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 ىلاعت هللا اھمحر ةرھاطلا يّمأ حورل
 ھنطولً ةمدخ ھملعو ھسفن رذن نم لكل

 اھـــــــــــحالصو دالبلا ریخل ىعسیو

 لمعلا اذھ َىدــــــــــــــــــــــــــُْھی
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 عباطلا تاذ ةيناسنإلا ةايحلا اهضرفت ،ةّحلم ةرورضو ةيناسنإ ةجاح ماعلا ماظنلا ظفح لّكشي
 ،عزانتلاو فالخل\ يهتني دق ،ٌبراضت وأ ٌلخادت اهمكحي تاقالعلا نم ةكبش يف درفلا لخدي نيأ ،يعامتجالا
  .ةعامجلا ةحلصم بيلغت راطإ يف اهميظنتل لّخدتلا بجوتسي ام

 امك ةيسنرفلا ىلإ تمجرت يتلا ، « Homo homoni lupus » :ةينيتاللا ةرابعلا هصّخلت ام وهو
 يذلا رمألا ،"ناسنإلل بئذ ناسنإلا" ّنأ يأ ،« L’homme est un loup pour l’homme » :يلي
 ةيسايسلا ةمظنألا فلتخمل هركف سّسأ يذلا ، Hobbes Thomas اهنع ّربع ،ىضوفلا نم ةلاح ىلإ يضفي
 .« Un état de guerre de tous contre tous » :هلوقب ةرصاعملا

 ،ناسنإلل ابئذ ناسنإلا ىقبي ال ىتح ،ةلودلا دوجو ريربتل ةقباسلا ةينيتاللا ةرابعلا ىلع دنتسا كلذل
 ،ةيكلملاو ةيرحلا ةيامح يف "Siècle des lumières ريونتلا رصع" لالخ ترولبت يتلا اهفئاظول سيسأتلا هنمو
 يجراخلا ديعصلا ىلعو ،) l’État protecteurةيماحلا ةلودلا( يلخادلا نيديعصلا ىلع نمألا ريفوتو
 .)ةيركسع ةسسؤمك ةلودلا(

 .دارفألا ت�رحو ةلودلا ميظنت دومع وه ماظنلا ظفح ّنأ ةلودلل ةيناملألا ت�رظنلا تربتعا امك

 يف ماعلا ماظنلا موهفمف ،هعورف فالتخ\ اهلولدم فلتخي ،نوناقلا راطإ يف "ماعلا ماظنلا" ةرابع ّنأ ريغ
 ّدعي يذلا ،يرادإلا نوناقلا ىلإ ،يندملا نوناقلا وأ ت\وقعلا نوناق يف هموهفم نع فلتخي ،يلودلا نوناقلا

 .ةلودلل ةيديلقتلا فئاظولا زرب� قّلعتملا هعقوم نم ،هقالطإ ىلع ماعلا ماظنلل جئارلا موهفملا لاجم

 ةكرحو ىشامتي امب موهفملا ّريغتم ً�رم هلعج ،دارفألا طاشنو يرشبلا رصنعل\ ماعلا ماظنلا طابترا ّنإ
 ّلظ يف كلذ ناك ءاوس ،اهفئاظوو اهموهفم رّوطت مغر ةلودلا رودل ساسأك هتناكمب ظفتحي ّلظ هّنكل ،عمت�ا
 État ةلّخدتم وأ ،État gendarme ةسراح ةلودلا تناك ءاوسو ،يكارتشالا رخآلا وأ يدرفلا بهذملا

interventionniste، ةيهافر ةلودب هيلع قلطي ام وأ État providence، ةثيدحلا ةلودلا ىلإ l’État 

moderne، ةثيدحلا دعب امو l’État post-moderne، يرادإلا زيكرتلا مدعل ةجودزم ةكرح دهشت يتلا 
 تاعامجل\ فرعت ةّيلحم تادحو ثادحتسا يف ةريخألا هذه دّسجتت ،ةيميلقإو ةيقفرم ،ةيرادإلا ةيزكرماللاو
 .ةلودلل ةيميلقإلا
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 قيقحت راطإ يف ،ةيلحملا تاعامجلا رودو ةيميلقإلا ةيزكرماللا زيزعت وحن ةرصاعملا ةلودلا هّجوت ءوض ىلع
 هذهل لا�ا حتف ّدح ،ةيكراشتلا ةيطارقميدلا يناعم سيركتو ةيمومعلا نوؤشلا رييست يف نطاوملا كارشإ ميهافم
 la ةيميلقإلا ةيسامولبيدل\ فرعي ام لالخ نم يجراخلا ديعصلا ىلع ةطشنأ ةسراممل تاعامجلا

diplomatie territoriale، يلودلا يزكرماللا نواعتلا Coopération Décentralisée 
Internationale (CDI)، ةيميلقإلا تاعامجلل يجراخلا طاشنلاو Action Extérieure des 

Collectivités Territoriales (AECT)، نايك ةيامحل ةبسنل\ ماعلا ماظنلا ظفح ةّيمهأ ىلع اًدانتساو 
 ةيرئازجلا ةلودلا ليوعت ىدم ثحبل ةساردلا هذه تءاج ،عمت�ا رارقتسا نوصو ،اهتيرارمتسا نامض ،ةلودلا
 رّوطت دهشي يذلا ،ريخألا اذه موهفم رّوطت ةبكاوم يّدحت مامأ ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا ا®اعامج ىلع
 .هتيامح لبسو هظفح تايلآ ريوطت بجوتسي ام وهو ،هديد® لماوعو هب لالخإلا تابّبسم

 ةساردلا ةيمهأ :الوأ
 ةيميلقإلا تاعامجلا يأ ،نينثا ْنيَموُنْـقُأ ىلع زكتري يذلا ،هتاذ عوضوملا ةّيمهأ نم اهتّيمهأ ةساردلا ّدمتست

 .ماعلا ماظنلاو

 طبتري هنوك ،نانثا اهيلع فلتخي ال يتلا ةروطخلاو ةيساسحلا نم ٍردقب عّتمتي وهف ماعلا ماظنلل ةبسنل\
 ةكرح قيعي ً\ارطضا زرفي هب ساسم ّيأو ،اهتيرارمتساو اهدوجو ،ا¸ايك ةدحو ،ةلودلا رارقتساو نمأ نامضب
 الف ،ًةَّيِّلُك كلذ نع اهزجع وأ اهفئاظو ءادأ يف ا®اسسؤمو ةلودلا ةلقرع ىلإ يضفي هب لالخإ ّيأو ،عمت�ا
 .ماعلا ماظنلا ظفح نود مّدقت الو ،دييشت الو ،ءانب الو ،ةيمنت

 ةيميلقإلا ةيرادإلا ةيزكرماللا لّكشت ذإ ،هقباس نع ةّيمهأ ّلقي الف ةيميلقإلا تاعامجلا موُنْـقُأل ةبسنل\
 ةجاح ا̧وكل لب ،ْبْسَحَف ةيطارقميدلا ءاسرإ لجأ نم ال ،رصاعملاو ثيدحلا اهموهفمب ةلودلا زئاكر ىدحإ
  :Alexis de Tocqueville هنع ّربع امك ،تاطلسلا نزاوت قيقحتل اهنع ىنغ ال ةيساسأ

« La vertu politique de l’autonomie locale n’est pas seulement de constituer 
une école de la démocratie ; elle est de réaliser un équilibre indispensable 
des pouvoirs ».  
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 نم ادّيج مكحن" :لاقي امك ،ا̧وؤش ةرادإ ةيلاعف نامضل ةلودلا ةادأ ةيميلقإلا تاعامجلا ّدعت امك
 :"بيرق نم ّالإ ادّيج ريدن ال نكل ،ديعب

« On gouverne bien de loin, mais on n’administre bien que de près ». 

