 119تطبيقا للمادة       
وجيب على املستأجر إخطار املؤجر بوجود  75، استبدال الشيء املعيب بشيء آخر سليمأو إبصالح العيب 

فإذا مل يقم هبذا اإلخطار كان خمطئا وحتمل تبعة  76، من القانون املدين 497العيب فور اكتشافه وفقا للمادة 
إعالم املؤجر ابلعيب فال يعد املستأجر مقصرا إذا ثبت أن املؤجر   وغري أنه إذا كان هدف اإلخطار ه ، تقصريه

كما ميكن للمستأجر أن يقوم شخصيا إبصالح العيب على نفقة املؤجر بشرط أن  77، العيبكان يعلم بوجود 
   78.تهامع قيمأو ال تكون نفقات هذا اإلصالح ابهظة ال تتناسب مع حجم استفادة املؤجر من العني 

ويف  ، تسليميالحظ أن التزام املؤجر أبعمال الصيانة خيتلط ابلتزامه بضمان العيب اخلفي إذا كان الحق لل
السالفة الذكر على شرط التناسب بني نفقات الرتميم وبدل  489ىل من املادة و هذا الشأن تنص الفقرة األ

القيام إبصالحه بنفسه على نفقة املؤجر بشرط أن أو إذ منحت للمستأجر احلق يف طلب إصالح العيب  ، اإلجيار
 ال يكلف هذا اإلصالح نفقات ابهظة.

 ، الفقرة على التنفيذ العيين لاللتزام ابلصيانة ولاللتزام بضمان العيب اخلفي على حد سواء يطبق نص هذه      
ومل ميَكن  ، إذ مل يُلزم املؤجر ابإلصالح ، 481وبذلك نفهم اجتاه املشرع يف تعديله للفقرة الثانية من املادة 

 79لنصوص.املستأجر من القيام به على نفقة املؤجر حىت يكون هناك انسجاما يف ا
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 ب ـــ إنقاص بدل اإلجيار.     

 ، قد يفضل املستأجر البقاء يف العني املؤجرة واالستمرار يف االنتفاع هبا على الرغم من العيب الذي يعرتيها     
على اعتبار أن  80، وعندئذ يلجأ إىل طلب اإلنقاص يف بدل اإلجيار ابلقدر الذي نقص من انتفاعه ابلعني

إذ يقابل كل نقص يف املنفعة نقص يف  ، للبدل مرهون بتمكني املستأجر من حقه يف االنتفاع استيفاء املؤجر
 81البدل.

 ، وحيكم القاضي ابإلنقاص يف البدل من اتريخ حصول النقص يف االنتفاع ابلعني املؤجرة بسبب العيب      
أما إذا استجد العيب  ، من هذا التاريخغري أنه إذا كان العيب موجود من اتريخ إبرام العقد فإن اإلنقاص يسري 

 82يف وقت الحق للتعاقد فإن اإلنقاص يف بدل اإلجيار يسري من الوقت الذي طرأ فيه هذا العيب.

 اثنيا: فسخ العقد والتعويض.

 (ب). ضمع حقه يف التعوي ، إذا حتقق العيب املوجب للضمان جاز للمستأجر أن يطالب بفسخ العقد (أ)     

 ـــ فسخ العقد.أ      

جيوز للمستأجر أن يطلب فسخ عقد اإلجيار لتحقق العيب اخلفي يف العني املؤجرة مىت كان التنفيذ العيين       
، وعلى القاضي يف هذه احلالة أن يستجيب لطلبه ، رفض املؤجر القيام به بسبب نفقاته الباهظةأو  ، غري ممكن

منح مهلة للمؤجر من أجل إصالح العيب إذا أو  ، احلكم ابلفسخ كما يكون هلذا األخري سلطة تقديرية يف  83
فضال عن ذلك ميكنه أن حيكم إبنقاص  ، طلب املستأجر الفسخ رغم أن التنفيذ العيين ممكن وغري مرهق للمؤجر

 84بدل اإلجيار إذا رأى أن النقص يف االنتفاع مل يكن كبريا ابلقدر الذي يربر جلوء املستأجر إىل طلب الفسخ.

 ب ـــ التعويض.      

السالفة الذكر حيق للمستأجر أن يرجع على املؤجر ابلتعويض جراء  489طبقا للفقرة الثانية من املادة       
فإذا كان هذا األخري عاملا بوجود العيب التزم بتعويض املنفعة اليت ُحرِم منها  ، حتقق العيب اخلفي يف العني املؤجرة

إصابته أو  ، كتلف ممتلكاته املوجودة داخل العني املؤجرة  ، مالهأو وتعويض كل ضرر حلق بشخصه  ، املستأجر
ويقع على املؤجر إذا أراد التخلص من التعويض أن يثبت أنه كان جيهل وجود هذا  ، من يقيم معه مبرضأو  وه

 العيب.
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 اخلـــــامتـــــــة

ومع هذا التزايد اتسعت رقعة الصراعات  ، أن احلاجة إىل إبرام عقد اإلجيار يف تزايد مستمر ويف اخلتام نقول     
لذا ألزم  ، االلتزامات املفروضة على كل منهما بشأنختالالت البني طرفيه بسبب التضارب يف املصاحل وحدوث ا

إىل حتقيق نوع من التوازن  منهوسعياً  ، الكامل ابلعني املؤجرةو املشرع املؤجر أبن يضمن للمستأجر االنتفاع اهلادئ 
ولقد توقفنا  ، ُمعدًال لبعض نصوص القانون املدين وُملغيا ألخرى 07/05فقد تدخل بسن القانون رقم  العقديف 

إىل ما  خنلص من خالل معاجلتنا للموضوعو  ، غري املعدلةأو عند مجيع املواد املنظمة هلذا االلتزام سواء املعدلة 
 يلي:

 ، التعرض"مبصطلح " "احليلولة دون انتفاع املستأجر "كل ما من شأنه قد غري مسمىيالحظ أن التعديل      
 "االنتفاع"استبدل مصطلح  كما ، "خيل"من هذا االنتفاع بدال من مصطلح  ينقص"كما استعمل مصطلح "

وإن كان استبدال املشرع للمصطلحات  ، ابقي املوادمتاشيا مع التعديل الذي طرأ على  "االستعمال"مبصطلح 
 .قبل التعديل للنصوصيل و أتأو إال أن أمهيته تكمن يف تبديد كل غموض  ، اثنو� ويبد

فجعل هذا  اةاو املسجعل املشرع التعرض الصادر من املؤجر والتعرض الصادر من اتبعيه على قدم  لقد     
وما ٌيستنتج أن املشرع قد وسع من دائرة أتباع املؤجر  ، التعرض األخري مبثابة التعرض الشخصي الصادر من املؤجر

 فاألتباع" تشمل املأمورين وغريهم. "اتبعيه"مبصطلح "مأموريه" خاصة مع استبداله ملصطلح 

جرة تشكل تعرضاً للمستأجر يف االنتفاع لذا نقرتح أن إن أعمال التحسينات اليت يقوم هبا املؤجر يف العني املؤ      
 ال يسمح هبا املشرع ما مل تكن ضرورية ومستعجلة.

إنقاص بدل اإلجيار إذا بلغ أو كان يُفضل اإلبقاء على النص الذي مينح للمستأجر احلق يف طلب الفسخ      
ا النص غري مربر لكون أن البدل يقابله املنفعة فإلغاء هذ ، التعرض املادي حد حرمانه من االنتفاع ابلعني املؤجرة

 مل يكن له دخل يف التعرض.و وعليه يتحمل  املؤجر املسؤولية حىت ل ، وكلما نقصت املنفعة نقص البدل
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 اهلوامش:

 ، لبنان ، منشورات احلليب احلقوقية ، اإلجيار) ، "الضمان" التأمني ، (البيع ، 2ط ، العقود املسماة ، القانون املدين ، حممد حسن قاسم -1
 .851ـ850ص ، 2013

 ، جسور للنشر والتوزيع ، 1ط ، )07/05الوجيز يف شرح عقد اإلجيار يف القانون املدين وفق أحدث النصوص املعدلة له (ق  ، هالل شعوة -2
 .116ص ، 2010 ، اجلزائر

ه أن حيول دون انتفاع املستأجر ابلعني املؤجرة وال جيوز له أن حيدث كان نص الفقرة كما يلي: "على املؤجر أن ميتنع عن كل ما من شأن -3
 مبلحقاهتا أي تغيري خيل هبذا االنتفاع".أو  ، هبا

 .117ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -4
 ، منشورات احلليب احلقوقية ، عقد اإلجيار) ، عقد التأمني ، املقايضةو (عقدي البيع  ، 1ط ، شرح العقود املسماة ، حممد حسني منصور -5

 .443ص ، 2010 ، بريوت لبنان
 ، د.س.ن ، بريوت لبنان ، دار إحياء الرتاث العريب ، د.ط ، اإلجيار والعارية ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، عبد الرزاق أمحد السنهوري -6

 .302ص

 ، 1جامعة اجلزائر ، كلية احلقوق  ، لى طلبة السنة الثالثةألقيت ع ، 07/05حماضرات يف عقد اإلجيار وفقا للقانون  ، حممدي فريدة -7
 .54ص ، 2008/2009

 .234ص ، 2013 ، مصر ، د.د.ن ، 3ط ، عقد اإلجيار يف القانون املدين وقوانني إجيار األماكن املبنية ، أمحد شرف الدين -8
منشورات احلليب  ، 1ط ، التأمني) ، اإلجيار ، املقايضة ، (البيع ، العقود املسماة ، شرح أحكام القانون املدين ، السعود ورمضان حممد أب -9

 .855ص ، 2010 ، بريوت لبنان ، احلقوقية
 انتهاك حرمة منزل. وفضال عن كون هذا التصرف تعرضا فإنه يشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوابت وه -10
 .444ص ، املرجع السابق ، حممد حسني منصور -11
 .158ـ 157ص ، 2008 ، اإلسكندرية مصر ، منشأة املعارف ، طبعة جديدة ، عقد اإلجيار ، مسري تناغو -12
 .119ص  ، املرجع السابق ، هالل شعوة -13
بل ميتد هذا الضمان  ، من مأموريهأو "وال يقتصر ضمان املؤجر على األعمال اليت تصدر منه  :كان نص هذه الفقرة قبل التعديل كما يلي -14

 من أي شخص تلقى احلق عن املؤجر".أو تعرض مبين على سبب قانوين يصدر من مستأجر آخر أو إىل كل إضرار 
كل من ينوب عنه يف تنفيذ عقد اإلجيار كويل املؤجر أو  أتباع املؤجر هم كل شخص غري أجنيب جتمعه ابملؤجر عالقة جتعله يعمل حتت إمرته  -15

 ).119ص  ، املرجع السابق ، وصيه.( هالل شعوةأو 
 .854ـ 853ص ، املرجع السابق ، سن قاسمحممد ح -16
 .306ـ 305ص ، املرجع السابق ، عبد الرزاق أمحد السنهوري -17
 .120ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -18
 .55ص ، املرجع السابق ، حممدي فريدة -19
 .173ص ، 2004  ، اإلسكندرية مصر ، منشأة املعارف ، أحكام عقد اإلجيار ، عبد احلميد الشواريب -20
 .179ـ 178ص ، املرجع السابق ، ف الدينأمحد شر  -21
م وميكنه تنص هذه املادة على أنه: " إذا التزم املدين ابالمتناع عن عمل وأخل هبذا االلتزام جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع خمالفا لاللتزا -22

 أن حيصل من القضاء على ترخيص للقيام هبذه اإلزالة على نفقة املدين".
 .861ص ، املرجع السابق ، حممد حسن قاسم -23
 ، مصر ، دار أفاق العلم للنشر والتوزيع ، 3ط ، جه الفسخ واإلخالء يف عقد اإلجيار اخلاضع للقانون املدينأو  ، جمدي أمحد عزام -24

 .302ص ، 2010
 .121ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -25
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 .870ص ، املرجع السابق ، السعود ورمضان حممد أب -26
 .302ص ، رجع السابقامل ، جمدي أمحد عزام -27
 .102ص  ، 2001/2002 ، كلية احلقوق جامعة اجلزائر  ، مذكرة ماجستري ، التزامات املؤجر ، عكاكة فاطمة الزهراء -28
 .169ص ، املرجع السابق ، مسري تناغو -29
 .862ص ، املرجع السابق ، حممد حسن قاسم -30
 .302ص ، املرجع السابق ، جمدي أمحد عزام -31
 .55ص ، املرجع السابق ، حممدي فريدة -32
  .1993سنة  ، العدد الثالث ، قرار ، جملة احملكمة العليا -33
 .54ص ، املرجع السابق ، حممدي فريدة -34
 .123ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -35
 .125ـ 124ص  ، املرجع السابق ، هالل شعوة -36
 .854ص ، املرجع السابق ، حممد حسن قاسم -37
 .195ـ 194ص ، املرجع السابق ، عبد احلميد الشواريب -38
ة كان نص هذه الفقرة كما يلي: "غري أنه إذا كان التعرض الواقع فعال قد بلغ من اخلطورة حبيث حيرم املستأجر من االنتفاع ابلعني املؤجر  -39

 إنقاص مثنه".أو فلهذا األخري حسب الظروف أن يطلب فسخ عقد اإلجيار 
 .128ـ  127ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -40
 .208ص ، املرجع السابق ، عبد احلميد الشواريب -41
 . 129ـ  128ص ، املرجع نفسه ، هالل شعوة -42
 .192ص ، املرجع السابق ، أمحد شرف الدين -43
 .130ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -44
أما الدكتورة  ، الشكلية يف عقود اإلجيارتعزيز  ولوية هو يرى األستاذ هالل شعوة أن هدف املشرع من وراء اعتداده بثبوت التاريخ لتحديد األ -45

وتفادي الغش والتواطؤ لإلضرار حبقوق الغري فإذا حتقق  ، علم الغري ابلعقد وقت نشوئه وحممدي فريدة فرتى أن الغاية من ثبوت التاريخ ه
 الغش والتواطؤ فاملفروض عدم االعتداد بثبوت التاريخ.

 لوية ملن سبق منهم إىل وضع يده عليها دون غش".و ستأجرون لعني واحدة أعطيت األ"إذا تعدد امل كان نص هذه الفقرة كما يلي: -46
 .217ص ، املرجع السابق ، عبد احلميد الشواريب -47
 .58ص ، املرجع السابق ، حممدي فريدة -48
 .133ص  ، املرجع السابق ، هالل شعوة -49
 .200ص  ، املرجع السابق ، عبد احلميد الشواريب -50
 .359ص  ، املرجع السابق ، السنهوريعبد الرزاق أمحد  -51
 .200ص  ، املرجع السابق ، عبد احلميد الشواريب -52
 .360ـ 359ص  ، املرجع السابق ، عبد الرزاق أمحد السنهوري -53

54- FRANCOIS COLLART, F, DUTILLEUL, PH, Contrats civils et commerciaux, Editions Dalloz, paris, 
1996, p 394.  

 .135ص ، جع السابقاملر  ، هالل شعوة -55
 .890ص ، املرجع السابق ، حممد حسن قاسم -56
خلوها من صفات أو يكون مسؤوال عن عدم وجود الصفات اليت تعهد هبا صراحة و كان نص هذه الفقرة قبل التعديل كما يلي: ".... -57

 ......". ، ضرورية لإلنتفاع هبا
 .59ص ، املرجع السابق ، حممدي فريدة -58
 .212ص ، 2007 ، لبنان ، منشورات احلليب احلقوقية ، 6ج  ، دراسة مقارنة ،  شرح القانون املدينالكامل يف ، موريس خنلة -59
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 .229ص ، 2002 ، مصر ، د.د.ن ، 1ط ، املوجز يف أحكام اإلجيار ، مصطفى حممد اجلمال -60
أو الفساد الذي يطرأ على العني املؤجرة أبسباب خمتلفة تستدعي تدخل املؤجر ابإلصالح أو قد خيتلط العيب املوجب للضمان ابلتلف  -61

فضال  ، الفساد قد يكون نتيجة الستعمال هذه العني وتعرضها املستمر للعوامل اخلارجية كالظروف املناخية الشديدةأو فالتلف  ، الرتميم
ؤجرة موجب للضمان كتسرب مياه األمطار جراء عيب يف البناء.( هالل كما قد يكون سببه وجود عيب خفي ابلعني امل  ، عن قدمها

 ).138ـ 137ص ، املرجع السابق ، شعوة
 .206ـ  205ص  ، املرجع السابق ، أمحد شرف الدين -62
 يؤيد األستاذ هالل شعوة هذا الرأي نظرا لعدم توفر شروط العيب اخلفي يف التعرض املادي الصادر عن الغري. -63

 .138ـ 137ص ، رجع السابقامل ، هالل شعوة -64
املركز القومي لإلصدارات  ، د.ط ، املوجز يف حقوق والتزامات املؤجر واملستأجر وفقا ألحكام القواعد العامة ، مهدي كامل اخلطيب -65

 .19ص ، د.س.ن ، املنيا مصر ، دار األلفي لتوزيع الكتب القانونية ، القانونية
 .59ص ، املرجع السابق ، حممدي فريدة -66
 .482ص ، 2007 ، لبنان ، منشورات زين احلقوقية ، 1ج ، الوكالة) ، اإلجيار ، العقود املسماة (البيع ، القانون املدين ، أسعد د�ب -67
 .891ص ، املرجع السابق ، حممد حسن قاسم -68
 .138ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -69
 .174ص ، 2011 ، بريوت لبنان ، منشورات زين احلقوقية ، 1ط  ،التوازن القانوين يف العالقة اإلجيارية ، جواد كاظم جواد مسيسم -70
فإذا   ، ال يتوافق رأي الدكتورة حممدي فريدة مع حكم هذه الفقرة على اعتبار أن املؤجر ملزم بتسليم العني املؤجرة يف حالة تصلح لالستعمال -71

 .)60ص ، املرجع السابق ، نا له.( د. حممدي فريدةكان للعيب أتثري حبيث ينقص من هذا االستعمال وجب على املؤجر أن يبقى ضام
 .203ص ، املرجع السابق ، مسري تناغو -72
 .139ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -73
 .208ص ، املرجع السابق ، أمحد شرف الدين -74
 .210ص ، املرجع السابق ، أمحد شرف الدين -75
املؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن حتتاج العني املؤجرة إىل ترميمات  ، تنص هذه املادة على أنه: "جيب على املستأجر أن خيرب فورا -76

 اإلضرار هبا".أو  ، يتعدى الغري ابلتعرضأو  ، يقع اغتصاب عليهاأو يظهر عيب فيها أو مستعجلة 
 .234ص ، املرجع السابق ، عبد احلميد الشواريب -77
 .60ص ، املرجع السابق ، حممدي فريدة -78
 .65ص ، سابقاملرجع ال ، حممدي فريدة -79
 .141ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -80
 .311ص ، املرجع السابق ، جمدي أمحد عزام -81
 .895ص ، املرجع السابق ، حممد حسن قاسم -82
 .142ص ، املرجع السابق ، هالل شعوة -83
 .61ص ، املرجع السابق ، حممدي فريدة -84
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 احلضريةالتشريعات واملعايري التخطيطية يف احلفاظ على بيئة الطفل 
 

 برج بوعريريج -البشري اإلبراهيميحممد جامعة-األستاذ: بلميلود حممد األمني

 

 :ملخص

فلم تقتصر هذه القوانني  ، ثل التشريعات والقوانني أمهية ابلغة يف ضبط العملية التخطيطية والتصميميةمت
ما  وكلّ ، أي املدينة ، بل مشلت تنظيم عالقة اإلنسان ابلبيئة احمليطة به طعلى تنظيم عالقة اإلنسان ابإلنسان فق

 ، كانت هذه القوانني �بعة من البيئة احمللية كان االنسجام متوافقا مع املتطلبات وردود األفعال لذلك اجملتمع
 ، ليةاحملبعض القوانني الغري فالقوانني التخطيطية يف املدن العربية املعاصرة عانت من عملية االسترياد واالستنساخ ل

وظهور العديد من  ، ا أدى إىل انعكاسه بصورة سلبية يف بيئتنا احلضريةممّ  ، بسبب التبين للفكر والثقافة الغربية
 .املشاكل يف مدننا بسبب القصور الكبري يف تطبيق املعايري التخطيطية املناسبة وسيطرة اآللة يف كل شيء

لعوامل  إذ أصبحت املدينة املركز الرئيسيّ  ، مشكلة التلوث البيئي يف مقدمة املشاكل احلضرية وتعدّ 
قات فراغهم يقضونه أو معظم  ابعتبار أنّ  ، ىلو مما أصبح هذا يهدد صحة أطفالنا ابلدرجة األ ، التلوث ومصادره

 ثة أصبحت وجهتهم. هذه املساحات امللوّ  وأنّ  ، ابخلارج

بسبب القصور الكبري للمعايري التخطيطية  ، غرار هذه الدول تعاين مشاكل بيئية متعددةواجلزائر على 
وذلك ملا  ، رة يف مستوى حتضر الدولة املؤثّ مة للعمران تعترب من األدوات األساسيّ لذا فالتشريعات املنظّ  ، املناسبة

 حيقق األغراض التنموية املختلفة. ومبا  ، تفرضه من ضوابط ومعايري هتدف إىل االرتقاء ابملستوى العمراين

 وول ، الواجبات العمرانيةو من هنا فالعمران احلقيقي يبدأ من فكر اإلنسان وتنمية وعيه بقيم احلقوق 
 فُقدت هذه األحكام واملبادئ أصبحت مهمة العمران من مفاسد األرض وجلب الظلم وانتهاك حقوق األفراد.

 ة اإلجابة عن األسئلة التالية:من خالل هذه الورقة البحثيّ  لاو حن ، من هذا املنطلق

 ما أثر القوانني والتشريعات على شكل العمران يف اجلزائر؟  -

 يف اجلزائر؟  ماهي أهم املعايري التخطيطية احلديثة يف احلفاظ على بيئة املدن -
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 التخطيطات؟؟وهل يراعى حق الطفل يف هذه  وما أثر ذلك يف عملية التخطيط احلضري -

Legislations and planningsfor  Protecting  children 's Environment 

Summary: 

       Legislations and laws are very important in controlling the process of development and planning. 
These laws are not limited toorganize  the relationship between people ,but moreover they  set a good 
basis between people and  their environment. 

        When the laws are taken from children' s environment, they take people 's needs into 
consideration.  The Arabs quit their architectural style and tried to import every western laws even 
more in the art of development. 

So  many problems have appeared in our new cities as a result of the deficiencies of applying the exact 
criteria of good building and also the coming of machines. 

       Today environmental Pollution  has become one of the nation’s chief worries due to the rapid 
expanding of  economic development. 

        Pollution threats our children 's health because they spend most of their spare time outside; I 
mean at this polluted green spaces. 

         As other countries, Algeria suffers from different environmental problems because of the lack  of 
applying the international criteria of planning and building. The laws of development are the most 
influential power in the civilization of towns. 

        We should rise people' s awareness of their rights and duties towards the urban planning in order 
to avoid oppressions and human rights abuses. 

 

        In this research , we are going to answer some questions about children 's towns. 

1- To what extent do the laws influence the style of our buildings in Algeria ? 

2- What are the most important criteria for protecting the new towns ? 

3- Do the government take  children 's needs  into consideration when they plan towns ? 

التهيئة  ، التسيري العمراين ، التعمري ، املخطط العمراين ، التهيئة العمرانية ، العمراينالتخطيط الكلمات املفتاحية: 

 والتعمري.

 :مقدمة

وتنظيم عالقة اإلنسان  ، متثل التشريعات واملعايري أمهية ابلغة يف ضبط العملية التخطيطية والتصميمية
وقد ظهر هذا  ، سن البيئة اليت يعيش فيها ويعمل فيهاببيئته املكانية وكيفية تعامله مع حميطه مبا خيدمه ذاتيا وحي
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بينما  ، ت احتياجات ساكنيها ومتطلباهتملبّ  ، فظهرت متزنة متجانسة تكوينيا ، التأثري واضحا يف املدن القدمية
وإذا كانت  ، تعاين املدن اجلديدة مشاكل بيئية متعددة بسبب القصور الكبري يف تطبيق املعايري التخطيطية املناسبة

إجياد حلول ملشاكل التلوث البيئي مبختلف أنواعه اليت  لاو حنفنحن  ، دول العامل تسعى إلقامة مدن صديقة للطفل
تعترب من األدوات  ، لذا فالتشريعات املنظمة للعمران كما يطلق عليها البعض يف وقتنا احلاضر ، تصيب مدننا

ك ملا تفرضه من ضوابط ومعايري هتدف إىل االرتقاء ابملستوى وذل ، األساسية املؤثرة يف مستوى حتضر الدول
فالعمران احلقيقي يبدأ من فكر اإلنسان وتنمية وعيه بقيم احلقوق  ، ومبا حيقق األغراض التنموية املختلفة ، العمراين

وجلب صبحت مهمة العمران من مفاسد األرض أل فُقدت هذه األحكام واملبادئ وول ، الواجبات العمرانيةو 
 الظلم وانتهاك حقوق األفراد.

 :مفاهيم حول البحث

وهذا  ، أي إنتاج األراضي املعمرة وغري املعمرة ، يقصد به تلك األرضي واملساحات املبنية وغري املبنية التعمري:-

 1وذلك بتوزيعها حسب اختصاصات األنشطة املقامة عليها. ، من أجل ترشيد استهالكها وحسن استغالهلا

أيضا عملية  ووه ، أطراف املدينة وعملية استغالل العقار احلضري بطريقة مستمرة حن ووه العمراين: التوسع-

 2رأسيا.أو سواء كان أفقيا  ، خارج املدينة وزحف النسيج حن

 ووتوجيهه حن ، التحكم يف التوسع اجملايل داخل املدن التاو حميعترب التسيري العمراين  التسيري العمراين:-

وتشرف اجلماعات احمللية واهليئات املتخصصة على ذلك عن طريق  ، العمرانية واملعمارية والتهيئة املسطرةاألهداف 
 3أدوات التهيئة والتعمري.

أو  ، القراراتأو سواء بواسطة األفكار  ، هي نوع من أساليب وتقنيات التدخل املباشر التهيئة والتعمري: -

 ، لتحسني ظروف املعيشة يف املستوطنات البشرية ، ذ واالجناز والتنظيمبواسطة وسائل الدراسات ووسائل التنفي
 4الوطين.أو اإلقليمي أو سواء على املستوى احمللي 

كل األراضي الواقعة يف القطاعات املعمرة والقابلة للتعمري حسب أدوات التهيئة  وه العقار احلضري: -

 5والتعمري.
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 ل: التخطيط العمراين.و املبحث األ -

 ل: مفهوم التخطيط العمراين.و املطلب األ-

من خالل حتديد املناطق  ، رسم الصورة املستقبلية لشكل وحجم املدينة وه تعريف التخطيط العمراين: -

ومبا يتالءم  ، أفقيا )أو واألسلوب األمثل لنموها ( عمود�  ، املالئمة لقيام مدن جديدة وتوسع املدن القائمة
واليت يرتتب  ، ومعاجلة مشكالت املدن احلالية ، والعناصر الطبيعية واملتغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

. فالتخطيط 6ويتم ذلك من خالل رسم اخلرائط والتصاميم الالزمة ، عليها تغيري يف استعماالت األرض القائمة
املدينة  ومن أجل توجيه من ، ت طبيعية واجتماعية واقتصادية وهندسيةعلم واسع جيمع بني عدة متغريا ، احلضري

 7ويوفر هلم متطلبات احلياة احلضرية الصحية واآلمنة. ، ومعاجلة مشكالهتا مبا خيدم سكا�ا

ضاع أكثر أو ضاع القائمة إىل و نقل اجملتمع من األ وه ، فغاية التخطيط احلضري وفقا ملفهومه الشامل
لتحقيق تلك  ، وذلك عن طريق استغالل كافة املوارد واإلمكا�ت املتاحة ، أهداف حمددة لتحقيق ، تقدما

 8.األهداف وحل املشكالت العمرانية يف البيئات احلضرية املختلفة

 .مبادئ وأسس التخطيط العمراين املطلب الثاين:-

تستند إىل مبادئ  عملية القيام ابلتنمية العمرانية والوصول إىل بيئة حضرية متكاملة العناصر جيب أنّ  إنّ 
ق األهداف املرجوة مستقبال وأهم اخلصائص الواجب يمية لتحقتتناسب مع حجم التنّ  ، وأسس علمية وواقعية

  ، والثقافية والنفسية من جهة أخرى ، جهة مراعاة اجلوانب االقتصادية والسكانية واالجتماعية من -:9مراعاهتا هي
 يربط بني اجلوانب املعمارية والسلوكية.  وفه ، كمكو�ت أساسية يف املخططات اليت توضع للبيئة احلضرية

 .التعامل مع اخلصائص الطبيعية واملواقع اجلغرافية للمناطق احلضرية -

 ا وعناصرها مع بعضها.معاجلة املنطقة احلضرية كوحدة مرتابطة يف مجيع مكو�هت -

يتعامل مع بيئة غري متجانسة  وفه ، النشاط البشريو فالتخطيط احلضري يراعي اخلصائص الطبيعية 
وهذا ما جيب مراعاته لتحقيق التوازن  ، اجتماعيا لوجود فوارق بني السكان يف العادات والتقاليد والثقافة والدين

من  ، حتقيق التوازن اإلقليمي بني مجيع املناطق احلضريةو  ، ماعييف املناطق احلضرية مبا حيقق التجانس االجت
 10.اخلدمات واالستثمارات دون حصرها يف مكان واحد
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 .التخطيط العمراينوأنواع أهداف املطلب الثالث:  -

مل يعد التخطيط احلضري قاصرا على عملية توجيه توسع  : أهداف التخطيط العمراين:لو الفرع األ -

بل أصبحت تستند ختطيط الكثافة السكانية وتوزيعها وتنظيم املرافق واخلدمات  ، املناطق املالئمة للنمو واملدن حن
وهلذا أصبحت  ، وحتقيق التناسق واجلمالية للمدينة األثريةلتحقيق العدالة االجتماعية واحلفاظ على البيئة واملناطق 

 .ئمة ووضع احللول املناسبة هلااحلضري للمدن القا ومحتديد مشاكل النّ  -:أهدافها تشمل

 .بنية األثرية والرتاثية يف املدنالتجديد احلضري مع احلفاظ على األ -

 11ختطيط مدن جديدة وفق أسس ونظر�ت حديثة. -

 أنواع التخطيط العمراين::الثاين الفرع –

وحيدد السياسة العامة للدولة يف جماالت  ، ويرتكز على أقاليم الدولة الواحدة على املستوى الوطين: -أ

اإلسكان واملرافق والتعليم والصحة والصناعة....كما يوضح السياسة الوطنية لتوزيع اجملتمعات العمرانية احلضرية 
 12واحي االقتصادية واالجتماعية للدولة.وع على النّ ويركز هذا النّ  ، والريفية

د املراكز العمرانية على اإلقليم حيث حيدّ  ، ويرتكز على جزء من أقاليم الدولة التخطيط اإلقليمي: -ب

كما   ، ض لتوزيع اجملتمعات العمرانية احلضرية والريفيةويتعرّ  ، وتوزيعها ووظائفها ورتبتها وأعدادها وأحجامها
 13قل واملرور اإلقليمي الذي يربط بني التجمعات احلضرية.رق والنّ ض لشبكة الطّ يتعرّ 

وتعترب اخلصائص احلضرية  ، القريةأو يرمي إىل التحكم يف تسيري كيان املدينة  التخطيط العمراين: -ج

ويف نفس الوقت كجزء من  ، والسياسية واالجتماعية والعمرانية للوحدات العمرانية مستقلة عن بعضها البعض
 14اإلقليم الذي يتبعونه.

 .مراحل التخطيط العمرايناملطلب الرابع:  -

من  ، ةة العمرانيّ ات التنميّ رسم اخلطوط العريضة اليت تواجه عمليّ  وه التخطيط اهليكلي:: لو األ الفرع -

فق مع طبيعة وغريها من االستعماالت اليت تتّ  ، استعمال سكين وجتاري وسياحي وصناعي وترفيهي وخدمايت
 15املدينة وظروفها.
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 اجلمالية هبدف توفري بيئة سكنية صحية آمنة.واحي يسعى للحفاظ على النّ   -أهدافه: -

 ة بكفاءة.هبدف تغطية الوحدة احملليّ  ، دة للخدماتدراسة مضبوطة للمواقع اجليّ  -

 ة ككل متكامل.ة الواقعة يف نطاق الوحدة احملليّ التعامل مع كل العناصر الطبيعيّ  -

 ة على املدى الطويل.حتقيق االحتياجات العمرانيّ  -

 ملتكاملة البيئية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية.راسة االدّ  -

حيث يتم إعداد املشروعات التخطيطية التفصيلية للمناطق اليت  التخطيط التفصيلي::الفرع الثاين -

ارتفاعات املباين وطابعها املعماري  -:16ويقوم بتصنيف ما يلي ، القريةأو  تكون ضمن التخطيط اهليكلي للمدينة
 السكانية والبنائية وعدد الوحدات.وكثافتها 

سكان من حيث موقع ونوع األحياء السكنية اليت حتقق الكثافة اليت افرتضها التخطيط اهليكلي اإل -
 للنسيج العمراين.

 عناصر مجالية أخرى. ةأيّ أو املناطق اخلضراء  -

 املختلفة.الفراغات وتتابعها بني األنشطة  -التجارية والصناعية.  راو واحملاملراكز  -

 مستو�هتا...و أماكن انتظار السيارات وأنواعها و ختطيط شبكة الطرق  -

مثل تصميم أنواع  ، التصميم الذي يدرس تنسيق املواقع يف املدينة وه التصميم البيئي: :الثالث الفرع -

 17جري حسب وظائفها.أنواع التشّ و ات واملواد املستخدمة ألرضيات املدينة املمرّ 

حات اخلضراء واألشجار وتوزيعها يف الشوارع ابعتبارها جزء من التصميم العام املسطّ  يدرس كيفية ريّ  -
 للفراغ يف املدينة.

ة لالستجمام ة واصطناعيّ ات طبيعيّ ة واستغالهلا يف شكل حبريّ يدرس العناصر املضللة والعناصر املائيّ  -
 وغريها.

 احلدائق من اجلانب البصري والوظيفي.يدرس الوضع املثايل للمقاعد العامة يف -
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 الريّ أو مشاريع املباين  :التخطيط املميز للمشاريع املتخصصة مثل ووه ختطيط املشروع: :الرابع الفرع -

 18ة والشوارع.ية التحتيّ شاريع البنّ مأو ة الصناعيّ أو ة املشاريع التجاريّ أو 

ن من تلبية ومتكّ  ، يسمح بتخطيط املدينة وفق أهداف مدروسة وحمددة ، فالتخطيط العمراين للمدينة
 ، ة املعربة عن التسيري العقالين واملتوازن للمجالة التوجيهيّ طات العمرانيّ حاجيات األجيال وذلك عن طريق املخطّ 

ميم يف التصّ  وبعد ذلك الشروع ، االقرتاح ، حتليل املعلومات ، ويقوم على ثالثة مراحل هي: مجع املعلومات
 19العمراين الذي يسمى خمطط التعمري.

 املبحث الثاين: مدينة الطفل احلضرية وتشريعاهتا. -

 ل: املدينة وعناصرها.و املطلب األ -

هي شكل من " -اليت ينظر إليها: يةاو للز دت تعريفات املدينة تبعا تعدّ  تعريف املدينة: :لو األ الفرع -

دة ة جمسّ �ت ماديّ مات روحية ومكوّ ا التحام بني مقوّ أ�ّ  اكم  ، الكثافة والتعقيد ةأشكال التجمعات البشرية ابلغ
نية على تشكيالت ر�ضية وهندسية وفلسفية عبارة عن تصميمات مب هي: "أو  "ىل وال ميكن الفصل بينهما.و لأل

على مر العصور إبراز اجلماليات اليت جتذب  لاو حالذي  ، وهي تعرب عن تطور الفن املعماري ، ورمزية وأيدولوجية
ة ة وعمرانيّ الكثافة السكانيّ  جمتمع مستقرّ  كما عرّفت أب�ا:"  ، "الناس واملهابة اليت تعرب عن سلطة وقوة احلكام.

وهي  ، ظيمكما أ�ا على مستوى من التحضر والتنّ   ، ةتتنوع أنشطة سكانه االقتصادية واإلدارية واخلدماتيّ  ، عالية
 ، يشمل اجلزء املبين ، مكاينأو هلا فيز�ئي أو  فهي تقوم على ثالثة أبعاد ، كل والوظيفةتغرية يف احلجم والشّ م

الث اقتصادي خاص الثّ و  ، اين اجتماعي إنساين متعلق ابلسكان وتراكيبهمالثّ و  ، إضافة للساحات والفراغات
 . "بطابع املدينة االقتصادي

ة ضوابط عند ختطيط املدن اجلديدة جيب مراعاة عدّ  التخطيطيـة للمدينة:املعايري : الفرع الثاين -

 وجود موارد طبيعية لبناء املدينة اجلديدة للتقليل من التكاليف. -:20ومنها

عهم على االستقرار يف املدن شطة اليت من شأ�ا خلق فرص عمل لسكان املدينة وتشجّ توفري األنّ  -
 .اجلديدة

 .رةاو اجملن االتصال ابملناطق وجود شبكة طرق تؤمّ  -



 

 
 49 

 ة السائدة وطبيعة املوقع اجلغرافية إعداد التصاميم بشكل ينسجم مع الظروف املناخيّ  -

وحمطات معاجلة النفا�ت أبنواعها  ، ختطيط املناطق الصناعية وكذلك املرافق ذات األثر البيئي السليبّ  -
 ة.املختلفة يف أماكن بعيدة عن االستعماالت السكنيّ 

ة واخلدمات مبا يساعد على أداء دورها الوظيفي لكافة السكان مع توفري التوزيع املتجانس للمراكز اإلداريّ  -
 املساحات اخلضراء ومواقف السيارات.

القيام بعملية تدوير مياه الصرف الصحي واألمطار بعد معاجلتها واالستفادة منها لري املزارع واملناطق  -
 .اخلضراء

 العـامـة:  األراضي -1

وأن ال  ، وحدة سكنية 20لكل  2م400جيب توفري ملعب ال تقل مساحته عن  مالعـب األطفـال: –أ         

 يعرب األطفال شارعاً جتميعياً حملياً للوصول إليه. 

 حبيث ال تقل مساحتها على املستوى احليّ  ، للفرد 2م6، 5جيب توفري مساحة  احلدائـق العـامـة: -ب

 .وأال يعرب املشاة شارعاً رئيسياً للوصول إليها ، وأن تكون طبوغرافية موقعها مالئمة للمالعب ، 2م5000عن 

% من املساحة الكلية 20جيب أال تزيد املساحة الكلية للشوارع عن  -الشـوارع واملواقـف: –ج 

 للمخطط.