 هكّرحي ،ةساردل\ اهلوانتل اعفاد ّدعي ،ةيمهألا نم ةجرد ىلع ماعلا ماظنلاو ةيميلقإلا تاعامجلا عضومت ّنإ
 .يلي اميف ّنيبم وه امك ،عوضوملا اذه رايتخال ةيعادلا بابسألا نم ةلمج رّفوت

 ةساردلا عوضوم رايتخا بابسأ :اين.
 يف ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا رود" رايتخال تعفد يتلا بابسألا نم ةلمج دجوت

 :ه�دأ دراو وه امك ،ةيعوضوم ىرخأو ،ةيتاذ بابسأ نيب اهيف ُزَّـيَُمي ،ةساردلا هذهل عوضومك ،"رئازجلا

 :ةيتاذ بابسأ -1
 :يلي اميف ةساردلا عوضوم رايتخال ةيتاذلا بابسألا لّثمتت

 يف ةرّكذم دادعا مت ثيح ،ينوناقلا يميداكألا راسملا ةيادب ذنم ةّيلحملا ةرادإلا ةسارد يف صّصختلا -أ
 ةرّكذمو ،"رئازجلا يف ةيلحملا ةيمنتلا قيقحت يف ةيميلقإلا تاعامجلا رود" لوح )سناسيللا( لّوألا روطلا

 ."رئازجلا يف ةيلحملا ةيطارقميدلا ىلع هرثأو ةلودلا تاسسؤم حالصإ" ناونعب )رتساملا( يناثلا روطلا يف
 وحن نطول\ ضوهنلا يف امهتّيرورضب ناميإلاو ،ماظنلاو ميظنتل\ قلعتي ام لكب يصخشلا مامتهالا -ب

 .دوشنملا يعامتجالا راهدزالا قيقحتو لضفألا
 حلاصلاو ةيمومعلا نوؤشل\ ةرشابملا ةلصلا تاذ ،عيضاوملا هذه لثم يف ثحبلا ّن� خسارلا داقتعالا -ت

 .يميداكألاو يعماجلا ثحابلا عقوم نم ،عمت�او نطولا هاجت ةيلوؤسملا لّمحت نم ءزج ،ماعلا

 :ةيعوضوم بابسأ -2
 :يتÅ اميف ةيعوضوملا بابسألا زربأ صّخلتت

 أدبمب فرعي ام جهتنت يتلا ةرصاعملا ةلودلا ىوتسم ىلع اهرود ةناكمو ةيميلقإلا تاعامجلا ةيمهأ -أ
 ،"le principe de fragmentation des compétences تايحالصلاو فئاظولا تيتفت"
 .هب لّوألا ّينعملا ةلودلل ةيلحملا تادحولا ّدعت يذلا
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 يعامتجالا ،يرادإلا ،يومنتلا ،يداصتقالا ،ينمألا ،يسايسلا :ةدعصألا ةفاك ىلع ماعلا ماظنلا ةيمهأ -ب
 .ينوناقلاو

 هتعيبطب ادّدجتم اعوضوم ،ماعلا ماظنلاو ةيميلقإلا تاعامجلا نينثالا هْيَزَكَتْرُِمب ةساردلا عوضوم ّدعي -ت
)un thème évolutif par sa nature(، و ديدجلا ةفاضإ صرف قلخي يذلا رمألاÉةميقلا ديك 
 .ثحبلل ةيملعلا

 لمعلا مّتحيو ةساردل\ عوضوملا لوانت ىلإ عفدي ،ةقباسلا ةيعوضوملاو ةيتاذلا بابسألا ةلمج عامتجا ّنإ
 .يلي اميف ةحّضوملا ةيلاكشإلا نع ةباجإلا ىلع

 ةساردلا ةيلاكشإ :اثل.
 تالاجم عّونت مامأو ،"رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا رود" عوضوم ةسارد راطإ يف

 باعيتسا يّدحت ّلظ يف ،ىرخأ ةهج نم ماعلا ماظنلا ظفح لعاوف دّدعتو ةهج نم ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت
  :ةيلاتلا ةسيئرلا ةيلاكشإلا ُحَرْطُت ،ريخألا اذه موهفم رّوطت

 ؟ّرمتسملا رّوطتلH هموهفم زّيمتي يذلا ،ماعلا ماظنلا ظفحل رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىدم ام

 :ةيتآلا تالؤاستلا حرط يعدتسي ةيلاكشإلا هذه ثحب ّنإ
 ؟ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا يه ام -

 ؟يرادإلا لا�ا يف ماعلا ماظنل\ دصقي اذام -

 لئاسولا يه امو ؟ماعلا اهماظن ظفح ليبس يف رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم يه ام -
 ؟رودلا اذه ءادأ نيمأتل ةمزاللا لئاسولاو ةرّفوتملا

 ؟ماعلا ماظنلا ظفح لجأ نم ا®اعارم ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع بجي يتلا طباوضلا يه ام -

 ّنيبملا جهنملا ىلع ادامتعا ةساردلا عوضوم يف ثحبلا ّمت ،تالؤاستلا هذه ةلمج ىلع ةباجإلا ليبس يف
 .يتÅ اميف
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 ةساردلا يف دمتعملا جهنملا :اعبار
 ىلإ ،ةساردلا ةيلاكشإ ثحب يف يئارقتسالا ليلحتلا يفصولا جهنملا ىلع ّيساسأ لكشب دامتعالا ّمت

 :يلي اميف حّضوم وه امك ،يخيراتلا جهنملا بناج
 تاعامجل\ ةقّلعتملا ،عوضوملل ةرّطؤملا ةينوناقلا صوصنلا هاجت ،يئارقتسالا يليلحتلا يفصولا جهنملا -1

 ةيفرعملا ةداملا ءارقتساو ليلحتل هدامتعا ىلإ ةفاضإل\ ،ىرخأ ةهج نم ماعلا ماظنلاو ،ةهج نم ةيميلقإلا
 ميهافملا فلتخم ثحب ليبس يف ،يرادإلا ينوناقلا هقفلا نمض يساسأ لكشب ةجردنملا ،اهيلع لّصحتملا
 .)ماعلا حلاصلاو يرادإلا طبضلا ،ماعلا ماظنلا :رارغ ىلع( ةساردلل ةسيئرلا
  :ةيلخادلا ىرخألاو ةيجراخلا ةنراقمل\ هفصو نكمي ام تنّمضت يتلا ،ةنراقملا بولسأ دامتعا عم
 ةمظنألاو ،ةيميلقإلا تاعامجلا فرط نم ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيرئازجلا ةبرجتلا نيب :ةيجراخ ةنراقم -

 ةسّركملا ماعلا ماظنلا رصانع ةنراقم :اهلاثم( ةساردلا رصانع ضعب ىوتسم ىلع ،ىرخأ لودل ةينوناقلا
 .)رئازجلا يف ةسّركملا ا®ريظنب اسنرف يف

 ،ةينوناقلا صوصنلا ىوتسم ىلع اهسيركت نيبو ةساردلا رصانعل ةيهقفلا ميهافملا نيب :ةيلخاد ةنراقم -
  .رّفوت ىتم يئاضقلا داهتجالا ىلإ ةفاضإل\

 ةياغ ىلإ لالقتسالا ذنم ،رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا راودأو ةيهام رّوطت ةعباتمل يخيراتلا جهنملا -2
 .ماعلا ماظنلا موهفم رّوطت ةعباتمو ،مويلا

 ةساردلا فادهأ :اسماخ
 اميف ةساردلا فادهأ صيخلت نكمي ،اهنع ةعّرفتملا تالؤاستلا ةلمجو ثحبلا ّلحم ةيلاكشإلا ءوض ىلع

 :يلي
 رودلاو ،دالبلل يرادإلا ميظنتلا ىوتسم ىلع اهتناكم ،رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام ديدحت -1

 .اÒ طانملا

 .يرادإلا لا�ا يف هتاذب مئاقو ّلقتسم موهفمك ماعلا ماظنل\ دوصقملا ديدحت -2

 .رئازجلا يف سّركملا ماعلا ماظنلا موهفم ديدحت -3
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 .رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفح ليبس يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ت�وتسمو هجوأ ،تالاجم ديدحت -4

 .ماعلا ماظنلا ظفح لعاوف فلتخمب ةيميلقإلا تاعامجلا ةقالع ثحب -5

 .ةيميلقإلا تاعامجلل اÒ دوهعملا تاصاصتخالا فلتخم نيب ماعلا ماظنلا ظفح ةناكم زاربإ -6

 .ماعلا ماظنلا ظفحل اهلّخدت يف ةيميلقإلا تاعامجلا لبق نم اهمارتحا بجاولا طباوضلا فلتخم ثحب -7

 .ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا رود ةلقرع ا¸أش نم يتلا قئاوعلا ىلع فوقولا -8

  .هتعاجن نمضت يتلا تايلآلاو ،ةساردلا ّلحم رودلا ليعفت لبس ثحب -9

   .يلي اميف حّضوم وه امك ،ةقباس ىرخأ تاسارد عم عطاقتي افنآ ةدراولا فادهألا ضعب ّنإ

 ةقباسلا تاساردلا :اسداس
 اًءزج لّكشي ساسألا اهعوضوم ،ةقباسلا تاساردلا نم ةلمج دجن ،ثحبلا ّلحم عوضوملا ىلإ رظّنل\

 :يلي ام اهسأر ىلع ،اهرصانع ىدحإ نم ارصنع وأ ،انتسارد ءازجأ نم

 ،ةيداعلا فورظلا يف ةرداصلا يرادإلا طبضلا تارارق ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا ،ينانب يقاوم دمحأ -1
 جاحلا ةعماج ،قوقحلا ةيلك ،يرادإ نوناق صصخت – نوناقلا يف مولعلا هاروتكد ةداهش لينل ةحورطأ

 يرادإلا طبضلا ،ةيئاضقلا ةباقرلا ىلع رصتقا ثيح :2014-2013 ،رئازجلا ،ةنت\ - رضخل
 يطاشن نيب تعمج امك ،ةيئاضقلا ةباقرلا ريغ ىرخأ طباوضل انتسارد تدتما امنيب ،ةيداعلا فورظلاو
 .ةيئانثتسالا فورظلل قّرطتلا ىلإ ةفاضإل\ ،يمومعلا قفرملاو يرادإلا طبضلا

 ةيلك ،ماعلا نوناقلا يف هاروتكدلا ةداهش لينل ةحورطأ ،يرادإلا طبضلل ةثيدحلا فادهألا ،يطلج رمعأ -2
 لّكشي :2016-2015 ،رئازجلا ،ناسملت – دياقلب ركب يبأ ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا
 تلوانت يتلا ،انتسارد رصانع نم طقف ارصنع -ةساردلا هذه عوضوم- ماعلا ماظنلل ثيدحلا موهفملا
 ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىلع هرثأ مث نمو ،رئازجلا يف هسيركت ىدمو ،ماعلا ماظنلا موهفم رّوطت

 .هتاذ ماعلا ماظنلا ظفحل
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 نوناقلا يف ةلود هاروتكد ةداهش لينل ةحورطأ ،ةئيبلا ةيامحو يعرشلاو يعضولا ماعلا ماظنلا ،مياد مساقلب -3
 هذه روحمتت :2004-2003 ،رئازجلا ،ناسملت – دياقلب ركب يبأ ةعماج ،قوقحلا ةيلك ،ماعلا
 ىلإ يعضولا ماعلا ماظنلا ىلع انتسارد زكترت امنيب ،يعرشلاو يعضولا ماعلا ماظنلا لوح ةساردلا

 .ةيميلقإلا تاعامجلا بناج

 ةحورطأ ،ةنراقم ةسارد ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيعضولا مظنلا يف يرادإلا طبضلا تاطلس ،شرطل ومح -4
 دولوم ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،نوناق صصخت - مولعلا يف هاروتكد ةداهش لينل
 يف يرادإلا طبضلا تاطلسب ةساردلا هذه تّصتخا :2019-2018 ،رئازجلا ،وزو يزيت-يرمعم
 ،طقف يعضولا ماظنلا يف يرادإلا طبضلا انتسارد تسّرك نيح يف ،ةيمالسإلا ةعيرشلاو يعضولا ماظنلا

  .ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت راطإ يف

 مولع هاروتكد ةداهش لينل ةحورطأ ،ةلودلل ةيئانثتسالا فورظلا لظ يف ةيعورشملا أدبم ،لياكرب ةيضر -5
-2019 ،رئازجلا ،وزو يزيت-يرمعم دولوم ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،نوناقلا يف

 انتسارد سكع ىلع ،ةيئانثتسالا فورظلا عم ةيعورشملا أدبم يف ةساردلا هذه تصّصخت :2020
 تاعامجلا لّخدت ةيصوصخ راطإ يف ،كلذك ةيداعلا تاقوألا لظ يف أدبملا تاذل تقّرطت يتلا
 .ةيميلقإلا

 يرادإلا لاجعتسالا يضاق فرط نم ةيساسألا تkرحلل ةصاخلا ةيامحلا ،فيرشلا ريشب نيدلا سمش -6

 ةنت\ ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،قوقحلا يف هاروتكدلا ةداهش لينل ةحورطأ ،رئازجلا يف
 .ةيئزجلا انتسارد رصانع نم ارصنع ةساردلا هذه ّدعت :2018-2017 ،رئازجلا ،1

 ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب ةنراقم ةسارد ةماعلا تkرحلا ةسرامم ىلع ماعلا ماظنلا ظفح رثأ ،ن�زوب نايلع -7

 ةراضحلاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ،نوناقلاو ةعيرشلا يف هاروتكدلا لينل ةلاسر ،يرئازجلا نوناقلاو
 لوانتب انتسارد حرط ةساردلا هذه تزواجت :2007-2006 ،رئازجلا ،نارهو ةعماج ،ةيمالسإلا
 .انتسارد رصانع نم رصنع دّرجم ،ةماعلا ت�رحلا يأ ةساردلا روحم ءاقب عم ،ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةيئانثتسالا فورظلا لظ يف ةماعلا تkرحلاو يرادإلا طبضلا تاطلس نيب نزاوتلا ،دودقم ةدوعسم -8
 دمحم ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،ثلاثلا روطلا هاروتكد ةداهش لينل ةلاسر ،رئازجلا يف
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 ت�رحلاو يرادإلا طبضلا يعوضوم ةساردلا تلوانت :2017-2016 ،رئازجلا ،ةركسب- رضيخ
 ،ةيميلقإلا تاعامجلا لوح تروحمت يتلا انتسارد نع فلتختل ،ةيئانثتسالا فورظلا لظ يف نكل ةماعلا

  .ةيئانثتسالا وأ ةيداعلا تاقوألا لظ يف ،يمومعلا قفرملا وأ يرادإلا طبضل\ رمألا قّلعت ءاوس

 اهئازجأ وأ اهرصانع ىدحإ ىوتسم ىلع انتسارد عم يقتلت "ةقباسلا تاساردلا" ّنإف هحيضوت مت امك
 .يّلك لكشب هبراقت وأ اهعوضوم قباطت ال نكل ،طقف

 ةساردلا ةطخ ميسقت :اعباس
 لوح ةروحمتملاو ،"رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا رود" ـب ةموسوملا انتسارد ّنإ

 لا�ا يف هموهفمل ّرمتسملا رّوطتل\ فصّتملا ،ماعلا ماظنلا ظفح يف تاعامجلا هذه لّخدت ىدم ةيلاكشإ
 ىلع مئاقلا رودلا نومضم ،ماعلا ماظنلا موهفم نايب ،ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام نايب ىلإ فد® ،يرادإلا

 ظفح دنع اÒ مازتلالا بجاولا دويقلا يأ ،كلذ يف اهلّخدت طباوضو ،ةيميلقإلا تاعامجلا تايحالص ةلمج
 :هلفسأ ّنيبم وه امك ،باوبألا ّيئانث اميسقت دمتعا ٍحرط يف هترولبو هثحب مت ام وهو ،ماعلا ماظنلا