مالعب و  وممرات املشاةالساحات و املواقف  معجيب أال تزيد مساحة األراضي العامة وتشمل الشوارع  -
األراضي غري الصاحلة للتنمية  مع مالحظة أنّ  ، % من املساحة الكلية للمخطط33ة عن احلدائق العامّ و األطفال 

 دية واجلبال واملنحدرات الشديدة. و داخل املوقع ال تدخل ضمن هذه النسبة مثل األ

ومبا حيقق تصريف مياه  ، الكنتورية للموقعجيب أن يتماشى تصميم الشوارع واملواقف مع املستو�ت  -
 .يولالسّ و  األمطار

 جيب أن يساهم تصميم الشوارع واملواقف يف تقليل تكلفة جتميع ونقل النفا�ت على مستوى املخطط. -
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 اخلـدمـات العـامـة: -2

 .م200توفري مسجد لكل جمموعة سكنية حبيث ال تزيد مسافة املشي عن  املساجد احملليـة: –أ 

توفري مواقع للمدارس االبتدائية حبيث ال تزيد مسافة املشي عن  املدارس االبتدائية: -املدارس:  –ب 

 م 550

 م.800توفري مواقع للمدارس املتوسطة حبيث ال تزيد مسافة املشي عن  :املدارس املتوسطة -

السكين ال تقل مساحته  جيب توفري مركز اجتماعي على املستوى احليّ  -:املـركز االجتمـاعي – ج

 .2م200نع

عملية التخطيط احلضري تتطلب اهتمام كبري ابلعناصر  إنّ  اخلصائص العمرانية للمدينة: :الفرع الثاين -

 21التايل:و وذلك على النح ، ة املؤلفة للنسيج العمراين للمدينةالرئيسيّ 

وتوزيع  ، ...ةة واملؤسسيّ والتجاريّ  ةة والصناعيّ توزيع استعماالت األراضي على عموم املدينة السكنيّ  -
من خالل األسس واملعايري والتشريعات  إالّ  ال يتمّ و  ، ق التجانس والعدالة للسكانمبا حيقّ  األنشطة واخلدمات

 التخطيطية.  

فلكل مرحلة خصائص  ، الذي يتغري من فرتة ألخرى ، املدينة: وتعين املظهر العام للمدينة مورفولوجيا –
يعكس النسيج و  ، متثل املوروث احلضاري الذي يعرب عن ثقافة السكان ، زها عن غريهاال معمارية متيّ ومناذج وأشك

 .احلضري للمدينة يف تلك الفرتة

الذي يعاين من  ، ختطيط ال بد من دراسة الوضع العمراين القائم قبل أيّ  احلالة العمرانية لألبنية: –
 لتواكب التطور العلمي واحلضاري للعمران.راسة مشكالت ختطيطية حتتاج إىل الدّ 

 ، زة يف نفوس السكانة متميّ ة اليت هلا مكانيّ األبنية التارخيية واحلضارية: ال بد من حتديد األبنية التارخييّ  –
األنشطة  -وإظهارها ضمن النسيج العمراين للمدينة بشكل حيوي.   ، لذا يتم حتديدها لغرض احلفاظ عليها

وقد حتمل املدينة اسم النشاط االقتصادي  ، رب وجود البيئة االقتصادية أهم عوامل اجلذب السكايناالقتصادية: يعت
ة املتاحة يف وابلتايل جيب عند التخطيط التعرف على اإلمكا�ت االقتصاديّ  ، الغالب على األنشطة األخرى

 ويف حميطها اإلقليمي. ، املدينة
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 ، التنمية احلضريةأو دراسة هتدف إىل التطوير  املشرتك أليّ السكان هم القاسم  اخلصائص السكانية: -
يف التخطيط  مؤثراحيث يعترب عدد السكان وتوزيعهم اجلغرايف وكثافتهم ومستواهم احلضاري واملعيشي عامال 

 22العمراين.

من  ه عملية خفض التلوث والضجيج والتخلصمل يعد ينظر إىل البعد البيئي على أنّ  املشكالت البيئية: -
واملباين  ، بل تعدى إىل ما يسمى ابلتخطيط احلضري املستدام ، ة داخل احمليط احلضريالنفا�ت وامللواثت الضارّ 

 23اخلضراء واملدينة املستدامة وغريها من املفاهيم اليت تعترب من التحد�ت الكبرية يف عملية التخطيط احلضري.

 املطلب الثاين: البيئة احلضرية للطفل.-

أماكن  ، كل ما حييط ابإلنسان من فراغات (الشوارع  :"هي .البيئة احلضارية مفهوم :لو الفرع األ -

 ، سكنية ، إدارية ، وكتل املباين( خدماتية ، مناطق خضراء...) ، ، فراغات مفتوحة ، ممرات املشاة ، السيارات
وختتلف  ، شطة اليت يقوم هبا اإلنسانابإلضافة إىل تنسيق املواقع والوظائف واألن ، ...)، صناعية ، جتارية

أي أ�ا املدينة بتسلسل مكو�هتا اهلرمية(  ، ابختالف طبيعة ونوعية املوقع واملوضوع والسكان وظروفهما املختلفة
 24املدينة). ، املنطقة ، القطاع ، احلي ، وحدة اجلوار

 ،  الذي تشهده اجملتمعاتاملؤشرات التغّري املدن أحد أهم  ويعترب من البيئة احلضارية للطفل:: الفرع الثاين -

أتثر األطفال يف املدينة  وقدّ  ، ة لسكان املدنة واالجتماعيّ أحدثت خطط التنمية تغيريات واسعة يف اجلوانب املاديّ و 
ر يف اخلدمات ى التطوّ كما أدّ   ، والعالقات واألدوار األسرية ، عبانعكس يف نوعية وأماكن اللّ  ، اتهبذه التغريّ 

فمع ميالد القرن العشرين أصبحت حقوق  ، واألطفال ة إىل التأثري على حياة األسرّ ة واالجتماعيّ ة والتعليميّ الصحيّ 
دة من رت عوملة احلقوق وخربات األطفال على جوانب متعدّ وأثّ  ، اواختذت طابعا عامليّ  ، األطفال أكثر وضوحا

 ، ةاخلدمات الصحيّ  :سات األخرى يف اجملتمع مثلاملؤسّ  وتفاعلهم مع ، حياهتم بدءا من األسرة وداخل املدرسة
 ة.ة والرتفيهيّ ة والر�ضيّ واخلدمات االجتماعيّ  ، ةواخلدمات التعليميّ 

ف الطفل مع ويف حتديد تكيّ  ، وتلعب احلدود اجلغرافية للطفولة دورا هاما يف صياغة خربات األطفال
وتتسع هذه املساحة تدرجييا   ، ا للتفاعل االجتماعيوميدا� رئيسيّ  ، ل مساحة يكتشفها الطفلأو  فاحليّ  ، األفراد

ع األفقي للمدينة جعل معظم األحياء مراقد فمثال التوسّ  ، ر ابلتخطيط العمراينيتأثّ  وفه ، ما ابتعد عن منزلهكلّ 
 االجتماعية واحليوية. اتوابلتايل يفتقر الطفل إىل الروابط والعالق ، ةتفتقر إىل كثافة العالقات االجتماعيّ  ، للنوم
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بينما البيئة املختلفة تعترب عامال  ، حتوي على أدوار قليلة شاملة ، البيئة املتجانسةأو فاحمليط املتجانس        
سان فمسكن اإلنّ  ، فالوسط اخلارجي مثل الوسط الداخلي ، 25ةالطفل ويف إثراء خرباهتم االجتماعيّ  وفعاال لنم

الفضاءات واملرافق وخدمات وشوارع وحدائق وساحات و املباين  ، يتعداه إىل الفضاء اخلارجيا إمنّ  ، ليس فقط بيته
 ، كل هذه التجهيزات احلضرية هلا أتثري على سلوك وتصرفات األفراد واجلماعات ومنهم األطفال  ، ةوأماكن التسليّ 

وأصبحت  ، يف وسط املدينة ةنية بعيدجندها بنيت يف فرتة زم ، وعندما ندرس خريطة التجهيزات للمدينة اجلزائرية
 ، وهلذا توصف األحياء اليت تفتقد ملثل هذه التجهيزات أحياء مراقد ،  حاجات السكان يف األحياء اجلديدةال تلّيب 

هي آلة وظيفتها إجناب األطفال  ، العمارات صناديق هبا أقفاص للدجاج ، ةيقول فورية " أصبحت املدن مد� آليّ 
فبقدر ما يؤثر األفراد  ، أساس بروز مشكالت اجتماعية ، ك فعدم توفر التجهيزات احلضريةفقط" ضف إىل ذل

 26يؤثر اإلطار املادي على سلوك وتصرفات األفراد. ، على حميطهم

وهلذا كان من  ، فاألطفال حيتاجون إىل أماكن تضمن منوهم وترعرعهم الطبيعي يف ظل املدن اجلديدة      
 ، القيام إبجراء دراسات أتخذ رأي األطفال بعني االعتبار يف طريقة تشييد ، الضروري قبل الشروع يف أي بناء

 27حيث يساهم األطفال يف إثراء عملية التخطيط املديين. ، بيةو ر و ما أتخذ به الدول األو وه

 .التشريعات العمرانية املطلب الثالث:-

وال ميكن أن يكون أداة تغيري وحتسني وإصالح للبيئة  ، ميكن للتخطيط العمراين أن حيقق أهدافه ال 
 ملزمة وحامسة تضعه موضع التنفيذ.إال إذا استند إىل تشريعات وقوانني  ، العمرانية احلضرية والريفية

 : مفهوم التخطيط التشريعي وأمهيته.لو الفرع األ -

خيتلف مفهوم التشريعات العمرانية من الناحية التخطيطية عن املعىن  تعريف التشريعات العمرانية: -

 :وذلك وفقا ملا يلي ، على الرغم من أ�ا توضع من أجل حتقق نفس األغراض ، القانوين هلذه التشريعات

اليت حتكم  ، جمموعة القواعد القانونية املكتوبة الصادرة عن السلطة املختصة :"هي التعريف القانوين: -

 ، ةة والفرعيّ وتضبط عملية التخطيط العمراين بكافة مستو�ته الوطنية واإلقليمية واحمللية ومجيع مدخالته األساسيّ 
ة ة واإلداريّ واملتطلبات التنظيميّ  وحتدد اإلجراءات ، العمراين وحتدد شكل العالقات بني األطراف املرتبطة ابلتخطيط

  28."زمة لتحقيق أغراض التخطيط العمراينالّال 
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 السياسات واخلطط تبّين  -:29الرئيسية التالية راو احملة ة من الناحية القانونيّ وتتضمن التشريعات العمرانيّ 
حيث تعكس التشريعات العمرانية رؤية السلطة  ، ةاسيّ ة اليت تضعها السلطة السيوالربامج التخطيطية االسرتاتيجيّ 

السلطات املختصة واملسؤولة عن عملية أو حتديد اجلهات  -ة.ة املستهدفة لتحقيق أغراضها التنمويّ السياسيّ 
ت زم إلدارة عملياّ ة مبا حيقق التوازن الّال ة واحملليّ مع حتديد سلطات وصالحيات اجلهات املركزيّ  ، التخطيط العمراين

 ط العمراين بشكلها األمثل.التخطي

ة ( العامة اجملردة ) الواجب االلتزام هبا يف ختطيط املناطق ة املوضوعيّ وضع جمموعة القواعد القانونيّ  -
 واليت تنظم وتتحكم يف التخطيط العمراين.  ، ةة والريفيّ احلضريّ 

األطراف املرتبطة بعملية التخطيط ة اليت حتدد طبيعة العالقات واألدوار بني كافة القواعد القانونيّ  -
 .وبني اجلهات األخرى من هيئات ومؤسسات وأفراد ، لطة العامة املختصةوذلك فيما بني السّ  ، العمراين

اليت يتم مبوجبها رسم  ، زمة لكل عملية من عمليات التخطيط العمراينجمموعة القواعد الشكلية الّال  -
عن يف القرارات مع حتديد طرق املراجعة والطّ  ، ة وكيفية متابعتهالتخطيطيّ الطريق أمام العمالء إلمتام طلباهتم ا

 الصادرة عن سلطات التخطيط العمراين.

وضع اليد من قبل  ، ى لدى البعضما يسمّ أو  ، ة اليت حتكم عمليات استمالك األراضيالقواعد القانونيّ  -
وحتقيق أهداف وأغراض التخطيط العمراين واملشاريع  ، ةاملصلحة العامأو نزع امللكية للمنفعة أو  ، السلطة العامة

 .التنموية وطرق التعويض عنها

أو وحتديد صالحيات ومسؤوليات مأموري  ، ة وإجراءاهتاقابة التخطيطيّ القواعد املنظمة ألعمال الرّ  -
 بط القضائي.الضّ  مفتشيّ 

سواء  ، والعقوابت املرتتبة على تلك املخالفات ، ةجمموعة النصوص املتعلقة ابملخالفات التخطيطيّ  -
 ي على ملكيات اآلخرين.التعدّ أو  ، ة السالف ذكرهاالشكليّ أو ة ارتبطت املخالفة ابلقواعد املوضوعيّ 

والقواعد الواجب مراعاهتا عند وضع  جمموعة األسسّ  " :هي املفهوم التخطيطي للتشريعات العمرانية: -

ة ة واالجتماعيّ ة واالقتصاديّ العمرانيّ  ، ةواليت تشمل كافة األبعاد التخطيطيّ  ، خطط وبرامج التخطيط العمراين
 30.". اخل.ةوالبيئيّ 
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 ، االلتزام هباة والبنائية الواجب ة التخطيطيّ ة واألنظمة العمرانيّ جمموعة الضوابط واملعايري التخطيطيّ  :"هيأو 
وعلى مستوى املخططات اهليكلية  ، االسرتاتيجيةلتنفيذ مشاريع التخطيط العمراين على كافة مستو�ته 

وتصنيف استعماالت األراضي للمناطق  ، املستوطنات اجلديدةأو بدءا من اختيار مواقع املدن  ، والتفصيلية
دات البنائية على كل قطعة األرض وعالقتها إىل احملدّ  وصوال ، ومعايري وضوابط التخطيط التفصيلي ، التخطيطية

 31."مبا حوهلا من األراضي

 .أمهية اجلانب القانوين يف التخطيط العمراين -

عات العمرانية اليت تليب احتياجات زمة لتوفري التجمّ ة الّال مة للعمران من األدوات األساسيّ تعترب القوانني املنظّ 
واألمن والراحة  حة العامةلكو�ا تضبط وتنظم أعمال املباين وحق اجلوار والصّ  ، ومتطلبات أفراد اجملتمع

من حيث نوع  ، ةوتعترب قوانني التخطيط العمراين مبثابة املوجه والضابط لعناصر التنمية العمرانيّ  ، 32..اخل.والسالمة
وارتفاعات  ، الطرق واملرافق وحمرمات ، واملناطق اليت مينع فيها استخدامات معينة لألرض ، استعمال األرض
وتتجلى أمهية اإلطار القانوين يف  ، 33.. اخل.ة املواد املستخدمة فيهاوواجهات املباين ونوعي ، األبنية وارتداداهتا

 :34عملية التخطيط العمراين عموما ابلنقاط الرئيسية التالية

مسؤولياهتا وصالحياهتا يف إدارة العملية حتديد اجلهات املناط هبا عملية التخطيط احلضري وبيان  -
 التخطيطية.

هبا كل عملية من  واملراحل اليت مترّ  ، زمة للقيام مبهام التخطيط العمراينتقنني اإلجراءات واملتطلبات الّال  -
ي إىل األمر الذي يؤدّ  ، ة ملحقات أخرى ذات صلةعملياته وما تتطلبه من معامالت وواثئق ودراسات وأيّ 

 غموض. الة وعدم بدأ الوضوح والشفافيّ تكريس م

ة ملراحل وإجراءات التخطيط العمراين ونطاق تطبيقه اكتساب صفة الشرعيّ  ، يرتتب على عملية التقنني -
 .خذها أجهزة التخطيط العمراين ضمن مراحل وعمليات التخطيطواإلجراءات اليت تتّ 

 لتخطيط العمراين واألطراف األخرى.تنظيم وحتديد العالقة فيما بني السلطة املسؤولة عن ا -

باع سلطات التخطيط العمراين إلجراءات حمددة مرتكزة على إتّ  حيث إنّ  ، حتقيق العدالة التخطيطية -
 ي إىل حتقيق نوع من العدالة التخطيطية يف اجملتمع.يؤدّ  ، نصوص وتشريعات ختطيطية موحدة
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وحيقق االنسجام والتوازن يف األمناط العمرانية  ، يظام احلضري على املستوى القطاعنّ الاستقرار وضبط  –
 على مستوى املناطق.

األساس القانوين للجهات املختصة مبراجعة  ، عن يف القرارات التخطيطيةتشكل عملية املراجعة والطّ -
 وذلك يف حالة النزاعات وطلب املراجعة من أصحاب العالقة. ، قرارات سلطات التخطيط العمراين

 ة.  القائم أبعباء ومسؤوليات التخطيط نوعا من احلصانة اإلداريّ اجلهاز الفّين اكتساب  –

وذلك ملا  ، ة اليت حتدد ابلنتيجة الطابع العمراين للمدينةقوانني التخطيط العمراين هي األداة القانونيّ  إنّ  -
حة العامة واألمن ملستلزمات الصّ وفقا  ، ة للمدينة املعاصرةهلذه القوانني من أثر يف تشكيل وتغيري البيئة املبنيّ 

ضعف هذه القوانني أو غياب  ايل فإنّ وابلتّ  ، ابإلضافة إىل حتقيق مجال وتنسيق املدن والقرى ، والراحة للسكان
 .اة وظيفياً وعمرانياً ومجاليّ وذات كفاءة متدنيّ  ، ةيعين وجود جمتمعات حضرية غري صحيّ 

 :أدواهتاو  املتحكمة يف التعمرية أهم األنظمة القانونيّ  :الفرع الثاين -

ل قانون متخصص ومتكامل يف جمال التشريع أو  ووه ، 1990ديسمرب  01الصادر بتاريخ  90/29قانون  -
 ، امية إىل تنظيم إنتاج األراضي القابلة للتعمريواهتم هذا القانون بتحديد القواعد الرّ  ، والتخطيط العمراين يف اجلزائر

ومحاية  ، وتكوين وتدوير املبىن يف إطار التسيري االقتصادي لألراضي واملوازنة بني السكن والفالحة والصناعة
 ساط الطبيعية والرتاث الثقايف والتارخيي.و األ

جاء هذا القانون نظرا للكوارث  ، 90/29املعدل واملتمم لقانون  2005ت أو  14املؤرخ يف  04/05قانون  -
وتدهور اإلطار املبين نظرا للمخالفات  ، واالعتداء على املعامل التارخيية والثقافية والطبيعية ، الطبيعية والتكنولوجية

وز�دة الرقابة لرصد املخالفات  ، جاء القانون إلعطاء محاية أكثر للنسيج العمراين من خمتلف الكوارث ، العمرانية
 تشوه اإلطار املبين.اليت 

فالفوضى الكبرية  ، املتضمن القانون التوجيهي للمدينة ، 2006فيفري  20الصادر بتاريخ  06/06قانون  -
ما دفع  ، ة احلضريةمن العوامل اليت زادت من تعقيد اإلشكاليّ  ، يريهاالسائدة يف جمال التعمري وحالة املدن وتسّ 
مركزية وعمال من خالل إشراك كل الفاعلني ضمن املبادئ الّال  ، ينةابجلزائر إىل أتسيس سياسة جديدة للمد

 ابلتسيري اجلواري.
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جاء هذا  ، حيدد قواعد مطابقة البنا�ت وإمتام اجنازها ، 2008جويلية  20الصادر بتاريخ  08/15قانون  -
حتديد شروط شغل و  ، القانون للتخلص من حاالت الورشات غري املنتهية وإحداث التناسق املعماري ملدننا

 وأتسيس تدابري ردعية من أجل احرتام البناء وقواعد التعمري. ، واستغالل البنا�ت

 األدوات القانونية للتهيئة والتخطيط العمراين: -

يسمح  ، أداة للربجمة والتنظيم وه التخطيط اجملايل كأداة قانونية لتسيري مستدمي للفضاء العمراين: -1

بوضع أدوات التخطيط  ، العمراين والتحكم يف النم ، الوطينو اجلهوي و للسلطات العمومية على املستوى احمللي 
 ، املخطط اجلهوي للتهيئة العمرانية ، املخطط الوطين للتهيئة العمرانية ، ومن ضمن هذه األدوات ، العمراين

ما نصت عليه و وه ، وخمطط شغل األراضي ، التعمريو لتهيئة املخطط التوجيهي لو  ، خمطط التهيئة الوالئي والبلدي
كما   ، ة لتهيئة األراضي املعنيةالتوجيهات األساسيّ  ، حيث حتدد هذه األدوات ، 90/29من قانون  10املادة: 

وحتدد على وجه اخلصوص الشروط اليت تسمح برتشيد استعمال املساحات  ، تضبط توقعات التعمري وقواعده
...وكذلك تعيني األراضي املخصصة للنشاطات .املناظرو محاية حساسة للمواقع و  ، ةووقاية النشاطات الفالحيّ 

قاية من للو  ، وحتدد أيضا شروط لتهيئة والبناء ، االقتصادية والبنا�ت املرصودة يف جمال التجهيزات اجلماعية
 35األخطار الطبيعية.

 إلجناز ، خمطط يرسم اخلطوط العريضة للسياسة الوطنية للتهيئة وه املخطط الوطين للتهيئة العمرانية: -أ

 36املشاريع ذات البعد الوطين وحتديد اسرتاتيجية عامة لشغل الرتاب الوطين.

يبني تفاصيل  ، هي أداة لتنفيذ املخطط الوطين للتهيئة العمرانية املخطط اجلهوي للتهيئة العمرانية: -ب

 37ة لكل منطقة.وهذا حسب املعطيات اجلهويّ  ، اجلهاتأو ة لإلقليم الصور املستقبليّ 

 ، واعتبار اجملاالت اجلهوية وحركتيها ، ابعتباره اإلطار املرجعي للتنمية احمللية خمطط التهيئة الوالئي: -ج

حسب التوجيهات واملبادئ احملددة  ، الوال�ت تعترب إطار التماسك الطبيعي الذي ساعد على تنمية األقاليم فإنّ 
 38واملخطط اجلهوي الذي يبادر إبعداد هذا املخطط. ، يف املخطط التهيئة العمرانية

فيها األساسيات فهي اجملاالت اليت تتجسد  ، ابعتبار البلد�ت جماالت قاعدية خمطط هتيئة البلدية: -د

 39اليت حتملها اسرتاتيجية التهيئة العمرانية املختلفة.
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ة املنظمة من خالل خمتلف القواعد القانونيّ  ه املشرع اجلزائريّ أقرّ  املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري: -ه

حيدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية  ، األداة للتخطيط اجملايل والتسيري احلضري وه هحيث إنّ  ، للمخطط
ويضبط الصيغ املرجعية للمخطط  ، آخذا بعني االعتبار تصاميم التهيئة وخمططات التنمية ، البلد�تأو للبلدية 

 -من القانون: 18-16 :من موضوعاته حسب املادةو ، 90/29من قانون  10 :حسب املادة ، شغل األراضي
ع املباين السكنية حتديد توسّ  –جمموع البلد�ت أو راضي على جمموع تراب البلدية حتديد التخصيص العام لأل

حتديد مناطق التدخل يف األنسجة  -ومتركز املصاحل والنشاطات وموقع التجهيزات الكربى واهلياكل األساسية
ويتضمن  ، 177-91وهذه املواضيع نظمت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ، واملناطق الواجب محايتها ، احلضرية

 :40املخطط التوجيهي

ويضبط فيه  ، الذي يطبق يف نطاقه التقرير التوجيهي للسياسة العمرانية والتنمية والوعاء العقاري: -2

 والتحليل الدميغرايف للشبكة العمرانية والريفية... ، ووضع االحتماالت الرئيسية للتنمية ، وحتليله ، الوضع القائم

حيدد القواعد املطبقة لكل منطقة مشمولة يف القطاعات من  ، وهي مبثابة تقنني وتنظيم الئحة تنظيم: -3

وحيدد فيها الرتتيبات القانونية اإلجبارية اليت ميكن االحتجاج هبا لدى  ، 90/29من قانون  23-20املادة: 
الغالب لألراضي وطبيعة التخصيص  -وتشتمل على: ، الغري ابلنسبة لكل املناطق الواقعة داخل خمتلف القطاعات

 اخلاضعة إىل إجراءات خاصةأو النشاطات املمنوعة 

 الكثافة العامة الناجتة عن معامل شغل األراضي-

 انشاءها أو تعديلها أو االرتفاقات املطلوبة اإلبقاء عليها -

 وذلك إببراز األنسجة العمرانية ومساحات ، املساحات اليت تتدخل فيها خمططات شغل األراضي –
 مواقع التجهيزات الكربى واملنشآت األساسية واخلدمات ، املناطق املطلوب محايتها

 ، األقاليم ذات امليزة الطبيعية والثقافيةو مثل الساحل  ، شروط البناء اخلاصة داخل أجزاء الرتاب الوطين -
 األراضي الفالحية....

خمطط  ، خمطط االرتفاقات ، التهيئة خمطط ، املخطط الوضع القائم ، ويشتمل املخطط على الواثئق هي
 خمطط املساحات واألراضي املعرضة لألخطار الطبيعية والتكنولوجية. ، التجهيز
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واملعدل واملتمم  ، 1991ماي  28املؤرخ يف  177-91فقد حدد املرسوم  ، أما إجراءات إنشائه وتعديله
 التايل: وعلى النح 317-5مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 ، تنعقد مببادرة من رئيس اجمللس الشعيب البلدي وحتت مسؤوليته اجمللس الشعيب البلدي: التاو مد -أ

بعد  ، م ش البلدي لةاو مدحيث يتم إقرار املخطط بعد  ، املعدل واملتمم 90/29من قانون 24طبقا للمادة:
مث يصدر قرار إداري حيدد احمليط الذي سوف يدخل فيه  ، إىل الوايل املختص إقليميا لةاو املدذلك يتم تبليغ 

مث يتم تبليغ املؤسسات واهليئات العمومية من أجل املشاركة يف إعداد   ، يسمى قرار ترسيم احلدودو  ، املخطط
وهذا حسب  ، ورؤساء اجلمعيات ، ورؤساء املنظمات املهنية ، الغرفة الفالحية ، الغرفة التجارية :املخطط منها

 41 .90/29من قانون  15-12واملواد  177-91من مرسوم تنفيذي رقم  4-3-2واد امل

ة لكل اإلدارات أكد القانون على ضرورة االستشارة الوجوبيّ  ، وحرصا من الدولة على املشاركة الفاعلة 
خيضع املشروع للتحقيق  ، وبعد إبالغ مجيع األطراف ، 91/177مرسوم  8 :حسب نص املادة ، العمومية
 ، مث أتيت املصادقة على املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ، الذي يعد صورة من صور مشاركة اجلمهور ، العمومي

 .90/29قانون 27عمال أبحكام املادة 

له طابع إلزامي ابلنسبة  ، ة للتسيري احلضري والبلديوسيلة تنظيميّ  وه خمطط شغل األراضي: -ب

ويعد هذا املخطط تفصيليا  ، أجزاء منهأو  ، اليت هتدف إىل حتديد قواعد خاصة لتعمري كامل إقليمها ، للبلدية
وقد نص املشرع اجلزائري يف القسم الثالث من الفصل الثالث الذي  ، ابلنسبة ملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

املعدل للمرسوم التنفيذي  178-91أما تفصيله فقد جاء مبوجب املرسوم التنفيذي  ، جاء بعنوان التهيئة والتعمري
حقوق استخدام  ، وهذا املخطط حيدد ابلتفصيل يف إطار توجيهات املخطط التهيئة والتعمري ، 05/318رقم 

  42األراضي والبناء عليها.

ضبط املظهر  –قطاعات املعنية الأو ا أهدافه فيحدد بصفة مفصلة الشكل احلضري ابلنسبة للقطاع أمّ 
ت ذات املصلحة العامة وميزات طرق آحتديد املساحات العمومية واخلضراء واملواقع واملنش -اخلارجي للبنا�ت

تعيني مواقع األراضي الفالحية الواجب  -املناطق الواجب محايتهاو  ، املرور وحتديد االرتفاقات األحياء والشوارع
موقع –ارتفاعات املباين واملظهر اخلارجي  -لنسبة للطرق وابلنسبة للحدود الفاصلةبيان املباين اب –محايتها 

 :املادة نص حسب وهذا ، حتديد الطرق والشبكات املختلفة–جتهيزات العمومية  –ت آنوع املنش–السيارات 
 .90/29من قانون  31
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موافقة ألهداف وتوجيهات املشروع البلدي  ، كما يهدف أيضا إىل جعل خمتلف قرارات التعمري الفردية
 43وفيه يلتقي مصاحل األفراد وإرادة اجلماعات احمللية. ، احملتوي يف املخطط التوجيهي

مع فروقات يف  ، أما إجراءات إنشاءه فهي تقريبا ذاهتا اليت حتدثنا عنها سابقا يف املخطط التوجيهي
  .احملتوى والواثئق واملخططات

من  ، وخمططات شغل األراضي ، املخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري أنّ  ، بقا سونستخلص ممّ 
وتنظم األطر  ، وتوفر األراضي ، إذ تسمح ابلتحكم يف التعمري ومراقبته لتطور املدينة ، ةاملخططات الرئيسيّ 
حتمي يف نفس الوقت عن و  ، مع مراعات متطلبات التنمية الدائمة حلماية األراضي الزراعية ، احلضرية وامتداداهتا

 44احلس الوطين لدى املواطنني وسلطة الدولة. ، طريق تنظيماهتا القانونية

 اهليئات املشرفة على التعمري: :لثالثا الفرع -

البعض منها  كما أنّ   ، تتدخل سلطات إدارية أثناء إعداد خمططات التعمري على املستوى املركزي: -أ

تتدخل كل من وزارة السكن والعمران والوزير املكلف  ، ففي جمال أدوات التعمري ، يتدخل يف عقود التعمري
أما يف جمال عقود  ، ابجلماعات احمللية من خالل إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األراضي

دقة على الربامج السكنية من قبل الوزير املكلف ابلتعمري واملصا ، التعمري فتتدخل عن طريق تسليم رخصة التجزئة
 4مسكن. 100اليت تفوق عددها 

 على املستوى احمللي: -ب

وألمهيتها أسندت الدولة هلا  ، مركزيةتعترب هيئة دميقراطية متثيلية يستند عملها على مبدأ الّال  البلدية: -

 ، وخمطط شغل األراضي من خالل أدوات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ، ىل يف سياسة التعمريو األدوار األ
 .46وحتسني رفاه البيئة احلضرية ملا هلا من أتثري يف حياة السكان

تها تتمثل مهمّ  ، 1980جويلية  14أنشئت مبوجب القرار الوزاري املشرتك يف  مديرية التعمري والبناء: -

وإعداد الربامج واحلوصلة الشهرية  ، وحتضري دفاتر الشروط ومتابعة االجنازات ، املشاريع يف اختيار املشروع ومراقبة
من املرسوم التنفيذي  08 :كما تتدخل إدارات عديدة يف ميدان التعمري نصت عليها املادة،  ...السنوية للمشاريعو 

األشغال  ، النقل ، الري ، حيث يستشار وجواب كل من مديرية الفالحة ، 2005سبتمرب  10املؤرخ  05/318
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أما أثناء  ، وهذا أثناء إعداد واثئق التعمري ، البيئة والتهيئة العمرانية ، السياحة ، الربيد واملواصالت ، العمومية
االتصاالت  ، ومصاحل الكهرابء والغاز واملاء ، فيستشار مصاحل احلماية املدنية ، دراسة مشاريع عقود التعمري

 .47وإدارات أخرى

تدخل ضمن إشراكهم يف إنشاء  ، العمراين ومراعاة مصاحلهم إشراك املواطنني يف التخطيط السكان: -

 النسيج العمراين وإجناح العمليات التعمريية.

يف تنفيذ العمليات املرتبطة  ، الت احمللية يف ميدان التعمرياتنحصر اختصاصات الوك الوكالة العقارية: -

شغال بتهيئة املناطق السكنية تكليف من يقوم ابلدراسات واأل –بتكوين جممع االحتياطات العقارية 
 48والصناعية.....

 .تقييم أدوات التخطيط والتهيئة :الرابع الفرع -

آلية لصياغة االسرتاتيجيات لسائر املشاكل والتحد�ت اليت  ، تشكل خمططات التهيئة والتعمري .1
وآلية  ، وأداة تنفيذية لالسرتاتيجيات السياسات احلضرية ، تواجه العمران واجملتمع احلضري

إذ تسمح  ابلتحكم يف التعمري ومراقبته من خالل تطور  ، للمساعدة على صناعة القرار الفاعل
وتساهم يف  ، مع مراعاة التنمية الدائمة ، وجتسد سياسة اإلسكان وتنظم األطر احلضرية ، املدينة

وهي وسائل  ، وهي أدوات رئيسية لرسم السياسة العمرانية وضبطها ، ترقية مبادئ الدميقراطية
 13: للتخطيط اجملايل والتسيري احلضري وتوجيه اهليئات يف اجلماعات احمللية حسب نص املادة

 49 .90/29قانون 
حيث تصبح املخططات التهيئة والتعمري  ، وجعلها ملزمة للغري وللجميع ، ن أدوات التعمريقنّ  90/29قانون  -

 بعد املصادقة عليها قرارات إدارية �فذة تكتسب قوة القانون.

أخضعها لالستشارة الواسعة إبشراك اجلميع و  ، حدد القانون إجراءات إعداد أدوات التعمري واملصادقة عليها -
 أفرادا ومؤسسات. ، وإعالمهم

وهذا  ، سلطة التقرير يف جمال التعمري وهتيئة اإلقليم ، ة للجماعات احملليةاألجهزة املنتخب 90/29منح القانون  -
ه يتخذ رئيس ويؤكد التشريع على أنّ  ، 70-69-68 :حسب نص املادة ، مركزية يف التسيرييندرج يف إطار الّال 

صناعة القرار والتحكم يف مسار  ، اجمللس الشعيب البلدي كل إجراء ضروري حلسن االجناز املستقبلي للمخططات
 يف التهيئة احلضرية والتعمري. 
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 ما يلي:و أما ما ميكن مالحظته من نقائص يف هذا القانون ه

والفرتات اليت من خالهلا يتم  ، الفارق الزمين املوجود بني فرتة التحضري واملصادقة على هذه الوسائل -
 داف املقررة. ما يؤدي إىل فقدان املخططات لأله ، حتقيق خمتلف التطورات احلضرية

حيث تلجأ يف كثري  ، عدم توفر إمكانيات بشرية بشكل كاف لدى البلد�ت املختصة يف جمال التعمري -
 ، مدير�ت الوالية للتعمري والبناءأو  ، عن طريق تكليف مكاتب الدراسات العمومية ، احلاالت إىل الوصايةمن 

هذه الدراسات حتال على  ، إىل ذلك ضفّ  ، وبذلك تتحول سلطة صناعة أدوات التهيئة والتعمري هلذه اهليئات
 ألنّ  ، الطعن احملتشم لبعض تفصيالهتاأو وال متلك يف معظم األمر إال املوافقة  ، جمالس الشعبية البلدية للمناقشة

 غالبية أعضاء هذه اجملالس من غري ذوي االختصاص. 

فمنظومة التخطيط  ، وأدوات التهيئة اجملالية (اإلقليمية) ، التشابك والتداخل بني أدوات التهيئة والتعمري -
وهي أدوات أساسية مرتبطة  ، اجملايل واحلضري تستند على قاعدة واسعة من األدوات والكيا�ت التخطيطية

 هبدف تعزيز التناسق ما ، لتعمري معظم توجهاهتاوهي املرجعية اليت تستوحي منها أدوات التهيئة وا ، بتخطيط املدن
لكن  ، 01/20قانون  02 :من خالل املادة ، السياسات االجتماعية والبيئيةو  ، وهتيئة اإلقليم ، بني التعمري

 املخططات تدرس ويصادق عليها يف غياب كامل هلذه األدوات املرجعية.  ألنّ  ، الواقع يؤكد عكس ذلك

الذي تطور يف الستينيات يف  ، تندرج يف مسار التعمري التشاركي ، املدين والفرد مشاركة اجملتمع إنّ  -
 ، وهذا يدخل ضمن جتسيد للدميقراطية التعمري ، حتت اسم التأييد الناشط للتخطيط ، البلدان االجنلوساكسونية

 أما مشاركة املواطن فتكاد منعدمة. ، ضعف احلركة اجلمعوية وانعدامها يف املسائل العمرانية وه ، املالحظ غري أنّ 

مثل مصاحل الفالحة  ، عدم املشاركة الفعالة واالجيابية ملختلف املصاحل التقنية يف إعداد هذه األدوات -
بوجوب احملافظة على األراضي الفالحية والغابية دون  5إذ تكتفي ابلرفض وضرورة تطبيق التعليمة  ، والغاابت

 تقدمي بدائل. 

 .ةعداد الواثئق وهتميش اإلدارات الالمركزية اليت تبقى مشاركتها يف إعدادا الواثئق شكليّ مركزية إ -

 اخلامتة:

 :يف خامتة حبثنا ميكن أن نستخلص النتائج التالية



 

 
 62 

د أمناط جديدة غريبة عن املفردات ولّ  ، أزمة السكن ودخول الشركات األجنبية يف اجناز املشاريع -
 ة املرتبطة حبضارتنا.أضاعت األصال ، املعمارية

ا أحياء وكأ�ّ  ، حيث تبدوا معزولة غري مدجمة يف املدينة ، تعدد وظائف األشكال احلديثة من العمران - 
 للمراقد.

 فالحية.الراضي األغري املتوازن يف ظهور هذه التعمريات على حميط املدينة وعلى الع العمراين التوسّ -

 تربط املبىن ابإلطار االجتماعي. غياب القيم اليت -

 ظهور أشكال غريبة ومتنافرة وغري متجانسة من النسيج العمراين. - 

نتيجة لعدم  ، دون احرتام خمططات الدولة ، انتشار مناطق عشوائية حول املدن على األراضي الزراعية -
 قدرة الدولة يف السيطرة على النزوح الريفي وحل معضلة السكن.