 ،يرادإلا لا�ا يف ماعلا ماظنلا موهفم رّوطتو ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام ثحبب لوألا بابلا ّصتخا
 يناثلا لصفلا قّرطت نيح يف ،ةيالولاو ةيدلبلا نم لك ةيهام لوألا لصفلا لوانت ثيح ،نيلصف نّمضت
 تاعامجلا نيناوق ىوتسم ىلع اهسيركت ىدمو هرصانع فلتخم ،يرادإلا لا�ا يف ماعلا ماظنل\ دوصقملل
 .ةيرئازجلا ةيميلقإلا

 ،نيلصف ىوح ،هطباوضو ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم فلتخم ثحبب يناثلا بابلا ّصتخاو
 لّخدتلا اذه طباوض لوانتف يناثلا لصفلا اّمأ ،ةيالولا لّخدت تالاجمو ،ةيدلبلا لّخدت تالا� لوألا َصِّصُخ
 قوقحلا رهوجب ساسملا مدع ديق ثحب ىلإ ،ةيمومعلا قفارملا طاشن ئدابم سيركت ةرورضو ةيعرشلا ديق نايب نم
 .ةيئاضقلاو ةيرادإلا ةباقرلل عوضخلا ىلإ ةفاضإل\ ،ةماعلا ت�رحلاو ةيساسألا
 
 



 لوألا بابلا

  رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام
 يرادإلا لاDا يف ماعلا ماظنلا موهفم رّوطتو
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 ىلإ ىضفأ ،رمتسملا روطتلاو ةيكرحل6 نامسّتي نْيذلا ،ةلودلاو عمت67 ماعلا ماظنلل قيثولا طابترالا ّنإ
 .ناكملاو نامزلا يرصنعب رّثأتي هتعيبطب يذلا ،هتاذ ماعلا ماظنلا موهفم رّوطت

 ةيهام دنع الّوأ فّقوتلا بجو ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا رود يف ثحبلا راطإ يفو
 ةبكاوم ىلع اpردق ىدم ديدحت نم نّكمتلل ،اهميظنت يف ةيرئازجلا ةلودلا هتذّختا يذلا جهنلاو ،تادحولا هذه
 صوصنل عضخت تمادام ،اهل لكوملا رودلا ءادأ نع اهزجع ىلإ رمألا ىضفأ ّالإو ،ماعلا ماظنلا موهفم رّوطت
 .ماعلا ماظنلل رّوطتملا موهفملا اهزواجت ةينوناق

 يذلا رّوطتلا باعيتسا اهنكمي ،اهل مّظنملا ينوناقلا راطإلا ءوض ىلع رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا لهف
  ؟ةيرئازجلا ةيصوصخلاو ىشامتي امب ؟ماعلا ماظنلا موهفم مزالي

 :ةيتآلا تالؤاستلا نع ةباجإل6 ّالإ هّلح قّقحتي ال ٌلاكشإ وه
  ؟مَّظَنُـت فيكو ؟ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا يه ام •
 ةيرئازجلا ةلودلا يغتبت يذلا وأ ؟رئازجلا يف سّركملا موهفملا تاذ وه لهو ؟ماعلا ماظنل6 دصقي اذام •

 ؟بساكم نم هتقّقح امو ةيلاحلا اهفورظل رظنل6 ،هقيقحت

 :ةيلاتلا نيوانعلا هنع ّربعت ام وهو

 رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام :لوألا لصفلا
  ةيدلبلا ةيهام :لوألا ثحبملا
  ةيالولا ةيهام :يناثلا ثحبملا

 يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا موهفم :يناثلا لصفلا
  ميهافملا ضعبب هتقالعو يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا فيرعت :لوألا ثحبملا
 ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا نيناوق يف اهسيركتو ماعلا ماظنلا رصانع :يناثلا ثحبملا
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 لوألا لصفلا

 رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام



 يرادإلا لاEا يف ماعلا ماظنلا موهفم رّوطتو رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام ــــــــــــــــــــــــــــــ لوألا بابلا

 11 

 صاخشألا سأر ىلع يندملا نوناقلا اهعضو دقو ،نوناقلا صاخشأ زربأ نم ةيميلقإلا تاعامجلا ّدعت
 .1"... ،ةيدلبلا ،ةيالولا ،ةلودلا :يه ةيرابتعالا صاخشألا" :ةلودلا دعب ةيرابتعالا

 ،فانصأ ىلع ال ت�وتسم ىلع اهثادحتسا ،تاعامجلا هذه ميظنت يف اهل ٍرايخك ةيرئازجلا ةلودلا تذّختا
 نوناقلا يف ًةحارص هنع ّربعم وه امك ،ةيالولا هدّسجت رخآو ،ةيدلبلا يف لثمتي ّيدعاق ،طقف نانثا ن�وتسم امهو
 .2"ةيدعاقلا ةعامجلا يه ةيدلبلا .ةيالولاو ةيدلبلا يه ةلودلل ةيلحملا تاعامجلا" :رئازجلل يساسألا

 تاعامجلا ةلمج يف لخدت اّ¥أ ينعي ال ،يّلحملا ىوتسملا ىلع ةثدحتسم ىرخأ ةزهجأ دوجو ّنأ ّالإ
 رمألا ،ةّلقتسم تاّرقمو لكاي§ رثأتست اّ¥أو ةّصاخ ،ةبدتنملا ةيالولاو ةرئادلا نم لك دصقي ،ةلودلل ةيميلقإلا
 رثكأو ،هيلإ ةلودلا ةزهجأ برقأ اهاري يذلا وهو ،سبللا يف نطاوملا عقويو ّةلقتسم ت©ايك اّ¥¨ يحوي دق يذلا
 .ةفلتخملا اهحلاصم مامأ هتالماعم يف ةّوقب هسملي ربكألا ىلإ رغصألا نم لسلستو جّردت يف ،اهنم هب كتحي ام

 وه ت�الولا ددع نيح يف ،ةيدلب )1541( نيعبرأو دحاوو ةئامسمخو فلأ رئازجلا ت�دلب ددع غلبي
 .3دالبلل يميلقإلا ميظنتلا هدهش ليدعت رخآ بسح ،ةيالو )58( نيسمخو نامث

 ةيهام :لوألا ثحبملا( ةيدلبلا يف ةروصحم ىقبت رئازجلا يف ةلودلل ةيميلقإلا تاعامجلا ّنإف ،هيلعو
 .)ةيالولا ةيهام :يناثلا ثحبملاا( ةيالولاو ،)ةيدلبلا
 

 

 

 

 

 
 ،1975 ربمتبس 30 ،78 ددع ر.ج ،يندملا نوناقلا نمضتملا ،1975 ربمتبس 26 يف خرؤم ،58-75 مقر رمألا نم 49 ةداملا -1

 .ممتملاو لدعملا ،990.ص
 .4.ص ،2020 ربمسيد 3 ،72 ددع ر.ج ،)2020 ةنس ربمفون لّوأ ءاتفتسا( ،رئازجلا روتسد نم 71 ةداملا -2
 ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلa قلعتملا 09-84 مقر نوناقلا مّمتيو لّدعي ،2019 ربمسيد 11 يف خرؤم ،12-19 مقر نوناقلا نم 2 ةداملا -3
 .13 .ص ،2019 ربمسيد 18 ،78 ددع ر.ج



 يرادإلا لاEا يف ماعلا ماظنلا موهفم رّوطتو رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام ــــــــــــــــــــــــــــــ لوألا بابلا

 12 

 لوألا ثحبملا
 ةيدلبلا ةيهام

 ةعطقلا وأ عضوملا 3ًةغل ينعت يتلاو ،2"نادلبلا"و "دالبلا" اهعمج ،"ةدلبلا" وأ 1"دلبلا" ىلإ ةبسن "ةّيدلبلا"
 .4ةرماع ريغ مأ ًةرماع تناك ءاوس ضرألا نم

 حلطصم وهو ،«La communauté»نم ،«La commune» ةدرفم ةيسنرفلا ةغللا يف اهلباقتو 
 ،ةفاقثلا ،ىؤرلا يف ءاوس ،كارتشالا ىنعم وه ةساردلا ّلحم عوضوملا مدخي امل ا§رقأ ،ةيوغل يناعم ةّدع لمحي
 :كالمألا ىتح وأ ميلقإلا ،حلاصملا ،ةغللا

« Caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes, … de territoire, de 
langue, de culture, …, personnes qui vivent ensemble ou qui ont un idéal, 
des intérêts communs, …, masse de biens dont deux ou plusieurs personnes 
sont copropriétaires »5. 