وابلكاد ال  ، ويف تشريعاتنا وثقافتنا ، ملفهوم بيئة الطفل احلضرية يف املخططات العمرانية غياب اتم -
 اليت جتعل الطفل حمور التخطيط العمراين. ، عكس البلدان املتقدمة ، رغم ما مل للموضوع من أمهية ، يذكر

بقدر ما ينقصها الضبط  ، ويف األخري ميكن القول أن السياسة العمرانية يف اجلزائر ال ينقصها التشريع
 والرقابة الصارمة على املشاريع العمرانية
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 ماية القانونية لألراضي الفالحية من خماطر التعمرياحل

 - 1جامعة اجلزائر  -  ، ابحث دكتوراه ، بوطاليب ساميأ.                                         

                                                                       

 ملخص:

ابلدراسة والتحليل واقع احلماية القانونية املقررة لألراضي الفالحية يف ظل استفحال  املقالةهذه  لتاو تن       
الذي أتى مساحات شاسعة ابقتطاع وحتويل مساحات كبرية  ، ظاهرة التوسع العمراين العشوائي وغري العقالين

حيث خلصت الدراسة إىل أنه وعلى الرغم من احلرص الشديد الذي أبداه املشرّع  ، منها جملال اإلسكان والتعمري
يف االهتمام ابألراضي الفالحية ومحايتها وتثمينها وإحاطتها جبملة من الضما�ت األكيدة سواء مبوجب مبادئ 

قواعد قانونية ال سيما من خالل قوانني التعمري اليت صّنفت األراضي الفالحية كقطاعات غري قابلة أو  ، ريةدستو 
وحترمي أي تصرف قانوين ينّصب عليها ويؤدي  ، واستثناء البناءات اليت تقام عليها من أي عملية تسوية ، للتعمري

بشكل استثنائي إبلغاء  وبل ذلك فقد رّخص املشرّع ولإال أنه ويف مقا ، إىل تغيري طبيعتها ووجهتها الفالحية
إكراهات متعددة و ما ترتب عنه اختالالت و وه ، تصنيف  أراض فالحية وحتويلها إىل أراض قابلة للتعمري

سكنات وعقارات جتارية  إلجنازوذاتية..) أدت إىل حتويل مساحات عديدة لصاحل مشاريع  ، األشكال (سياسية
 ما جيعل من األراضي الفالحية يف  تناقص مستمر.   و هو  ، ومركبات سياحية

      التصنيف.  ، التوسع العمراين ، احلماية القانونية ، األراضي الفالحية الكلمات املفتاحية:

Summary: 

This article deals with the study and analysis of the reality of the legal protection established 
for agricultural lands in light of the exacerbation of the phenomenon of random and irrational urban 
expansion, which resulted in large areas being cut off and diverted from large areas to the field of 
housing and construction. The agricultural sector is protected, valued, and surrounded by a set of sure 
guarantees, whether in accordance with constitutional principles or legal rules, especially through 
urbanization laws that have classified agricultural lands as non-constructive sectors, excluding the 
structures that are erected on them from any settlement process, and prohibiting any legal action that 
leads to change Its nature and agricultural orientation, but on the other hand, the legislator authorized, 
albeit exceptionally, the cancellation of the classification of agricultural lands and their conversion 
into constructible lands, which resulted in imbalances and compulsions of various forms (political and 
subjective...) that led to the diversion of many areas in favor of projects for the realization of housing 
And commercial real estate and tourist vehicles, which is what makes agricultural land in constant 
decline. 
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 ة:ـقدمـم

عصب التنمية  يفه ، وذات أمهية كبرية ، ثروة من املوارد النادرة وغري املتجددة األراضي الفالحية عترب ت     
 اشكل ثروة حقيقية وقيمة وطنية ينبغي ترشيد استغالهلا لضمان مرد وديتهت إذ ، االقتصادية وحمركها الديناميكي

 القصوى.

سكاين وتطور صناعي وعمراين كان  ومنغري أن حركة التنمية الشاملة اليت شهدهتا اجلزائر وما صاحبها من        
له أثر سليب على األراضي الفالحية اليت أصبحت عرضت للتقلص واالحنسار نتيجة الزحف العمراين على 

السكاين السريع  وما جعل اجلزائر تواجه معادلة صعبة تتمثل يف كيفية التوفيق بني النمو وه ، مساحات واسعة منها
واملوزع بشكل غري متوازن عرب الوطن يف الوقت الذي عرفت فيه املدن انقالاب جذر� يف أحجامها نتيجة تضخم 

من اجملموع العام للسكان يف  %31إذ ارتفع عدد السكان احلضريني من ما نسبته نسبة السكن احلضريني 
وبني احلفاظ على املوارد الطبيعية اليت هي  ، 2008 يف سنة %70إىل ما يعادل  ، ىل لالستقاللو السنوات األ

  .عرضة لإلهدار والتخريب نتيجة االستخدام غري املرشد والتوسع العمراين غري املتحكم فيه من جهة أخرى

اليت تكون على  زاتاو التجلذلك كانت احلاجة ملحة لتدخل تشريعي عاجل يعمل على مواجهة تلك  
حيث عمد املشرّع اجلزائري يف  ، حساب العقار الفالحي ومواجهة املخاطر العمرانية اليت هتدد األراضي الفالحية

الكثري من املناسبات إىل سّن الكثري من النصوص القانونية اليت ترمي إىل احلّد من ظاهرة التوسع العمراين على 
 األراضي الفالحية.

من خالل القيام بتشخيص علمي وواقعي يسمح  ، ه الدراسة الوقوف عليههذ لاو ستحما  ووه
عن كثب على دور العقار الفالحي يف التنمية املستدامة يف ظل خمتلف املشاكل واهلواجس اليت هتدد  ابالطالع

ات القانونية ومدى فعالية تلك الرتتيب ، األراضي الفالحية ابالحنصار والنفاذ نتيجة التمدد العمراين غري املسبوق
 اليت قررها املشرّع لتأمني األراضي الفالحية من خماطر التعمري.

إىل أي مدى وفق املشرّع على ما سبق فإن اإلشكالية اليت ميكن طرحها تتعلق ابلتساؤل التايل:  بناءً 

التنمية اجلزائري يف ضبط استخدامات األراضي الفالحية ومحايتها من خماطر التعمري وفقا ملقتضيات 

 املستدامة؟.
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 األراضي الفالحيةل مفهوم أو يف مبحث  لنااو تنملعاجلة هذه اإلشكالية قسمنا الدراسة إىل مبحثني: 
املختلفة فيما خصصنا املبحث الثاين لتسليط الضوء على واقع  اوتصنيفاهت ، ابلنسبة للتنمية املستدامة اوأمهيته

زائر وموقف املشرّع اجلزائري من مسالة محايتها يف ظل أدوات التهيئة ظاهرة التوسع على األراضي الفالحية يف اجل

 . والتعمري

 يف التشريع اجلزائري لألراضي الفالحيةل: دراسة حتليلية و املبحث األ

وضع سياج قانوين خاص  لةاو حملقد جاءت كل النصوص القانونية املتعلقة ابلعقار والتهيئة العمرانية        
واألمن الغذائي وتوفري احلاجيات  ، حلماية األراضي الفالحية نظرا ملا من أمهية ابلغة يف حتقيق الفعالية االقتصادية

لو�ت عمد املشرّع اجلزائري إىل و ل) هذا ومن أجل ترتيب األأو األساسية  ومن مث حتقيق التنمية املستدامة(فرع 
 لألراضي الفالحية (فرع اثين).  اعتماد تصنيفات خمتلفة

 التنمية املستدامة:حتقيق يف  اوأمهيته األراضي الفالحيةل: مفهوم و املطلب األ       

اليت تكون خمصصة للزراعة وبذلك فاألراضي الفالحية  أو  ، يرتبط العقار الفالحي ابألراضي الفالحية    
لقطاع الفالحي الذي يشكل بدوره لبنة أساسية يف بناء ا وتشكل جزءا أساسيا من قطاع أساسي للدول وه

ل) هذا وحيتل العقار الفالحي مكانة مميزة يف االقتصاد الوطين نتيجة دوره  أو اقتصاد وطين فعال ومستدام (فرع 
 كقطاع اسرتاتيجي ابمتياز ملا له من دور أساسي يف ضمان األمن الغذائي املستدام (فرع اثن). 

 يف األراضي الفالحية: ل: تعر و الفرع األ

املخصصة للزراعة أو  ، يقصد ابألراضي الفالحية تلك األراضي املخصصة ملمارسة األنشطة الفالحية
أو  ، وتتنوع هذه األراضي بتنوع اجملال اجلغرايف الواقعة فيه سواء كانت يف سهول ، سواء كانت حمل استغالل أم ال

 يف صحراء.أو  ، يف جبال

ل العامل على ضرورة محاية األراضي الفالحية وإحاطتها بكافة الضما�ت اليت تعمل وقد أكدت أغلب دو 
يف تشريعاهتا اخلاصة ويف دساتريها على غرار املؤسس  ، على ترشيد استهالكها وفقا ملقتضيات التنمية املستدامة

ري للدولة مبوجب أحكام املادة الدستوري اجلزائري عندما رفع مسألة محاية هذه األراضي إىل مرتبة االلتزام الدستو 
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:" تضمن االستعمال الرشيد للموارد الطبيعية واحلفاظ عليها لصاحل األجيال منه اليت ألزمت الدولة أبن 19

 القادمة.

 1وأن حتمي األراضي الفالحية....".

حتديد ال وقبل كل شيء أو غري أن محاية األراضي الفالحية ومواجهة التهديدات اليت تواجهها تقتضي 
ذلك أن القانون ال ميكن له أن حيمي األراضي الفالحية ما مل تكن هذه األخرية حمددة  ، املقصود هبذه األراضي
 ومفهومة وغري جمهولة.

ولعّل هذا ما حذا ابملشرّع اجلزائري إىل صياغة تعريف حدد من خالله منظوره اخلاص لألراضي الفالحية 

أو " األرض الفالحية :املتعلق ابلتوجيه العقاري عندما اعترب أن 90/25من القانون  04وذلك  مبوجب املادة 

خالل عدة سنوات إنتاجا يستهلكه أو كل أرض تنتج بتدخل اإلنسان سنو�  هي ذات الوجهة الفالحية

  2.بعد حتويله"أو  ، يستهلك يف الصناعة استهالكا مباشراأو احليوان أو البشر 

تبناه املشرع اجلزائري أنه قد أخذ ابملفهوم الواسع املنبثق عن يتضح من خالل التعريف الذي 
 ، من خالل أنشطة االستغالل إىل اإلنتاج الزراعي ، االستخدامات املتعددة هلذه األراضي يف اجملال الفالحي

ة على لكن يؤخذ على هذا التعريف أنه يقتصر يف تعريفه لألراضي الفالحي ، بعد التحويلأو واالستهالك املباشر 
بذلك خيرج من  ووه ، مبعىن أ�ا فقط هي تلك األراضي املستغلة ، تلك األراضي اليت يكون فيها تدخل لإلنسان

مفهوم األراضي الفالحية املشمولة ابحلماية القانونية تلك األراضي غري املستغلة واليت نظم املشرّع أحكامها يف مواد 
ما جيعل من هذا التعريف �قصا ال يشمل قطاعا مهما من األراضي و وه ، ابإلضافة إىل األراضي البور ، الحقة

 الفالحية واليت نضمها نص قانوين آخر سيأيت بيانه الحقا. 

 ة وأمهيتها يف االقتصاد الوطين:يالفالحاألراضي الفرع الثاين: مكانة 

ني أن يف ح ، مليون هكتار 43.48للجزائر رصيد هام من األراضي الفالحية حيث تقدر حبويل 

من املساحة الزراعية الكلية  %20مليون هكتار مبا يعادل  8.49املستخدمة للزراعة ال تشكل إال حوايل 

 حمدد أدا�ه:  ووفق ما ه  3حسب وهذا حسب آخر اإلحصائيات الصادرة عن الديوان الوطين لإلحصائيات
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 .37ص ، املصدر: الديوان الوطين لإلحصائيات

عن مساحة األراضي الفالحية  2009اجلدول ومن بيا�ت سابقة مسجلة يف يالحظ من خالل هذا 
واليت ابإلضافة إىل  ، أ�ا يف تطور مستمر وفقا للجدول ، 4مليون هكتار 42.45يف اجلزائر واليت قدرت آ� ذاك 

 وأراض غري منتجة) تشكل نسبة معتربة من الرتاب الوطين.   أراضي أخرى (كاألراضي الغابية واحللفائية

أراضي  ، وأراضي صاحلة للزراعة ، وهذه األراضي مصنفة على أربعة أقسام: أراضي فالحية قابلة للزراعة
 5.أراضي مسقية ،املساحات احملصولية

ف األنشطة الزراعية اليت هذا وتتمتع األراضي الفالحية أبمهية ابلغة كو�ا تشكل حقال تتداخل فيه خمتلو 
وذلك نظرا للدور الذي يلعبه القطاع الفالحي يف احلياة االقتصادية  ، تشكل عصب االقتصاد الوطين

املسامهة يف تكوين الدخل القومي وتوفري العملة الصعبة أو  ، سواء من حيث استيعاب اليد العاملة ، واالجتماعية
لية وهي مهمة القطاع و يع يتطلب توفري عنصر العمل وتوفري املواد األكما أن ز�دة معدالت التصن  ، هلذه الدول

 6الزراعي.

جه خمتلفة وكثرية ولعل من بني مسامهات أو وتتنوع مسامهات القطاع الزراعي يف دفع عجلة التنمية يف 
 هذا القطاع ما يلي:

حيث تعترب الزراعة هي املصدر الوحيد  املسامهة يف توفري الغذاء وحتقيق األمن الغذائي املستدام: -

 ، حيث يهدف النشاط الزراعي لتوفري املواد الغذائية لتلبية احتياجات السكان ، 7لألغذية والذي ال ميكن تعويضه
لذلك فإن أن العالقة بني التنمية   ، وحتقيق أمنهم الغذائي بشكل مستدام من خالل التنمية الزراعية املستدامة
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إذ أنه ال ميكن حتقيق أمن غذائي مستدام دون  ، تدامة واألمن الغذائي املستدام هي عالقة عضويةالزراعية املس
فالزراعة املستدامة هي الزراعة اليت إبمكا�ا تلبية احتياجات األجيال احلالية  ، االعتماد على تنمية زراعية مستدامة

حلفاظ على القدرات اإلنتاجية والتجديدية لقاعدة وا ، واملستقبلية من الغذاء وتوفري فرص عمل مستدامة والئقة
 ، واحلد من التعرض لنقص األغذية وتعزيز االعتماد على الذات ، املوارد الطبيعية وتعزيزها حيثما يكون ذلك ممكنا

واستخدام التكنولوجية املتطورة للحفاظ على اجلانب اإليكولوجي الذي يعترب من أهم األسس الداعمة الستدامة 
 8ن الغذائي.األم

فكلما كان اإلنتاج  ، ويتحدد حجم الفجوة الغذائية تبعا لكفاءة الزراعة تقليص وسد الفجوة الغذائية: -

والعكس صحيح ويف هذه احلالة يتم اللجوء إىل االسترياد وإىل أموال طائلة  ، احمللي مرتفعا كلما تقلصت الفجوة
 9ابلعملة الصعبة.

ن خالل املسامهة يف هذا ابإلضافة إىل املسامهة يف تكوين راس املال م ، األجنيباملسامهة يف أتمني النقد  -
كما أن القطاع الزراعي يعد أحد   ، وحتسني ميزان املدفوعات من خالل ز�دة القدرة التصديرية ، الدخل الوطين

كما ويعد مصدرا لتموين   ، فيةوابلتايل تقليص البطالة خاصة يف املناطق الري ، أهم القطاعات استيعااب لليد العاملة
لية كالصناعات و لية حيث أن استمرارية عملية التصنيع يتوقف على توفر املواد الزراعية األو الصناعة ابملواد األ

 10الغذائية.

 املطلب الثاين: تصنيف األراضي الفالحية:   

يف تصنيفه لألراضي ل و يستند املعيار األ ، خيضع تصنيف األراضي الفالحية إىل معيارين أساسيني
يف حني يركز املعيار اآلخر على طبيعة  ، ل)و ما يعرف ابلعيار القانوين(الفرع األو الفالحية إىل طبيعة حق امللكية وه

 (الفرع الثاين). 25-90معيار تقين كرسه املشرع من خالل القانون  واألرض الفالحية ومدى خصوبتها وه

 ي الفالحية:ل: التصنيف القانوين لألراضو الفرع األ

 تصنف األراضي الفالحية حبسب مالكها إىل:

 أراضي فالحية مملوكة ملكية خاصة -

 أراضي فالحية اتبعة لألمالك اخلاصة للدولة -
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 أراضي فالحية وقفية -
على خلفية التحول االقتصادي والسياسي الذي عرفته البالد ال: األراضي الفالحية اململوكة ملكية خاصة: أو 

كان البد من إعادة النظر يف   ، ل مرة حبق امللكية اخلاصة ومحايتهاو والذي اعرتف أل ، 1989دستور بعد اعتماد 

إىل خمتلف القوانني  ، مجلة القوانني اليت تنظم امللكية العقارية بدءا بقانون التوجيه العقاري وقانون التوجيه الفالحي

حيث وضع بذلك حدا  ، تهيئة والتعمري وغريهاملتعلق ابل 29-90األخرى واألنظمة ذات الصلة كالقانون 

وذلك يف توجه لربايل حمض يتالءم والنظام االقتصادي الذي اتبعته  ، لالحتكار العقاري املطلق من طرف الدولة

وما بعدها من  23واملادة  ، 12من الدستور 52والذي مت توضيحه من خالل املادة  11 1989اجلزائر بعد سنة 

 13اري.قانون التوجيه العق

تشمل األمالك العقارية واحلقوق العينية اليت متلكها اثنيا: األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة: 

أي أ�ا اتبعة لألمالك  ، حيث تنحصر ملكية هذه األراضي بيد الدولة وحدها فقط ، 14الدولة ومجاعتها احمللية
فرضت هذه التبعية لتتجسد هلا احلماية املفروضة لألمالك العامة واخلاصة أن أمهيتها هي اليت  واخلاصة للدولة ويبد

لذلك فقد خصها املشرع حبماية  15كون هذا النوع من األراضي يعترب يف حد ذاته ثروة قومية قائمة بذاهتا  ، للدولة

من القانون  04ص املادة خاصة من خالل املبادئ املعروفة واملتمثلة يف أ�ا غري قابلة للتقادم وال للحجز عمال بن

-08ال سيما قانون التوجيه الفالحي  ، حيث خيضع التصرف فيها إىل القوانني اليت حتكمها ، 16 30-90رقم 

16 .17 

 ، وتصنف األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة هي األخرى إىل: إىل أراض صاحلة للزراعة        
 حبيث خيضع كل منها ألحكام خاصة. ، وأخرى أراض فالحية استصالحية

حظيت هذا النوع من األراضي  األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة الصاحلة للزراعة: -1

املتضمن التسيري الذايت يف   653-68األمر  ول تشريع ينظمها هأو فكان  ، ابهتمام ابلغ منذ االستقالل

أسلوب دميقراطي اشرتاكي إلدارة وتسيري ومراقبة اإلدارة الزراعية يف النظام  ووالتسيري الذايت ه 18، الفالحة

والذي منحت مبوجبه الدولة وبدون مقابل استغالل الفالحة املتكونة من جمموعة من األموال املنقولة  ، 19اجلزائري
ىل و نصوص عليها يف املادة األوالعقارية املدرجة ضمن أمالك الدولة إىل جمموع العمال الذين تتوفر فيهم الشروط امل
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املتضمن تعريف جمموعة العمال التابعة لالستغالل  ، 15/01/1969املؤرخ يف  15-69من املرسوم رقم: 

 20الفالحي للتسيري الذايت.

وكذلك أراضي بعض اخلواص  ، كما بقيت بعض األراضي اتبعة لألمالك الوطنية مثل أراضي البلد�ت    
 صفة شخصية ومباشرة.الذين ال يستغلو�ا ب

حيث يعترب نظام الثورة  ، 21اخلاص ابلثورة الزراعية 73-71وهذا ما دفع ابملشرّع إىل إصدار األمر      

نتيجة التوجه السياسي املطبق( النظام  ، الزراعية اثين إصالح يهدف غلى تغيري البنية العقارية بصفة جذرية
وكذلك نتيجة  ، والتوزيع العادل لوسائل اإلنتاج ، ض ملن خيدمهااالشرتاكي) الذي يهدف إىل تطبيق مبدأ األر 

منه على أن متنح  124وقد ورد يف املادة  ، الفشل والرتاجع الكبري  يف اإلنتاج اليت عرفتها املزارع املسرية ذاتيا

أراضي الصندوق الوطين للثورة الزراعية وبدون مقابل على أساس االنتفاع املؤبد الذي ينتقل إىل الورثة الذكور دون 

الذي يضبط كيفية استغالل األراضي  19-87وظل هذا القانون مطبقا إىل غاية صدور القانون  ، اإل�ث

حيث حل هذا القانون حمل نظام التسيري  ، 22مالك الوطنية وحيدد حقوق املنتجني وواجباهتمالفالحية التابعة لأل
ومبوجبه مت إعادة تنظيم القطاع الفالحي العمومي إبنشاء مستثمرات فالحية  ، وقانون الثورة الزراعية ، الذايت

حكم يف االستغالل األراضي وتشكيل مجاعات صغرية من الفالحني للت ، مجاعية وفردية على مساحات متوسطة

 23وحتويل املستفيدين من جمرد أجراء إىل منتجني.

مل يكن يف مستوى اآلمال املرجوة فاملستفيدون من  19-87ظهر للدولة أن القانون  1997ويف سنة       

 24فشيدوا فوقها حمالت وسكنات ضخمة ، هذه األراضي قاموا بتأجريها ألشخاص قاموا ببيعها ألشخاص آخرين

احملدد لشروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة  03-10ومن ّمث ظهر القانون 

 25للدولة.

وجاء تنظيم هذا النوع من األراضي األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة االستصالحية: -2

 ، 26املتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية 18-83الفالحية من خالل عدة نصوص قانونية أمهها: القانون رقم 

يف املساحات االستصالحية وكيفية  يةاو الصحر احملدد لشروط التنازل عن األراضي  289-92واملرسوم التنفيذي 

احملدد لكيفيات منح حق االمتياز قطع أرضية من  483-97ابإلضافة إىل املرسوم التنفيذي  ، 27اكتساهبا
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واملنشور الوزاري املشرتك  ، 28األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة يف املساحات االستصالحية وأعبائه وشروطه

 املتضمن إنشاء مستثمرات فالحية جديدة للفالحة وتربية احليوا�ت. 108رقم 

 اعة وأراضي وقفية بور.وتنقسم األراضي الوقفية إىل أراضي فالحية وقفية صاحلة للزر اثلثا: األراضي الوقفية: 

وهي األراضي املوقوفة ذات اجلودة العالية واملردود اإلنتاجي الوفري وهذه  األراضي الوقفية الصاحلة للزراعة:-1

 األراضي مشمولة ابحلماية القانونية مثل الراضي الفالحية األخرى.
وكذلك هذا النوع من األراضي ال مالك  ، الرب والقربة من هللا تعاىل وومن املعلوم أن اهلدف من الوقف ه     

غري أنه وابلرجوع  ، فضال عن أن طبيعة هذه األراضي تفرض ذلك ، لذلك فإن البناء عليها يكون مستبعدا ، له

اليت أقرت أن الوقف يتمتع ابلشخصية املعنوية  29قافو املتعلق ابأل 10-91من األمر رقم  05إىل نص املادة 

فإنه حيق  381-98من املرسوم التنفيذي  13ومن جهة أخرى وعمال ابملادة  ، ةهذا من جه ، وال مالك له

 ، قاف التصرف والقيام أبي عمل من شأنه أن يفيد امللك الوقفي مبا فيه إعادة بنائهو وكيل األأو قاف و لناظر األ

 30قاف.و يل األوكأو لذلك فرخصة البناء يف هذا النوع من األراضي الفالحية تكون ابسم الشؤون الدينية 

-91املعدل واملتمم للقانون رقم  07-01من القانون  02مكرر  26عمال بنص املادة األراضي البور: -2

عقد عيين خيول حملتكر  ووعقد احلكر ه ، 31فإنه ميكن أن تستثمر األراضي املوقوفة بور بواسطة عقد احلكر 10

على أن يدفع مقابل ذلك مبلغا يقارب مثن  ، زمنية معينة االنتفاع أبرض موقوفة ابلغرس والبناء عليها وهذا ملدة
 األرض املوقوفة وقت إبرام العقد.

  الفرع الثاين: التصنيف التقين لألراضي الفالحية:      

اعتمد املشرّع يف تصنيفه لألراضي الفالحية طبقا للمعيار التقين على مدى خصوبتها وقسمها بذلك وفقا       

 32إىل أربعة تصنيفات وهي: 25-90يف القانون رقم  منصوص عليه وملا ه

قابلة أو  ، وهي اليت تكون طاقتها اإلنتاجية عالية وتربتها مسقيةاألراضي الفالحية اخلصبة جدا:  -1

 33للسقي.

األراضي أو  ، القابلة للسقيأو املسقية  ، وهي األراضي املتوسطة العمق األراضي الفالحية اخلصبة: -2

شبه رطبة وال حتتوي على أي عائق أو الواقعة يف منطقة رطبة  ، املسقيةاحلسنة العمق غري 

 34طبوغرايف.

 :35وتشتمل األراضي الفالحية متوسطة اخلصب على ما يلي األراضي الفالحية املتوسطة اخلصوبة: -3
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 األراضي املسقية اليت حتتوي على عوائق متوسطة يف الطبوغرافيا ويف العمق. -

 وال حتتوي على عوائق طبوغرافية. ، ونسبة األمطار فيها متغرية ، توسطة العمقاألراضي الغري مسقية امل -

ورسوخها كبري ونسبة  ، األراضي غري املسقية اليت حتتوي على عوائق متوسطة يف العمق ويف الطبوغرافيا  -
 األمطار فيها متغرية.

مرتفعة مع عوائق متوسطة يف و أ ، ونسبة األمطار فيها متوسطة ، األراضي غري املسقية املتوسطة العمق -
 الطبوغرافيا.

 ، هي األراضي اليت حتتوي على عوائق طبوغرافية كبريةاألراضي الفالحية الضعيفة اخلصوبة:  -4

  36والبنية واالجنراف. ، والعمق وامللوحة ، وعوائق يف نسبة األمطار
 التصدي يف ظل واثئق التعمرياملبحث الثاين: التوسع العمراين على األراضي الفالحية وسبل     

نتيجة عدم قدرة الدولة على تكوين أرصدة عقارية كافية الستقبال التدفقات السكانية وتلبية طلباهتا        
ابإلضافة إىل العامل  ، وعدم قدرهتا على السيطرة على حركة اهلجرة من الريف إىل املدن ، وحقوقها يف السكن

كان ال بد من   ، يف عدد السكان وما يرتب عنه من ز�دة يف الطلب على األراضي الدميوغرايف والز�دة املعتربة
ما و وه ، اقتطاع نسب معتربة من األراضي الفالحية وبشكل مفرط يف أغلب األحيان لتقليص العجز يف السكن

هذه ل) وللحد من أو جنم عنه توسع عمراين رهيب أتى على مساحات واسعة من األراضي الفالحية ( مطلب 
املشرّع  إجياد حل وسط لتلك املعادلة الصعبة اليت من شأ�ا خلق التوازن بني  أقطاب تلك املعادلة  لاو حالظاهرة 

 عية عقارية للبناء من جهة أخرى(مطلب اثين)  أو مبا يضمن محاية األراضي من التوسع العمراين من جهة وتكوين 

 األراضي الفالحية يف اجلزائر:حساب ل: واقع ظاهرة التوسع العمراين على و املطلب األ
املتتبع للواقع احلقيقي الذي تعرفه األراضي الفالحية سيقف ال حمالة على ذلك الواقع املزري الذي  إن     

اليت �يت يف مقدمتها استفحال ظاهرة الزحف العمراين على  ، آلت إليه تلك األراضي على وقع مشاكل عدة
ويل مساحات كبرية منها جملال اإلسكان والتعمري وتلبية الطلب املتزايد على حساب تلك األراضي ابقتطاع وحت

إذ سجل يف الفرتة ما بني  ، مليون وحدة سكنية 2إذ مت خالل السنوات العشرة األخرية إجناز ما يفوق  ، السكن

فيما ال تزال عملية اجناز السكنات  ، 37وحدة سكنية يف خمتلف الصيغ 2049.106إجناز  2011و 2004

حيث يرتقب االنتهاء من املخطط اخلماسي   متواصلة بنفس الوترية برغم الصعوابت املالية اليت تعرفها البالد

وأمام   38، 2018ألف وحدة سكنية يف العام 600اجلاري للرئيس الذي ينبغي االنتهاء منه بتسليم مليون و
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قامت احلكومة يف العديد من املناسبات إبلغاء تصنيف قطع فالحية كبرية هذه الربامج السكنية الضخمة 
سكنات ومرافق عمومية يف بعض الوال�ت وذلك من خالل استغالل ثغرات قانونية فتحتها  إلجنازوختصيصها 

اض خصبة إىل أر أو من قانون التوجيه العقاري اليت أاتحت إمكانية  حتويل أراض فالحية خصبة جدا  15املادة 

والذي يشكل املرسوم التنفيذي  ، وأحالت كيفية التحويل وإجراءاته إىل التنظيم  ، قابلة للتعمري وفق شروط معينة

حيث بلغت مساحة األراضي  ، أحد تطبيقات هذه املادة 09/06/2011املؤرخ يف  237-11رقم: 

مر الذي جيعل من حجم املساحات األ ، هكتار 5400الفالحية احملولة مبوجب هذا املرسوم التنفيذي أزيد من 

  39املخصصة لألراضي الفالحية يف تناقص مستمر.
ويف نفس السياق كشفت آخر دراسة لنظام التعمري والتهيئة العمرانية يف اجلزائر عجز املصاحل العمومية       

يف مستوى التحكم  ، عنابة قسنطينة ، وهران ، للقطاعات احلساسة يف املدن احلضرية الكربى على غرار العاصمة
ما أدى إىل توسع ظاهرة التعمري العشوائي يف املدن وإتالف آالف اهلكتارات اليت تعترب من  ، اجليد يف التسيري

حيث يوجد  ، أجود األراضي الزراعية لغرض التنمية العمرانية مما سجل اخنفاضا فادح يف نسبة املساحة الزراعية
إن مل يكن منعدما يف اغلب احلاالت كما أن بعض النقائص  ، عشوائيأو  ، شبه إمجاع على أن التسيري �قص

على مستوى اإلدارات البلدية مردها إىل أسباب تعود يف نفس الوقت إىل عدم قدرهتا وإىل تصورات ملخططات 
 ويظهر عدم مسايرة هذه املخططات إىل مقتضيات تسيري ، عامة للتنظيم والتسيري غري مالئمة ومتصلبة إبفراط

وهذه الالمباالة يف تسيري األمور إىل فقدان اجلهات املسئولة هليبتها ما  ، املدن يف اختالالت خاصة ابإلدارة احمللية
أدى إىل إتالف مستمر ملوارد القطر على غرار العقار الفالحي واملياه وارتفاع نسبة التلوث والقضاء على 

 40دة معامله وآخذة يف االنتشار.ما ينذر مستقبال خبطر مؤكو وه ، املساحات اخلضراء

 ، ، وعرجت الدراسة ذاهتا على ظاهرة إتالف آالف اهلكتارات اليت تعترب من أجود األراضي الزراعية      

هكتار لكل ساكن  1.32إىل 1962هكتار للفرد يف سنة  1.50ابخنفاض نسبة املساحة الزراعية الفعلية من 

 41 .2008هكتار يف  1أقل من و  2005هكتار سنة  1.13وحويل  1991يف 

والذي  ، 42وهي نفس النسب ابلتقريب اليت أشار إليها املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة     
 سجل اخنفاضا شديدا يف مساحة األراضي الفالحية وفق اجلدول التايل:

 2008 1985 1970 1962 السنة

 هكتار للفرد0.24 هكتار 0.34 هكتار 0.52 هكتار 1 نصيب الفرد ابهلكتار
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 جدول من إعداد الطالب الباحث بناء على معطيات مستقاة من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم          

هكتارا من األراضي الفالحية لفائدة البناء  250.000يف حني فقد القطاع الزراعي خالل هذه الفرتة       

 43حبسب املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم.

هذا وقد تطرقت الدراسة السابقة على سبيل املثال إىل التوسع احلضري ملدينة اجلزائر العاصمة على       

يف املناطق ذات القدرات الزراعية العالية مثل  %90حساب األراضي الزراعية حيث قدرت نسبة التوسع ب 

إحدى التقارير الصحفية مؤخرا إىل  وخبصوص سهل متيجة االسرتاتيجي أشارت ، 44سهل املتيجة احمليط ابلعاصمة
كما مل   ، 45من أراضيه ابستغالهلا يف تشيد بنا�ت وسكنات ومركبات سياحية %50أن البنا�ت قد التهمت 

وبذلك تعّد مساحة األراضي اليت  ، تسلم املناطق الساحلية للقطر اجلزائري هي األخرى من هذا التدهور اخلطري
ألف  80بـ:  1987و 1973واليت قدرت يف الفرتة املمتدة بني  ، جد معتربةخصصت للتعمري منذ االستقالل 

   46واستهلكت أكثر من ضعف هذه املساحة يف املراحل املوالية. ، هكتار

 املطلب الثاين: محاية األراضي الفالحية يف قلب واثئق التعمري
شّكلت مسألة محاية العقار الفالحي إحدى أهم االنشغاالت اليت اهتمت هبا أدوات التعمري حيث مت       

تصنيفها يف ظل خمططات التهيئة والتعمري كأراضي غري قابلة للتعمري إال يف حدود معينة ووفق شروط حمددة( فرع 
ة خاصة فقد قيّد املشرّع حرية املالك يف مل تكن  ملكية تلك األراضي اتبعة للدولة أبن كانت ملكيو ل) حىت ولأو 

التصرف فيها(فرع اثين) لكن ورغم أن املشرّع قد عرب بصورة واضحة عن رغبته الصرحية يف التصدي لظاهرة 
االعتداء على األراضي الفالحية وتدخله املستمر والدائم لكبح تلك السلوكات املتطرفة إال أن ذلك ال مينع من 

سيما ما تعلق منها مبرونة النصوص القانونية اليت حتمي األراضي الفالحية من الزحف  تسجيل بعض النقائص ال
 العمراين عليها (فرع اثلث).

 ل: محاية األراضي الفالحية يف ظل أدوات التعمري:و الفرع األ

على قطعا للطريق أمام كل تلك السياسات العشوائية يف تكوين االحتياطات العقارية اخلاصة ابلتعمري      
حدد فيها  ، حساب املساحات واألراضي واملناطق احملمية أرسى املشرع اجلزائري قاعدة آمرة من النظام العام

 من قانون التهيئة والتعمري وهي: 4األراضي والقطع القابلة للبناء دون سواها مبوجب املادة 
 عمرة للبلدية./ اليت تراعي االقتصاد احلضري عندما تكون هذه القطع داخل األجزاء امل1
 / اليت تكون يف احلدود املتالئمة مع القابلية لالستغالالت الفالحية عندما تكون موجودة على أراضي فالحية.2
 / اليت تكون يف احلدود املتالئمة مع احملافظة على التواز�ت البيئية عندما تكون موجودة يف مواقع طبيعية.3
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 ورة محاية املعامل األثرية والثقافية./ اليت تكون يف احلدود املتالئمة مع ضر 4
 / اليت تكون معرضة مباشرة لألخطار الناجتة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.5

على ذلك فإن املشرّع اجلزائري قد أقر قيدا عاما بعدم قابلية األراضي الفالحية للبناء إال ما كان منها  بناءً         
وليس يف أغراض خارجة عن خدمة  ، متوافقا مع ترتيبات خدمة األرض وتسهيل استغالهلا وحسن خدمتها

 47صاحل احلماية القانونية لألراضي الفالحية.ويف احلقيقة فإن هذا القيد يعّد إجيابيا يكون يف  ، األراضي واستغالهلا

كل املشرّع اجلزائري تلك املهمة ألدوات أو  ويف سبيل محاية األراضي الفالحية من خماطر التعمري فقد        
التعمري املعروفة ال سيما وأ�ا تعّد املسئولة عن تكوين القطع األرضية املخصصة للتعمري ختطيطها وفقا ملا نصت 

بدءا ابملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري والذي صّنف األراضي  ، من قانون التوجيه العقاري 21ادة عليه امل
الفالحية ال سيما منها األراضي ذات اخلصوبة العالية كقطاعات غري قابلة للتعمري إىل جانب املناطق واملساحات 

من  اليت مينع فيها كأصل عام أي شكلوهي القطاعات  ، احملمية األخرى كاألماكن الساحلية واحلساسة...
غري أنه ويف حالة خاصة وضرورية  ، تغيريا يف شكل بناية قائمةأو جديدا أم تعديال  سواء كان بناءً  ، أشكال البناء

حيث تكون حقوق البناء يف هذه احلالة حمددة وبنسب تتالءم مع االقتصاد العام  ، ميكن أن متنح رخصة البناء
 48.عاتمبناطق هذه القطا

وبطبيعة احلال فإن القطاعات غري القابلة للبناء والتعمري يف القطاعات الفالحية اليت حددهتا املخططات        
من قانون التهيئة والتعمري قد حددت وحصرت حقوق البناء يف األراضي  48حيث أن املادة  ، العمرانية بدقة

 ذات املردود الفالحي العايل يف البناءات اليت تتوفر على الشروط التالية:
 / يف البناءات الضرورية لالستغالل الفالحي.1
 / البناءات ذات املنفعة العمومية.2
 ت يف خمطط شغل األراضي./ إدراج هذه املنشآت والبنا�3

 الفرع الثاين: تقييد حقوق البناء على األراضي الفالحية ذات امللكية اخلاصة:
مل يكتف املشرّع بتقييد حرية البناء على  نظرا للوظيفة لالجتماعية واالقتصادية املنوطة ابألراضي الفالحية       

حيث تدخل  ، بل امتد القيد ليشمل حىت تلك األراضي الفالحية التابعة مللكية اخلاصة ، األراضي الفالحية
كما قيد سلطة تصرفه القانوين حبق ممارسة الشفعة   ، املشرّع وألزم مالكها بوجوب استغالهلا يف اجملال الفالحي

 49املدنية واإلدارية.
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من قانون التوجيه العقاري املالك  02يف فقرهتا  48ويف هذا اإلطار ألزم املشرّع من خالل نص املادة       
وملتابعة تقيد املالك هبذا  ، غري مباشر إبعطاء الغري احلق يف استغالهلاأو ابستغالل أرضه الفالحية استغالال مباشرا 

ويف حالة معاينة عدم استغالل األرض  ، االلتزام وضعت أجهزة تعمل على مراقبة واثبات عدم استغالل األرض
ممارسة حق الشفعة اإلدارية من أو  ، تطبق عليه عقوابت تصل حد بيعها جربا عنه ، عدم امتثال صاحبهاو 

 50من قانون التوجيه العقاري. 52اهليئات العمومية املؤهلة طبقا للمادة 

فنجد أن املشرّع اجلزائري قد تصدى هلذه املسألة  ، أما خبصوص حتويل األراضي الفالحية والبناء عليها      
وإذا رغب يف حتويل األرض  ، بشكل صارم من خالل إلزام املالك بوجوب احلفاظ على الطابع الفالحي لألرض

مقيد  وبنا�ت ذات استعمال سكين فهأو أبن يقيم عليها منشآت أو  ، الفالحية إىل أراضي قابلة للتعمري
 القانونية.مبجموعة من الضوابط 

 ال: فبالنسبة لتحويل األرض الفالحية إىل أرض عمرانية يتطلب:أو 
اخلصبة إىل أو استصدار نص تشريعي يف حالة ما إذا أراد املالك حتويل أرضه الفالحية اخلصبة جدا  -1

من قانون التوجيه العقاري على أن حيدد  36منصوص عليه يف املادة  وطبقا ملا ه ، أرض عمرانية
القطعة األرضية املعنية ابلتحويل وحيدد القيود التقنية واملالية اليت جيب أن ترافق إجناز عملية  هذا النص

اخلصبة فعليه استصدار أو أما إذا كانت أرضه الفالحية خارجة عن صنف اخلصبة جدا  ، التحويل
 51نص تنظيمي.

عن هذا التحويل مهما كان  دفع تعويض لفائدة الدولة واجلماعات احمللية مقابل نقص القيمة الناجم -2
 52من قانون التوجيه العقاري. 37صنف األرض طبقا للمادة 

البناءات ذات االستعمال السكين على األرض الفالحية أو اثنيا: أما ابلنسبة إلقامة منشآت التجهيزات 

 53فإن ذلك يتطلب:

 استصدار رخصة قبول من املصاحل الفالحية. -1

 الفالحية طبقا لقوانني التهيئة والتعمري.استصدار رخصة جتزئة األرض  -2

 490-97مراعاة املساحات املرجعية لشروط جتزئة األرض الفالحية احملددة يف املرسوم التنفيذي  -3
 54احملدد لشروط جتزئة األرض الفالحية.

مراعاة املواصفات املطبقة على منشآت التجهيز والبنا�ت ذات االستعمال السكين واملتعلقة حبقوق  -4
 بناء. ال
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 الفرع الثالث: تقييم اجملهود التشريعي يف اجلزائر  حلماية األراضي الفالحية من خماطر التعمري: 

ال شّك أن املشرّع قد أحاط األراضي الفالحية مبا متثله من ثروة حيوية للبالد جبملة من النصوص  
منه لوضع سياج قانوين يضمن محايتها من مظاهر التعمري  لةاو حمالقانونية املتعلقة ابلعقار والتهيئة العمرانية يف 

فإىل جانب قانون التوجيه العقاري وقانون التهيئة والتعمري حرصت منظومة القوانني األخرى املؤطرة  ، العشوائي
املتعلق بشروط إنشاء املدن  08-02حلركة التعمري يف اجلزائر على مراعاة هذا االنشغال على غرار القانون 

جزئية فوق أراضي فالحية أو والذي حظر بشكل مطلقة إنشاء مدن جديدة بصفة كلية  ، ديدة وهتيئتهااجل
الذي حيدد قواعد مطابقة البنا�ت وإمتام اجنازها عدم جواز  15-08يف حني أكد القانون  ، 55صاحلة للزراعة

ويستوي يف ذلك أن  56املطابقةلتحقيق ذات الطابع الفالحي أو إخضاع البنا�ت املشيدة على أراض فالحية 

واستثىن املشرّع من هذا  ، 57خاصةأو  ، تكون هذه البناية مشيدة  قطعة أرض اتبعة ملستثمرة فالحية عمومية
  58القيد تلك األراضي اليت ميكن إدماجها يف احمليط العمراين.

املتمثل يف األراضي املدجمة يف احمليط العمراين جتب اإلشارة إىل أنه  ءولتفادي أي قراءة خاطئة هلذا االستثنا      
الذي حيّدد شروط وكيفيات اسرتجاع  313-03صدر هبذا اخلصوص مرسوم تنفيذي سابق حتت رقم 

 53والذي جاء تطبيقا ألحكام املادة  ، 59األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية املدجمة يف قطاع عمراين
 60 .1998املتضمن قانون املالية لسنة 02-97انون من الق

كما واكب النشاط احلكومي مسألة حفاظ على الوعاء الفالحي إبصدار العديد من التعليمات        
اليت أكدت على محاية األراضي  1990ت أو  14املؤرخة يف  05ومنها التعليمة الرائسية رقم: ، واملنشورات

بلدية أصبح  1541بينت الدراسات أنه يف ظرف سنة واحدة من جمموع الفالحية من االنتهاكات حيث 
بلدية حتتوي على خمططات توجيهية للتهيئة والتعمري دون أن تراعي يف إعدادها محاية املناطق  1500لدينا 

الدميوغرايف  والواجب محايتها كاألراضي الفالحية ودون أن أتخذ بعني االعتبار خمططات التنمية والنم
كما أكدت   ، 61تياجات االقتصادية للسكان ودون أن تشارك املصاحل التقنية للتعمري بصفة يف إعدادهاواالح

املتعلقة  1996جويلية  13على محاية هذا النوع من األراضي التعليمة الصادرة عن رئيس احلكومة املؤرخة يف 
 76ضرورة التطبيق الصارم للمواد من حيث تلزم ب ، حبماية األراضي ذات الطابع الفالحي وذات الطابع الغايب
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من قانون التهيئة والتعمري مبا تتضمنه من إجراءات عقابية على كل املسئولني الذين تثبت هتمتهم يف  78إىل 
 62من قانون التوجيه العقاري. 36و 35الشروع يف أشغال البناء على أراض فالحية بنص املادة 

عن وزارة الفالحة  2014سبتمرب  03بتاريخ  558حتت رقم وقد حرص منشور وزاري صدر مؤخرا        
والتنمية الريفية يتعلق حبماية األراضي الفالحية على تسجيل نفس االنشغال عندما كشف عن عمليات إلغاء 
تصنيف أراض فالحية عرب الوال�ت وتوجيهها ألغراض التعمري والتصنيع وذلك يف استهالك مفرط وغري 

حيث أشار  ، وهذا ابلرغم من وجود أحكام تشريعية وتنظيمية أتطر هذه العملية ، حيةمسبوق لألراضي الفال
املنشور أنه يف حالة ما مت االستمرار على هذه الوترية فإ�ا ستقوض ال حمالة كل اجملهودات اليت تبذهلا الدولة 

اليت ال متثل سوى  ، الحة املتوفرةونظرا حملدودية املساحة الصاحلة للف ، لتحقيق األمن الغذائي املستدام لبالد�
فقد دعا املنشور  ، 1/8وال تشكل املساحة املسقية سوى الثمن  ، من املساحة اإلمجالية للبالد 3.5%

 63لو�هتا.أو وجعلها إحدى  ، السلطات احمللية أن تتجند حلماية األراضي الفالحية واحلفاظ عليها

غري أن اهتمام املشرّع حبماية األراضي الفالحية من التآكل والزحف العمراين يتقاطع مع التزامه بضرورة      
ومن أجل حتقيق التوازن بني  ، العمل على توفري احتياطات عقارية للبناء قصد مواجهة أزمة السكن املتزايدة

من قانون التوجيه العقاري الذي  36املادة أقطاب هذه املعادلة الصعبة وإجياد حل وسط وضع املشرّع نص 
خصبة إىل صنف األراضي أو الذي يرخص بتحويل أي ارض فالحية خصبة جدا  ونّص على أن:" القانون ه

لكن يؤخذ على هذه املادة أ�ا منحت سلطة الرتخيص بتحويل األراضي الفالحية إىل  ، القابلة للتعمري"
من قانون  21ع القوانني وهذا ما يتناقض مع الواقع ومع أحكام املادة السلطة التشريعية أل�ا املنوطة بوض

التوجيه العقاري اليت تنّص على أّن:" األراضي القابلة للتعمري يف مفهوم هذا القانون هي كل القطع األرضية 
ري يكون مبعىن أن ختصيص األراضي القابلة للتعم ، املخصصة للتعمري يف آجال معينة بواسطة أدوات التعمري"

وهي  ، عن طريق أدوات التعمري جمسدات يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األراضي
 املناقشة من قبل الربملان.أو وأن إجراءات إصدارها ال ختضع للمصادقة  ، خمططات ختتص بوضعها البلدية
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  ة:ـمـاتـــخ

ال يسعنا يف ختام هذه الدراسة إال أن نشري إىل أنه وابلرغم من اجملهود التشريعي اهلام فإن الرتسانة      
 ال تزال تسجل بعض اإلختالالت اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي: لألراضي الفالحيةالقانونية املنظمة 

مع  بعض قوانني  يةاألراضي الفالحعدم مالئمة خمتلف النصوص القانونية املنظمة الستعماالت    -
 التناقض يف بعض احلاالت كما سبق اإلشارة إليه. التهيئة والتعمري واليت تصل حدّ 

حيث يتم  ، للتنسيق وااللتقائية املطلوبني ةالفالحي األراضيافتقار السياسة التشريعية يف جمال محاية  -
اع على حدا مما يؤدي إىل صياغة النصوص القانونية (تشريعية وتنظيمية) وفق مقاربة منفردة لكل قط

 ال سيما بني قطاع السكن والعمران وقطاع الفالحة. ، تداخل النصوص يف بعض احلاالت

فإىل جانب امللكية العامة اليت تتميز جبمود وصالبة املبادئ اليت  ةالفالحياألراضي تعدد أشكال متلك  -
والتقادم وهي القواعد اليت وإن كانت حتقق احلماية  ، حتكمها ال سيما قاعديت عدم القابلية للتصرف

 إال أ�ا من جهة أخرى ويف كثري من األحيان تكون حجر عثرة أمام تثمني ، الفعلية هلذه األمالك
جند كذلك امللكية اخلاصة اليت تشكل نسبة معتربة من الوعاء العقاري  ، اواستثماره األراضي الفالحية 

يف السوق العقارية إىل حتويل  هلااو تددخل الدولة يف رقابتها ال سيما عند الفالحي واليت أدى ضعف ت
 أغلبيتها لالستعمال كقطع قابلة للتعمري. 

        

       

 

 

 

 

 



 

 
 82 

 اهلوامش:

 .2016من دستور  19املادة  -1
 ).49عدد:  ، (ج.ر ، املتضمن التوجيه العقاري 1990نوفمرب  18املؤرخ يف  25-90من القانون رقم  04املادة  -2
 .37ص ، الديوان الوطين لإلحصائيات ، -2015 -2014-2013اجلزائر ابألرقام:  -3
دراسة قياسية منذ سنة  ! أين اخللل؟ القطاع الفالحي يف اجلزائر بني اإلمكانيات املتاحة وإشكاليات االكتفاء الذايت.. ، عماري زهري -4

املنعقد  ، دامة األمن الغذائي يف ضوء املتغريات والتحد�ت االقتصادية الدوليةمدخلة ألقيت يف امللتقى الدويل التاسع حول است ، 1980
 .10ص  ، جامعة الشلف ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ، 2014نوفمرب  24و. 23يومي 

كلية العلوم السياسية   ، مذكرة ماجستري ، سياسة التنمية الفالحية يف اجلزائر ، ملزيد من التفصيل حول هذه األصناف أنظر:  عياش خدجية -5
 .25-24ص  ، 2010/2011 ، 3جامعة اجلزائر  ، واإلعالم

 ، جامعة منتوري قسنطينة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ، أطروحة دكتوراه ، الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية ، فوزية غريب -6
 25ص  ، 2007/2008

 .43ص  ، نفس املرجع -7
كلية العلوم   ، رسالة ماجستري ، دور التكامل االقتصادي يف حتقيق األمن الغذائي املستدام يف دول املغرب العريب ، بن خز�جي أمينة -8

 . 37ص  ، 2012/2013 ، 1سطيف  ، جامعة فرحات عباس ، وعلوم التسيري ، العلوم التجاريةو االقتصادية 
 ص ، املرجع السابق ، فوزية غريب -9

 .50إىل 46من  ، املرجعنفس  -10
 متوفر على املوقع: ، 05ص  ، تصنيف األراضي الفالحية ، بن معمر رابح -11

 file:///c:/usets/HPC/Downloads/aa89119381v11on399eo2c934de1552%20(1).pdf  االطالع: اتريخ
26/11/2017. 

من خالل املادة  2016ما أكد عليه التعديل الدستوري يف  و "امللكية اخلاصة مضمونة.." وه على أن:1996من دستور  52تنص املادة  -12
64. 

"تصنف األمالك العقارية على اختالف أنواعها ضمن األصناف القانونية  على أنه:  25-90من القانون  23تنص املادة  -13
من نفس القانون:" امللكية العقارية اخلاصة هي حق التمتع  27األمالك اخلاصة.......". وتضيف املادة أو اآلتية:.....أمالك اخلواص 

 غرضها".أو فق طبيعتها احلقوق العينية من اجل استعمال األمالك و  أو والتصرف يف املال العقاري و/
 املتضمن التوجيه العقاري سالف الذكر. 25-90من القانون رقم  24املادة  -14
 05ص  ، املرجع السابق ، بن معمر رابح -15
على ما يلي:"  52عدد:  ، ج.ر ، املتضمن قانون أمالك الدولة 1990ل ديسمرب أو املؤرخ يف  30-90من القانون رقم  4نصت املادة  -16

 ة العمومية غري قابلة للتصرف وال للتقادم وال للحجز".األمالك الوطني
 )46عدد:  ، (ج.ر ، يتضمن التوجيه الفالحي 2008غشت  03املؤرخ يف  16-08القانون رقم  -17
 15عدد:  ، ر ، ج ، يتعلق ابلتسيري الذايت يف الفالحة 1968ديسمرب  30املؤرخ يف  653-68األمر رقم:  -18
 ، جامعة احلاج خلضر ، كلية احلقوق والعلوم السياسية  ، مذكرة  ماجستري ، العقار الفالحي يف اجلزائر لأنظمة استغال ، بوعافية رضا -19

 .13ص ، 2008/2009 ، ابتنة
املتضمن تعريف جمموعة العمال التابعة لالستغالل الفالحي للتسيري الذايت وحقوق  ، 15/01/1969املؤرخ يف  15-69املرسوم رقم:  -20

 ).15عدد:  ، ر ، (ج ، وواجبات أعضائها
 .97عدد:  ، ج.ر ، املتضمن قانون الثورة الزراعية 1971نوفمرب  08املؤرخ يف  73-71األمر رقم:  -21
املتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وحتديد  1987ديسمرب  08املؤرخ يف  19-87القانون رقم  -22

 ).50عدد:   ،ج.ر( ، حقوق املنتجني وواجباهتم
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 06ص  ، املرجع السابق ، بن معمر رابح -23
 .06ص ، نفس املرجع -24
 ، املتضمن لشروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة16/08/2010املؤرخ  03-10القانون رقم:  -25

 ).46عدد:  ، (ج.ر

 ).34عدد:  ، (ج.ر ، امللكية الفالحيةاملتعلق حبيازة  1983ت أو  18املؤرخ يف  18-83القانون رقم  -26

يف املساحات االستصالحية  يةاو الصحر احملدد لشروط التنازل عن األراضي  1992جويلية  06املؤرخ يف  289-92واملرسوم التنفيذي  -27
 من قانون التوجيه العقاري. 19املطبق للمادة  55عدد:  ، ج.ر ، وكيفية اكتساهبا

احملدد لكيفيات منح حق االمتياز قطع أرضية من األمالك الوطنية اخلاصة  1997ديسمرب  15خ يف املؤر  483-97املرسوم التنفيذي  -28
 ).83عدد:  ، (ج.ر ، التابعة للدولة يف املساحات االستصالحية وأعبائه وشروطه

 ).21عدد:  ، (ج.ر ، قافو املتعلق ابأل ، 1991أبريل  27املؤرخ يف  10-91األمر رقم  -29
احملدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها  1998ديسمرب  01املؤرخ يف   381-98املرسوم التنفيذي رقم من  13املادة  -30

 ).90عدد:  ، (ج.ر ، وكيفيات ذلك
 ، قافو املتعلق ابأل 1991أبريل  27املؤرخ يف  10-91املعدل واملتمم لألمر رقم  2001وماي 22املؤرخ يف  07-01القانون رقم  -31

 ).29عدد  ، (ج.ر
 سالف الذكر. ، املتضمن التوجيه العقاري ، 25-90من القانون  05املادة  -32
 من نفس القانون. 6املادة  -33
 من نفس القانون. 7املادة  -34
 من نفس القانون. 8املادة  -35
 من نفس القانون. 9املادة  -36
: االطالعاتريخ   www.nhuv.gov.dzfichiers/statiques/34.pdfعلى املوقع: أو  ، موقع وزارة السكن والعمران واملدينة -37

27/11/2017. 
 .2017ديسمرب  26الصادرة بتاريخ  ، 8731العدد ، جريدة اخلرب -38
عدد  ، جملة الواحات للبحوث والدراسات ، يف اجلزائرإشكالية العقار الصناعي والفالحي وأتثريها على االستثمار  ، حممد حجاري -39

 . 332ص ، 2012 ، جامعة غرداية ، 16

كلية    ، مذكرة ماجستري ، حالة بلدية شلغوم العيد–األسباب والنتائج  ، التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية ، فاتح ياو ز  -40
 .15ص  ، 2015جوان  ، جامعة منتوري قسنطينة ، قسم التهيئة العمرانية ، علوم األرض واجلغرافيا

 نفس الصفحة. ، نفس املرجع -41
املتضمن املصادقة على املخطط  ، 2010ويوني 29املؤرخ يف  ، 02-10املصادق عليه مبوجب القانون  ، املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم -42

 .13ص ، 2010نوفمرب  21بتاريخ  صادر 61عدد  ، ج.ر ، الوطين لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة
 نفس الصفحة. ، نفس املرجع -43
 .15ص  ، املرجع السابق ، التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية ، فاتح ياو ز  -44
 ، والذي يظم أربعة وال�ت على غرار اجلزائر العاصمة ، متيجة هي التسمية اليت تطلق على جمموع السهول املنطقة الوسطى من مشال اجلزائر -45

. وحيتضن السهل املتيجي مد� كالبليدة وبوفاريك والعفرون .عبارة عن مزارع للحمضيات والعنب ووه ، وبومرداس ، تيبازة ، والبليدة
 24 ، الصادرة بتاريخ ، ر السياسيجريدة املشوا ، ب... أنظر: روقية2كلم  1300حيث يرتبع على مساحة إمجالية تقدر ب  ، وغريها
 .2016أفريل 

 .15ص  ، املرجع السابق ، التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية ، فاتح ياو ز  -46
جامعة احلاج خلضر  ، كلية احلقوق والعلوم السياسية  ، مذكرة ماجستري ، قرارات التهيئة والتعمري يف التشريع اجلزائري ، لعوجيي عبد هللا -47

 .44ص  ، 2011/2012 ، ابتنة

http://www.nhuv.gov.dzfichiers/statiques/34.pdf
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 ).52عدد:  ، (ج.ر ، املتعلق ابلتهيئة والتعمري ، 1990ل ديسمرب و املؤرخ يف األ ، 29-90من القانون رقم  23املادة  -48
 ، قسنطينة ، جامعة منتوري ، كلية احلقوق والعلوم السياسية  ، مذكرة ماجستري ، قيود امللكية العقارية اخلاصة ، خوادجية مسيحة حنان -49

 .130ص  ، 2007/2008
غري املباشر واجبا على كل أو املتعلق ابلتوجيه العقاري "....يشكل االستثمار الفعلي واملباشر  25-90من القانون  2/فقرة48تنص املادة  -50

نفس القانون:"...ميكن للهيئة العمومية املؤهلة أن تتقدم لشراء هذه  من 52حائزها...." فيما نصت املادة أو مالك حقوق عينية عقارية 
 األراضي مع ممارسة حق الشفعة اإلدارية....".

 سالف الذكر. ، املتعلق ابلتوجيه العقاري 25-90من القانون رقم   36املادة  -51
 من نفس القانون. 37املادة  -52
 .135ص ، املرجع السابق ، خوادجية مسيحة حنان -53
 ).84عدد:  ، (ج.ر ، احملدد لشروط جتزئة األراضي الفالحية 20/12/1997املؤرخ يف  490-97التنفيذي رقم املرسوم  -54
 ).34عدد:  ، (ج.ر ، املتعلق بشروط إنشاء املدن اجلديدة وهتيئتها 2002وماي 08املؤرخ ف  08-20من القانون رقم  08املادة  -55
 ).44عدد  ، (ج.ر ، الذي حيدد قواعد مطابقة البنا�ت وإمتام اجنازها  2008ووليي 20املؤرخ يف  15-08من القانون رقم:  16املادة  -56
على أنه:" ال ميكن حتقيق املطابقة يف مفهوم أحكام  هذا القانون ألي بناية مشيدة خمالفة لألحكام  15-08من القانون  39نصت املادة  -57

 .خاصة....."أو ستثمرة فالحية عمومية التشريعية والتنظيمية السارية املفعول على قطعة أرض اتبعة مل
....البنا�ت املشيدة على أراضي .:" ال تكون قابلة لتحقيق املطابقة يف إطار أحكام هذا القانون15-08من القانون  16نصت املادة  -58

 تلك اليت ميكن إدماجها يف احمليط العمراين....". ابستثناء......فالحية
 لألمالكالذي حيدد شروط وكيفيات اسرتجاع األراضي الفالحية التابعة  2003سبتمرب  16املؤرخ يف  313-03املرسوم التنفيذي رقم  -59

 .)57عدد:  ، (ج.ر ، الوطنية املدجمة يف قطاع عمراين
إذا   19-87ة املمنوحة يف إطار القانون من هذا القانون على أنه:" ميكن للدولة اسرتجاع األراضي التابعة لألمالك الوطني 53نصت املادة  -60

كانت هذه األراضي مدجمة يف قطاع عمراين مبوجب ادوات التعمري املصادق عليها طبقا للتشريع الساري املفعول بعد أخذ رأي اجمللس 
 1998املتضمن قانون املالية لسنة  1997ديسمرب 31املؤرخ يف  02-97الشعيب الوالئي..." القانون رقم 

 .القاضية ابحلد من الزحف العمراين على حساب األراضي الزراعية ، 05ت أو  14املؤرخة يف  05ة الرائسية رقم: التعليم -61
 املتعلقة حبماية األراضي ذات الطابع الفالحي وذات الطابع الغايب. 1996جويلية  13التعليمة الصادرة عن رئيس احلكومة املؤرخة يف  -62
 عن وزارة الفالحة والتنمية الريفية يتعلق حبماية األراضي الفالحية. 2014سبتمرب  03الصادر بتاريخ  558 :املنشور الوزاري رقم -63
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 دراسة حتليلية لظاهرة غسيل األموال واجلهود املبذولة ملكافحتها يف اجلزائر

- حممد البشري اإلبراهيمي بربج بوعريريج ةجامع -توهامي حممد رضا د.   
 :امللخص

ىل إىل تغيري صفة األموال اليت و تعد ظاهرة غسل األموال من أهم الظواهر السلبية اليت هتدف ابلدرجة األ
مت احلصول عليها بطريقة غري مشروعة من خالل العديد من األنشطة اإلجرامية كتجارة املخدرات وأنشطة السوق 

قانونية وتتم هذه العملية عن وعة و صادر مشر كأ�ا متولدة من مو لتظهر  ، وغريها...الفساد والتهريبو املوازي 
 طريق العديد من الطرق واألساليب املرتكزة أساسا على النظام املصريف.

خصوصا و ع امليادين ترتتب عن عمليات غسيل األموال الكثري من اآلاثر السلبية حيث متس مجيو 
البطالة على معدالت التضخم و و  السياسية  فهي تؤثر على توزيع الدخل القومياالقتصادية واالجتماعية و 

 .االجتماعيإىل زعزعتها لالستقرار السياسي و ابإلضافة 

األخرية اهتماما واضحا لوضع حد هلذه  نةو اآلتويل اجلزائر اليت انتشرت فيها عمليات غسيل األموال يف 
 احلديثة. الظاهرة من خالل تكثيف اجلهود وإنشاء اآلليات وإصدار القوانني الردعية وابتكار الطرق

 العوائد اإلجرامية. ، الفساد ، اجلرائم االقتصادية ، غسل األموال الكلمات املفتاحية:
Résumé: 

Le phénomène du blanchiment de l'argent est un phénomène négatif, il a pour premier 
objectif, la transformation de la nature de l'argent gagné d'une manière illégitime en exercent 
différentes activités de criminalité telles que le commerce de drogue, le marché noir ainsi que 
le trafique, de reste qu'il apparaisse parvenir d'une source légitime, cette transformation se fait 
de différentes manière basées sur le système bancaire. 

Plusieurs inconvénients sont engendrés par le phénomène du blanchiment de l'argent, 
parce qu'il touche tous les domaines, notamment économique, sociale et politique, il régresse 
le revenu de peuple et cause le chômage comme, il tremble la stabilité politique et sociale. 

L'Algérie, que a vu la multiplication des cas des blanchiments de l'argent 
dernièrement, a accordé un grand intérêt pour mettre fin à ce phénomène et cela en déployons 
les efforts, construire des matériaux et proclames des lois égides ainsi que d'inventer de 
nouvelles techniques pour cela. 

Mots-clés: 
Blanchiment de L’argent, Crimes Economiques, Corruption, Revenus du crime. 
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 :مقدمة

من املشاكل االقتصادية واالجتماعية واألمنية اليت فرضت نفسها بصورة قوية  1تعد ظاهرة غسل األموال
يف السنوات األخرية يف احملافل الدولية واإلقليمية املهتمة ابألمن االقتصادي واالجتماعي واجلرمية املنظمة بصفة 

وانتشار يف خمتلف دول العامل وكذا صلتها الوثيقة ابملتحصالت  كبري  ومنوذلك ملا عرفته هذه الظاهرة من  ، عامة
الناجتة عن األنشطة غري املشروعة واألنشطة اإلجرامية اليت جتد طريقها إىل اخلارج عرب القنوات املصرفية واملؤسسات 

لة غسل األموال وميكن القول أن مشك ، العودة مرة أخرى بصفة شرعية لاو حتاملالية إلجراء عمليات الغسل هلا مث 
حيث يقدر حجم  ، حيث انتشرت يف خمتلف دول العامل املتقدمة والنامية على حد سواء ، أصبحت ظاهرة عاملية

٪ من  5تريليون دوالر سنو� أي ما يعادل حوايل  1.5مليار إىل  800األموال اليت يتم غسلها يف العامل بني 
 2الناتج العاملي.

ة واالنعكاسات اخلطرية اليت حتدثها عمليات غسل األموال على مجيع امليادين ونظرا لآلاثر السلبية الكبري 
 عن املنبثقة الدولية اهليئات وكذا الوطنية هبيئاهتا ممثلة الدول أغلب االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛ عكفت

 وضع إىل االجتاه خالل من كبرية جهود بذل على ، الظاهرة مبكافحة املعنية اإلقليمية العاملية واهليئات املنظمات
 من االتفاقيات العديد اعتماد عنه نتج الذي الشيء ووه ، الظاهرة هلذه تتصدى وقانونية وإدارية أطر تشريعية
 دولية. ورقابة ناو تع أجهزة وجلان إنشاء وكذا ، الرادعة احمللية والعقوابت والتشريعات ، املهمة الدولية واملعاهدات

 عابرة دولية ظاهرة غسل األموال لكون وابلنظر ، املنتهجة من طرف اجلزائر االقتصادي االنفتاح سياسة ظل ويف
إضافة إىل  ، داخلها األموال غسل عمليات دوثحل مسرحا الدول من كغريها رئزاأصبحت اجل ، للحدود
 مما ، اجلزائري اجملتمع يف وغريها)وتغلغلهاالس.. ختوة وااللرشوا فساداملشروعة( ال غري لألنشطة الرهيب االنتشار

 طريق عن دوليا ، الظاهرة هذه ملكافحة جهودها لتكثيف اجلزائر سعت ولذا ، االقتصاد الوطين على سلبا أثر
 واهليئات اللجان من العديد إنشاء طريق عن وحمليا ، السياق هذا يف واإلقليمية الدولية اجلهود مع جهودها تنسيق

ومن خالل هذا ميكن طرح التساؤل  ، األموال غسل لظاهرة واملكافحة اجملرمة والقوانني التشريعات من وسن الكثري
 التايل:

 ما هي ظاهرة غسل األموال؟ وكيف تعاملت اجلزائر معها من أجل مكافحتها؟

 :كاآليت راو حممن أجل اإلملام جبوانب املوضوع واإلجابة عن هذا التساؤل مت تقسيم الدراسة إىل ستة 

 ل: تعريف عمليات غسل األموال.و احملور األ

 خصائص عمليات غسل األموال.:احملور الثاين

 مراحل عملية غسل األموال.:احملور الثالث
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 بعض اآلاثر االقتصادية واالجتماعية لغسل األموال. احملور الرابع:

 .أساليب غسل األموال عرب البنوك:احملور اخلامس

 اجلهود املبذولة يف مكافحة غسل األموال.: بعض احملور السادس
 ل: تعريف ظاهرة غسل األموالو احملور األ

هذه  لاو تناليت يتم منها  يةاو الز نظرا الختالف  ، تعددت وتباينت التعريفات اخلاصة بعملية غسل األموال
ونتيجة لذلك فضلت العديد من الدول تبين تعريف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع  ، الظاهرة

ىل اجلهود الدولية اليت مت مبوجبها جترمي أو ما يسمى ابتفاقية فيينا واليت تعد من أو  1988يف املخدرات عام 
موال هي: عبارة عن عملية يلجأ إليها من وينص هذا التعريف على أن عمليات غسل األ ، عمليات غسل األموال

 ووالقيام أبعمال أخرى لكي يبد ، املورد غري املشروعأو يعمل يف جتارة املخدرات إلخفاء املصدر احلقيقي للدخل 
 3الدخل وكأنه من مصادر مشروعة وهذه العملية متر بثالثة مراحل ديناميكية تتطلب:

 .مباشرة ابجلرميةحتريك األموال من مصدرها املرتبط  - 1
 .إخفاء أثرها (جرهتا) بغرض تلميعها - 2
 جعل األموال متاحة مرة أخرى للجرمية من مصدر جغرايف ووظيفي جديد خمفي عن األنظار. - 3

لذلك عرفته  ، إال أن هذا التعريف ركز بصورة كبرية على الدخل الناتج من جتارة املخدرات وأمهل اجلرائم األخرى
أبنه عملية إجرامية هتدف إىل طمس وإخفاء  *(FATF) الدولية ملكافحة غسل األموالجمموعة العمل املايل

أنشطة  ، التهريب ، األصل غري املشروع لألموال الناجتة عن طرق إجرامية مثل مبيعات األسلحة غري الشرعية
بقصد  ، ..وغريها.اجلرائم االلكرتونية ، النصب واالحتيال ، الرشوة ، زراعة وبيع املخدرات ، اجلرمية املنظمة

 4إكساهبا صفة املشروعية.

 :IMFالتعريف الذي وضعه صندوق النقد الدويل 

 ، غسل األموال هي عملية غري مشروعة يتم من خالهلا إخفاء مصادر األموال املتولدة من أنشطة إجرامية
أي إخفاء العالقة بني هذه األموال والنشاط اإلجرامي األصلي دون لفت انتباه السلطات إىل مصدر هذه 

 5األموال.

إذا فعمليات غسل األموال هي عملية يقوم مبقتضاها صاحب األموال غري املشروعة واملتأتية من اجلرائم 
العاملية عرب القنوات أو ا يف الدورة املالية الوطنية املختلفة إبضفاء صفة الشرعية على هذه األموال من خالل إدخاهل

وذلك لتجنب املالحقة  ، املصرفية وإعادة تدويرها بصورة رمسية على أ�ا أموال نظيفة متأتية من أنشطة مشروعة
 القانونية هلا. 
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ضمن  ل نص قانوين يف هذا الشأنأو فقد صدر  ، أما فيما خيص التعريف الذي اعتمده املشرع اجلزائري
املعدل واملتمم لآلخر  2004نوفمرب 10هـ املرافق لـ 1425رمضان  27املؤرخ يف  15-04قانون العقوابت رقم 

والذي خصص قسما أبكمله هلذه  ، 1966ويولي 8هـ املرافق ل 1386صفر  18املؤرخ يف  156-66رقم 
 389واحتوى على تسع مواد بدًءا من املادة  ، تبييض األموال :: القسم السادس مكرر حتت عنوانوالظاهرة وه

 .7مكرر 389مكرر إىل املادة 

 مكرر: " يعترب تبييضا لألموال:  389وجاء يف املادة 

متويه املصدر غري املشروع أو نقلها مع علم الفاعل أ�ا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو حتويل املمتلكات  -أ
يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت أتتت منها هذه املمتلكات على  مساعدة أي شخص متورطأو لتلك املمتلكات 

 اإلفالت من اآلاثر القانونية لفعلته.

أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو  مكا�ا أو مصدرها أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو إخفاء  -ب
 احلقوق املتعلقة هبا مع علم الفاعل علم أ�ا عائدات إجرامية.

استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أ�ا تشكل أو حيازهتا أو اكتساب املمتلكات  -جـ
 .عائدات إجرامية

ارتكاهبا  لةاو حمأو التآمر على ارتكاهبا أو التواطؤ أو املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة  -د
 .وإسداء املشورة بشأنه "املساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله و 

 :ويالحــظ أن هذا التعريف تضمَّن يف بيان غسيل األموال ما يلي     

 مساعدة املرتكب األصلي أو نقل املمتلكات بغية إخفاء مصدرها أو حتويل  -

 .احلقوق املتعلقة هباأو متويه طبيعة املمتلكات أو إخفاء  -

 .يت مصدرها غري مشروعاملمتلكات الاستخدام أو حيازة أو اكتساب  -

 .علم الفاعل أب�ا عائدات إجراميةويف كل النقاط السابقة يشرتط       

 .ء املشورة يف عملية غسيل األموالإسداأو التحريض أو املساعدة أو التآمر أو التواطؤ أو املشاركة  -

مواكبة ومسايرة لالتفاقيات الدولية ُعّزِزت املنظومة القانونية  ، وبعد صدور قانون العقوابت املعدل واملتمم
ذي احلجة عام  27املؤرخ يف  01-05القانون رقم  ووه ، بقانون خاص يهتم بظاهرة غسيل األموال فقط

وحيتوي  ، واملتعلق ابلوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 2005فرباير  6املرافق لـ  1425
الوقاية من تبييض  لاو تنالفصل الثاين  ، أحكاما عامة لاو تنل و مخسة فصول وستة وثالثني مادة ؛ الفصل األعلى 

 لاو تنالفصل الرابع  ، سبل استكشاف ظاهرة غسيل األموال لاو تنالفصل الثالث  ، األموال ومتويل اإلرهاب
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 لاو تنالفصل السادس  ، األحكام اجلزائية لاو تنالفصل اخلامس  ، الدويل للقضاء على هذه الظاهرة ناو التع
 .أحكاما ختامية

تعريف ال خيتلف عن التعريف الوارد يف  ووه –منه تعريفا لظاهرة غسيل األموال  02وقد جاء يف املادة     
 : كاآليت: " يعترب تبييضا لألموال  –العقوابت السالف الذكر  قانون

متويه املصدر غري املشروع أو نقلها مع علم الفاعل أ�ا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو حتويل املمتلكات  -أ
مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت أتتت منها هذه املمتلكات على أو لتلك املمتلكات 

 .فالت من اآلاثر القانونية لفعلتهاإل

أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو  مكا�ا أو مصدرها أو  متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكاتأو إخفاء  -ب
 احلقوق املتعلقة هبا مع علم الفاعل علم أ�ا عائدات إجرامية 

استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وفق وقت تلقيها أ�ا تشكل أو حيازهتا أو اكتساب املمتلكات  -جـ
 عائدات إجرامية 

ارتكاهبا  لةاو حمأو التآمر على ارتكاهبا أو التواطؤ أو يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة  املشاركة -د
 .ك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه"واملساعدة والتحريض على ذل

 احملور الثاين: خصائص عمليات غسل األموال
العديد من اخلصائص اليت متيز عمليات  من خالل التعريفات السابقة لعمليات غسل األموال يتبني لنا

ومن أهم هذه  ، أهدافهاو اليت تؤثر على طبيعة حتركاهتا و غسل األموال عن غريها من األنشطة املالية األخرى
 اخلصائص نذكر ما يلي:

إخفاء  وإضفاء صفة املشروعية على األموال غري املشروعة: اهلدف الرئيسي لعمليات غسل األموال ه -1
أي  ، األموال على أ�ا حمصلة بطرق قانونية واحلقيقي هلا واستبداله مبصدر أخر ومهي من أجل أن تبداملصدر 

 وكأ�ا أموال نظيفة ومشروعة وجعل األموال القذرة تبد
حتصيل كميات كبرية من   تعد عمليات غسل األموال أنشطة مكملة لنشاط رئيسي سابق أسفر عن -2

وابلتايل  ، ين وغري مشروع كتجارة املخدرات واألسلحة وجتارة الرقيق األبيض...اخلوهذا النشاط غري قانو  ، األموال
 .تعترب األموال احملصلة منه غري قانونية ومعرضة للمالحقة من طرف األجهزة الرمسية للدول

ية تتميز عمليات غسل األموال بسرعة االنتشار اجلغرايف فنظرا لكون األموال اإلجرام  االنتشار اجلغرايف: -3
معرضة للمالحقة القانونية واملصادرة فإ�ا تبحث عن مالجئ أمنة يف خمتلف الدول واألماكن اليت ميكن إيواؤها 

وال بد هلذه العملية من االنتقال بني العديد  ، ومحايتها من أجل أن تعود وتظهر مرة أخرى على أ�ا أموال نظيفة
فتجدها تنتشر جغرافيا لتضم عددا أكرب  ، ملية املالحقةمن البنوك والدول اليت تسمح بذلك من أجل تصعيب ع
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ومل تقف عند حدود الدول الرأمسالية فقط بل امتدت لتشمل دوال �مية يف جنوب شرق أسيا  ، من الدول واألفراد
وكلما كان التوسع اجلغرايف اكرب كلما صعب مالحقة هذه  ، راب أيضاأو وأمريكا الالتينية ودول إفريقيا وشرق 

 6موال وتقفي أثرها.األ
وخاصة  ، املعلوماتيةو استعمال التكنولوجيا: تتواكب عمليات غسل األموال مع الثورة التكنولوجية  -4

حيت تشهد تلك العمليات تطورا كبريا يف فنو�ا مدفوعة يف ذلك  ، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البنوك
ويتم إدخاهلا يف عصب االقتصاد الرمسي عن  ، نشطة غري املشروعةابلتزايد الكبري يف حجم األموال الناجتة عن األ

حيث يتعذر كشفها وخيتلط املال املشروع  ، طريق إدخاهلا يف البورصات وشراء األسهم والسندات وإقامة املشاريع
 بغري املشروع ويتحقق اهلدف الرئيسي من العملية.