 :«community» و «commune» يحلطصمل ةيزيلجنإلا ةغللا هتلمح يذلا ىنعملا تاذ وهو

“Commune is a group of people living together and sharing possessions and 
responsibilities”6. 

“Community; the people with common interests living in a particular 
area”.7 

 
 .23/09/2019 :عقوملا ةرoز خيرhttps://www.almaany.com، l ،ةينورتكلإ ةخسن ،يناعملا سوماق -1
 ةخسن .ءازجأ 06 ،1987 ،توريب ،نييالملل ملعلا راد ،4 ط ،ةيبرعلا حاحصو ةغللا ج) حاحصلا ،يرهوجلا ليعامسإ رصن وبأ -2
 .23/09/2019 :عقوملا ةرoز خيرwww.baheth.info، l ،ةينورتكلإ
 قّلعت اميف كلذ ُسّرَكُيو ،موهفملا بيرقتو حلطصملا داعب� ةطاحإلا يف غلابلا هرودب خسارلا داقتعالا نم عب� يوغللا ىنعملا دنع فّقوتلا ّنإ -3
aماعلا ماظنلاو ةيالولا ،ةيدلبلا( ّلكك ةساردلل ةيساسألا تاحلطصملا لّكشت يتلا تادرفمل(. 
 خيرwww.baheth.info، l ،ةينورتكلإ ةخسن ،دلجم 15 ،1993 ،توريب ،رداص راد ،3 ط ،برعلا ناسل ،روظنم نب نيدلا لامج -4
 .23/09/2019 :عقوملا ةرoز

5- Lexis, dictionnaire de la langue française, Librairie Larousse, Paris, 1975, p. 363. 
6- Lexico Oxford, version électronique, https://www.lexico.com, page consultée le 26/09/2019.   
7- Merriam-Webster Dictionary, version électronique, https://www.merriam-webster.com, page 
consultée le 17/10/2019.  
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 نم هريغ نع هزّيمت ةرورضل6 ينعي اذه ،حلاصملا تاذ مساقتي ،كرتشم ميلقإ ىلع يرشب عّمجت دوجو
 دوجو لاح يف ،نايكلا تاذل يمتنت ىرخألا يه تناك ّالإو ،هل ةرواجم تناك نإو ىتح ،ىرخألا تاعّمجتلا
 اهدّسجي اّمم يتلا ،ةيزكرماللا ةفسلف رهوجف ،يحالطصالا رخآلاو يوغللا ىنعملا يقتلي انه ،كرتشملا عباطلا كلذ

 :«Rivero» روسيفوربلا دروي كلذ يفو ،ةنيابتم ةيلحم حلاصم دوجو ىلع زكتري ،ةيدلبلا

«  … la reconnaissance d’une catégorie des affaires locales, distincte des 
affaires nationales, est la donnée première de toute décentralisation »1. 

 :"ينطولا ماعلا حلاصلا" نع زّيمتي "يّلحملا ماعلا حلاصلا" ـل اموهفم ُرِوْلَـبُـي ام وهو

« L’intérêt général doit être distingué des intérêts locaux. Au total, l’intérêt 
local ne se confond pas nécessairement avec l’intérêt national »2.  

 ةيسنرفلا نيتغللا راطإ يف طقف قّقحتي يحالطصالاو يوغللا نيينعملا نيب ءاقتلالا اذه ّنأ ظحالملاو
 ضعبلا ُعِجْرُـي ذإ ،ةيبرع ريغ ةعانص لصألا يف ةيدلبلا تماد ام ،ّيعيبطلا نم كلذو ،ةيبرعلا نود ةيزيلجنإلاو
 صوصنلا ىلإ ةلودلل يرادإلا ميسقتلا نم ءزجو ةيمسر ةئيهك يأ ،ثيدحلا موهفمل6 ةيدلبلل ينوناقلا داليملا

  :ىلإ كلذكو ،Décret des 14 et 22 décembre 17893 :ةيلاتلا ةيسنرفلا
 Décret de la Convention nationale du 10 Brumaire an II 31/10/17934 .  

 
1- Jaques BAGUENARD, La décentralisation, PUF, France, 2004, p. 27. 
2- Delphine CERVELLE, Emmanuel AUBER, Les collectivités territoriales : une approche juridique 
et pratique de la décentralisation, 2e édition, SEDES, Paris, 2012, p.18. 
3- Agathe VAN LANG et autres, Dictionnaire de droit administratif, 7e édition SIREY, France, 2015, 
p. 90.  
- Jacques SERIEYS, 14 décembre 1789 : Création des communes par la Révolution française, 
http://www.gauchemip.org, page consultée le 26/09/2019. 
4- Claude MOTTE et autres, Communes d’hier, Communes d’aujourd’hui – Les communes de la 
France métropolitaine 1801-2001 Dictionnaire d’histoire administrative, Institut National d’Études 
Démographiques, Paris, 2003, p. 109.    
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 ةرم لّوأ اهتفرع يتلا ،ةينامثعلا ةلودلا رارغ ىلع ،ةيسنرفلا دودحلا جراخ ةيدلبلا ةرهاظ كلذ دعب لقتنتل
 ميظنتلا تنضتحا هن6ّإو ،ايسنرف الالتحا دهشت رئازجلا تناك اهنيح ،18571 ةنس لوبنطسإ ةمصاعلا يف
 .2يدلبلا

 اهرود يف ثوحبملاو ،ةيرئازجلا ةلودلل ةيدعاقلا ةيميلقإلا ةعامجلا اهفصوب ةيدلبلا ةيهام ةسارد ّنأ ريغ
 بلطملا( ةهج نم ا§ َىنْعُـت يتلا ةينوناقلا ةناسرتلا ىلإ عوجرل6 ّالإ ّمتت نأ نكمي ال ،ماعلا ماظنلا ظفح يف
 ،اpايحالص فلتخم ةسرامم دصق كّرحتت ا§ يتلا ةيلكيهلا اهتبيكرت ةسارد اذكو ،)ةيدلبلل ينوناقلا راطإلا :لوألا
  .)ةيدلبلل يلكيهلا ءانبلا :يناثلا بلطملا( ىرخأ ةهج نم

 لوألا بلطملا
 ةيدلبلل ينوناقلا راطإلا

 رهش نم )18( رشع نماثلا يف ،�ونس ا§ هيف ُلَفَـتُْحي ّينطو مويب عّتمتت تحضأ يتلا ،ةيدلبلا ةساردل
 تاذ ةينوناقلا صوصنلا فلتخم يف اهنع ّربعملاو ،اهءازإ اpاهّجوتو ةيرئازجلا ةلودلا ةدارإ ءارقتسا متي ،3يفناج
 :يناثلا عرفلا( عيرشتلاف ،)يروتسدلا راطإلا :لوألا عرفلا( يساسألا نوناقلا نم ،اpاجرد نيابت ىلع ةلصلا
 .)يميظنتلا راطإلا :ثلاثلا عرفلا( ميظنتلا ىلإ ،)يعيرشتلا راطإلا

 
 ،"يبرعلا نطولا يف تoدلبلا خيرl ىلع فرعت ..يدلبلا نويسموقلا ىلإ ةيفرصتملا نم" ،يلذاشلا ىضترم -1

https://www.noonpost.com، lز خيرo27/09/2019 :عقوملا ةر. 
 ،دارفألل برقألا زاهجلا موهفمب ،كلذ لبق lًاتب ةيلحملا ةرادإلا دوجو يفني ال يسنرفلا لالتحالا ةرتف لالخ رئازجلا يف يدلبلا ميظنتلا روهظ ّنإ -2
 ،)هل ةفيلخ( تاعطاقم هوندت ،ريمألا :ةثيدحلا ةيرئازجلا ةلودلا سسؤم "رداقلا دبع ريمألا" هدمتعا يذلا زّيمتملا ميظنتلا لاثم قاسي كلذ نمو
 .)خيش( رئاشع اهوندت ،)دئاق :يرادإ طباض( لئابق اهوندت ،)اغأ( رئاود اهوندت