حيث تزيد عمليات غسل األموال مع تزايد  ، ايلارتباط عمليات غسل األموال ابلتحرير االقتصادي وامل -5
يشري إىل أن  1996ويف تقرير البنك الدويل عن التنمية عام  ، النشاط اخلاص وحترير املعامالت املالية واالقتصادية

القطاع اخلاص والتحرير املايل يؤدي إىل فتح أفاق جديدة لإلجرام االقتصادي وما يؤدي إليه من غسل للعوائد  ومن
 7املتأتية منه وابلتايل تزايد عمليات غسل األموال.

إن عمليات غسيل األموال تتم من خالل خرباء متخصصني وعلى علم اتم بقواعد الرقابة واإلشراف يف  -6
على اطالع كبري بفرص وجماالت االستثمار وتوظيف األصول و  ، ما يوجد هبا من ثغرات ميكن النفاذ منهاو الدول 

 ذه األموال.اليت توفر األمان هل
وذلك ملا توفره هذه األخرية من  ، العمليات املصرفيةو غالبية عمليات غسل األموال تتم عن طريق البنوك  -7

وخاصة البنوك اليت تتعمد استقطاب مثل هذه األموال  ، محاية وخربة يف إدارة األموال واستثمارها وكذا حتويلها
ية املصرفية يف معامالهتا وابلتايل تقوم حبماية العمالء من أي السر أو واليت تعتمد على مبدأ احلساابت السرية 

 عملياهتم.أو وال تقوم ابإلفصاح عن عمالئها وال عن أرصدهتم  ، حتقيقات قد جترىأو متابعات 

 احملور الثالث: مراحل عملية غسل األموال

 ، األموال غري املشروعةهتدف عملية غسل األموال كما مت ذكره سابقا إىل إضفاء صفة الشرعية على 
 ، األموال يبل هي شبكة من اإلجراءات اليت يقوم هبا غاسل ، اعتباطيةأو وهذه العملية ليست عملية بسيطة 

حيث يستهدفون خالل كل مرحلة منها قطع الصلة ابلتدريج بني األموال القذرة واملصدر غري املشروع املستمدة 
 .اجتاهان مها االجتاه التقليدي واالجتاه احلديثولتحديد آلية غسل األموال هناك  ، منه

 االجتاه التقليدي :الأو 

يقوم هذا االجتاه على أساس أن عملية غسل األموال متر بثالث مراحل متتابعة كل مرحلة متهد للمرحلة 
 8وهذه املراحل هي: ، الالحقة حىت يتم الوصول إىل املرحلة النهائية
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 مرحلة التجهيز واإلعداد -1

 ، هذه املرحلة جتهيز وإعداد األموال غري النظيفة اليت مت حتصيلها من عوائد أنشطة غري مشروعةيتم يف 
إىل ودائع صغري حبيث  ونقلها وجتميعها يف أماكن مدروسة متهيداً لشرعتنها ابستخدام آليات معينه كتجزئة األموال

ويتم التالعب يف فواتري التصدير واالسترياد  ، تقل كل وديعة منها عن احلد األدىن الذي يشرتط اإلبالغ عنه
وقد  ، والتزوير يف خطاابت اعتماد الواردات وتصرحيات اجلمارك مبا يؤدي إىل إخفاء التحويالت عرب احلدود

ويتم ذلك هبدف حتريك األموال من  ، اخلفي لتجنب االقتصاد الرمسيأو تستخدم عمليات االئتمان املوازي 
استبدال أو  ، ة ابجلرمية إىل النظام املايل مع استبعاد شبهة اجلرمية عن مصدر تلك األموالمصدرها املرتبط مباشر 

أو تلك األموال غري الشرعية أبشكال أخرى من األموال من خالل توظيفها يف صورة إيداعات يف البنوك 
 .غريهاأو اخلدمية شراء املؤسسات الصناعية والتجارية و أو شراء األسهم والسندات أو املؤسسات املالية 

وبذلك خيتفي  ، ومن مث تصبح األموال جمرد إشارات الكرتونية على شاشات مرئية تنتقل خالل ثواين عرب الدول 
ولذلك فهذه املرحلة تعتمد كثريا على  ، األثر الورقي للمعامالت النقدية الكبرية اليت تكون معرضة جلذب االنتباه

 جنازها والتغطية عليها.الفساد اإلداري والسياسي لتسهيل ا

 مرحلة التعتيم والتمويه -2

يف هذه املرحلة يتم القيام مبجموعة معقدة من العمليات املالية بغرض التمويه والتعتيم على أصل ومصدر     
وهكذا يقوم أصحاب األموال غري املشروعة إبجراء العديد من العمليات املصرفية على ودائعهم  ، هذه األموال

للفصل بني مصدرها األصلي وحصيلة األموال وذلك ابستخدام عمليات مالية متعددة ومعقدة تؤدي إىل التعتيم 
عد على تضليل اجلهات الرقابية مع تدعيم ذلك ابملستندات املضللة اليت تسا ، على املصدر غري املشروع لألموال

  9.األمنية عند مطاردهتم هلذه األموالأو 

 جزر ، بنما مثل املصرفية قوانني السرية تطبق أمنة مالذات إىل العامل حول الكرتونيا األموال نقل ويتم
 وااللكرتونية الربقية التحويالت من متواصلة سلسلة األموال عرب إبعاد عملية وتتم ، اخل..كامين ، سويسرا ، البهاما

 تقوم الومهية اليت للشركات املصرفية احلساابت وابستخدام املتاحة العاملية القنوات املصرفية استخدام خالل من
 10فشورو األ بنوك تقوم كما ، عليها متفق عمولة مقابل آخر طرف إىل إرساهلا تعيد مث املالية التحويالت بتلقي
 .املصرفية املعامالت إلجناز املايل الوسيط بدور

 مرحلة الدمج -3

 الطابع إضفاء يتم فيها حيث عالنية األكثر املرحلة وهي ، األموال غسل مراحل من النهائية املرحلة ومتثل
 ، السابقتني املرحلتني يعقب مبنشئها اإلجرام متاما صلتها انقطعت أن بعد املشروعة غري العائدات على الشرعي
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 قانونيا مظهرا إلكساهبا الرمسي االقتصاد قنوات كليا يف واالندماج االمتزاج إىل العائدات هذه دفع يتم مثة ومن
 11ونظيفة. جديدة أرابحا تدر مالية جتارية وصفقات مشروعات يف االستثمار ستار حتت

مرحلة الدمج األصعب من �حية االكتشاف ابعتبار أن األموال تكون قد خضعت مسبقا لعدة  تعترب
 12.سنوات وعلى فرتات زمنية متباعدة وقد متتد هذه العمليات لعدة ، مستو�ت من التدوير

 
 احلديث اثنيا: االجتاه

 الرتتيب التسلسلي على األموال غسل عملية تتم أن الضروري من ليس انه أساس على االجتاه هذا يقوم
 يف الظروف وحدة األموال يفرتض غسل لعملية موحد منوذج بوجود القول ألن ، التقليدي االجتاه يف ذكره السابق

 والنظام إشباعها املراد احلاجة ومن حيث وكميتها غسلها املراد كاألموال ، األموال غسل فيها يتم حالة كل
 على القائمني األشخاص الختالف حمقق واقعي وغري غري ابلتأكيد االفرتاض وهذا ، السائد والقانوين السياسي

 فإن لذا ، أخرى جرائم ارتكاب متويل إعادةأو  ، اقتصادية متويل مشاريع يف األموال واستخدامات األموال غسل
 تندمج قد كما ، ذكرها السابق الثالث ملراحل نفسها الوقت يف متثل واحدة تتم بعملية قد األموال غسل عملية
 13.واحدة يف عملية مرحلتان فيها

 االعتبارات الشخصية :منها نذكر اعتبارات لعدة تتنوع األموال غسل كيفية فإن ، النظرية هذه وحسب
والقيود القانونية اليت  ، وكميات األموال املراد غسلها ، اجملتمع نظر يف ومصداقيتهم ، األموال غسل على للقائمني

 تتضمنها التشريعات اليت يتم الغسل يف إطاره.



 

 
 93 

 احملور الرابع: بعض اآلاثر االقتصادية واالجتماعية لغسل األموال

تشكل عمليات غسل األموال نزيفا لالقتصاد الوطين من خالل هتريب هذه األموال إىل اخلارج واليت تعترب  -
 يؤدي إىل اخنفاضه.تسرابت من الدخل القومي مما 

حيرمها من  ووابلتايل فه ، تؤدي عمليات غسل األموال إىل حرمان الدولة من استثمار هذه األموال داخلها -
 توازن األسعار وغريها. ، ز�دة اإلنتاج ، القيمة املضافة إىل الدخل القومي وما يرتتب عليها من توفري فرص عمل

توزيع عشوائي للدخل القومي منشئة فجوة بني األغنياء والفقراء تؤدي عمليات غسل األموال إىل حدوث  -
نتيجة الستئثار عدد قليل من األفراد ألموال ضخمة هي يف احلقيقة أموال غري مشروعة ومنتزعة من الفئات املنتجة 

االستقرار مما يربك احلكومة وجيعلها تقف عاجزة عن إمكانية إعادة توزيع الدخل القومي مبا حيقق  ، يف اجملتمع
 .، للدولة

إىل ضعف إيرادات و  يؤدى غسل األموال إىل التأثري يف السياسات املالية عن طريق التهرب من دفع الضرائب -
اإلصدار النقدي من أجل متويل أو اللجوء إىل االقرتاض أو الدولة مما ينتج عنه جلوؤها إىل فرض ضرائب جديدة 

 املواطن والدولة يف أن واحد.براجمها االقتصادية وهذا ما يرهق كاهل 

يؤدي هروب رأس املال إىل اخلارج إىل اتساع نطاق الفجوة التمويلية حيث أن املدخرات يتم إيداعها يف البنوك  -
كما يؤدي الطلب على النقد األجنيب إىل إضعاف   ، اخلارجية دون أن توجه إىل قنوات االستثمار داخل البالد

 القوة الشرائية هلا.قيمة العملة احمللية وتدهور 

مما يتسبب يف تفشي  ناو ابلتعالتأثري السليب على النظام املايل واملصريف من خالل إغراء بعض مسئويل املصارف  -
 الفساد وإضعاف دور املصارف يف الرقابة على عمليات غسل األموال.

وآتكل الطبقة الوسطى من اجملتمع وظهور طبقة املرتفني من أثر�ء جرمية  ، حدوث خلل يف البناء االجتماعي -
 (وإعالء قيمة املال بغض النظر عن مشروعيته ، غسل األموال مما يزيد يف اتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء

 .)كمحدد للمركز االجتماعي

 .فيه إفساد اجلهاز اإلداري من خالل شراء ذمم املسؤولني واإلداريني  -

 احملور اخلامس: أساليب غسل األموال عرب البنوك

فهناك أساليب تقليدية بسيطة وأخرى حديثة وتكنولوجية يتم  ، تتعدد سبل وأساليب غسل األموال عرب البنوك
فيها استخدام احدث األساليب التكنولوجية للقيام بعمليات غسل األموال والتخلص النهائي من مصدرها غري 

 املشروع
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 ال: األساليب التقليديةأو 

إمنا يعتمد ذلك على حجم األموال  ، ال يقصد ابألساليب التقليدية أ�ا قدمية بل مازال العمل هبا قائما إىل اآلن
 املراد غسلها واملكان املالئم لذلك فيتم اختيار األسلوب بناء على ذلك.

 إيداع وحتويل األموال: -1

فيتم إيداع األموال املراد غسلها يف إحدى  ، خالل البنوكحيث يتم هتريب وتبادل العمالت من 
حساابت البنك مث يتم حتويلها من حساب إىل أخر بصورة متكررة وسريعة حبيث يصبح من الصعب معرفة 

وغالبا ما تكون هذه اإليداعات على شكل ودائع صغرية حبيث تقل كل وديعة عن احلد األدىن الذي  ، مصدرها
بعض موظفي البنك كما قد تتم الودائع بشكل أو هذا وقد تتم العملية بتواطؤ البنك نفسه  ، يشرتط اإلبالغ عنه

حبيث يتم جتزئة اإليداع بني عدة أشخاص وأبمساء خمتلفة إلعادة  ، ابلعكسأو ويكون السحب منفردا  ، مجاعي
خاصة  ، وختتلف طريقة التهريب هذه من بلد ألخر حبسب اخلصائص والعوامل اليت تتميز هبا كل دولة ، حتويلها

 14من حيث اقتصادها وأسواقها املالية ونظامها املصريف والتشريعات اخلاصة مبكافحة عمليات غسل األموال فيها.

 التصرفات العينية -2

مبعىن أنه قد تتم عمليات الغسل  ، ونسيب وليس مطلقا قد تتم عمليات غسل األموال يف شكل عيين       
ويتحقق ذلك  ، ىل لعملية الغسل هبدف التمويه والتعتيم على مصدر األموال غري املشروعةو العيين يف املراحل األ

 ، 15غريهاو من خالل شراء بعض األشياء العينية ذات القيمة املرتفعة مثل الذهب واجملوهرات والعقارات والقصور 
مث قيام هؤالء األشخاص بتحويل األصول العينية إىل أصول سائلة وذلك ببيع ما مت شراؤه من هذه األصول يف 

ومن مث تستخدم هذه الشيكات املصرفية يف فتح  ، مقابل احلصول على شيكات مصرفية بقيمة األشياء املباعة
وبعد  ، حساابت مصرفية للقائمني بغسل األموال يف البنوك املختلفة املسحوب عليها هذه الشيكات وفروعها

ذلك يقوم أصحاب هذه احلساابت إبجراء العديد من التحويالت املصرفية عن طريق تلك البنوك املسحوب عليها 
وحبيث يصعب بعد ذلك التعرف على املصدر  ، على املصادر غري املشروعة لألموال الشيكات بقصد التعتيم

 احلقيقي هلذه األموال.

 الشركات الومهية-3

حيث )SHELL COMPANIES(الشركات الصوريةأو يطلق عليها يف بعض األحيان شركات الدمى       
أنظمتها أو نصوص عليها يف أتسيسها تفتقر إىل هدف جتاري واضح أل�ا ال تقوم ابألغراض واألنشطة امل

بل إ�ا تقوم ابلوساطة يف عمليات غسل األموال غري املشروعة وذلك عن طريق تضليل احلكومات  ، األساسية
 16هبدف حتويل حصيلة املخدرات واجلرائم األخرى إىل أموال مشروعة يسهل التعامل هبا.
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  ، ما يصعب تعقب أنشطتها خاصة إذا كانت تقوم يف ذات الوقت ببعض العمليات املشروعة وعادة
شركات   ، شركات السياحة ، شركات االسترياد والتصدير ، ومن الصور اليت أتخذها تلك الشركات

صول وتقوم هذه الشركات بعمليات غسل األموال من خالل أساليب عديدة فقد تلجأ إىل احل ، ..اخل.التأمني
على قروض من أحد البنوك مث تقوم إبيداع األموال يف بنوك أخرى إلعادة توظيفها يف البالد اليت تنتشر فيها جتارة 

اليت هي أو تلجأ إىل شراء الشركات اخلاسرة أو  ، املخدرات حبيث ختتلط هذه األموال مع األموال غري املشروعة
تري التجارة اخلارجية عن طريق قيام هذه الشركات بشراء بضائع قد تلجأ إىل تزييف فواأو  ، على حافة اإلفالس

من شركة أجنبية بسعر مرتفع وبطريقة صورية على أن يتم إيداع الفرق بني السعر الصوري املرتفع والسعر احلقيقي 
يف حساب سري للشركة يف أحد البنوك األجنبية خصوصا يف تلك الدول اليت تتمتع بنظام عايل من السرية 

 .صرفيةامل

 التحويالت الربقية لألموال-4

مع التقدم والتطور التكنولوجي ودخول الكمبيوتر يف العديد من العمليات املصرفية أصبحت التحويالت 
وأصبحت هي  ، التحويالت الربقيةأو املصرفية تتم بواسطة التلكس ومسيت ابلتحويالت املصرفية االلكرتونية 

األموال ذات األحجام الكبرية وذلك نظرا لصعوبة تتبع املسار ي الطريقة املثلى اليت غالبا ما يلجأ إليها غاسل
هذا فضال عن  ، إذا ما مت إرساهلا خارج البالد عن طريق التحويالت الربقية ، النقدي لألموال غري املشروعة
كما أن كثريا من البنوك ليست   ، الربقية هي أساسا غري حمكومة فالتحويالت ، الثغرات اليت تعرتي هذا النظام

 17أعضاء يف األنظمة اليت تتيح مثل هذه التحويالت.

األموال أن إبمكا�م استخدام نظام التحويل الربقي إليداع النقود لدى البنوك يف ي لقد أدرك غاسل
يقوم هؤالء  ، م إيداع النقود لدى البنوكوذلك دون احلاجة إىل اإلعالن عن أمسائهم وبعد أن يت ، اخلارج

 .األشخاص بتحويلها برقيا مرة أخرى على حساب شركة من شركات الواجهة مثال

وخاصة  ، كما أن نظام التحويالت الربقية نفسه ال يسمح ابلتعرف على طبيعة العملية موضوع التحويل
مما جيعل التحري عن موضوع العملية صعبا  ، أن عمليات التحويل قد تتم عن طريق تدخل أكثر من بنك مراسل

والذي يزيد األمر صعوبة أن البنوك اليت تشرتك يف التحويالت الربقية عادة ما  ، ابلنظر للسرعة الفائقة اليت تتم هبا
كما أن التحويالت تتم وفقا للنموذج الذي يضعه كل بنك فيما يتعلق   ، تكون موجودة يف أقاليم دول خمتلفة

    .رقام والرموز املستخدمةابلشكل واأل

 اثنيا: األساليب التكنولوجية احلديثة

أصبحت عمليات غسل  ، مع التقدم العلمي والتكنولوجي لوسائل االتصال واملواصالت والنقل السريع
خاصة أن استخدام الوسائل املتقدمة من شأنه أن جيعل عملية  ، األموال من الظواهر املنتشرة على املستوى العاملي
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ومن هذه الوسائل واألساليب احلديثة نذكر ما  ، تعقب مراحل غسل األموال صعبة للغاية إن مل تكن مستحيلة
 يلي:

 :بنوك اإلنرتنت-1

عرب اإلنرتنت  البنوكأو )CYBER BANKINGمن أخطر الوسائل التكنولوجية احلديثة ما يعرف بنظام (       
غريها أو تقدمي التسهيالت املصرفية أو إذ ال تقوم بقبول الودائع مثال  ، وهي ليست بنوكا ابملعىن الشائع واملألوف

فيقوم املتعامل مع  ، ولكنها عبارة عن وسيط يف القيام ببعض العمليات املالية ، من العمليات املصرفية املعتادة
من أرقام وخالفه ومن مث يستطيع حتويل األموال ابلطريقة اليت �مر هبا  ، تلك البنوك إبدخال الشفرة السرية

 .اجلهاز

حتويل كميات ضخمة من األموال بسرعة وأمان سواء يف أو وهذه الوسيلة تتيح لغاسلي األموال نقل        
إذ ال يكون  ، وتعمل هذه البنوك يف حميط من السرية الشاملة ، ألخرمن بنك أو حساابت داخل البنك نفسه 

ومن خالل  ، قوانني رقابيةأو ابإلضافة إىل أن هذه البنوك غري خاضعة ألية لوائح  ، املتعاملني فيه معلومي اهلوية
 هذه الوسائل ميكن حتويل األرصدة عدة مرات يوميا يف أكثر من بنك حول العامل.

 :كيالكارت الذ  -2

وامتد العمل هبا يف الوال�ت املتحدة األمريكية ومن مث  ، تكنولوجيا نشأت يف اجنلرتا وهذا األسلوب ه       
يقوم بصرف النقود اليت كان قد سبق حتصيلها من العميل مباشرة إىل القرص  ووه ، إىل خمتلف دول العامل

وخطورة هذا الكارت أن  ، تليفون معد هلذا الغرضأو " ATM18عن طريق ماكينة حتويل آلية "  ، املغناطيسي
مث نقل هذه األموال بسهولة على  "CHIPلديه خاصية االحتفاظ مباليني الدوالرات خمزنة على القرص اخلاص به "

 كارت آخر بواسطة التليفون املعد لذلك وبدون تدخل أي بنك من البنوك.

يات متكن مستخدميها من حتويل األموال عرب اإلنرتنت مع كما أن البطاقات الذكية تعتمد على عدة تقن       
 .ضمان تشفري العملية للحماية

 : بعض اجلهود املبذولة يف مكافحة غسل األموال.احملور السادس
قامت اجلزائر يف سبيل مكافحة عمليات غسل األموال بسن العديد من القوانني والنصوص التشريعية اليت   

إضافة إىل إنشاء العديد من اللجان واهليئات املكلفة بتتبع عمليات غسل األموال  ، عليهاجترم العملية وتعاقب 
 7املؤرخ يف  127-02والكشف عنها؛ كخلية معاجلة االستعالم املايل اليت أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

يتم  ، ستة أعضاء 6تكون من وهي مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل ت ، 2002أفريل 
اختيارهم حسب كفاءهتم يف اجملاالت املالية واملصرفية واألمنية لعهدة مدهتا أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

 منها: ، فقط وذلك مبرسوم رائسي. تسند هلذه اللجنة عدة مهام
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 هاب.متويل اإلر أو استالم تصرحيات االشتباه املتعلقة بعمليات غسل األموال  -
متويل أو إرسال امللفات لوكيل اجلمهورية املختص طبقا للقانون يف حال االشتباه بوجود عملية لغسل املال  -

 اإلرهاب.
 اقرتاح النصوص التشريعية والتنظيمية اليت تساعد على مكافحة غسل األموال. -
خص تقع عليه شبهة ساعة على تنفيذ أية عملية مصرفية ألي ش 72االعرتاض بصورة حتفظية ملدة أقصاها  -

 غسل املال حىت ينظر يف األمر.
 حجز األموال غري املشروعة احملصلة من جرمية غسل األموال قصد مصادرهتا. -

تصريح بشبهة غسل  575إبحصاء  2004وقد قامت خلية معاجلة االستعالم املايل منذ إنشائها فعليا يف 
كما بلغ عدد مراسالت اخللية مع شركائها على املستوى يتم التحقيق فيها ومعاجلتها.   ، 2010األموال لغاية 

طلب  180(إرسال تلقائي وطلب معلومات). كما تلقت  31/12/2017مراسلة إىل غاية  3230احمللي 
. كما أرسلت اخللية كل امللفات 31/12/2016طلبا إىل غاية  166وأرسلت  ، مساعدة على املستوى الدويل
 19. 31/12/2017قضية إىل غاية  170قضاء واليت بلغ عددها اليت ثبتت فيها الشبهة إىل ال

وكذا عدد  ، ) يوضح عدد التصرحيات املقدمة للخلية بوجود شبهة غسل لألموال01اجلدول التايل رقم (
 .2017-2016-2015ة إليها للسنوات التقارير السرية الوارد

 )2017إىل  2015ايل () التقارير الواردة خللية معاجلة االستعالم امل01جدول رقم (

 تقرير سري تصريح ابلشبهة السنوات

2015 1290 159 

2016 1240 168 

2017 1239 184 
 .9ص 2017املصدر: تقرير النشاط ومعطيات إحصائية 

) نالحظ ارتفاعا كبريا يف عدد التصاريح ابلشبهة املرسلة إىل اخللية أبكثر من 01خالل اجلدول رقم ( من
وهذا يدل على نشاط  ، (ستة سنوات) 2010و 2004تصريح بني  575تصريح يف السنة مقارنة بـ  1200

در اإلشارة إىل أن التقارير تقرير سري كل سنة. وهنا جت 150إضافة إىل أكثر من  ، اخللية يف السنوات األخرية
إدارة اجلمارك فتوسم ابسم تقرير سري؛ أما تلك الصادرة عن البنوك أو السرية هي اليت تصدر عن البنك املركزي 
 واهليئات األخرى فتعترب تصاريح ابلشبهة.
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ملصادقة على فقد قامت اجلزائر بداية اب ، أما فيما خيص القوانني واملراسيم املتعلقة مبكافحة غسل األموال
مبوجب املرسوم  1988غري املشروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  لإلجتاراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

 .28/01/1995املؤرخ يف  41-95الرائسي 

واملتعلق بقمع  09/06/1996الصادر بتاريخ  22-96 مت سن أحكام قانونية مبوجب األمر رقم مث
ومن مث انطلقت يف بناء ترسانتها  ، والتنظيم اخلاصني حبركة رؤوس األموال من وإىل اخلارجخمالفات التشريع 

فكان أن أصدرت قانو� خاصا هبذه الظاهرة سبقه وتبعه تشريعات  ، القانونية الكفيلة ابحلدِّ من هذه الظاهرة
 :موضح يف الفقرات التالية وكما ه  ، أخرى تعضد هذه العملية

يعدل ويتمم  ، 2004نوفمرب سنة 10املرافق لـ  1425رمضان عام  27مؤرخ يف  15-04رقم  قانون -1
حيث  واملتضمن (ق.ع). 1966سنة  ويوني 08هـ املرافق لـ  1386صفر  18املؤرخ يف  156-66األمر رقم 

 وما بعدها على األحكام املقررة هلا. 389نص يف املادة 

يتعلق ابلوقاية  ، م2005فرباير  06هـ املرافق لـ  1425حلجة عام ذي ا 27مؤرخ يف  01-05قانون رقم  -2
 من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما.

 وقد تضمنت نصوصه: ، ) مادة36وقد جاء هذا القانون يف ست وثالثني (

 20تعاريف للعبارات االصطالحية املنصوص عليها. -أ

 21إنشاء هيئة متخصصة يف هذا الشأن. -ب

 22.الدويل يف جمال تبيض األموال التعاونإقرار -جـ

 23إقرَّار األحكام اجلزائية. -د

ويالحظ على هذا القانون اجتاه املشرع اجلزائري إىل جترمي كافة صور وأشكال غسل األموال احملصلة من كل اجلرائم 
كما يالحظ عليه أيضا توسعه يف مفهوم حيازة األموال غري املشروعة   ، دون االكتفاء على جرائم املخدرات فقط

لية املكونة هلذه الظاهرة ليشمل كل و وتوسعه يف مفهوم اجلرمية األ ، بشرط علم اجلاين هبا أل�ا عائدات إجرامية
 24املشورة.أو التحريض أو ابإلضافة إىل جترميه كافة أشكال املساعدة  ، العائدات اإلجرامية

يتعلق ابلوقاية يف  ، 2006فرباير سنة  20هـ املرافق لـ  1427حمرم عام  21مؤرخ يف  01-06قانون رقم  -3
 الفساد ومكافحته.

على مكافحة الفساد اليت أتيت عرب مراقبة البنوك واملصارف من عمليات غسل  16حيث نص يف املادة 
 نص على تبييض العائدات اإلجرامية وعقوابهتا. 42ويف املادة  ، األموال
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كما قامت اجلزائر ابلتنسيق الدويل يف جمال مكافحة عمليات غسل األموال؛ حيث رحبت كل من 
وكذا جمموعة العمل املايل  ، يف ابريس 2016اجتماعها يف فيفري ) خاللFATFجمموعة العمل الدويل (فاتف

ابلتقدم املعتربة الذي أحرزته اجلزائر  2016) يف أفريل MENAFATFفريقيا (مينا فاتفسط ومشال إو للشرق األ
يف حتسني منظومتها اخلاصة مبكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وعليه مل تعد اجلزائر خاضعة لعملية 

 املتابعة النصف سنوية جملموعة العمل املايل (كل ستة أشهر).
 خامتة:

 ، واجملتمع االقتصاد على السلبية االنعكاسات ذات املالية اجلرائم أخطر من األموال غسل عمليات تعترب
 غسل بعمليات ويقصد ، املشروعة غري واألنشطة اجلرائم وأمناط أشكال لكافة املشرتك القاسم لكو�ا وذلك

 املتأتية واملمتلكات لألموال احلقيقي املصدر إخفاء إىل اهلادفة اإلجراءات والعمليات جمموعة عامة بصورة األموال
 هذه وأتخذ.االقتصاد يف من جديد ضخها إعادة مث ومن األموال هلذه الشرعية صفة ومنح ، إجرامية أعمال عن

 إىل األموال هذه ضخ وإعادة التغطية وأخريا الدمج مراحل وهي التوظيف مث ثالثة املنحى هذا على بناء اإلجراءات
 واملشروعة. كأم االقتصاد

 :كاآليتمن خالل ما سبق ميكن استعراض أهم النتائج املتوصل إليها  

حيث يقدر حجم األموال اليت تعترب ظاهرة غسل األموال ظاهرة عاملية واسعة االنتشار وضخمة العائدات  -1
اتج ٪ من الن 5تريليون دوالر سنو� أي ما يعادل حوايل  1.5مليار إىل  800يتم غسلها يف العامل بني 

 العاملي.
هتدف عمليات غسل األموال إىل إكساب صفة الشرعية والقانونية لألموال اإلجرامية من أجل جتنب  -2

 املالحقة القانونية هلا.
 تعترب عمليات غسل األموال عملية الحقة ألنشطة إجرامية سابقة. -3
 ها.تعاين اجلزائر كغريها من دول العامل من ظاهرة غسل األموال وهي معنية مبكافحت -4
 قامت اجلزائر ابلعديد من اإلجراءات يف سبيل مكافحة ظاهرة غسل األموال نذكر منها: -5

 قبول التنسيق الدويل واملصادقة على االتفاقيات الدولية يف هذا اجملال. -
 .إصدار القوانني والتشريعات اجملرمة للظاهرة -
 CTRFوال كخلية االستعالم املايل إنشاء اهليئات واللجان املختصة يف مراقبة ومتابعة عمليات غسل األم -
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 :اهلوامش
يطلق تبيض األموال نتيجة  :وذلك راجع للرتمجة حيث ، تبييض األموال للداللة عن الظاهرةأو يتم استخدام املصطلحني غسل األموال  -1

 Money  أما مصطلح غسيل األموال فنتيجة الرتمجة من االجنليزية  ، Blanchiment de capitauxلرتمجة معناها من الفرنسية 
Laundering 

يف املائة من  5 يف املائة إىل 2 بني حاو يرت  وقدرت مصادر صندوق النقد الدويل احلجم اإلمجايل لعمليات غسل األموال سنوً� يف العامل بنح -2
 .الناتج احمللي اإلمجايل العاملي

 ، www.unodc.orgكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرميةمل املوقع الرمسي -3
فريق العمل املايل وهي هيئة دولية هتدف إىل تطوير وتعزيز السياسات الوطنية والدولية ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب  :فاتف -*         

 "Financial action task force on money laundering"  .1989أنشئت عام 
 www.fatf.gafi.org:املوقع االلكرتوين الرمسي لفريق العمل الدويل املكلف مبكافحة غسيل األموال -4
 www. Imf.org /external / np / exr/facts/ aml.htm:املوقع االلكرتوين الرمسي لصندوق النقد الدويل -5
 10ص ، العدد الثامن ، جملة دراسات اقتصادية ، ظاهرة تبييض األموال عرب البنوك ، األخضر عزي -6
 .126ص ، 1996 ، تقرير عن التنمية يف العامل ، البنك الدويل -7
8- Scott Sulzer, Money Laundering , The Scope of The Problem and Attempt to Combat it, Tennesee Law 

Review, Vplume 63, pp(145-150) 
 .535ص ، 2003 ، مصر ، الطبعة الثانية ، مكتبة اجلالء اجلديدة ، االقتصاد االجتماعي ، عبد الفتاح عبد الرمحن عبد اجمليد -9

ودع فشورو بنوك األ -10
ُ
أو وتكون غالًبا يف بلدان ذات ضرائب منخفضة  ، هي البنوك الواقعة خارج بلد إقامة امل

والضرائب املنخفضة  ، تتميز هذه املصارف بسرية احلساابت البنكية ، الدوليةمؤسسات مالية ال ختضع للرقابة و معدومة 
 تستقطب األموال جمهولة املصدر وتقوم حبمايتها. ، املعدومةأو 

 .42ص ، 2003 ، مصر ، دار النهضة العربية ، اآلاثر االقتصادية لعمليات غسيل األموال ، صفوت عبد السالم عوض هللا -11
ص  ، 2007، جامعة قاملة ، كلية العلوم االقتصادية  ، رسالة ماجستري ، واالنعكاسات االقتصادية لتبيض األموالاألبعاد ، هشام غريب -12

38. 
 .88ص، 2014، اجلزائرو جامعة تيزي وز  ، كلية احلقوق  ، رسالة دكتوراه ، دور البنوك يف مكافحة تبييض األموال ، تدريست كرمية -13
 .28ص، 2011، مصر ، االسكندرية ، دار املطبوعات اجلامعية ، غسل األموال من خالل مبدأ السرية املصرفية ، سوزي عديل �شد -14
 .08ص ، 2007، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، تبيض األموال وسرية أعمال املصارف ، عبد املنعم التهامي -15
 .38ص، 1997، القاهرة ، معة للنشردار اجلا ، غسيل األموال يف مصر والعامل ، محدي عبد العظيم -16
 .09ص، مرجع سابق ، عبد املنعم التهامي -17
18- AUTOMATIC TRANSFER MACHINE 
 .9، 8ص ص ، 2017تقرير النشاط ومعطيات إحصائية  -19
 .01-05من ق 04م  -20
 .01-05من ق  15م  -21
 01-05من ق  25م  -22
 .01-05من ق  31م  -23
 .01-05فقرة د من ق  02م  -24
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 تشكيل هيئة التحكيم يفاجلزائري دور القاضي 
 -جامعة حممد بوضياف املسيلة - حممد قبايليط.د. 

 : ملخص

يتوقف تشكيل هيئة التحكيم على إرادة واتفاق  ، وفقا لغالبية التشريعات الوطنية والدولية للتحكيم  
لكن  ، له يف اتفاق الحقأو  أكثر وذلك ضمن بنود العقد األصليأو األطراف املتعاقدة على اختيار حمكم فرد 

أن ميتنع احد األطراف عن أو كيفيات تعينهم أو   نياحملكم أن ال تتضمن اتفاقية التحكيم أمساء قد حيدث أحيا�
إىل قاضي  ففي هذه احلاالت وغريها يُلجأ ، حول حياد ونزاهة احد احملكمني شبهاتأن تُثار أو تعيني حمكمه 

الصعوابت حيث يكون هذا التدخل حسب ما ملسناه من حتليل الدولة الذي يتدخل للمساعدة يف تذليل هذه 
 نصوص قانون التحكيم اجلزائري غري ماس ال بفاعلية وال ابستقاللية نظام التحكيم.

 استقاللية نظام التحكيم –: هيئة التحكيم الكلمات الدالة

 

Résumé: 

       Conformément à la majorité des législations d'arbitrage nationales et internationales, le 
tribunal d'arbitrage est constitué par la volonté et l'accord des parties contractantes en 
choisissant un ou plusieurs arbitres mentionnés dans le contrat original ou dans un accord 
ultérieur, cependant, il peut parfois arriver que la convention d'arbitrage n'inclue pas les 
noms des arbitres ou les modalités de leur nomination ou que l'une des parties s'abstient de 
nommer un arbitre ou émet des doutes quant à la neutralité et l'impartialité de l'un d’eux, 
dans ces cas et dans d'autres, le juge d'état intervient pour aider à surmonter ces difficultés, 
cette ingérence, comme nous l'avons vu dans l'analyse des textes de la loi arbitrale 
algérienne, n'influes ni sur l’efficacité ni sur l’indépendance du système d'arbitrage. 
Mots-clés: Tribunal arbitral - Indépendance du système d'arbitrage 
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 :مقدمة

تعد مرحلة تشكيل هيئة التحكيم أدق وأهم مرحلة متر هبا اخلصومة التحكيمية خاصة يف حالة التحكيم 
 ، احملكمنيأو كون أن مجيع قوانني التحكيم احلديثة َمتنح لألطراف حرية تعيني احملكم ) ad-hoc(اخلاص 

 أكثر مع ضرورة أن يكون العدد وترا.أو ثالثة حمكمني أو وحيددون عددهم وصفاهتم فقد يكون حمكما فردا 

أو ارض هيئة التحكيم كما قد حيدث عأو ويف التحكيم اخلاص قد خيتلف اخلصوم حول تعني احملكم  
والسؤال  ، وابلتايل خول املشرع لألطراف طلب تدخل القاضي لتسوية هذه الصعوابت ، مانع ألحد احملكمني

املطروح هنا يتمحور حول مدى أتثري تدخل القاضي على استقاللية نظام التحكيم وعلى هذا سنستعرض يف 
ط تدخله أما يف (املطلب الثاين) ل) حتديد القاضي املختص يف تشكيل هيئة التحكيم وضوابو (املطلب األ

 جمال تدخل القاضي يف تشكيل هيئة التحكيم. لاو فسنتن

 ل: القاضي املختص ابلتدخل يف تشكيل هيئة التحكيم وضوابط تدخلهو املطلب األ

وحنن نعرف  ، يالقي نظام التحكيم وخاصة التحكيم اخلاص أحيا� صعوابت يف تشكيل هيئة التحكيم 
وطريقة تعيني  ، مجاعيةأو أن األصل يف تشكيل هذه اهليئة يعود لألطراف سواء يف حتديد شكل اهليئة فردية 

وهنا جيوز ألي طرف أن  ، أنه يف بعض احلاالت يتعذر التشكيل االتفاقي غري ، أي الطابع االتفاقي ، احملكمني
 هذه العقبات  زاو لتجيطلب من القاضي الوطين التدخل 

ل) وما هي الضوابط اليت و القاضي املختص ابلتدخل يف تشكيل اهليئة التحكيمية؟ (الفرع األ ولكن من ه  
 حتكم تدخله؟ (الفرع الثاين).

 ل: القاضي املختص بتشكيل هيئة التحكيمو الفرع األ

الدولة بتعني القاضي الذي املتعارف عليه يف خمتلف القوانني الوطنية اخلاصة ابلتحكيم التجاري أن تقوم 
القانون اجلزائري أي كيف يتم  فكيف يتم ذلك يف ، يتدخل حلل النزاعات الناشئة عن تشكيل هيئة التحكيم

 ال) وماهي طبيعة تدخله؟ (اثنيا) أو حتديد القاضي املختص ابلتدخل؟ (
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 ال: حتديد القاضي املختص أو 

فيما خيص حتديد القاضي املختص ابلتدخل يف تشكيل هيئة التحكيم بني  ، فرق قانون التحكيم اجلزائري
 التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل.

 التحكيم الداخلي (الوطين) - أ

ذلك النوع من التحكيم الذي تتصل فيه مجيع  وفه ، ال يثري التحكيم الوطين أية صعوبة يف حتديد مفهومه 
القانون  ، جنسية احملكمني ، جنسية اخلصوم ، وذلك من حيث موضوع النزاع ، عناصره بدولة واحدة دون غريها

خيضع للقانون الوطين وال ينفذ خارج حدود الدولة وال  ووه ، املكان الذي جيري فيه التحكيم ، الواجب التطبيق
 1كيفية تنفيذ األحكام األجنبية.أو  تـُثَار فيه مشكلة ابلنسبة لقواعد تنازع القوانني 

كل املشرع اجلزائري األمر يف التحكيم الداخلي إىل رئيس احملكمة الواقع يف دائرة اختصاصها إما أو   وقد  

إذا اعرتضت صعوبة تشكيل "  ، ق ا م ا 1009مكان تنفيذه وفق ما جاء بنص املادة أو مكان إبرام العقد 

يعني احملكم  ، احملكمنيأو مبناسبة تنفيذ إجراءات تعيني احملكم أو بفعل احد األطراف  ، حمكمة التحكيم

 حمل تنفيذه." أو واحملكمون من قبل رئيس احملكمة الواقع يف دائرة اختصاصها حمل إبرام العقد 

يتضح من خالل هذه املادة أن االختصاص النوعي ينعقد لرئيس احملكمة أما االختصاص اإلقليمي فستتم  
  حمكمة مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه. املفاضلة فيه بني

 التحكيم الدويل: - ب

لقد حدد التشريع اجلزائري القاضي املختص يف التدخل ملساعدة هيئة التحكيم يف انعقادها يف حالة        
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حيث: 1042و1041التحكيم الدويل وفق ما نصت عليه املاداتن 

تعيني  ، ابلرجوع إىل نظام التحكيمأو مباشرة  ، على أنه " ميكن لألطراف ، إم  إق  1041املادة  تنص 
استبداهلم. يف غياب التعيني ويف حالة صعوبة تعيني أو حتديد شروط تعيينهم وشروط عزهلم أو احملكمني أو احملكم 

 جيوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام مبا �يت: ، استبداهلمأو عزهلم أو احملكمني 

 إذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر. ، رفع األمر إىل رئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها التحكيم  -1
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رفع األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج واختار األطراف تطبيق قواعد   -2
 ا يف اجلزائر." اإلجراءات املعمول هب

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه " إذا مل حتدد اجلهة القضائية  1042كما تنص املادة  
أو يؤول االختصاص إىل احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد  ، املختصة يف اتفاقية التحكيم

 مكان التنفيذ."

احلال ابلنسبة و ني أن االختصاص النوعي ينعقد أيضا لرئيس احملكمة كما هيتبني من خالل هاتني املادت 
أو أما االختصاص اإلقليمي فيجب �خذ بعني االعتبار ما إذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر  ، للتحكيم الداخلي
 جيري يف اخلارج.

 إذا كان التحكيم جيري خارج اجلزائر -
قد حيدث وأن يُتفق على انعقاد حمكمة التحكيم خارج احلدود الوطنية ويلجأ أطراف اخلصومة إىل تطبيق 

فإن حدث وتعذر  ، ألي سبب أخرأو قواعد اإلجراءات املعمول هبا يف اجلزائر كو�ا تتالءم مع موضوع النزاع 
ص مبد يد املساعدة لتذليل هذه فان االختصا، فال يطرح أي إشكال ، استكماهلاأو تشكيل هيئة التحكيم 

 الصعوابت يؤول إىل رئيس حمكمة اجلزائر.

 إذا كان التحكيم جيري ابجلزائر -

إذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر واعرتضه عقبات خالل تشكيل حمكمة التحكيم تعذر تشكيل هيئة  
 ، قع يف دائرة اختصاصها التحكيمالتحكيم فعلى اخلصم الذي يهمه التعجيل رفع األمر أمام رئيس احملكمة اليت ي

 وهنا جيب أن منيز بني حالتني عند حتديد احملكمة املختصة ابلتدخل يف تشكيل اهليئة. 

: إذا اشتملت اتفاقية التحكيم على بند يقضي أبنه إذا اعرتضت صعوابت يف عملية تشكيل احملكمة ىلو احلالة األ

يطلب املساعدة  ، لصعوبة يف تنفيذ إجراءات التشكيلأو احملكمان املختاران أو التحكيمية بسب أحد اخلصوم 
القضائية يف هذا الصدد من حمكمة معينة بذاهتا وابلتايل يصبح رئيس هذه احملكمة خمتصا ابلتدخل وإعطاء 

 احملكمان املختاران لتشكيل هيئة التحكيم.أو املساعدة الالزمة لألطراف 
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يتفق األطراف على تعني اجلهة القضائية املختصة ابلتدخل بتعيني احملكمني يف اتفاقية  إذا مل احلالة الثانية:

مكان تنفيذه حسب أو التحكيم فان االختصاص يؤول للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد 
 السالفة الذكر. ، ق ا م ا 1042دة املا

 اثنيا: طبيعة تدخل القاضي الوطين

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يتبني أن  1042و 1041و 1009يف نصوص املواد  ابلتدقيق 
طبيعة  وطبيعة احتياطية(ب) وذ وطبيعة مساعدة (أ) وذ وذ وتدخل القاضي يف تشكيل حمكمة التحكيم ه

 استعجاليه(ج) 

 الطبيعة املساعدة: - أ
إن مبدأ عدم اختصاص القاضي الوطين ال مينع من أن القضاء والتحكيم جتمعهما عالقة البد أن تكون 
متصلة ويظهر هذا االتصال خالل كل مراحل التحكيم وإذا كان املتفق عليه أن القاضي يقوم بدور املراقب لصحة 

د بل يلعب دورا هاما يف مساعدة التحكيم عند صدوره فهذا ال يعين أبدا أن القاضي يقف دوره عند هذا احل
 احملكمني.أو األطراف يف مرحلة تشكيل هيئة التحكيم عند حدوث إخالل اباللتزام العقدي من أحد األطراف 

احلال  وبني القضاء العام وحمكمة التحكيم كما ه ناو التعخمتلف التشريعات احلديثة يف التحكيم نظمت 
 jugeن الدور املساعد للقاضي الوطين وذلك ابستعماله املصطلح "يف التشريع الفرنسي والذي عرب بصراحة ع

d’appui"ومصطلح القاضي املساعد أخذه املشرع  ، للتعبري عن القاضي املختص بتذليل صعوابت تعيني احملكمني
 2الفرنسي من القانون السويسري للتحكيم.

تشكيل هيئة التحكيم إال أن هذه أما املشرع اجلزائري فلم يستعمل صراحة مصطلح القاضي املساعد يف 
" إذا اعرتضت صعوبة تشكيل حمكمة  ، ق ا م ا 1009الطبيعة املساعدة ميكن استنباطها من خالل املادة 

احملكمني من قبل رئيس أو احملكمني يعني احملكم أو مبناسبة إجراءات تعيني احملكم أو التحكيم بفعل أحد األطراف 
 3احملكمة.

أو "يف غياب التعيني ويف حالة صعوبة تعيني احملكمني  ، ق ا م ا ، 2ف 1041ةوكذا من خالل املاد
 استبداهلم جيوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام مبا يلي:أو عزهلم 

 رفع األمر إىل رئيس احملكمة الذي يقع يف دائرة اختصاصها التحكيم إذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر.
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اجلزائر إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج واختار األطراف تطبيق قواعد رفع األمر إىل رئيس حمكمة 
 اإلجراءات املعمول هبا يف اجلزائر".

إذا ومن خالل هتني املادتني يتضح أنه ميكن لألطراف طلب املساعدة من القاضي الوطين الذي تنحصر 
 األطراف بعيدا عن أي دور رقايب. مهمته يف هذه املرحلة يف مساعدة

 :لطبيعة االحتياطيةا-ب

ردهم أو ابإلضافة إىل الطبيعة املساعدة لتدخل القاضي يف تشكيل هيئة احملكمة سواء يف تعيني احملكمني 
واليت تنص صراحة  ، 1ف ، ق ا م ا 1041طبيعة احتياطية ألنه وحسب املادة  وذ وفه ، استبداهلمأو عزهلم أو 

ميكن أن هذا التدخل لتعيني ورد احملكمني ال يكون إال بعد فشل إرادة األطراف ونظام التحكيم يف ذلك " 

حتديد شروط تعيينهم وشروط أو احملكمني أو تعيني احملكم  ، ابلرجوع إىل نظام حتكيمأو لألطراف مباشرة 

 استبداهلم".أو عزهلم 

حتياطية لتدخل القاضي يف التشريع املقارن على غرار التشريع السويسري يف ولقد ُكرست هذه الطبيعة اال
واليت نصت على أنه إبمكان أن  (LDIP)من القانون الفيدرايل املتعلق ابلقانون الدويل اخلاص  179نص املادة 

 4يتدخل القاضي السويسري وبصفة احتياطية ملساعدة األطراف على تعيني احملكمني.

 :االستعجاليةالطبيعة  -ج

تنص أغلب التشريعات خصوصا منها املتأثرة بنظام القانون النموذجي للتحكيم التجاري على الطابع  
على الطابع االستعجايل  ، 2ف 1460على غرار املشرع الفرنسي الذي أكد يف صلب املادة  ، االستعجايل

 5وأنه غري قابل للطعن. حملكمة التحكيميةللفصل يف الطلب املرفوع أمام القاضي املساعد بشأن تسهيل تشكيل ا

أن احلكم القاضي برد احملكم  ، ق ا م ا 1016وابلرجوع إىل القانون اجلزائري فان املشرع أكد يف املادة 

مل يسع األطراف لتسوية إجراءات أو إذا مل يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته يكون غري قابل للطعن" 

 ".يفصل القاضي يف ذلك أبمر بناء على طلب من يهمه التعجيل. هذا األمر غري قابل ألي طعن ، الرد
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املشرع استخدم لفظ األمر وليس احلكم وابلتايل فان ذلك يفيد أن التدخل  ويتضح من هذا النص أن
تعجايل لتدخل كما أنه استعمل عبارة " التعجيل" وهي داللة واضحة على الطابع االس،  يكون أبمر على عريضة

 القاضي املساعد.

 الفرع الثاين: ضوابط تدخل القاضي يف تشكيل هيئة التحكيم

أو ردهم أو خيضع تدخل القاضي الوطين للمساعدة يف تشكيل هيئة التحكيم سواء يف تعيني احملكمني 
 يعود على األطراف:استبداهلم إىل توافر جمموعة من الضوابط منها ما يتعلق ابالتفاقية يف حد ذاهتا ومنها ما 

 ال: ضوابط تعود على االتفاقية: أو 

 وجوب وجود اتفاقية حتكيم صحيحة: -

 أال تتضمن االتفاقية اختيار وسيلة أخرى الختيار احملكمني: -

 انقضاء آجال التسوية املمنوحة لألطراف: -

 اثنيا: ضوابط تعود عل األطراف: 

 نشأة النزاع موضوع االتفاق على التحكيم: -
 طلبا إىل القاضي املختص: احملتكمنيأحد  تقدمي -

طبيعة احتياطية فتدخله يكون غري مباشر أي  وذ وكنا وصلنا إىل نتيجة مفادها أن تدخل القاضي ه 
يف ابب التحكيم  ، من ق ا م ا 1009إال أنه بتمعننا يف املادة  ، يستوجب تقدمي طلب من أحد األطراف
هل بطلب  ، ومل يبني كيفية التدخل رئيس احملكمة يف تعيني احملكمني الداخلي نالحظ أنه سكت يف هذا الشأن

فعلى املشرع تدارك هذا  ، من قبل احملكمني يف حالة تعيني احملكم الثالثأو من كليهما أو  من أحد األطراف
 السابقة الذكر يف التعديالت القادمة. 1009الذي حدث يف املادة  والسه

 

 



 

 
 108 

 القاضي يف تشكيل هيئة التحكيماملطلب الثاين: جمال تدخل 

تبيان  أو احملكمني أو لكي تنعقد اخلصومة التحكيمية جيب على أطراف النزاع االتفاق على تعيني احملكم 
فإذا التجئوا  ، وتتباين كيفية تعيني احملكمني وفقا لنوعية التحكيم الذي حدده أطراف اخلصومة ، كيفية اختيارهم

ا األخري قواعد خاصة من بينها كيفية تعيني احملكمني واليت غالبا ما تكن عن طريق إىل التحكيم املؤسسي فَِلَهذَ 
قوائم َتْشَتِمل على أمساء جمموعة من أشخاص متخصصني وللخصوم اختيار احملكمني منها. أما إذا رغبوا يف 

ويتم التشكيل  ، موحتديد عدده ، اختيار النظام احلر فهنا يقوم األطراف بتعيني احملكمني مباشرة أبنفسهم
الصحيح هليئة التحكيم بعد انقضاء مرحلة التعيني للمحكني وانقضاء مرحلة ردهم إذا شابتهم حاالت الرد 

 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري. 1016املنصوص عليه يف املادة 

أكثر حسب اتفاق األطراف مع مراعاة ضرورة أو من ثالثة حمكمني أو قد تتشكل اهليئة من حمكم فرد 
 6، واإلداريةنفس القانون من  1017أن يكون عدد احملكمني وترا وإال كان التحكيم ابطال عمال بنص املادة 

كل   ، وينبغي أن يتوافر يف هؤالء احملكمني شروطا معينه تدور حول ضرورة احلياد واالستقالل مبا يضمن نزاهتهم
 ل).و قاضي مراعاهتا يف تدخله يف تسوية صعوابت تعيني احملكمني (الفرع األهذه األمور على ال

مؤهال أو  ، كما قد يفقد احملكم أحد الشروط الالزمة لتولية التحكيم كشرط احليدة والنزاهة واالستقاللية
 فيتدخل القاضي لتسوية هذه الصعوابت اليت تطرأ على احملكمني بعد تعيينهم (الفرع الثاين). ، معينا

 ل: تسوية صعوابت تعيني احملكمنيو الفرع األ

هيئة التحكيم أجاز املشرع اجلزائري تدخل قاضي أو تفاد� ألي إعاقة حتدث يف عملية تعيني احملكم  
خلالف يف إجراءات التعيني أو إجراء عند تقاعس أحدهم يف اختيار حمكمه أو الدولة ملساعدة األطراف أبي عمل 

 7ألي سبب آخر.أو الختالف احملكمان املختاران على اختيار احملكم الثالث أو 

أو املتعلقة ابلتحكيم الدويل على أنه "ميكن لألطراف مباشرة  ، ق ا م ا 1041حيث تنص املادة  
 استبداهلم.أو حتديد شروط تعينهم وشروط عزهلم أو احملكمني أو احملكم  ابلرجوع إىل نظام التحكيم تعيني

جيوز للطرف الذي يهمه  ، استبداهلمأو عزهلم أو ويف حالة صعوبة تعيني احملكمني  ، يف غياب التعيني 
 8.."..التعجيل القيام مبا �يت: رفع األمر إىل رئيس احملكمة
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ىل و ابلدرجة األ لألطرافنستخلص من هذه املادة أن الدور الرئيسي يف تعيني هيئة التحكيم يعود  
ووفق إجراءات  ، عليه يف القضاء العادي وأن تدخل القاضي يكون احتياطيا ويف حاالت معينة وعكس ما ه

 كما أن احملكم املعني ينبغي أن تتوافر فيه الشروط الالزمة.  ، خاصة

 احلاالت واإلجراءات والشروط املتبعة يف تسمية احملكمني؟ فما هي هذه

 ال: احلاالت اليت يتدخل فيها القاضي لتعيني احملكمني أو 

 1 الفقرة يف تعيني احملكمني وذلك يف القاضي تدخل تستدعي اليت احلاالت إىل اجلزائري املشرع أشار لقد
 ، يف ابب التحكيم الدويل 1041من املادة  2والفقرة يف ابب التحكيم الداخلي  ، من ق ا م ا 1009 املادة من

عليه  وإال أنه مل يفصل يف هذه احلاالت كما ه ، التعيني وصعوبة التعيني واليت كانت تدور يف جمملها حول: غياب
م والكثري من قوانني التحكي ، األمر يف املواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من القانون النموذجي للتحكيم الدويل

من  17واملشرع املصري يف املادة  ، ق ا م ف 1454إىل  1451احلديثة على غرار املشرع الفرنسي يف املواد من 
واملالحظ من هذه املواد السابقة أ�ا تكاد تتطابق يف توضيح هذه احلاالت واليت  ، 9قانون التحكيم املصري

 التايل: وجاءت يف جمملها على النح

مشكلة من حمكم فرد وفق اتفاقية التحكيم وحصل أن اختلف األطراف على إذا كانت هيئة التحكيم  -1
على طريقة اختياره يف هذه احلالة يتم التقدم إىل رئيس احملكمة املختصة بطلب تعيني احملكم أو تسميته 

وهذا الطلب ال يكون مقبوال إذا كان االتفاق على التحكيم �خذ شكل "شرط التحكيم" إال بعد قيام 
 10يف حالة مشارطة التحكيم فإن هذه األخرية ال تنشأ إال بعد قيام النزاع. أما ، النزاع

يالحظ يف حالة عدم اتفاق األطراف على احملكم فإن هيئة التحكيم يكون عددها ثالثة حبكم و 
 11القانون.

أو أكثر وذلك دون حتديد سلطة أو يف احلالة اليت تكون فيها هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة حمكمني  -2
فعندئذ يقوم كل واحد من األطراف اختيار حمكمه اخلاص واحملكمان  ، إجراءات اختيار أي حمكم

حمكميه فيجوز أو فإذا مل يعني أحد األطراف حمكمه  ، املختاران يتفقان على اختيار احملكم املرجح
 12ضاء اآلجال احملددة لذلك.وهذا بعد انق ، للطرف األخر أن يلجأ إىل القاضي املختص

أما يف حالة اختيار األطراف حملكميهم واختلف احملكمان املعينان يف تسمية احملكم املرجح جاز  
أما إذا كانت  لكل طرف أن يطلب من احملكمة تسمية احملكم املرجح مع احرتام املواعيد احملددة لذلك
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 ، تسعة ، سبعة ، مخسة ، وتر� مثال ذلك هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثالثة بشرط أن يكون
مثانية على التوايل  ، ستة ، فيكون لكل طرف اختيار نصف العدد ابعتبار عددا زوجيا أي ابعتباره أربعة

ويف حالة تعدد احملكمني فإذا مل يعني أحد  ، مثال. واحملكمني املختارين يقومون ابختيار احملكم املرجح
 ، فيجوز للطرف األخر أن يطلب منه التعيني ، إذا كان العدد أكثر من ثالثةحمكميه أو األطراف حمكمة 

كان للطرف األخر اللجوء القاضي املختص   ، فإذ فات امليعاد احملدد على تسليم الطلب دون تعيني
 13ابلتعيني.

طرف  اتفقا على أن خيتار كلأو احملكم أو إذا اتفق الطرفان على إجراءات معينة الختيار احملكمني  -3
اختلفوا يف و  ، احملكم الفردأو جهة معينة احملكم الثالث أو شخص أو الطرفان أو حمكما وخيتار احملكمان 

مل يلتزم هبا أحدهم جاز للطرف األخر طلب تدخل القاضي لتسوية هذا أو هذه اإلجراءات  مرحلة تنفيذ
 14إجراءات.اخلالف وتشكيل هيئة التحكيم مبا يتوافق وما جاء يف االتفاقية من 

 اثنيا: إجراءات طلب تعيني احملكم من القاضي الوطين

 نتطرق فيها إىل مسألتني اثنتني مها:

 كيفية تعيني القاضي للمحكمني ومدى خضوع األمر الصادر للمحكم للطعن.  

 كيفية تعيني القاضي للمحكمني: -1

أو خل القاضي يف تعيني احملكم اشرتط املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لكي يتد
أي أن طلب تعيني احملكم يقدم من الطرف ذي  ، احملكمني أن يتم ذلك بناء على طلب أحد الطرفني املتنازعني

وليس ألي من احملكمني الذين  ، فال صفة ملن ليس طرفا يف اتفاق التحكيم يف طلب تعيني احملكم ، مصلحة
وجيب أن يوجه الطلب إىل الطرف األخر  ، إذ ال مصلحة ألي منها فيه ، لبيكون قد مت اختيارمها تقدمي هذا الط

والذي جاء  224/2008ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة استئناف عمان يف قرارها رقم  15يف اتفاق التحكيم.
قد أعطت حمكمتنا صالحية تعيني  2001من قانون التحكيم  2وبداللة املادة  16/2فيه " وحيث أن املادة 

ن يوما التالية لتسليمه طلبا بذلك من الطرف األخر وحيث أ 15حمكم الطرف الذي مل يعني حمكمه خالل 
لتعيني  4/8/2008املستدعي ضدها " دائرة الشؤون الفلسطينية " قد تلقت طلبا بذلك من املستدعية بتاريخ 

من قانون التحكيم نقرر تعيني املهندس (إبراهيم حممد  16/2حمكمها ومل تقم بتعيني احملكم فإننا وعمال ابملادة 
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على أن  ، افة إىل حمكم املستدعية املعني من قبلها) حمكما عن دائرة الشؤون الفلسطينية ابإلضةالعوامل يعقوب
احملكم  وحسان) ه ويقوم احملكمان املذكوران بتعيني احملكم الثالث ويف حالة عدم اتفاقهما يكون املهندس ( سامل أب

 16الثالث".

ومل يوضح الصفة اليت  17ومل حيدد املشرع اجلزائري إجراءات طلب تعيني احملكم من قبل القاضي املختص 
 قاضي استعجايل؟أو هل يفصل فيه بصفته قاضي موضوع  ، يفصل فيها رئيس احملكمة يف الطلب

وينظره القاضي ابإلجراءات املعتادة  ، يرى بعض الفقه أن الطلب يقدم ابإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى 
وحجتهم يف  ، دعوى كل البيا�ت الالزمةويفصل فيه حبكم قضائي وجيب أن تتضمن صحيفة ال ، لنظر الدعوى

وأن االتفاق بينهما على  ، ذلك أن هذا الطلب يقتضي حتقق القاضي من أن نزاعا قد نشأ ابلفعل بني الطرفني
بطريق غري مباشر بواسطة أو وأن الطرفني مل يتفقا على اختيار احملكم مباشرة  ، التحكيم ليس ابطال بطال� ظاهرا

وعلى القاضي  18، االستعجالية ياو الدععليه يف  ووهذا كله يتطلب فرتة زمنية كافية قد تطول عن ما ه ، الغري
وهذا ال يتأتى إال إذا مكن القاضي األطراف من املثول  ، أيضا التحقق يف توافر الشروط يف احملكم املراد تعيينه

 عريضة. ما ال يتيحه نظام األمر علىو وه أمامه إلبداء دفاعهما بشأ�ا

اللتني تنصان على أن  ، ق ا م ا 1041و 1009أما من وجهة نظر� وما فهمناه من نص املادتني  
 األمر القاضي بتعيني احملكم يرفع إىل رئيس احملكمة أنه يكون عن طريق أمر على عريضة وذلك ملا يلي:

كانت تنص على أنه: "إذا دعي من قانون اإلجراءات املدنية امللغى اليت  4مكرر  458ابلقياس على املادة  -1
فإنه يستجيب لطلب التعيني مبوجب أمر يصدر  ، قاض إىل تعيني حمكم حسب الشروط املذكورة يف املواد السابقة

 .إال إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية حتكيم بني األطراف" ، بناء على جمرد عريضة
 االستعجالية. ىاو ابلدعكان رئيس احملكمة خيتص    -2
أراد املشرع أن يكون التعيني بواسطة  وألن املاداتن ختوالن االختصاص لرئيس احملكمة وليس للمحكمة ول -3

 دعوى عادية ألعطى االختصاص إىل احملكمة وليس لرئيسها.
ا أن الطلب الذي يرفعه األطراف لتسمية احملكم ال ميكن اعتباره دعوى عادية لطول اإلجراءات اليت تتطلبه -4

 هذه األخرية مما يؤثر على ميزة السرعة اليت ميتاز هبا التحكيم التجاري.
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معظم التشريعات املقارنة بينت أن الطلب املرفوع للقاضي املساعد لتسوية صعوابت تعيني احملكمني يفصل   -5
حيدد املدة من جانب أخر جند أن املشرع مل  ، فيه قاضي استعجايل كما سبق وأن اشر� إليه يف املبحث السابق

الزمنية اليت يتم خالهلا تقدمي طلب تعيني احملكم املطلوب إىل رئيس احملكمة كما مل حيدد مدة معينة للفصل يف 
توجيه إنذار اليت يفصل فيها أو امر على ذيل العرائض مثل عريضة إثبات حالة و احلال يف األ وطلب التعيني كما ه

فلذا ُيستحب أن يتدارك  ، منق ا م ا 310ما تنص عليه املادة القاضي خالل فرتة أقصاها ثالثة أ�م حسب 
 .املشرع اجلزائري هذه النقطة متاشيا والقانون النموذجي للتحكيم التجاري وقوانني التحكيم املقارنة

دور إجرائي و فدور هذا األخري ه ، ومهما يكن حول طريقة وكيفية رفع طلب التعيني للقاضي الوطين 
وينبغي على القاضي  ، الغرض منه احليلولة دون توقف التحكيم بسبب عدم التوصل إىل اختيار احملكمني ، حبت

 19املختص أن يتبع فيه أسلواب خاصا ومر�.

 مدى خضوع األمر الصادر بتعيني احملكم للطعن -2

دة النعقاد حمكمة بغاية مد يد املساع وإن إقرار املشرع اجلزائري للتدخل القضائي كما سبق وأن ذكر�ه ه 
 ، لذا كان عليه ضمان جناعة هذا التدخل ، إطالة أمدهاأو فال جيب أن يكون ذلك سببا يف تعطيلها  ، التحكيم

أمر أغفله املشرع حيث مل يتعرض قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية احلايل وال قانون اإلجراءات املدينة امللغى  ووه
وهذا أمر جيب تداركه متاشيا مع ما جاء يف التشريعات  ، عيني احملكمني للطعن فيهملسألة قابلية األمر الصادر بت

املقارنة للتحكيم واليت جعلت تدخل القاضي املختص يكون مبوجب قرار استعجايل واألمر القاضي بتعيني احملكم 
 20يف حاالت معينة. ، أما األمر القاضي أبن ال وجه للتعيني ميكن استئنافه، يكون غري قابل للطعن

بتأكيده على أن  3ف 1460ما تبناه املشرع الفرنسي والذي حسم هذه النقطة يف صلب املادة و وه 
القاضي املساعد يفصل يف الطلب مبوجب أمر غري قابل ألي طعن غري أنه يف حالة رفض الطلب بسبب معاينة 

 21مر الرفض يكون قابال للطعن.فإن أ ، بطال�اأو القاضي املساعد لعدم وجود اتفاقية حتكيم 

 القاضي عن التعيني للبطالن الظاهر التفاقية التحكيم: امتناع -

إذا تبني للقاضي الوطين أن االتفاق على التحكيم الذي يستند إليه الطرف املتقدم بطلب تعيني أعضاء  
فإنه يكون عليه عندئذ أن ميتنع  ، هيئة التحكيم املكلفة ابلفصل يف النزاع موضوع االتفاق على التحكيم ابطال
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أن يكون بطالن االتفاق على التحكيم ظاهرا أي واضحا جليا ال نزاع  عن إجابة الطرف احملتكم إىل طلبه شرط
مل يدرج شرط التحكيم مثال يف مستند مكتوب  و كما ل ، فيه كما نصت عليه اتفاقيات وقوانني التحكيم احلديثة

املتعلقة ابلتحكيم الداخلي واملادة  ، 1ف1008ملدنية واإلدارية يف املادةكما نص عليه قانون اإلجراءات ا
كأن يصدر االتفاق على التحكيم شرطا كان أم مشارطة من أو   ، املتعلقة ابلتحكيم الدويل ، 2ف 1040

م يف مسالة من املسائل اليت ال جيوز الفصل فيها عن طريق نظاأو شخص غري مسموح له ابالتفاق على التحكيم 
 22التحكيم كاألحوال الشخصية واألهلية واملسائل اجلنائية.

 القاضي عن التعيني لعدم كفاية اتفاقية التحكيم: امتناع -

إذا تبني للقاضي الوطين أن بنود االتفاق على التحكيم غري كافية إلمكان تعيني أعضاء حمكمة التحكيم 
التحكيم شرط كان أم مشارطة فإنه جيب عليه عندئذ أن ميتنع املناط هبا الفصل يف اخلصومة موضوع االتفاق على 

ويكون أيضا االتفاق على التحكيم  ، عن الفصل يف الطلب املرفوع إليه ويعلن ذلك مصرحا أبن ال وجه للتعيني
غري كاف لتشكيل هيئة التحكيم إلمكان تعيني األعضاء هيئة التحكيم املكلفة ابلفصل يف النزاع موضوع االتفاق 

لى التحكيم شرط كان أم مشارطة إذا كان أطراف االتفاق على التحكيم قد ذكروا فيه طريقة غري واضحة ع
لتعيني احملكمني املكلفني ابلفصل يف النزاع موضوع االتفاق على التحكيم حبيث ال يتيح للقاضي العام يف  23املعامل

تفاق على التحكيم يف االتفاق على التحكيم وأيضا إذا حدد األطراف احملتكمون أطراف اال ، الدولة أعماهلا
طريقة تعيني واضحة لألعضاء هيئة التحكيم املكلفة ابلفصل يف النزاع موضوع االتفاق على التحكيم ولكنها غري 

 24قابلة للتطبيق العملي لسبب أخر غري الصياغة املعرب هبا عن طريقة تعيينهم.

 ها يف احملكم اثلثا: حتقق القاضي من الشروط الواجب توافر 

 ، وضع النزاع يف يد شخص أمني حريص على عالقته ابلطرفني وغالبا ما يكون أساس التحكيم وأهدافه ه 
ألن احملكم يعد يف حد ذاته العنصر  ، فاحملكم جيب أن يكون حمل ثقة اخلصوم وإال فال يكون أهال لتويل املهمة

ومن هنا  ، األهم يف العملية التحكيمية وإن صحة حكم التحكيم وعدم إبطاله يتوقف عليه وعلى كفاءته وعدالته
وعلى اعتبار أنه  ، فإن مسألة تعيني احملكم من قبل القاضي من العناصر األساسية واملهمة لنجاح عملية التحكيم

 اتفاقي. وقانوين ومن ما ه وفيه جمموعة من الشروط منها ما ه قاضيا جيب أن تتوافر
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 حتقق القاضي من توافر الشروط القانونية يف احملكم:

تطلبت األنظمة القانونية الوضعية وعلى اختالف مذاهبها واجتاهاهتا ومنها القانون اجلزائري على وجوب  
 سوف نستعرضها كما يلي: واليت تحكيمتوافر جمموعة من الشروط القانونية يف من يتوىل مهمة ال

 أن يكون احملكم شخصا طبيعيا: -
 أن يكون احملكم متمتعا ابألهلية:  -
 أن ال يكون للمحكم مصلحة يف النزاع -
 أن يكون عدد احملكمني وتر�: -
 قبول احملكم ملهمته: -

 حتقق القاضي من توافر الشروط االتفاقية الختيار احملكم:

اتفاق وإرادة األطراف املتنازعة فقد يتفق األطراف على وجوب حتقق بعض يرتكز التحكيم أساسا على 
الشروط يف تعني احملكم واليت غالبا ما تنحصر يف بعض املؤهالت والصفات اليت على قاض الدولة أن �خذها 

حملكم أن يكون اأو ومن بني هذه الشروط مثال: االتفاق على جنس احملكم  ، بعني االعتبار عند تعينه للمحكم
وسنستعرض يف ما يلي  ، أن يكون متقنا للغة معينة تسهل على األطراف التواصل معهأو من جنسية دولة بذاهتا 

 بعض هذه الشروط إبجياز:

 جنس احملكم -
 جنسية احملكم -
 ممارسة احملكم ملهنة معينة -
 ثقافة احملكم -
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 :اخلامتة

قوامه اخلروج عن طريق التقاضي للبلد الذي ينعقد فيه  ، يعد التحكيم طريقا خاصا حلل النزاعات
 شروط وحتديد مسألة اختيار احملكمني فاألصل أن ، يعتمد أساسا على اتفاق أطراف النزاع وفه ، التحكيم
فإرادة األطراف هي اليت تُنشأ التحكيم ومنها  ، املسائل اليت تُعود إىل األطراف من هي واستبداهلم وعزهلم تعيينهم

ويلزمها مساعدة ومساندة من قضاء  ، إال أن هذه اإلرادة وحدها قد تكون غري كافية ، تمد سلطاته وشرعيتهيس
 .الدولة خاصة يف مرحلة تشكيل هيئة التحكيم

كون أن   وجد� أن دور القاضي جاء مساندا وداعما لفاعلية واستقاللية نظام ، ومن خالل دراستنا هذه  
متكاملة ومنظمة لتدخل القاضي يف تشكيل هيئة نظرية املشرع اجلزائري ُوفق إىل حد كبري يف َسِن نصوص 

وما ، مقرر يف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل واتفاقية نيويورك ومل خيرج عن ما ه حيثالتحكيم 
مسألة  ة ملوقف املشرع اجلزائري يفابلنسباحلال  والطفيفة كما ه تتفتقد إىل بعض التفصيال يعاب عنها فقط أ�ا

 لذاك يستوجب على املشرع إدراج نص يوضح فيه هذه املسألة. ، الطعن يف األمر الفاصل يف طلب تعيني احملكم

اإلجراءات والتدخالت املساعدة للقاضي الوطين اجلزائري النصوص و أما خبصوص تطبيق وترمجة هذه   
لشح وقلة القضا� التحكيمية الصادرة يف اجلزائر وخاصة عمليا  قييم فعاليتها وجناعتهالنظام التحكيم فال ميكن ت

 الدولية منها اليت ميكن القول أ�ا منعدمة متاما.
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 يف التشريعات اجلنائية املعاصرة التسرب كآلية من آليات البحث عن الدليل اجلنائي

 -جامعة سكيكدة - هندة غزيويأ.  ، نوال لصلجد. 

 

 :ملخص

نظرا للتطور السريع الذي عرفته ، بلدان العامل تناميا سريعا يف اجلرمية لقد شهدت اجلزائر على غرار 
الذي أحدث ثورة يف جماالت متعددة الشيء الذي جعل ، اجملتمعات املعاصرة وخاصة التطور التكنولوجي الرقمي

عالة يف حيث أضحت األساليب الكالسيكية غري ف، هذا التطور ينفذون مشاريعهم اإلجرامية بكل سهولة ومستغل
األمر الذي أدى ابملشرع اجلزائري إىل استحداث أساليب جديدة للبحث والتحري عن اجلرائم ، جماهبة ذلك

جرائم ، جرائم اإلرهاب، اخلطرية كأسلوب التسرب يف جرائم خاصة ( املخدرات اجلرمية املنظمة العابرة للحدود
 .املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية ) وكذا اجلرمية، جرائم الصرف وجرائم الفساد، تبييض األموال

 .مكافحة اجلرمية ، اإلثبات اجلنائي، الدليل اجلنائي ، اجلرمية، التسرب :الكلمات املفتاحية

 

Infiltration as one of the techniques to look into the contemporary criminal legislation 

Abstract: 

Following the other countries all over the world, Algeria has known an accelerated 
evolution of the crime ,due to the fast development of the contemporary communities 
especially the digital and the technological progress which in turn provoked a revolution in 
different fields which allowed a certain category of criminals to execute their criminal 
projects effortlessly ,whereas the classic methods are not efficient to any further extent to face 
these illegal deeds, the thing that obliged the Algerian legislator to create new methods of 
seeking and investigating dangerous crimes such as infiltration in special crimes ( drugs 
,overseas organized crimes ,terrorism crimes ,money laundering, exchange crimes and 
corruption crimes and crimes ,cybercrime). 