 راوحلا ةلجم ،"1962 ةينطولا ةلودلا سسأ ءاسرإ ةياغ ىلإ لالتحالا ذنم رئازجلا يف يرادإلاو يسايسلا ميظنتلا" ،ةمشاط نيدموب -
 .129-115 .ص.ص ،2009 سرام ،رئازجلا-سابعلب يديس ،01 ددعلا ،01 دل±ا ،يطسوتملا

 ميظنتلا يف ريتسجاملا ةداهش لينل ةركذم  ،)1992-1990( رئازجلا يف ةيسايسلا ةيددعتلاو ةيرادإلا تاحالصإلا ،ةنماتعا دايج -
 .13 .ص ،رئازجلا ،1995 ،رئازجلا ةعماج ،ةيلودلا تاقالعلاو ةيسايسلا مولعلا دهعم ،يرادإلاو يسايسلا

 .44 ،39 .ص.ص ،2013 ،ةبانع ،مولعلا راد ،ةيرئازجلا ةيلحملا ةرادإلا ،يلعب ريغصلا دمحم -
 ددعلا ر.ج ،ةيدلبلل اينطو اموي يفناج 18 ميسرت نمضتي ،2019 يفناج 2 يف خرؤم ،01-19 مقر يس³رلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا -3
 .7.ص ،2019 يفناج 6 ،لوألا
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 لوألا عرفلا
  يروتسدلا راطإلا

 لكو مءالتي امب ،ةمئاقلا ةينوناقلا ةموظنملا رّوطت تضرف ،تارّوطت ةّدعب اهلالقتسا ذنم رئازجلا تّرم
 :رئازجلل يروتسدلا ديصرلا ءارث زرفأ يذلا رمألا وهو ،ةلودلل يساسألا نوناقلا نم قلطنا ٌرّوطت ،ةلحرم
 ،1996 ةنس يروتسد ليدعت ،1989 ةنس يروتسد ليدعت ،1976 ةنس روتسد ،1963 ةنس روتسد
 ةنس ربمفون لّوأ دحألا موي يبعشلا ءاتفتسالل هضرع مت يروتسد ليدعتو ،2016 ةنس يروتسد ليدعت

 .2 %66.80 ةبسنب "معن" ـب هيلع تّوصو ،20201

 ريتاسدلا ىلإ عوجرلا بجو ،اهروتسد نم ةيدلبلا ةيرئازجلا ةلودلا هب تّصخ يذلا بيصنلل قمعأ ٍمهفلو
 ةيدلبلل يروتسدلا راطإلاف ،طقف لوعفملا يراسلا صنلا دنع فّقوتلا مدعو ،ةقباسلا ةيروتسدلا تاليدعتلاو
  .1963 ةنس ىلإ ةدتمملا هروذج نع هلصف نكمي الو ،2020 ةنس ديلو سيل

 رئازجلا ريتاسد :الوأ
 يناثلاو ،1963 ةنس لوألا ،يروتسد ليدعت ال ديدج روتسد لكش يف اردص نينثا نيّصن رئازجلا تدهش
 .1976 ةنس

 :1963 ةنس روتسد -1
 :يلي ام اهصوصخب دروأ يذلا ،رئازجلا ريتاسد ةروك6 ىوتسم ىلع حيرص يّصن ساس¨ ةيدلبلا تيظح

 :دروأ ،ةيسنرفلا ةغلل6 هتخسن يفو ،3"ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيبارتلا ةعومجملل اساسأ ةيدلبلا ربتعت"

« La collectivité territoriale administrative, économique et sociale de base 
est la commune »4. 

 
 قلعتملا ءاتفتسالل ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتي ،2020 ربمتبس 15 يف خرؤم ،251-20 مقر يس³رلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا -1
 .3 .ص ،2020 ربمتبس 16 ،54 ددع ر.ج ،روتسدلا ليدعت عورشمب
 ليدعت عورشم لوح 0202 ربمفون لّوأ ءاتفتسال ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتي ،2020 ربمفون 12 يف خرؤم 20 /د م .إ/01 مقر نالعإ -2
  .4.ص ،2020 ربمسيد 3 ،72 ددع ر.ج ،روتسدلا
 .888 .ص ،1963 ربمتبس 10 ،64 ددع ر.ج ،1963 ةنسل رئازجلا روتسد نم 09 ةداملا -3

4- Art 9 de la Constitution algérienne de 1963. 
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 يهف ،لوقلا ّحص نإ ةيوهلا ةيرادإ ٍةدحوب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةغبصلا قصل وه هابتنالا تفلي ام
 ديكأتلا يف هريربت دجي كلذ ّلعلو ،1دالبلل يرادإلا ميظنتلا نم اءزج ّدعتو ،ةيميلقإلا ةيرادإلا ةيزكرماللا دّسجت
 تاسسؤم لك كارشإ اهسيركت بجوي يتلا ،ةيكارتشالا يأ ،لالقتسالا ةادغ رئازجلا هتّنبت يذلا جهنلا ىلع
 .هرييستب لامعلا ضهني ينطو داصتقا ءاشنإو ،يعارزلا حالصإلا زاجنإ يف عورشلا" :ةيغب ،ةيدلبلا اهيف امب ةلودلا
 ةيدلبلا ةيهامب يعامتجالاو يداصتقالا دعبلا تيبثت مت ،هيلعو .2"ريهامجلا ةدئافل ةيعامتجا ةسايس جاهتناو
 .3صنلا تاذ فرط نم

 :1976 ةنس روتسد -2
 19 نايب ىلع اسيسà ءاج دقو ،19764 ةنس ربمفون 24 خيراتب رئازجلل يناثلا روتسدلا ردص

  .19766 ينطولا قاثيملا اذكو ،19655 ناوج/وينوي

 لاجرلا لاوزو ثادحألا دعب دلخت ةمألل تاسسؤم ةماقإ لجأ نم" :ًةحارص لّوألا ىلإ دنتسا ثيح
  .7"1965 وينوي 19 نايب يف ءاج امك

 وهو .ةلودلا نيناوقو ةمألا ةسايسل يساسألا ردصملا وه ينطولا قاثيملا" :هل اعجرم هلعج دقف يناثلا اّمأ
 عجرم ينطولا قاثيملا .ت�وتسملا عيمج ىلع ةلودلاو بزحلا تاسسؤمل دمتعملا يسايسلاو يجولويديإلا ردصملا
 .8"روتسدلا ماكحأل ليوà يأل اضيأ يساسأ

 
 .193 .29 .ص.ص ،2010 ،رئازجلا ،روسج راد ،قيبطتلاو ةيرظنلا نيب رئازجلا يف يرادإلا ميظنتلا ،فايضوب رامع -1
 .1963 ةنسل رئازجلا روتسد ةمدقم -2
 .2006 ،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،04 ط ،اليصاص برع دمحم .د ةمجرت ،ةيرادإلا تاسسؤملا يف تارضاحم ،ويحم دمحأ -3
 24 ،94 ددع ر.ج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا روتسد رادصإ نمضتي ،1976 ربمفون 22 يف خرؤم ،97-76 مقر رمأ -4
 .1292.ص ،1976 ربمفون
 حيحصتلا ذنم ،للك نود ،لصاوت يذلا لمعلا كلذل ةمتتو رارمتسا هقيبطتو هدادعإف ..."  :ىلع 1976 ةنسل رئازجلا روتسد ديهمت صن -5
 ."1965 وينوي 19 يف يخيراتلا
 .890.ص ،1976 ويلوي 30 ،61 ددع ر.ج ،ينطولا قاثيملا رشن نمضتي ،1976 ويلوي 5 يف خرؤم ،57-76 مقر رمأ -6
 .1976 ةنسل رئازجلا روتسد ديهمت -7
 .1976 ةنسل رئازجلا روتسد نم 06 ةداملا -8
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 روتسد ءوض ىلع ةيدلبلل يروتسدلا راطإلا ةسارد دصق ّيعجرملا صنلا اذه ىلإ ةدوعلا مّتحي يذلا رمألا
 سكعني نأ يقطنملا نمو ،اليصفت رثكأ ءاج هّنأ ينعي ام ،1هقباس داوم فعض هداوم ددع قاف يذلا ،1976