Keywords: Infiltration, crime, the penal evidence, penal proof, crime enforcement. 
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 مـقـدمـة

من بني اآلليات اليت استحدثها املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية بتعديله الصادر التسرب يعد 

 – 06كما مساه املشرع يف القانون رقم   االخرتاقأو  ، 22 – 06مبوجب القانون رقم  2006فيفري  20يف 

واملتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته  إميا� من املشرع بعدم كفاية  2006فيفري  20الصادر يف  01
التعقيد والطبيعة اخلاصة و ملواجهة جرائم تتسم ابخلطورة  االختصاصات الكالسيكية املمنوحة للهيئات القضائية

الفسـاد وجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم  ، حلدود الوطنية كجرائـم املخدراتواليت أصبحت تتعدى ا
إذ  اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات.و اجلرائم املتعلقة ابلصرف  ، تبييض األموال وكذا جرائم اإلرهاب

ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق حتت مسؤولية  ، عون شرطة قضائيةأو يتمثل التسرب يف قيام ضابط 
 .خافأو شريك هلم أو جنحة إبيهامهم أنه فاعل معهم أو العملية مبراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكاب جناية 

؟  للتسرب يف التشريع اجلزائريالنظام القانوين وما هاملتمثلة يف: و ومن هذا املنطلق يتعني طرح إشكالية الدراسة 

 .يف البحث عن الدليل اجلنائي ؟ مدى جناعتهو 

  :اإلجابة على هذه اإلشكالية تتطلب منا التعرض إىل النقاط اآلتية 

 طبيعته القانونية و مفهوم التسرب  :لو املطلب األ

 تعريف التسرب  :لو الفرع األ

 الطبيعة القانونية للتسرب  :الفرع الثاين

 النظام القانوين للتسرب  :املطلب الثاين

 إجراءات التسرب و شروط  :لو الفرع األ

   .اآلاثر القانونية للتسرب :الفرع الثاين

 مفهوم التسرب وطبيعته القانونية  :لو املطلب األ

عون شرطة قضائية ابلتوغل أو التحقيق اخلاصة اليت تسمح لضابط و يعد التسرب آلية من آليات التحري 
داخل مجاعة إجرامية حتت مسؤولية ضابط شرطة قضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب  وذلك هبدف مراقبة 
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تعرقل خمططاهتم اإلجرامية يف جرائم و كشف أنشطتهم اإلجرامية والبحث عن أدلة تدينهم و األشخاص املشتبه فيهم 
كما أ�ا   ، اقتصادية تنتج آاثر وخيمة على اجملتمع واالقتصاد الوطينو ية أغلبها تعد جرائم مالو اتسمت ابخلطورة 

تعد أيضا جرائم تقوم على  ، جرائم سريعة االنتشار وعابرة للحدود الوطنية وتسخر عددا كبريا من اجملرمني
قانونية يف طبيعته الو وسائل ختفي معامل اجلرمية هلذا كان لزاما علينا التعرف على أسلوب التسرب و التخطيط 

 :الفرعيني التاليني

 تعريف التسرب :لو الفرع األ

 1.مجاعةأو أبخرى إىل مكان أو ريقة دخل خفية بطو مشتق من الفعل تسرب أي اندس  التسرب لغة

" وال 12لقد منعت الشريعة اإلسالمية التجسس حيث قال تعاىل يف سورة احلجرات اآلية 
فقال أ� قـد �ينا عن  ، برجل فقيل له هذا فالن تقطر حليته مخراجتسسوا......."وعن ابن مسعود أنه أتى 

 ." وداو د ورواه أب" التجسس  ولكن إن يظهر لنا بشيء �خذه به

طاملا مل يظهر مبا خيالف  ، ومن هذه النصوص يتبني أنه ال جيوز االعتداء على اإلنسان يف حريته اخلاصة
 2.حتقيقا للعدالةو فإنه �خذ بفعله قطعا للفساد  ، ذلك بدليل قوي ثبتو فإن أظهر ما خيالف دين له  ، دين هللا

قيام  ابلتسربإذ يقصد  ، من قانون اإلجراءات اجلزائية 12مكرر  65فقد نظمته املادة  اصطالحاأما 

ضابط عون الشرطة القضائية حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية مبراقبة األشخاص 
ذلك عندما تقتضي و  ، خافأو شريك هلم أو جنحة إبيهامهم أنه فاعل معهم أو املشتبه يف ارتكاهبم جناية 

أو واملتضمنة جرائم املخدرات  05مكرر  65 التحقيق يف إحدى اجلرائم املذكورة يف املادةأو ضرورات التحري 
أو جرائم تبييض األموال أو اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات أو اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية 

  .اجلرائم املتعلقة ابلتشريع اخلاص ابلصرف وكذا جرائم الفسادأو اإلرهاب 

اخلديعة يف أجهزة البحث و يعد إال صورة من صور استعمال احليلة  فالتسرب هبذا املعىن القانوين ال
للدخول يف نشاط اخللية اإلجرامية اليت تسرب  3التنكرأو التخفي أو التحري كانتحال الصفة أي هوية مستعارة و 

احلد و كل ذلك هبدف حماربة اجلرمية   ، املشاركة يف نشاطاهتم اإلجرامية والذي يكون أحيا� ضرورة لقبولهو إليها 
 خاصة أمام معدالت اجلرمية اليت  تتنامى بشكل سرطاين خميف.  ، البحث عن أدلة اجلرميةو ضبط اجلناة  و منها 
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الضابط أو التخطيط ألنه يتطلب من العون و معقد حيتاج إىل الدقة و إجراء خطري  وإذن التسرب ه
التعرف على مجيع خمططاهتم و ، أبنه مساهم مع بقية أفراد العصابةاملكلف ابلعملية القيام بتصرفات توحي 

كل ذلك مع احملافظة على السر املهين لغاية حتقيق   ، طبيعة سري تعامالهتمو البشرية و إمكانيتهم املادية و اإلجرامية 
وت إذا اكتشف إال أن املالحظ أمام خطورة العملية قد يتعرض الضابط إىل خطر امل ، اهلدف املنشود من العملية

ارتقت أعماهلم إىل املسامهة يف النشاطات  ولو وقد أحاط املشرع اجلزائري هذا اإلجراء بطابع املشروعية حىت  ، أمره
  4حتقيقا ملصلحة اجلماعة يف إظهار احلقيقة.و اإلجرامية كل ذلك تضحية بقرينة الرباءة املفرتضة يف اإلنسان 

 للتسربالطبيعة القانونية  :الفرع الثاين

تلجأ إليه السلطة القضائية ممثلة يف وكيل  حتري خاص أسلوبأو تقنية  وأن مصطلح التسرب ه ويبد

يف اجلرائم الستة املذكورة املعروفة التحقيق أو التحري ذلك إذا اقتضت ضرورات و قاضي التحقيق أو اجلمهورية 

الوطنية ومنظمة تنظيما مجاعيا خطريا يف شكل خال� طبيعتها اخلاصة اليت متتد أاثرها إىل خارج احلدود و خبطورهتا 

مبباشرة عملية التسرب داخل هذه اجلماعة  ترخيصأو إذن بتقدمي  ، إجرامية هدفها حتقيق الربح غري املشروع

  .إىل ضابط  عون شرطة قضائية حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية ضمن الشروط املبينة أد�ه ، اإلجرامية

يف جرائم أقل ما ميكن أن نقول البحث عن الدليل اجلنائي يف  آلية مستحدثةيعد التسرب ويف احلقيقة 

ويصعب فيها احلصول على أدلة  ، هلا امتداد دويل يف شكل خال� إجرامية منظمةو خطرية و عنها أ�ا جرائم معقدة 
تقليدية ستكبل جهات وبراهني كافية لتحريك الدعوى العمومية بشأ�ا. ذلك أن االكتفاء بطرق البحث ال

كذا و ماد�ت اجلرائم و جتعل من املستحيل عليها أن حتصل على براهني جازمة للكشف عن الوقائع و التحقيق 

 5.مما يؤدي إىل إفالت اجملرمني من العقاب ، نسبتها إىل مرتكبيها

لضبط اجملرمني فعلى  اجلازمةوعلى اعتبار التسرب آلية للتحري من أجل البحث عن أدلة اإلثبات 

من أجل بناء  6القاضي اجلزائي مبا يتمتع به من سلطة تقديرية يف تقدير الوقائع طرح هذه األدلة للمناقشة وتقديرها
األساليب اخلادعة هي بذاهتا حمل و أن استعمال احليل و خاصة  ، قناعته الشخصية حول احلكم الصادر بشأ�ا

ضاع غري عادية  فليس هناك ما يؤكد صدق وموضوعية أو ا تباشر يف يعوزها الكثري من الغموض أل�و شكوك 
من قانون الوقاية من الفساد  56فقد تضمنت املادة  ، 7الشفافية و الضابط ومدى التزامه ابلنزاهة أو العون 

تكون األدلة املتوصل إليها هبذه األساليب حجيتها وفقا للتشريع و ....."بنصها  9 01 – 06ومكافحته رقم 
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املنطق حتت و إذ جيب أن يسبب القاضي حكمه مؤسسا اقتناعه على أدلة مقبولة يف العقل  ."التنظيم املعمول هبماو 

أن و األدلة اليت تثبت اإلدانة خاصة و كما أن حدود سلطة القاضي مرتبطة مبدى تقديره للوقائع   ، 9مظلة القانون
ينبغي أن متارس يف نطاق قانوين بناء على إجراءات حتول مبدأ الشرعية يكون ضمانة جوهرية للحرية الفردية  اليت 

 10دون التحكم.

 النظام القانوين للتسرب  :املطلب الثاين

 65لقد نظم املشرع اجلزائري أحكام التسرب يف الفصل اخلامس من قانون اإلجراءات اجلزائية من املادة 
اآلاثر املرتتبة عليه وذلك لضمان السري و قد أحاطها مبجموعة من الشروط و  ، 18مكرر  65إىل املادة  11مكرر 

  :ما سنتعرض إليه يف الفرعني املوالينيو القانوين للعملية وه

 الشروط الشكلية واملوضوعية لعملية التسرب  :لو الفرع األ

 ، جلرائم املذكورة آنفاأمهية الدليل املستمد منها يف عملية إثبات او خطورهتا و نظرا ألمهية عملية التسرب 
 – 06فقد نظم املشرع اجلزائري شروط القيام ابلعملية يف قانون اإلجراءات اجلزائري املعدل مبوجب القانون رقم 

  :يف النقاط التالية 11 22

 الشروط الشكلية للتسرب  :الأو 

عون أو إذ ال جيوز لضابط  ، قاضي التحقيق مبباشرة عملية التسربأو وجود إذن من وكيل اجلمهورية املختص  -
كما ،  شرطة قضائية القيام ابلعملية دون هذا اإلذن القضائي حتت طائلة بطالن هذا اإلجراء واإلجراءات التالية له
هوية و يلزم أن يكون هذا اإلذن مكتواب كما جيب أن يذكر يف اإلذن اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذا اإلجراء 

  .ق إ ج 15مكرر  65 تتم العملية حتت مسؤوليته طبقا لنص املادة ضابط الشرطة القضائية اليت

ميكن جتديدها حسب املقتضيات والظروف إىل أربعة و أربعة أشهر  زاو تتجاملدة املطلوبة لعملية التسرب اليت ال  -
يف جيوز للقاضي الذي رخص إبجرائها أن �مر بوقفها و  ، ق إ ج 15مكرر  65أشهر أخرى طبقا لنص املادة 

  .أي وقت قبل انقضاء املدة احملددة

إبقاء اإلذن ابلتسرب خارج ملف اإلجراءات إىل غاية االنتهاء من العملية حفاظا على السرية املطلوبة اليت  -
ضابط الشرطة القضائية املشرف و قاضي التحقيق ) أو حصرها املشرع بني القاضي اآلمر هبا ( وكيل اجلمهورية 
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هلذا ومن أجل احلفاظ على سرية العملية ال بد من التنسيق الدقيق بني كل  ، ون املتسربكذا العو على العملية 
  .املصاحل ألن جمرد خطأ سيشل العملية برمتها

كذا مجيع و الظروف اليت متت فيها العملية و حترير حمضر يتضمن تقرير عن العناصر الضرورية ملعاينة اجلرائم  -
 .متطلباهتا

ق إ ج على من هلم احلق يف القيام  12مكرر  65صفة الضابط املسخر هلذه العملية حيث نصت املادة  -
مكرر  65كذا األشخاص املسخرين لذلك يف املادة و هم ضباط وكذا أعوان الشرطة القضائية و بعملية التسرب 

جرائم على درجة عالية من كيفية تكوينهم أمام و لكن يطرح إشكال يف من هم هؤالء املسخرين  ، ق إ ج 14
 . اخلصوصية؟و التعقيد 

 الشروط املوضوعية لعملية التسرب :اثنيا

 .نوع اجلرائم املرتكبةو ميكن إمجال الشروط املوضوعية يف شرطني أساسيني مها التسبيب 

ومن مث وجب على اهليئات القضائية سواء كان وكيل  ، 12عترب التسبيب أساس العمل القضائيي :التسبيب –أ 

وشرعية  ، قاضي التحقيق تسبيب اإلذن إبجراء عملية التسرب حتت طائلة البطالنأو اجلمهورية املختص 
 .كل تفاصيل عملية التسربو ذلك بذكر اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل عملية التسرب و اإلجراءات 

مكرر  65يف اللجوء إىل أسلوب التسرب ارتكاب جرائم معينة حمصورة يف املادة : اشرتط املشرع نوع اجلرمية –ب 

جرائم اإلرهاب  ، جرائم املعاجلة اآللية للمعطيات كذاو جرائم الفساد  ، هي جرائم املخدراتو من ق إ ج  05
أن خارج هذه اجلرائم ال ما يفيد و هو . اجلرائم العابرة للحدود الوطنية كذاو اجلرائم املاسة بتشريع الصرف و التخريب و 

لكن الواقع قد جيد املتسرب نفسه أمام جرمية ميدانية خارج هذه اجلرائم املشار  ، جيوز استعمال هذا األسلوب
.......وإذا اكتشفت جرائم أخرى .ق إ ج ابلنص " 06مكرر  65فقد عاجل املشرع هذه النقطة يف املادة  ، إليها

غري أنه تطرح يف  ، فإن ذلك ال يكون سببا لبطالن اإلجراءات العارضة ، قاضيغري تلك اليت ورد ذكرها يف إذن ال
هذا اخلصوص العديد من اإلشكاالت امليدانية أمام صعوبة املهمة األصلية ألن املتابعة العارضة قد تشل عملية 

 .قد تعرض العون املتسرب إىل خطر املوتو التسرب يف منتصفها 
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 للتسرب  نيةاآلاثر القانو  :الفرع الثاين

أو يشكل التسرب تقنية جديدة يف الكشف عن اجلرمية كونه عملية ميدانية متكن ضابط الشرطة القضائية 
العون القائم من التوغل داخل اجلماعة اإلجرامية للوصول إىل احلقيقة اليت تعترب الغاية األساسية للعدالة اجلنائية 

وتتطلب ، ولكنه من جهة اثنية تقنية ابلغة اخلطورة على أمن الضبطية القضائية ، 13ملكافحة اجلرائم واحلد منها
لذلك وضع املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات جمموعة من الضما�ت القانونية ، 14جرأة وكفاءة ودقة يف العمل

 :حلماية القائم بعملية التسرب من األخطار اليت قد يتعرض هلا منها

 بط الشرطة القضائية القائم بعملية التسربمسؤولية ضا –ال أو 

القائم بعملية التسرب ومن مث تقع على عاتقه جمموعة من املسؤوليات نص  وضابط الشرطة القضائية ه 
 :عليها قانون اإلجراءات اجلزائية وهي

 ، العمليةيقوم ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق عملية التسرب ابلشروع يف تنفيذ :15حترير تقرير – 1

غري تلك اليت قد تعرض للخطر أمن ، بتحرير تقرير يتضمن كافة العناصر األساسية والضرورية ملعاينة اجلرائم
دون أن يرتتب على عدم حترير التقرير أي جزاء  ، 16العون املتسرب وكذا األشخاص املسخرين للعمليةأو الضباط 

من العملية وعدم إضاعة اجلهد والنفقات اليت رصدت وذلك من أجل اإلبقاء على األدلة املستمدة ، يذكر
 17وكذا إحلاق العقاب ابجملرمني.، إلجناحها

يقدم هذا التقرير إىل وكيل اجلمهورية املختص مع طلب اإلذن مبباشرة التسرب وذلك بعد إطالع اجلهة 
يت سوف تتم العملية حتت يل املتضمن ذكر هوية ضابط الشرطة القضائية الو القضائية املختصة على التقرير األ

األمر الذي يسمح للجهات القضائية متابعة ، مسؤوليته ألن منفذ عملية التسرب يتم توليها حتت اسم مستعار
من قانون اإلجراءات اجلزائية  11مكرر 65ما نصت عليه املادة و وه، سري العملية ومدى فعاليتها من عدمه

حتت رقابة قاضي يقدر خطورة هذه العملية ويراقبها خطوة خبطوة اجلزائري اليت اشرتطت أن تتم عملية التسرب 
  18للقانون. زاتاو جتلتاليف حدوث 

يقصد بتنسيق عملية التسرب أن يقوم ضابط الشرطة القضائية املكلف ابلعملية  :تنسيق عملية التسرب - 2

عون شرطة قضائية للقيم أو وقد يعهد لضابط شرطة قضائية آخر ، عمل اسرتاتيجيةابلتخطيط والتفكري ووضع 
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خاف تطبيقا لنص أو شريك أو وذلك إبيهامهم أبنه فاعل ، جنحةأو مبراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جناية 
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 12مكرر  65املادة 

والتحري عن  وكيفية البحث كما ميكن للمنسق أن حيدد للمتسرب طريقة العمل واألهداف املسطرة 
 ابعتبار أن له سلطة تقديرية يف إتباع، دون أن يكون املتسرب ملتزم بتنفيذ هذه التعليمات حرفيا ، األدلة

أي أن املنظمة اإلجرامية ، وذلك راجع ابألساس لظروف احلال، املالئمة للحصول على أدلة اإلدانة االسرتاتيجية
مما يتطلب األمر تغيري طريقة تعامله ، وصول املتسرب ألهدافهقد تتخذ إجراءات صارمة من شأ�ا أن حتول دون 

من  ونظرا ألن نوع اجلرائم اليت تستعمل فيها هذه التقنية ختل ، 19بووسائله لتحقيق الغاية املتوخاة من عملية التسر 
، اخلربة، ءاحليلة والذكا :البساطة وتكون على درجة عالية من التنظيم والدقة لذلك تتطلب يف القائم ابلتسرب

  .ي مل يتطرق إليه املشرع اجلزائرياألمر الذ ووه ، التمتع ابللياقة البدنية...اخل

ومل يتطرق املشرع اجلزائري إىل ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية املسؤول عن عملية التسرب يقوم 
، عليها نتيجة عملية التسرب وال إىل مصري األدلة واألشياء املتحصل، بتحرير حمضر حول العملية ونشاط املتسرب

 20.واجلرائم العرضية اليت يتم اكتشافها بصفة عرضية أثناء قيام املتسرب ملهامه

 اإلعفاء من املسؤولية اجلزائية   –اثنيا

بل ال بد عليه أن يقوم أبعمال ، قد ال يكفي أحيا� أن يقوم املتسرب ابلتسرب داخل اجلماعة اإلجرامية 
ما يطرح و األمر الذي يشكل خطورة كبرية عليه إذا انكشف أمــره وه، ية حىت يطمئنوا إليهتصنف على أ�ا إجرام

من املسؤولية  01فقرة  14مكرر  65لذلك أعفاه املشرع اجلزائري يف املادة  ، 21فكرة املسؤولية اجلنائية للمتسرب

إبجراء عملية التسرب واألشخاص " ميكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية املرخص هلم اجلنائية بنصه على أن 

 :القيام مبا �يت ، دون أن يكونوا مسؤولني جزائيا، الذين يسخرو�م هلذا الغرض

معلومات متحصل أو واثئق أو منتوجات أو أموال أو إعطاء مواد أو تسليم أو نقل أو حيازة أو اقتناء  -

 مستعلمة يف ارتكاهبا أو عليها من ارتكاب اجلرائم 

املايل وكذا وسائل أو وضع حتت تصرف مرتكيب هذه اجلرائم الوسائل ذات الطابع القانوين أو استعمال  -

 22.االتصال"أو احلفظ أو اإليواء أو التخزين أو النقل 
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من خالل هذه املادة يتضح أن املشرع اجلزائري مسح للمتسرب ابستعمال أساليب غري مشروعة من حيازة 
معلومات متحصل عليها من ارتكاب اجلرائم أو واثئق أو منتوجات أو أموال أو  إعطاء موادأو تسليم أو نقل أو 
أو وضع حتت تصرف مرتكيب هذه اجلرائم الوسائل ذات الطابع القانوين أو استعمال أو ، مستعملة يف ارتكاهباأو 

إىل احلقيقة مسح له ويف سبيل الوصول ، االتصالأو احلفظ أو اإليواء أو التخزين أو وكذا وسائل النقل ، املايل
املشرع كذلك إبخفاء هويته  وانتحال هوية مستعارة وعند االقتضاء ارتكاب جرائم تبديدا للشكوك  وإيهام 

دون أن ، لكسب ثقتهم واحلصول على دليل مادي يوقع املشتبه فيهم 23اجلماعة اإلجرامية على أنه واحد منهم
ولكن يف مضمو�ا تعترب أعماال حتريضية من أجل  ، 24 أصلهاتشكل هذه األفعال حتريضا على ارتكاب اجلرمية يف

 .مساعدة وتسهيل مهمة اجملرمني

وابلتايل فاحملرض �خذ حكم ، التأثري على إرادة اجلاين وتوجيهها الوجهة اليت يريدها احملرض ووالتحريض ه
من مل يشرتك و العقوابت اجلزائري هعلما أن الشريك يف قانون ، يف عملية اإلجرام الشريك الفاعل األصلي وليس

أو املسهلة أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو ولكنه ساعد بكل الطرق الفاعل  ، اشرتاكا مباشرا
مكا� لالجتماع أو ملجأ أو كما يؤخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا ،  املنفذة هلا مع علمه بذلك

أو األشخاص أو األمن العام أو العنف ضد أمن الدولة أو ن ميارسون اللصوصية أكثر من األشرار الذيأو لواحد 
مع مالحظة أنه ال جيوز له حتت طائلة البطالن أن يتخذ من األفعال  ، 25األموال مع علمهم بسلوكه اإلجرامي

فيفري  14املسموح له هبا حتريضا على ارتكاب جرائم حيث قضت حمكمة النقض املصرية يف قرار هلا بتاريخ 
اإلجراءات املشروعة  زاو تتجأبن تصرفات رجال الضبط أثناء قيامهم ابلبحث والتحري جيب أال  1967

فكل إجراء يقومون به يف سبيل كشف مالبسات اجلرمية ، الستقصاء اجلرمية ومجع االستدالالت املتعلقة هبا
 26التحريض عليها.أو مية والبحث عن أدلتها يعترب صحيحا طاملا أ�م مل يتدخلوا يف خلق اجلر 

وعليه فإن املشرع قد قام إبدخال األفعال اليت تعد جرائم واليت يقوم هبا الشخص املتسرب أثناء قيامه 

 :أن " ال جرميةمن قانون العقوابت اليت تنص على  39مبهمته ضمن املادة 

 .األفعال مربرة بقوة القانون وابلتايل تعد هذه، .........".أذن به القانونأو إذا كان الفعل قد أمر  -

التجارية أو دون أن يشري املشرع إىل املسؤولية املدنية للمتسرب واليت يقصد هبا مجيع التصرفات املدنية  
حىت عقود خاصة ابحلالة املدنية  أو  لةاو مقأو توريد أو اليت يقوم هبا املتسرب كإبرام عقود ترتب التزامات كعقد بيع 
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األمر الذي يطرح إشكالية مصري إبرام العقود اليت يقوم هبا املتسرب لتنفيذ مهمته بعد انتهاء ، كعقود الزواج مثال
 .27عمليته ؟

 احلماية القانونية للمتسرب  –اثلثا

نتيجة خلطورة عملية التسرب على حياة القائم هبا وعلى األدلة املقرر استخراجها يف سبيل الوصول إىل  
 :كفل القانون محايـة خاصة للمتسرب تتمثل يف  ، ية من مضمو�ااحلقيقة وابلتايل يفرغ العمل

يف أية مرحلة من  ، : عند أخذه هوية مستعارة تنفيذا لعملية التسربمنع كشف هوية املتسرب احلقيقية - 1

" ال جيوز  من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 16مكرر  65ما نصت عليه املادة و وه ، مرحلة اإلجراءات

أعوان الشرطة القضائية الذين ابشروا عملية التسرب حتت هوية مستعارة يف أو إظهار اهلوية احلقيقية لضباط 

 .أية مرحلة من مراحل اإلجراءات

أعوان الشرطة القضائية ابحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة أو يعاقب كل من يكشف هوية ضباط 

 .."..جد  200,000دج إىل  50,000من 

جرح هؤالء األشخاص أو ضرب أو وتتضاعف العقوابت إذا تسبب الكشف عن اهلوية يف أعمال عنف 
وبغرامة من ، سنوات 10إىل  05فتكون العقوبة احلبس من ، أصوهلم املباشرينأو أبنائهم أو أزواجهم أو 

 .دج 500,000دج إىل  200,000

سنة  20سنوات إىل  10فتكون العقوبة احلبس من ، وإذا أدى هذا الكشف إىل وفاة أحد هؤالء األشخاص
ل و بتطبيق أحكام الفصل األ، دون اإلخالل عند االقتضاء، دج 1,000,000دج إىل  500,000وغرامة من 

 .من الباب الثاين من الكتاب الثالث من قانون العقوابت

ي محاية القائم بعملية التسرب قرر املشرع اجلزائر  :عدم جواز مساع املتسرب شخصيا كشاهد على العملية – 2

وذلك للحفاظ على سرية هويته ، حيث استثناه من استدعائه كشاهد على العملية اليت قام هبا، بعد انتهاء العملية
ويتم مساع ضابط الشرطة القضائية الذي جرت عملية التسرب حتت ، ألن يف ذلك خطرا على حياته وحياة مقربيه

  28مسؤوليته وابلتنسيق معه.
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من قانون اإلجراءات  15مكرر  65تطبيقا لنص املادة  :توقيف العملية لضمان سالمة أمن املتسرب – 3

 .أشهر 04فإن عملية التسرب تنتهي ابنتهاء املدة املقررة هلا وهي ، اجلزائية اجلزائري

انتهاء املدة احملددة كما جيوز للقاضي الذي رخص إبجراء عملية التسرب أن �مر يف أي وقت بوقف العملية قبل 
يستطيع ، وعدم متديدها، انقضاء املهلة احملددة هلا يف رخصة التسربأو ويف حالة ما إذا تقرر وقف العملية ، هلا

عملية  للوقت الذي يراه ضرور� وكافيا لتوقيف 14مكرر  65العون املتسرب مواصلة نشاطاته املذكورة يف املادة 

 30.بشرط إخبار اجلهات القضائية بضرورة مواصلة النشاط لتأمني سالمته ، 29التسرب يف ظروف تضمن أمنه

للوصول إىل احلقيقة يف جرائم منظمة أو ، لكن تبقى هذه املدة غري كافية لتأمني أمن املتسرب وسالمته 
 .تنظيما حمكما ومعقدا واليت قد ميتد أمدها إىل أكثر بكثري من املدة احملددة من قبل املشرع

  :خامتة

أسلوب من أساليب التحري اخلاصة اليت استحدثها أو تقنية  وخنتم هذه الدراسة ابلقول أن التسرب ه
اليت تتطلب طرق حتري خاصة وحسنا فعل و املشرع اجلزائري من أجل البحث عن الدليل اجلنائي يف اجلرائم اخلطرية 

آليات  خطرية يتطلبو ليل يف جرائم خاصة ألن البحث عن الد ، املشرع ابلنص عليه يف قانون اإلجراءات اجلزائية
متطلبات مكافحة هذا النوع من اجلرائم إىل حد غلبة كفة محاية حقوق اجملتمع على أساليب للتحري تتماشى و و 

إال أن ما الحظناه من خالل استعراض أحكام التسرب أن هناك العديد  ، حر�هتم األساسيةو محاية حقوق اإلفراد 

 النتائج اليت توصلنا إليها مقرتنة بتوصياتاملسائل اليت تثار عند التطبيق امليداين جنمل معظمها يف و من املشاكل 
  :كاآليت

إن أسلوب التسرب يتطلب الولوج امليداين داخل اخلال� اإلجرامية جلمع أكرب قدر ممكن من املعلومات حول  -
قانونيا طبقا و ياة اخلاصة لألفراد املضمون دستور� لكن إذا مل يضبط بشكل دقيق يكون فيه مساس ابحل ، نشاطهم

مطلوب منه يف  واالكتفاء مبا هو هلذا يتعني على املتسرب أثناء أداء مهمته احرتام حدود هذه املهمة  .لقرينة الرباءة
احلياة و ومن مث يكون املشرع مطالبا بوضع ضوابط صارمة حلدود التسرب ضما� للحقوق الفردية  ، إذن التسرب

  .اخلاصة

جناح هلذا يتطلب و إن إحاطة عملية التسرب ابلسرية التامة ضرورة ال بد منها من أجل استكمال العملية أبمان  -
  .فكل تدخل جلهة أمنية دون علم مسبق قد يشكل ضربة للعملية برمتها ، التنسيق الدقيق بني املصاحل املختصة
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تكوينهم تكوينا يتماشى مع خصوصية عملية التسرب و ضبط مصطلح األعوان املسخرين هلذا الغرض  يتعني -
 ذوي خربات عالية يف علم اجلرمية خاصة العابرة للحدود الوطنية.و اليت تتطلب أعوان حمرتفني 

الضابط املكلف بعملية التسرب من اجلهات املكلفة حبماية حقوق اجملتمع فإن اإلشكال أو إن اعتبار العون  -
  .اعتبارها دليل إدانة و موضوعية املعلومات املتحصل عليها و يطرح حول مدى نزاهة 

ويف قانون ، ففي قانون مكافحة الفساد املشرع يستعمل مصطلح "االخرتاق "، ضرورة توحيد املصطلحات -
توسيع جمال اجلرائم اليت تشملها عملية  -.اجلزائية يستعمل مصطلح " التسرب " مع أن املعىن واحداإلجراءات 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  15مكرر  65توضيح الغموض الذي يكتنف املادة  -   .التسرب

كزة على اجلانب امليداين مرتألن العملية ، نظري وعملي والعمل على إجياد تواصل حقيقي ومنطقي بني ما ه -
ومل يبني مصري ، حسنا فعل املشرع يف إقراره  محاية خاصة للمتسرب وإعفائه من املسؤولية اجلزائية  -     .أكثر

ما  ، بينه وبني أشخاص مشتبه فيهم استعمل املتسرب عمله تنفيذا لعملية انتقام وولكن ماذا ل ، املسؤولية املدنية
ألن حماضر الضبطية القضائية يف الواقع احلايل أتخذ من ، وما هي حجية اإلثبات، ذلكاجلزاء املرتتب على  وه

 .نقصانأو قبل وكيل اجلمهورية كما هي دون ز�دة 

 .والفكرية العقلية النفسية، البدنية :أتهيل ضباط الشرطة القضائية للقيام بعملية التسرب من مجيع النواحي -

 .سرب عن طريق املسؤول عن عملية التسربالقوة الثبوتية لتصرحيات املت -

 .دية والتقنية لنجاح عملية التسربتوفري اإلمكانيات املا -

 :اهلوامش

  130ص  ، 1984 ، مكتبة مسري ، ىلو الطبعة األ، معجم اللغة العربية ، سهيل حسيب مساحة -1
 . 176ص  ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العاملية ، البحوثو مكتب الدراسات  ، القاموس املزدوج -
  .650ص  ، 2004األردن   ، التوزيعو دار الثقافة للنشر  ، اجلزء الثاين ، أصول احملاكمات الشرعية ، وداو دأمحد حممد على  -2
  319ص ، 2015 ، دار هومه ، التحري والتحقيق ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، هايبيةأو عبد هللا  -3
 ، ىلو الطبعة األ ، الرتبوية الديوان الوطين لألشغال  –االستدالل  –ضما�ت احلرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي  ، هايبيةأو عبد هللا  -4

 .80ص  ، 2004
جوان  ، القانون  العدد احلادي عشرو جملة دفاتر السياسة  ، التسرب كأسلوب من أساليب التحري يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، هدى زوزو -5

  .122ص  ، ورقلة ، 2014



 

 
 130 

6- Pierre Bouzat et Jean Pénatel, Procédure pénale, P1168, N ° 1230, 
  .430ص  ، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزء الثاين ، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري ، حممد مروان -7
  .مكافحتهو املتضمن قانون الوقاية من الفساد و  ، 2006فيفري  20 املؤرخ يف ، 01– 06قانون رقم  -8
  .317 ، 2004 ، الطبعة الثالثة ، مصر ، دار الشروق، القانون اجلنائي الدستوري ، أمحد فتحي سرور -9

 .542ص  2002،  مصر ، دار اجلامعيني للطباعة ، دراسة مقارنة ، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان ، خريي أمحد الكباش -10
  .املتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريو املعدل  ، 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  ، 22 – 06قانون  -11
 /www.mohamah.net /law ، مقال إلكرتوين ، دراسة وحبث قانوين عن التسرب حسب قانون اإلجراءات اجلزائية ، حممد سيدهم -12
جامعة ، مذكرة ماجيستري يف العلوم القانونية واإلدارية   ختصص قانون اجلنائي، يف القانون اجلزائريالنظام القانوين للتسرب ، شيكوش لدغم زكر�ء -13

 .02ص   2013 - 2012، ورقلة، قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  قاصدي مرابح
 74ص ، 2010، ائراجلز ، عني مليلة، دار اهلدى، حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية، عبد الرمحان خلفي -14

والتقرير بصفة عامة  ميثل وثيقة إدارية يرفعها املرؤوس إىل رئيسه اإلداري ليعرض عليه مسألة ، استعمل املشرع اجلزائري مصطلح تقرير وليس حمضر -
 .هامة وليدفعه الختاذ قرار بشأ�ا

 .156ص ، 2009اجلزائر  ، سور للنشر والتوزيعدار ج، املرجع يف حترير النصوص القانونية والواثئق اإلدارية، عّمار بوضياف -15
 1.املعدل واملتمم، من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 13مكرر  65املادة  -16
املوقع ، موقع اآلفاق القانونية، دراسة مقارنة، تقنية االخرتاق يف مسودة مشروع قانون املسطرة اجلنائية، رضوان الفتحي -17

 .17/03/2018عليه بتاريخ  أطلع، /http://afaqdroit.com:اإللكرتوين
 .119ص ، املرجع السابق ، وهدى زوز  -18
 .مرجع سابق، رضوان الفتحي -19
 ، جملة العلوم اإلنسانية، اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات حتقيق قضائي يف املواد اجلزائية ، فوزي عمارة -20

 .250ص  ، 2014جوان ، 33عدد  ، قسنطينة، جامعة اإلخوة منتوري
 .262ص  ، أدرار، أمحد درارية031جملد ، 01العدد ، عجملة القانون واجملتم، التسرب يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، أمينة معزيز -21
، 1966ويوني 10صادرة بتاريخ ، 48عدد ، جريدة رمسية ، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 1966ويوني 08املؤرخ يف ، 66/155األمر رقم  -22

 .املعدل واملتمم
 .املعدل واملتمم ، اجلزائية اجلزائرياملتضمن  قانون اإلجراءات  66/155من األمر رقم  16مكرر  65املادة  -23
 .املعدل واملتمم ، املتضمن  قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 66/155من األمر رقم  12مكرر  65املادة  -24
 11صادرة بتاريخ ، 49جريدة رمسية عدد ، املتضمن قانون العقوابت اجلزائري 1966ويوني 08املؤرخ يف ، 66/156من األمر  43، 42:املواد -25

 .املعدل واملتمم، 1966ويوني
، 05ص ، 2012ديسمرب  02جملة الفقه والقانون العدد ، التسرب كآلية للكشف عن اجلرائم يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، هوام ةو عال -26

 .10/02/2018بتاريخ عليه  أطلع، www.majalah.new.ma:املوقع اإللكرتوين
 .) 5نفس الصفحة(ص  ، املرجع نفسه، هوام ةو عال -27
 املعدل واملتمم.، من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 18مكرر  65املادة  -28
 .110ص ، مرجع سابق ، زكر�ء شيكوش لدغم -29
 املعدل واملتمم.، من قانون اإلجراءات اجلزائرية 17مكرر  65املادة  -30

http://afaqdroit.com/%D8%8C%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B9
http://www.majalah.new.ma%D8%8C%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B9/


 

 
 131 

 واخلدمة العمومية يف اجلزائر: قراءة يف األدوار واملعوقاتمقاربة احلكامة 
 املسيلة -جامعة حممد بوضياف –د. شاعة حممد. 

 املسيلة -جامعة حممد بوضياف ––يوسفي عالء الدين

 ملخص:

مقاربة احلكامة كأحد السبل الناجعة البحث والكشف املعريف عن مفهوم هدف هذه الدراسة العلمية ستت
والقيام مبهامها ابجلودة املطلوبة  ، املشاكل الناجتة عن قصور اإلدارات العمومية اجلزائرية يف إرضاء مواطنيهاملعاجلة 

ويف سبيل تكريس آليات احلكامة وتعزيز  ، عن ضبابية الفساد والرتهل واحملسوبية والشفافية والعدالة مبنأى
ويعد من أهم  ، جتاه حتسني أداء اخلدمة العموميةهذا وإن تطبيق احلكامة يصب بشكل مباشر يف ا ، معايريها

ولقد  وكذا إجياد شراكة فعالة مع كل الفواعل اجلدد. ، أدواهتا عرب حتقيق الشفافية واملساءلة وحكم القانون
من أبرز ، واملسامهة يف مراقبة مدى حتقيق الشفافية يف التسيريعصرنة اإلدارة العموميةأن إىل توصلت الدراسة 

ضعف أتطري وتكوين وأن  ، األساسية لفواعل احلكامة اليت من شأ�ا حتسني اخلدمة العمومية يف اجلزائر األدوار
وانتشار البريوقراطية والنقص يف الوعي أبمهية القطاع اخلاص من  ، مستوى القيادات اإلدارية يف اإلدارات العمومية

 .أهم معوقات تطبيق احلكامة وترقية جودة اخلدمة العمومية

 اخلدمة العمومية يف اجلزائر. ، احلكامة يف اجلزائر ، احلكامة واخلدمة العمومية: الكلمات املفتاحية
Abstract: 

The objective of this scientific study is to research and uncover the knowledge of the 
governance approach as one of the effective ways to deal with the problems resulting from the 
failure of the Algerian public administrations to satisfy their citizens, and carry out their tasks 
with the required quality in a transparent and fair manner free of the fog of corruption and 
slandering and favoritism. The application of governance is directly related to improving the 
performance of the public service, and is one of its most important tools through transparency, 
accountability and the rule of law, as well as an effective partnership with all new 
entrepreneurs. As a result, The modernization of public administration and participation in 
monitoring the extent of transparency in governance, are among the main roles of the 
governance actors  that improve public service in Algeria. Thus, the weakness of the framing 
and formation of the level of administrative leadership in public administrations, the spread of 
bureaucracy, and the lack of awareness of the importance of the private sector are the most 
important obstacles to the application of governance and the promotion of quality of public 
service. 
Keywords: 
Governance and Public Service, Governance in Algeria, Public Service in Algeria. 
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 مقدمة:
 برز إىل السطح مصطلح احلكامة ، ضمن التغريات احلاصلة يف السياق الدويل واملعريف واالجتماعي

لتقدمي بدائل وخدمات فـيوقت أصبحت فيه  ، كحقل خصب للدراسة تتفاعل فيه اإلرادات اإلنسانية واجملتمعية
 ، الدولة ومؤسساهتا حباجة إىل فتح ابب الشراكة أمام خمتلف الفاعلني االجتماعيني واالقتصاديني لتعزز أداءها

خالل العقود األخرية لتكمل مهام  هلااو تدالقطاع اخلاص) تزايد  ، هذه الفواعل  (منظمات اجملتمع املدين
 اخلدمة العمومية اليت بدأت تشكل مصدر عدم رضا املواطن وانزعاجه.تصدي لظاهرة تراجع للالسلطات احلكومية 

ويف هذا اإلطار متثل مقاربة احلكامة أحد أبرز احللول والسياسات البديلة اجلديدة للحكومة اجلزائرية من       
وذلك من  ، طن من جهة أخرىوالتكفل الفعلي بقضا� املوا ، من جهة ، أجل حتسني وإصالح اخلدمة العمومية

فهي تلعب دورا ابرزا يف تكملة مسعى احلكومة  ، خالل إشراك منظمات جمتمع مدين فعالة وقطاع خاص تنافسي
وكذلك مسعاها إىل احلرص على حتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن  ، الرامي إىل عصرنة وترشيد املرفق العمومي

 تكريسا للدميقراطية التشاركية.
 طرح اإلشكالية العلمية التالية: طريقوبناء على ما تقّدم ميكن تدقيق عملية البحث يف هذه الدراسة عن

 كيف ميكن أن تتقدم مقاربة احلكامة كبديل أساسي لرتقية وحتسني اخلدمة العمومية يف اجلزائر؟
 فرضية املركزية االتية:اللإلجابة على إشكالية الدراسة ميكن اقرتاح   
 ، جناح مقاربة احلكامة يف حتسني واقع اخلدمة العمومية ابجلزائر مرهون مبدى مشاركة اجملتمع املدينإن  

 .القطاع اخلاص يف خمتلف العمليات املرتبطة هبا
إن التحقق من االرتباط العلمي بني احلكامة واخلدمة العمومية خاصة يف ظل  ، وعلى املستوى املنهجي

وعليه ينطوي موضوع التحليل هلذه  ، هي ظاهرة قابلة للوصف والتفسري والتنبؤ العلمي ، والعامليةالتغريات احمللية 
 الظاهرة على األبعاد التالية: 

تتبع األدبيات اليت ترصد املضامني املفاهيمية األساسية اليت تكون العالقة بني احلكامة وصف الظاهرة:  -1
 واخلدمة العمومية.

فضال عن كشف  ، فواعل احلكامة ودورها األساسي يف حتسني اخلدمة العمومية ديدتفسري الظاهرة: حت -2
 معوقات تطبيق مقاربة احلكامة وانعكاساهتا على جودة اخلدمة العمومية.

 دراسة حالة: الرتكيز على العالقة التفاعلية بني مقاربة احلكامة واخلدمة العمومية ابجلزائر. -3
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 العمومية: مدخل مفاهيمي. احلكامة واخلدمة 1
األدبيات وجود تباين كبري يف وجهات النظر بني الباحثني واملهتمني اجتاه مفهومي  العديد من أظهرت     

 اليت ينظر من خالهلا إىل تعريف املصطلحني. يتهاو وز حيث أن لكل كاتب اجتاهاته  ، احلكامة واخلدمة العمومية

 . احلكامة:1.1

حتديد املقصود ابحلكامة جند أنه من الصعب االتفاق حول تعريف أو تعريف  لنااو حإذا  تعريف احلكامة: -أ

بعض التعاريف من  لاو تن لاو وسنح، موحد ودقيق للحكامة نتيجة تعدد اآلراء واألفكار حول هذا املصطلح
 وهي كما يلي: ، صطالحية للمفهومالناحية اللغوية واال

والذي  ، احلكامة هي لفظ مشتق من الفعل َحَكَم الذي يعين العلم واحلكمةيف قواميس اللغة العربية لغة:  - 

 وواحلكم ه ، وأصل احلكومة رد الرجل عن الظلم ، واحلكمانية ، واحلاكمية ، يشتق منه عدة ألفاظ كاحلكومة
ها وقيل واحلاكم أي القاضي حيكم األشياء ويتقن ، وجاء يف لسان العرب أبنه من صفات هللا احلكم ، القضاء

أما يف قواميس اللغة اإلجنليزية  ، وحكمت مبعىن منعت ، حكمة أي معرفة أفضل األشياء أبفضل معلوم وحكيم ذ
 1وتعين احلكم اجليد. Good Gouvernanceفتأخذ لفظ 

ويرى آخرون أ�ا كلمة تعين لغو� نظام ومراقبة بصورة متكاملة وعلنية تدعيما للشفافية واملوضوعية      
 2واملسؤولية.

وتعدد  ، ينبغي أن نشري إىل أن هناك إشكالية على صعيد ترمجة املفهوم من اللغة االجنليزية إىل العربية      

ي عدم وجود ترمجة حرفية ابللغة العربية تعكس املعىن والدالالت ابللغة أ ، املصطلحات الدالة عليه يف اللغة العربية

إدارة شؤون الدولة  ، إدارة احلكمحبيث متت ترمجته إىل العديد من الكلمات منها:  ، االجنليزية والفرنسية

 3كوفرننس. ، احلكم ، احلاكمية ، احلكمانية ، احلوكمة ، واجملتمع

 التعاريف هلذا املفهوم ولذا سنشري إىل بعضها:لقد اختلفت وتعددت اصطالحا: -

  ،الثمانينات �اية منذ التنموي احلقل يف هلااو تد مت اليت املصطلحات أهم من احلكامة مصطلح يعترب     

 ممارسة أسلوب أ�ا:" احلكامة اعترب الذي 1989 يف الدويل البنك طرف من مرة لو أل استعماله مث حيث

 " 4التنمية. اجل من للبالد واالجتماعية االقتصادية املوارد تدبري يف السلطة

أب�ا: "نسق جديد من العالقات واملساطر واملؤسسات اليت  األمم املتحدة اإلمنائي بر�مجوعرّفها      

يقوم على  ، وتفك اخلالفات والنزاعات ، ومتارس احلقوق والواجبات ، تتمفصل هبا مصاحل اجملموعات واالفراد
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تذويب الرتاتبية وتشجيع التشارك بني املسريين واملسامهني وحسن التنظيم وتوزيع املسؤوليات وصقل القدرات ودعم 
 5التواصل داخليا وخارجيا".

ن يف كفاءة اجملتمعات االنسانية على على أ�ا:" تكم حممد اليعكويببينما ينظر إىل احلكامة من طرف       

التوفر على انظمة متثيلية ومؤسسات وقواعد وقوانني ووسائل التقييم واملساءلة وهيئات اجتماعية قادرة على تسيري 
 6وتدبري الرتابطات بطريقة سليمة".

سريورة لبناء آلية الشفافية واملشاركة والفعالية والنجاعة وااللتزام  :"احلكامة أب�ا حلسن ايت الفقيهويصف       

وذلك من أجل اسرتجاع الثقة يف املؤسسات وحتقيق التنمية  ، التعاقد واملساءلة يف إطار احرتام القوانني مببادئ
على املستوى الوطين واحمللي بواسطة هياكل تنظيمية تتيح اختاذ القرارات بصورة تشاركية مع اعتماد آلية التخطيط 

 7."االسرتاتيجي والتتبع والتقييم.

فريى  X Merrien. çoisFran.فرانسوا  مري�نأما املفكرين األجانب الذين عرفوا املصطلح جند 

 ، حبيث أن األعوان على اختالف طبيعتهم واملؤسسات العمومية ، أن" احلكامة تتعلق بشكل من التسيري الفعال
يتشاركون وجيعلون مواردهم بصفة مشرتكة وكل خرياهتم وقدراهتم وكذلك مشاريعهم ختلق حتالفا جديدا للفعل القائم 

 8على تقاسم املسؤوليات".
هذا التعريف أمهية إشراك مجيع الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني يف الدولة من هيئات عمومية  يربز

 وقطاع خاص وجمتمع مدين يف رسم السياسات العمومية.

" جمموعة من العمليات واملمارسات املتعلقة بتدبري وتسيري الشؤون العامة ويف األخري فإن احلكامة هي     

كما أتخذ   ، ويف مصلحة اجملتمع ، واليت تندرج ضمن احرتام القانون وتعزيز املساءلة والشفافية ، يف دولة ما

 بعني االعتبار مبدأ الشراكة مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص لتحقيق التنمية."

ن أل عتمد� يف هذه الدراسة على مصطلح احلكامةإ نناأال إ، لكن على الرغم من تعدد التعريفات والرتمجة
 القدمية اليت وضعت يف عبوة جديدة. خرية تعترب من املفاهيمهذه األ

 معايري احلكامة: -ب

 9:من أهم املعايري اليت تتميز هبا احلكامة واليت تتفق عليها معظم الكتاابت     

صناعة ويقصد به حق الرجال والنساء يف ابتداء الرأي واملشاركة يف عمليات : Participationة املشارك -

 القرار مباشرة وعن طريق اجملالس املنتخبة ومؤسسات الوساطة املشروعة.

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E1%CD%D3%E4+%C7%ED%CA+%C7%E1%DD%DE%ED%E5
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ويقصد هبا توفر القدرة لدى ملؤسسات يف اجناز  Effectiveness and Efficiency:الفعالية والكفاءة -

 .وتنفيذ املشاريع اليت تستجيب حلاجيات املواطنني مع االستخدام اجليد والعقالين للموارد

قدرة املؤسسات والعمليات على تقدمي اخلدمات للمنتفعني دون : Responsivenessستجابة حسن اال -

 .تفرقةأو استثناء 

ومعرفة  ، تتمثل يف حق كل مواطن يف الوصول إىل املعلومات واحلصول عليها: Transparencyالشفافية -

فالعمليات واملؤسسات واملعلومات ميكن  ، آليات اختاذ القرار املؤسسي وتبين الشفافية على حرية تدفق املعلومات
 10شرط أن تكون املعلومات كافية وسهلة الفهم. ، الوصول إليها من طرف املعنيني هبا

 11.أي جيب سيادة القانون وتطبيقه من خالل مؤسسات عادلة ومنصفة :Rule of Lawحكم القانون  -

والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين  وتعين خضوع املؤسسات احلكومية :Accountabilityاملساءلة -

هذه املساءلة ختتلف ابختالف املؤسسات وما إذا   ، للمساءلة من طرف اجلمهور واألطراف األخرى ذات العالقة
 12.خارجياأو كان القرار داخليا 

ضاعهم أو لتحسني  يةاو متسمجيع الرجال والنساء لديهم احلق يف احلصول على فرص : Equality اةاو املس -

 13واحلفاظ على رفاهيتهم. 

اقتصادية  ووهي الرؤية املبنية على معلومات ومعطيات سوسي:Strategic Visionاالسرتاتيجيةالرؤية  -

 14.ضاع السكان وتوعية اجملتمع ككلأو هتدف إىل حتسني  ، واجتماعية وثقافية مستنبطة من الواقع
 :خصائص احلكامةأو املوايل يوضح العالقة الرتابطية التكاملية بني معايري  (01)الشكل رقم و  

 معايري احلكامة)01الشكل رقم (

 

 

 

   

  

 .238ص  ، مرجع سابق الذكر ، حممد ميلودي ، عنرتة بن مرزوق: اعتمادا على املرجع التايل نيمن إعداد الباحث املصدر:

 المشاركة الشفافیة
 حكم القانون

 الحكامة

Governance 

 

حسن 
 االستجابة

 المساءلة

االستراتیجیة الرؤیة الكفاءة والفعالیة المساواة  
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 .اخلدمة العمومية:2.1

 15:اخلدمةال إىل تعريف أو قبل التطرق ملفهوم اخلدمة العمومية نتطرق 
لنشاط موجه إلشباع حاجات أداء أو شرط مؤقت للمنتج تعرف اخلدمة على أ�ا"  Russفحسب راس 

 ."حمددة للمستفيدين
واليت ال  ، أب�ا" النشاطات غري امللموسة اليت حتقق إشباع الرغبات اخلدمة Stantonوعرف ستانتون
 خدمات أخرى."أو ترتبط أساسا ببيع سلع 

ميكن إجراء أو "  نشاط الذي يعترب اخلدمة على أ�ا P.Kotlerولعل أكثر التعاريف مشوال تعريف 
وقد يرتبط تقدميه مبنتج  ، وال ينتج عنه متلك ألي شيء ، لطرف أن يقدمه لطرف أخر يكون أساسا غري ملموس

 16مادي."
 ميكن إجياز أمهها فيما يلي: ، ويزخر الفكر اإلداري ابلعديد من التعاريف للخدمة العمومية    
الن إمتام هذا النشاط  ، قبه اجلهاز احلكوميكل نشاط يضمنه وينظمه ويرا  "تعرف اخلدمة العمومية أب�ا    

االجتماعي وهبذا الوصف وهذه الطبيعة ال يتم إمتام هذا النشاط إال بتدخل  ناو التعوتطوير  إلجنازضروري والزم 
 17"السلطة احلاكمة.

كل نشاط يقوم به ويؤمنه شخص من أشخاص القانون العام من أجل حتقيق   "وتعرف كذلك أب�ا     
 18"املصلحة العامة.

 ابلنسبة جيب توفريها واليت رفاهيته وأتمني اإلنسان حياة حلفظ الضرورية احلاجات" واخلدمة العمومية هي

 لكل األساسي احملرك هي اجملتمع من الغالبية مصلحة تكون أن على توفريها منهج يف وااللتزام ، الشعب لغالبية

 19".للمواطنني املعيشة مستوى رفع هبدف اخلدمات شؤون سياسة يف

تزود بصورة عامة  ، تلك اخلدمة اليت تعد تقليد� خدمة فنية "ويعرفها القانون اإلداري الفرنسي أب�ا

 اةاو املسويتطلب توفريها احرتام القائمني على إدارهتا مبادئ  ، بواسطة منظمة عامة كاستجابة حلاجة عامة

 20"واالستمرارية والتكيف لتحقيق الصاحل العام.

تلك الرابطة اليت جتمع اإلدارة العامة احلكومية واملواطنني على مستوى تلبية "كما تعرف أيضًا على أ�ا 

 21" .إلدارية واملنظمات العامةالرغبات وإشباع احلاجات املختلفة لألفراد من طرف اجلهات ا
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ذلك أن إجناز   ، نشاط يكون إجنازه وحتقيقه منظما ومراقبا من السلطة العامة" وتعترب يف تعريف آخر     

مبوجب قرار صادر عن السلطة اليت عليها واجب  ويتم إنشاؤه ، االجتماعيهذا النشاط أساسي لتحقيق الرتابط 

 22".إمهالعنه يف حالة أي  وتسأل إجنازه

 :من خالل هذه التعاريف جند أن     
 اهلدف من اخلدمة العمومية حتقيق مصلحة عامة. -
 تضمنها وتنظمها وتؤديها هيئة عمومية تسمى املرافق العمومية. -
 خيضع نشاط هذه املرافق العمومية لرقابة اجلهاز احلكومي. -

واهليئة العمومية  ، حتقيق املصلحة العمومية :ن مهمني مهاوابلتايل يتبني أن مفهوم اخلدمة العمومية مرتبط بعنصري

 :اآليت (02)رقم وهي موضحه يف الشكل اليت ستقوم بتقدمي وتنظيم هذا النشاط.

 مفهوم اخلدمة العمومية (02)رقم الشكل

 

 

 
 من إعداد الباحثني املصدر: 

 :فواعل احلكامة ودورها يف حتسني اخلدمة العمومية يف اجلزائر. 2
 ، اجملتمع املدين ، تعمل مقاربة احلكامة على جتسيد عقد الشراكة بني ثالث قطاعات: الدولة (احلكومة)     

 .والقطاع اخلاص

فالدولة تعد  ، وسياسات التنمية يف بعدها الوطين واحملليال نستطيع إنكار دورها يف حتقيق مشاريع  الدولة:.2.1

ل للقرار واملشرع للقوانني واملؤسسات اليت متكن أفراد اجملتمع من االستفادة من و بكل مؤسساهتا الصانع األ
 وعلى رأسها رفع مستوى الرضاء الشعيب عن أسلوب تقدمي اخلدمات العامة. خمرجات التهيئة

كن اإلشارة إىل أن التشريعات اخلاصة ابخلدمة العمومية ابجلزائر تؤكد على حتسني ويف هذا الصياغ مي     
 14حيث صدر منشور وزاري يف   ، العالقة بني اإلدارة واملواطن وضمان مشاركته يف إدارة وتسيري املرفق العمومي

ة تبعه أتسيس وزارة مكلفة يتعلق بتحسني العالقة بني اإلدارة واملواطن وأتهيل املرافق العمومي 2012نوفمرب 
واختاذ حزمة من اإلجراءات لتخفيف املعوقات اإلدارية والبريوقراطية ومتكني املواطن من  ، إبصالح اخلدمة العمومية

إبمكانه استخراج واثئق احلالة حيث أصبح  ، االتصال ابلوحدة احمللية ورغبة يف عصرنة اإلدارة العمومية اجلزائرية

الخدمة 
 العمومیة

الھیئة العمومیة التي 
 ستؤدي ھذا النشاط

تحقیق المصلحة 
 العمومیة
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وإعفاء املواطن من تقدمي  ، وإلغاء التحقيقات األمنية يف ملفات جوازات السفر ، بلدية كانتمن أي املدنية 

 23.واثئق احلالة املدنية املتوفرة ضمن السجل الوطين اآليل للحالة املدنية

 السكن وزارة مستوى على تسهيل اإلجراءات دراسة تتوىل مشرتكة وزارية جلان تعيني مت اإلطار نفس ويف
 الوال�ت مستوى على جلان بوضع الداخلية وزارة تتوىل فيما  ،البناء رخصة ختص ىلو األ الوزارة مع قابلتنسي

 لشهادة احملدد االستعمال على العمل بينها من الواثئق من عدد وإلغاء تسهيل اإلجراءات القرتاح الوالة يرتأسها

 استخراجها للمواطن وميكن  ،السفر جواز ملف حتضري يف استعماهلا سيقتصر اليت S12 رقم األصلية امليالد

 ستكتفي فيما الزواج وإجراءات الوطنية التعريف بطاقة جتديد أو استخراج إجراءات كذلك   ،والية أي من

 24ي.األصل والدته مكان إىل املواطن تنقل إىل حتتاج ال اليت 13 رقم امليالد بشهادة األخرى امللفات

واإلحلاح يف  ، لكن بعد ز�دة أعباء وحاجيات خمتلف شرائح اجملتمع وز�دة الطلب على اخلدمات كما ونوعا   
الشركاء اجلدد اجملال للمسامهة يف تدبري وتسيري أو تغريت وظائف الدولة وأصبح للفواعل  ، سرعة االستجابة

وميكن متثيل الشؤون العامة احمللية وصار هلا دورا ابرزا يف حتسني أداء اخلدمة العمومية وحتقيق رضاء املواطنني. 
 :اآليت) 03الشكل رقم (من خالل فواعل احلكامة 

 فواعل احلكامة) 03الشكل رقم (

   

 

 

 

 

 من إعداد الباحثنياملصدر: 

 :The Civil Societyاجملتمع املدين .2.2

جممل اجلمعيات الوظيفية وغري  واجملتمع املدين ه" أن أحمند برقوقيرى الباحث اجلزائري الدكتور   

عدد من أو يف جمتمع معني  ، واهلادفة إىل حتقيق الصاحل العام ، واملستقلة ، واملبادرة ، النشطة ، السياسية
 25."اجملتمعات

 المجتمع المدني

الخاص القطاع دولةال   
gouvernaالحكامة

nce 
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ذلك  وإن التعريف األهم من حيث الذيوع واالنتشار ومن حيث تضمنه مسات هذه املنظمات بدقة ه     

فاجملتمع املدين هو" جمموعة التنظيمات التطوعية املستقلة ذاتيا اليت متأل اجملال العام بني  ، حممد قنديلالذي قدمه 

لتحقيق أو بعض فئاته املهمشة أو مصاحل للمجتمع ككل أو األسرة والدولة هي غري رحبية تسعى إىل حتقيق منافع 
 26ة لالختالفات والتسامح وقبول األخر."مصاحل أفرادها ملتزمة بقيم ومعايري االحرتام والرتاضي واإلدارة السامي

 مسامهة اجملتمع املدين يف احلفاظ على مسار ترقية اخلدمة العمومية ابجلزائر: -
يتنامى دور منظمات اجملتمع املدين كإطار مشارك يف تدبري الشأن العام واحمللي مع ازد�د احلاجة إىل     

مستوى اخلدمة العمومية السيما بعد التقلبات السعرية اخنراط جهات إضافية يف مهام وبرامج حتسني ورقي 
وقصور احلكومة وأجهزهتا ومواردها عن تلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ، للمحروقات

ين وملا كانت هذه االحتياجات حق من حقوقهم وابتت تلبيتها ملحة وضرورية لتأمني األمن اإلنسا ، للمواطنني
بد من توسيع اجملال أمام منظمات اجملتمع املدين ابجلزائر لتصبح "شريكا" يف كان ال  ، االجتماعي واالستقرار

وميكن يف هذا الصياغ اإلشارة إىل  ، عملية التنمية لالستفادة من مواردها البشرية ومن اخلربات اليت تكتنزها
 27:اآلتية جماالت مشاركة اجملتمع املدين يف ترقية اخلدمة العمومية يف النقاط

 .املسامهة يف تعبئة الساكنة لتمكنها من املشاركة 
 .تقوية الدميقراطية التشاركية واملرافعة ورفع العرائض حول مطالب السكان 
 مساءلة السلطة احمللية من اجل حتقيق احلكامة والرشادة التسيريية. 
 التوعية والتحسيس وتوسيع املشاركة والدميقراطية واحلوار اجملتمعي.  
 .املسامهة يف مراقبة مدى حتقيق الشفافية يف التسيري 
 وهي املهام التقليدية اليت دأبت على القيام هبا املنظمات غري احلكومية منذ عقود واليت تتضمن  ، توفري اخلدمات

ن توفري اجلمعيات واهليئات اخلريية. وجتدر اإلشارة إىل أن اجملتمع املدين يتمتع بقدرات فنية وتقنية عالية متكنه م
واملناطق  فضال عن قدرته يف الوصول إىل الفئات األكثر حاجة السيما يف األر�ف ، نوعية مقبولة من اخلدمات

 النائية.
 األمية وبرامج مساعدات  وتنفيذ برامج متكاملة يف جماالت الرعاية مثل برامج التعليم والتدريب والتأهيل وحم

وتدعيم اخلدمات الصحية من خالل الربامج الصحية اخلريية والسيما يف  ، للمرضى واتمني وجبات طعام للفقراء
 F28.املناطق الريفية
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  ما بني مؤسسات الدولة ومؤسسات اجملتمع وأفراده وذلك من  ناو التعطر أتنفيذ محالت توعية مستمرة لتعزيز

وابلتايل حتسني أداء  املواطنالتكفل الفعلي بقضا� وهذا ما يساعد على  ، خالل توفري املعلومات ابالجتاهني

Fاخلدمة العمومية.

29 

 مثال حول  ، أتسيس مراكز البحوث والدراسات وتقدمي االستشارات والرؤى وإجراء املسوحات امليدانية وحتليلها

ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل سلسة احلوارات والندوات اليت عرفتها اجلزائر منذ   ، القضا� واملشاكل اجملتمعية

االهتمام مبنظمات اجملتمع  وخاصة املنتدى الوطين للحركة اجلمعوية كلها تؤكد توجه الدولة حن 1995 تمربسب

الحتواء اجملتمع املدين من طرف  لةاو حمأن البعض يرى يف هذا التوجه  وول ، املدين وإعطائها دور ر�دي يف التنمية

Fالدولة خشية حتوله إىل معارض حقيقي للسلطة.

30 

 :The Privateالقطاع اخلاص .3.2
متلكه شركات أو يعرف القطاع اخلاص على أنه يتمثل يف اجلزء من االقتصاد الوطين الذي تديره      

 ، األشخاص وشركات األموال واألفراد. كما يعرف كذلك أبنه القطاع الذي يدار مبعرفة األفراد ووحدات األعمال
وتتوىل آليات السوق توجيه دفة األمور ابلنسبة لألنشطة االقتصادية اخلاصة وهي تسعى ابلتايل إىل حتقيق أقصى 

 31ربح ممكن.
فاعل أصبح إدماجه أكثر من ضرورة بعد فشل املؤسسات العمومية يف تدبري املرافق  والقطاع اخلاص ه     

فمنحت هذه اآللية للشراكة مع القطاع اخلاص فرصا   ،العمومية عن طريق أمناط وتوجهات تسيري غري صائبة
الشرعي وخلق أمناط من  ناو والتعحقيقية لتدبري املرافق العمومية عن طريق عقد االتفاقيات اليت تسّهل الشراكة 

حىت يعود تنفيذ السياسات التنموية من طرف القطاع  ، عقود االمتياز) ، التدبري املفوض ، (االقتصاد املختلط
 32أكثر فعالية من الناحية التنموية. ، اخلاص

 33:ابجلزائر بسبب حركيته يف لتحسني جودة اخلدمة العموميةهذا ويعترب دور القطاع اخلاص كآلية 
 نقل املعرفة والتكنولوجيا للطبقات الفقرية بشكل خاص. استقطاب االستثمارات واملساعدة يف 
 .مسامهته يف التنمية للمجتمع ورفع مستوى املعيشة للمواطنني 
  يف احلصول على  -خاصة الفقراء والفئات ذات الفرص واإلمكا�ت البسيطة -أمام اجلميع يةاو متستوفري فرص

  مستوى دخلهم ومعيشتهم.التسهيالت املالية والفنية للمسامهة يف اجملتمع وحتسني
 خاصة وأن القطاع اخلاص يتميز ابلقدرة على  ، وحتسني مستوى اخلدمات هلم ، توفري فرص العمل للمواطنني

فمثال بعد فشل بعض املنظمات العمومية يف تدبري  ، االبتكار والتجديد وتقدمي اخلدمات ابملواصفات املطلوبة
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متنح الشراكة مع القطاع اخلاص إمكانيات وفرص حقيقية من  ، التسيري املرافق ابعتمادها توجهات غري صائبة يف
 ، عقود االمتيازأو التدبري املفوض أو  ، والشراكة ناو التعوذلك عن طريق عقد اتفاقيات  ، اجل تدبري املرافق العامة

 34الطرق التقليدية يف تدبري املرافق العامة. زاو وجتوهذا بدوره يتيح آليات جديدة للتدبري 
  كما يستطيع القطاع اخلاص ابعتباره أحد فواعل مقاربة احلكامة أن يوفر الشفافية يف الكثري من القطاعات لقدرته

كما مينح من جهة   ، وتسهيل احلصول على املعلومات ، وإصدار اإلحصاءات الدورية ، على نشر املعلومات
عن طريق  ، على مستوى أعلى مما تقدمه الدولةأخرى القوى العاملة إمكانية االستفادة من التعليم والتدريب 

 F35.واالتصاالتالتكنولوجيا احلديثة للمعلومات 
والكفاءة والقدرة  ، ويربز القطاع اخلاص كأحد فواعل مقاربة احلكامة عندما يتميز ابلتنظيم واهليكلة اجليدة

واليت جتعله مؤهال الن يكون شريكا فاعال يعمل جنبا إىل جنب مع اهليئات والفواعل  ، التنظيمية والعملية العالية
ويساهم يف رفع وحتسني جودة اخلدمة العمومية عن طريق توفري األموال واخلربة واملعرفة واإلتقان لتجسيد  ، األخرى

 عمليات التنمية.

 36:مية ابجلزائرمعوقات تطبيق احلكامة وانعكاساهتا على جودة اخلدمة العمو .3
تكريس تضافر اجلهود من كافة القطاعات احلكومية وتعزيز املصداقية  وأهم ما عنيت به حوكمة املرفق العمومي ه

ىل إاليت تؤدي بشكل عام إىل هدر األموال احلكومية والعامة و  ، والعدالة والشفافية لدرء حدوث األزمات اإلدارية
أو فقدان التحكم يف النظام اإلداري وفقدان املسؤوليات عند حدوث خلل يف تطبيق األنظمة واملشاريع املختلفة 

 تشغيل العمليات العامة بشكل يعرف ابألفقي بني دوائر القطاع العام.
يفقده من املتضرر األكرب ويليه النظام اإلداري مبا قد  ومن دون شك فإنه يف كافة األحوال أن املواطن ه

حىت أو إضافة إىل تلك املظاهر اليت تنجم عن هذا الضرر من فقدان الثقة ببعض املبادرات  ، موارده وكفاءته
 ترقية اخلدمة العمومية. والسياسات واإلجراءات املشرتكة بني خمتلف املرافق العمومية يف سعيها حن

اخلدمة العمومية  حتسني ذا ما انعكس علىوه  ،تطبيقها تعيق مشاكل عدة اجلزائر تعاين من يف واحلكامة

مبا يتناسب وطموح اجلمهور جبعلها أكثر جودة وتقدم بشكل أسرع وأبقل تكلفة ومبا يكفي لسد املتطلبات 
 أبرزها: ومن ، األساسية للشعب وحتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن

مل تسهم   ،ابجلزائر ال تزال فواعل وقطاعات هشةمكو�ت احلكامة (مؤسسات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص)  -

وذلك راجع   ،ترقية اخلدمة العموميةابألحرى مل تعطي مثارها ابلشكل الذي كان مرغوب فيه فيما خيص عملية أو 
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مهها فيما أخرية واملتمثلة واليت حالت دون التوسع يف هذه املسامهة األ  ،إىل جمموعة العراقيل اليت تعاين منها

 37:يلي
نقص يف الوعي أبمهية القطاع اخلاص يف دفع عجلة التقدم واالزدهار ومدى أتثري إسهاماته يف التنمية  -

 والتشغيل.
 غياب احلوافز الداعية إىل العمل خارج القطاع العام املهيمن. -
 القطاع اخلاص. وتدهور مناخ االستثمار وكثرة املعوقات اليت تواجه من -
 جملتمعات واألفراد أبمهية املشاركة والتشاركية.ضعف الوعي العام بني ا -

 38عوائق التنظيم ووسائل حتقيق األهداف:  -
إن كثرة النصوص القانونية وكثافة اإلجراءات واالفتقار إىل آليات فعالة لتطبيقها من شأنه أن يكون عائق    

كما أن مركزية القرارات وبعد مرافق اخلدمة العمومية عن املواطن من شأنه أن يؤدي   ، أمام رقي اخلدمة العمومية
 إىل تنامي ظاهرة البريوقراطية.

التكوين املستمر يف تسري املرفق العمومي عوائق  وانعدامعدم اإلشراك يف صنع القرار وعدم احملاسبة عن النتائج  -
 39ة العمومية.خطرية من شأ�ا أن حتول دون أداء أحسن للخدم

نشري إىل أن عدم وضوح األهداف اليت يراد حتقيقها على البعد القريب والبعيد وعدم توضيح وتوفري وسائل 
 حتقيقها عوائق حتول دون الرقي ابخلدمة العمومية.

ونقص القدرات واملهارات البشرية لدى بعض منظمات  ، وضعف البناء املؤسسي ، نقص مصادر التمويل -

 40دين ابجلزائر (غياب األموال والرعاية والدعم من السلطات لربامج العمل التطوعي والتشاركي).اجملتمع امل
 41عدم ثقة اجملتمع يف بعض منظمات اجملتمع املدين ابجلزائر. -

: فاإلدارة اجلزائرية تعاين من مشكلة وتكوين مستوى القيادات اإلدارية يف اإلدارات العمومية أتطريضعف  -

اإلدارية نظرا الن األخرية تقتضي توفر الكفاءات اإلدارية يف خمتلف املناطق احلضرية والريفية من بني نفس األمية 
 42األقاليم احلدودية.أو يف املناطق أو  يةاو الصحر القرى النائية و غري متوفر يف كثري من املناطق  ومواطنيها وهذا ما ه

: إذ أن مؤسساتنا وعلى املستويني املركزي واحمللي تعاين من ضعف عدم وجود مدونة أخالقية تضبط االلتزام -

يف االلتزام ابلقوانني واللوائح اإلدارية اليت حتكم عماهلا لعدم وجود روادع كافية جترب املوظف على االلتزام املهين 
 -ضراره ابملصلحة العامةإضافة إىل أ –واألخالقي. ولعل من اكرب اآلاثر السلبية لضعف االلتزام عند اإلداريني انه 

 43يضعف ثقة الشعب ابجلهاز اإلداري.
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وهذا األمر أدى إىل إعادة إنتاج تبعية مؤسسات  ، مشكل ضعف ثقافة العمل التطوعي التشاركي يف اجلزائر -

 44اجملتمع املدين للسلطة.

وعدم وضع املواطن يف صلب اهتمام  ، وتكافؤ الفرص الناتج عن احملسوبية والقرابة االجتماعية اةاو املسعدم  -

 االدارة.
تعمل من خالل معايريها  -وابلذات يف تسيري اإلدارة العمومية-تعزيز احلكامة يف القطاع العمومي احمللي  إن

املعتمدة على متكني اجملتمع املدين من املشاركة يف احلياة العامة والسياسية وإجياد شراكة  فعالة مع كل األطراف 
ليست قضية سني جودة اخلدمة العمومية يف اجلزائر حتوترقية دورها يف  ، ذات املصلحة ومنها القطاع اخلاص

وال جمموعة أفكار يروج هلا إعالميا يف امللتقيات واملؤمترات ووسائل االتصال املختلفة بل أن أمهية  ، شعارات ترفع
 كقضية هلا مكانة ابرزة يف جمتمعاتنا.  هلااو وتنذلك تكمن يف جدية طرحها 

 :اخلامتة
اعتماد تعد مقاربة احلكامة أحد األساليب الفعالة لتحسني واقع اخلدمة العمومية يف اجلزائر عن طريق       

تبسيط اإلجراءات  ، إجنازه األعمال اإلدارية بكفاءة وفعالية ، املشاركة والشفافية يف تسيري الشؤون العمومية
 ، وخمتلف الفواعل اجلدد (منظمات اجملتمع املدين  تفعيل الشراكة بني مؤسسات الدولة " اإلدارة العامة"، اإلدارية

دور السلطة يف الدولة من أجل حتسني ورفع جودة  هذه األخرية أصبحت تعد أداة تدعم وتؤدي ، القطاع اخلاص)
 ، واملسامهة يف مراقبة مدى حتقيق الشفافية يف التسيري عصرنة اإلدارة العمومية وهذا من خالل ، اخلدمة عمومية

طموح وطين  وه ، -خاصة الفقراء والفئات ذات الفرص واإلمكا�ت البسيطة -أمام اجلميع يةاو متستوفري فرص 
تسعى الدولة اجلزائرية للوصول إليه يف أقرب وقت ممكن ملا هلذا الرقي من انعكاسات إجيابية على خمتلف جوانب 

 .احلياة وخاصة منها االقتصادية والسياسية
ات اليت انتهجتها اجلزائر قصد عصرنة وترشيد اإلدارة العمومية وتقريبها من املواطن ولكن رغم اإلصالح

إال أن اخلدمات العمومية املقدمة للمواطنني التزال دون املستوى املطلوب نتيجة اإلشكاالت واملعوقات الكبرية 
وانتشار  ، دارات العموميةضعف أتطري وتكوين مستوى القيادات اإلدارية يف اإل منها ، اليت حتد من جتويدها

مما يستدعي  ، عدم وجود مدونة أخالقية تضبط االلتزام ، البريوقراطية والنقص يف الوعي أبمهية القطاع اخلاص
يف تدبري ضخمة وانتهاج سياسيات واختاذ كافة اإلجراءات من أجل إدماج مقاربة احلكامة  برامج ضرورة تبين

وابلتايل تقدمي خدمات للمواطنني أبحسن جودة وأبقل تكلفة  ، -احمللياملرفق العمومي -املؤسسات عمومية 
 وأبقصر وقت.
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https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/11164/1/aissam%20benchikh.pdf,consulté 
 le 07/11/2017 heure 18:00. 

 .64ص  ، 2008 ، مكتبة األسرة ، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب ، املوسوعة العربية للمجتمع املدين ، أماين قنديل -26

 ، 2015، األردن: دار احلامد للنشر والتوزيع ، السياسية واإلدارية يف الدول املغاربيةالدميقراطية التشاركية يف ظل اإلصالحات  ، قوي بوحنية -27

 .73ص 

، العدد الثاين ، 24اجمللد  ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، "أمهية منظمات اجملتمع املدين يف التنمية" ، مالويامحد إبراهيم  -28

 .264-261ص ص  ، 2008

 .3ص ، مرجع سابق الذكر ، سعيد �سنيموسى  29

مداخلة مقدمة خالل امللتقى الوطين حول التحوالت السياسية  ، اجملتمع املدين يف اجلزائر (دراسة يف آليات تفعيله) "" ، مرسي مشري -30
 .13ص ، 2008ديسمرب  17و  16، اجلزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي (الشلف) ، وإشكالية التنمية يف اجلزائر

 .61ص  ، 2017، مركز الكتاب احلديث :عمان ، إدماج الدميقراطية التشاركية من خالل اإلصالحات السياسية ، عمر طيب بوجالل -31
 .74ص  ، مرجع سابق الذكر ، قوي بوحنية -32

ص ص  ، 2012، كتب عربية للنشر والتوزيع  :القاهرة ، دور القطاع اخلاص يف املشاركة اجملتمعية (جتارب عاملية) ، صالح الدين فهمي حممود -33
08-09. 

 .62ص  ، مرجع سابق الذكر ، عمر طيب بوجالل -34

 .62ص ، املرجع نفسه -35

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_64aO8eHYAhVMEVAKHcRoDckQFgg6MAI&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FN%25C2%25B02_(album)&usg=AOvVaw3K-AkRkey9AyRGCPC7xGNo
http://zaidal-shahrani.blogspot.com/2011/12/zaidal-shahrani_4978.html,consult%C3%A9
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دراسة لعينة من اجملالس -احلوكمة لقياس أداء القطاع العمومي احمللي أمهية تطبيق املوازنة الصفرية يف إطار" ، رابح بوقرة ، عريوة حماد -36

 08و  07 ، اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي (اجلزائر) ، مداخلة مقدمة خالل امللتقى الدويل حول احلوكمة والتنمية احمللية ، الشعبية"
 .13ص  ، 2015ديسمرب 

دويل حول تقييم مداخلة مقدمة خالل امللتقى ال ، تقييم مناخ االستثمار ومدى مسامهة القطاع اخلاص يف التنمية ابجلزائر"" ، علي سنوسي -37
اجلزائر: جامعة حممد بوضياف  ، اسرتاتيجيات وسياسات اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف أفاق األلفية الثالثة ابجلزائر

 .16-15ص ص  ، 2014اكتوبر  29و 28، (املسيلة)

مقدمة خالل امللتقى الدويل الرابع حول ترقية اخلدمة العمومية يف الدول املغاربية:  مداخلة ، "حنو حتسني أداء اخلدمة العمومية" ، عادل عمريات -38

 .06ص  ، 2016مارس  10و  09 ، اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي (اجلزائر) ، حتد�ت ورها�ت

 .06ص  ، املرجع نفسه - 39

 .709-708ص ص  ، 2011، جامعة بغداد ، 98العدد  ، جملة كلية اآلداب ، "العريبواقع اجملتمع املدين يف الوطن " ، ابتسام حامت علوان -40

 .709-708ص ص  ، املرجع نفسه -41

ص  ، 2015، دار الراية للنشر والتوزيع :عمان ، اجملتمع املدين املغاريب ورها�ت اإلصالح ، هبة العوادي ، بوطيب بن �صر ، قوي بوحنية -42
105. 

 .105ص ، املرجع نفسه -43

أطروحة �اية الدراسة لنيل شهادة دراسة ميدانية جلمعيات مدينة بسكرة أمنوذجا (:واقع اجملتمع املدين يف اجلزائر ، جهيدة شاوش إخوان -44

 .134ص ، 2015-2014 ، جامعة بسكرة) ، ختصص علم االجتماع التنمية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، دكتوراه العلوم يف علم االجتماع
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