 ًةحارص ،عضوم نم رثكأ يف تدرو ثيح ،روتسدلا صن لمجم نم ةيدلبلل صّصخ يذلا زّيحلا ىلع اذه
 يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيرادإلاو ةيسايسلا ةيميلقإلا ةعوم7ا يه ةيدلبلا" :كلذ نم ،اًنمضو
 اهريغو ،3"ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا ةيميلقإلا تاعوم7ا حنم ةيزكرماللا ةسايس فدهتست" :اذكو ،2"ةدعاقلا

 :يلي اميف 1976 روتسد نم ةيدلبلا عضوم رصح ىلإ يضفت هتءارق امم ريثك

 .4ةيمومعلا نوؤشلا رييست يف ةكراشملاو اpدارإ نع "ةيبعشلا ريهامجلا" ريبعتل راطإك ةيدلبلا -

 لالخ نم ،5"يوهجلا نزاوتلا ةسايس" روحم راطإ يف اديدحت ،ةيكارتشالا ءانبل يرهوج رصنعك ةيدلبلا -
 .6©امرح رثكألا ت�دلبلا ةيقرت ىلع لمعلا

 تاذ امه ،1976 روتسد نم ةيدلبلا ةناكم نومضم ناصّخلت ْنيتَّللا ،نيتقباسلا نيتطقنلا ّنأ ظحالملاو
 يتلا ةيرئازجلا ةلودلا مئاعد موقتو" :يروتسدلا صنلا اذه دروأ امك ،ةيرئازجلا ةلودلا اهيلع موقت يتلا زئاكرلا
 لجأ نم لاضنلا اهضوخو ةيمومعلا نوؤشلا رييست يف ةيبعشلا ريهامجلا ةكراشم ىلع ،اpدايس لماك تداعتسا
  .7"ةيكارتشالل ةيداملا ةدعاقلا قلخ فدهتست يتلا ةيمنتلا

 رود زّيمت موهفمب ،ةلودلا نع ةلقتسم ةّيوهـب ةيدلبلل فرتعي مل يروتسدلا سسؤملا ّن¨ يحوي دق ام اذهو
 ّصخ يذلا ينطولا قاثيملا هنع ّربع ام وهو ،ةدّحوملا ةلودلا راطإ يف اًمود نكل ،ةيزكرملا رود نع ةيزكرماللا

 
 .ةدام 78 ىلع 1963 روتسد ىوتحا امنيب ،ةدام 198 يف 1976 روتسد ءاج ثيح -1
 .1976 ةنسل رئازجلا روتسد نم 36 ةداملا -2
 .1976 ةنسل رئازجلا روتسد نم 35 ةداملا -3
 ةكراشملاو تاسسؤملا ةيطارقميد ىلع مئاقلا ةيزكرماللا أدبم ىلإ ةلودلا ميظنت دنتسي" :ىلع 1976 ةنسل رئازجلا روتسد نم 34 ةداملا صنت -4
 ."ةيمومعلا نوؤشلا رييست يف ةيبعشلا ريهامجلل ةيلعفلا
 بيلاسألاو ،يوهجلا نزاوتلاو ،ةيعانصلا ةروثلاو ةيعارزلا ةروثلاو ةيفاقثلا ةروثلا لكشت" :ىلع 1976 ةنسل رئازجلا روتسد نم 18 ةداملا صنت -5
  ."ةيكارتشالا ءانبل ةيساسألا رواحملا ،رييستلل ةيكارتشالا
 ،ةيوهجلا قراوفلا وحم ىلإ يمرت يهو .يساسأ رايتخا يوهجلا نزاوتلا ةسايس"  :ىلع 1976 ةنسل رئازجلا روتسد نم 22 ةداملا صنت -6
  ."ةمجسنم ةينطو ةيمنت لجأ نم �امرح رثكألا تoدلبلا ةيقرت ىلإ ،ىلوألا ةجردلaو
 .1976 ةنسل رئازجلا روتسد ديهمت -7
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 بزحلا :يناثلا بابلا" تحت "ةيكارتشالا ةلودلا" دنب نمض ،بيترتلا يف سماخلا ءاج لقتسم ناونعب ةيزكرماللا
 .1"ةيمنتلا ميمعتل دنسك اهرود بعلت ن¨ ةيلحملا تاعومجملل حمست ةيزكرماللا ّنإف" :"ةلودلاو

 ،2نمزلا نم نادقعلا اهلالقتسا ىلع ضمي مل اهنيح رئازجلاف ،ةينمزلا ةلحرملا كلتل بيجتسي ام وهو
 نايك ىلع اظافح ،ةيزكرملا مدخي ام دودح يف ةيزكرمالل6 فرتعت نأ لالقتسال6 دهعلا ةثيدح ةلودب ٌّيرحو
 .اpدحول ازيزعتو ةلودلا

 تلمح لهف ،1976 ةنسل اهروتسد ءوض ىلع رئازجلا يف ةيدلبلا ةيهام نع هداريإ نكمأ ام اذه ناك
  ؟ةقباسلا صوصنلا ج¥ ىلع تراس مأ ؟َديدجلا ةيدلبلل ،ةيروتسدلا تاليدعتلا

 ةيروتسدلا تاليدعتلا :اين>
 .2020و 2016 ،1996 ،1989 :ةنس ةقيمع تاليدعت )04( عبرأ رئازجلا روتسد دهش

 :1989 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا -1
 ليدعت رمثأ ام وهو ،ً©وناق نَضَتُحت نأ يمتحلا نم ناك ،3ةزرابل6 اهفصو نكمي تالّوحت رئازجلا تدهش

 .5ةيبزحلا ةيدّدعتلل لا7ا احتاف ،دحاولا بزحلا ةسايسو ةيكارتشالا نع ىّلخت يذلا ،19894 ةنس روتسدلا

 يه ةيدلبلا..." :ةدام 167 لمجم نم طقف ةدام نم ةرقفب ليدعتلا اذه ّصن نم ةيدلبلا تيظح دقو
 عمت7ا مكحت يتلا ةماعلا ئدابملا :لوألا بابلا" نمض "ةلودلا :ثلاثلا لصفلا" تحت 6"ةيدعاقلا ةعامجلا
 ."يرئازجلا

 
 .914.ص ،1976 ويلوي 30 ،61 ددع ر.ج ،ينطولا قاثيملا -1
 .)ةيمسرلا ةديرجلا يف 1976 روتسد رودص خيرl( 24/11/1976 ىلإ )رئازجلا لالقتسا خيرl( 05/07/1962 نم -2
 ،رئازجلا-ةلقرو ،1 ددعلا ،1 دل±ا ،نوناقلاو ةسايسلا رتافد ،"1990-1988 رئازجلا يف ةيسايسلا تاحالصإلا" ،روعلب ىفطصم -3
 .1.ص ،2009 يفناج
 ةنس رياربف 23 ءاتفتسا يف هيلع قفاوملا روتسدلا ليدعت صن رشنب قلعتي ،1989 رياربف 28 يف خرؤم ،18-89 مقر يس³ر موسرم -4

 .234.ص ،1989 سرام لوأ ،9 ددع ر.ج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف ،1989
 ."هب فرتعم يسايسلا عباطلا تاذ تايعمجلا ءاشنإ قح" :ىلع 1989 يروتسدلا ليدعتلا نم 40 ةداملا صنت -5
 .1989 يروتسدلا ليدعتلا نم 15 ةداملا -6
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 نم ةيدلبلا دّرج 1989 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا ّنأ ةظحالم نكمي ،ةقباسلا صوصنلا عم ةنراقمل6
 اهفصوب طقف ىفتكاو ،ةيرادإو ةيفاقث ،ةيعامتجا ،ةيداصتقا ،ةيسايس :اهمزالت تناك يتلا تافصلا كلت لك
 ئدابملا ىلع طقف راصتقالا نم ،روتسدلا ةيصوصخو ىشامتي ام وهو ،ةلودلل ةيدعاقلا ةيميلقإلا ةعامجلا
 ؟كلذ يف يلاوملا ليدعتلا هرياس لهف .1ةلودلل ةماعلا

 :1996 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا -2
 يف ةرابعلا تاذب ةيدلبلل يروتسدلا ساسألا ىلع ىقبأو ،هقباس 1996 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا رياس

  .2"ةيدعاقلا ةعامجلا يه ةيدلبلا" :قباسلا بيترتلا تاذ تلمح ةدام

 لّكشي لهو ؟ا§ مامتهالا بايغ سكعي ،اًزجوم ءاج يذلاو ،ةيدلبلا هاجت تباثلا لماعتلا اذه لهف
 تدهش ذإ ،يروتسدلا ليدعتلا اذ§ ةطيحملا فورظلا ءوض ىلع يفنل6 كلذ نع باوجلا يتè ؟ابيعم ارمأ كلذ
 ليدعتلا اهرزبأ نم ناك ،تاءارجإلا نم ةلمج ذاّختا تعدتسا ،3فنع ثادحأ تانيعستلا علطم رئازجلا
 هنم رظتني ام ردقب ،ةيدلبلاو ةيزكرمالل ديدجلا ةفاضإ اهنيح هنم رظتني ال يذلاو ،19964 ةنسل يروتسدلا
                                                 .اهرارقتساو اهنمأ ظفحو ،ةيرئازجلا ةلودلا دّدهي ام ءردو ةنهارلا ةمزألا ءاوتحال مزلي ام ميدقت

 ريغ نيليدعت دهشيل ،اهتمزأ نم رئازجلا جورخ ةياغ ىلإ ،1996 ةنس ليدعت دعب روتسدلا دمص دقو
 يروتسدلا سّسؤملا ّنأ ينعي يذلا رمألا ،ةيدلبلل ديدجلا امهالك لمحي مل ،20086و 20025 يتنس نيقيمع
 ،1989 ةنس ذنم ،نمزلا نم دوقع )03( ثالثلا برقي امل ةيميلقإلا تاعامجلاو ةيزكرمالل تفتلي مل رئازجلا يف
 .2016 ةنس يف ةيلاوملا ةيروتسدلا ةطحملا ةياغ ىلإ

 
1- «La Constitution: ...un document écrit solennel censé à regrouper les principales règles 
d’organisation du pouvoir,».  
Armel LE DIVELLEC, Michel DE VILLIERS, Dictionnaire du droit constitutionnel, 10e Edition, 
SIREY-Dalloz, Paris, 2015, p.77. 

 .1996 يروتسدلا ليدعتلا نم 15 ةداملا -2
 ةلجم ،"يسايسلا فنعلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةفلكتلا" ،ناضمر دي±ا دبع ،ةينحوب يوق .ءادوسلا ةيرشعلa كلذك فرعت -3
 .1.ص ،2014 ربمسيد ،رئازجلا-راردأ ،2 ددعلا ،2 دل±ا ،عمت±او نوناقلا
 ربمفون 28 ءاتفتسا يف هيلع قداصملا ،روتسدلا ليدعت صن رادصÂ قلعتي ،1996 ربمسيد 7 يف خرؤم ،438-96 مقر يس³ر موسرم -4
  .6.ص ،1996 ربمسيد 8 ،76 ددع ر.ج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف ،1996 ةنس
 .13.ص ،2002 ليربأ 14 ،25 ددع ر.ج ،روتسدلا ليدعت نمضتي ،2200 ليربأ 10 يف خرؤم ،08-02 مقر نوناق -5
 .8.ص ،2008ربمفون 16 ،63ددع ر.ج ،يروتسدلا ليدعتلا نمضتي ،2008 ربمفون 15 يف خرؤم ،19-08 مقر نوناق -6
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 :2016 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا -3
 ةمءالم" :وه عورشملا اذه نم سيئرلا فدهلا ّنأ يروتسدلا ليدعتلا تاحارتقا لوح ماعلا ضرعلا دروأ

 ةيراجلا ةقيمعلا تالّوحتلاو ،انعمت7 عيرسلا روطتلا اهزرفأ يتلا ةيروتسدلا تابلطتملا عم دالبلل ىمسألا نوناقلا
 .1"ملاعلا ربع

 نييوتسملا ىلع ثادحألا نم ريثكل6 تّجع ةلحرم يف 2016 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا ءاج ثيح
 .2يميلقإلاو يلخادلا

 ىلإ تضفأ يتلا ةيلودلاو ةيلخادلا ثادحألا كلت ءوض ىلع :يلاتلا وه حرطي يذلا لاؤسلا ّنإف ،هيلعو
 ؟2016 صن اهلمح يتلا ةيروتسدلا تاحالصإلا نم ٌبيصن ةيدلبلل ناك له ،رصاعملا انملاع يف ةقيمع تالّوحت

  :يذلا ،2016 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا يف اهل ّلحم زجح ةيدلبلا تعاطتسا ذإ ،باجيإل6 هداوم ّدرت
 ىلع ةيكراشتلا ةيطارقميدلا ةلودلا عّجشت" :يّلحملا ىوتسملا ىلع ةيكراشتلا ةيطارقميدلا ىلع ًةحارص ّصن •
 .3"ةيلحملا تاعامجلا ىوتسم

 نم اساسأ نّوكتي يذلا ةمألا سلجم بتكم ةيميلقإلا تاعامجلا ّصخت يتلا نيناوقلا عيراشم عاديإ َبَجْوَأ •
 عدوت يتلا ىرخألا عيضاوملا ةّيقب سكع ىلع ،4)2/3( نيثلثلا ةّصحب ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلا7ا ءاضعأ
 يلحملا ميظنتل6 ةقّلعتملا نيناوقلا عيراشم عدوت" :ينطولا يبعشلا سل7ا بتكم ىدل ا§ ةصاخلا نيناوقلا عيراشم
 لك عدوت ،هالعأ ةرقفلا يف ةنّيبملا تالاحلا ءانثتس6و .ةمألا سلجم بتكم يميلقإلا ميسقتلاو ميلقإلا ةئيpو
   .5"ينطولا يبعشلا سل7ا بتكم ىرخألا نيناوقلا عيراشم

 
 .21/12/2014 :عقوملا ةرoز خيرmouradia.dz-www.el، l ،يروتسدلا ليدعتلa قلعتت تاحارتقا لوح ماع ضرع -1
 ربمسيد ،رئازجلا-ةبانع ،2 ددعلا ،1 دل±ا ،طسوتملا رتافد ةلجم ،"يبرعلا عيبرلا لظ يف رئازجلا يف ةيطارقميدلا عقاو" ،مغيلش ريبع -2

 .117.ص ،2014
 .2016 يروتسدلا ليدعتلا نم 15 ةداملا -3
 .2016 يروتسدلا ليدعتلا نم 118 ةداملا -4
 .2016 يروتسدلا ليدعتلا نم 137 ةداملا -5
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 بسنألا ءاعولا ةيدلبلا ّدعت ٍموهفم ةرتسد يف تّلجت ةيدلبل6 2016 يروتسدلا ليدعتلا ةيانع ّنإف ،هيلعو
 ىلع رصتقي نم كانهو ةيلحملا ةيكراشتلا ةيطارقميدلا وأ ةيكراشتلا ةيطارقميدلا موهفم دصقي ،ةهج نم هل
 .locale La démocratie participative1 :ةيسنرفلا ةغللا يف اهلباقي ،طقف ةيلحملا ةيطارقميدلا

 ال ةمألا سلجم ىلإ ةيميلقإلا تاعامجل6 ةقّلعتملا نيناوقلا عيراشم دانسإ لالخ نم ىرخأ ةهج نمو
 ،ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلا7ا ءاضعأ يأ نيّيلحم نيسرامم نم نّوكم لّوألا نوك ،ينطولا يبعشلا سل7ا
 صوصنلا ةعانص يف نييلحملا نيلعافلا كارشإ متي امنيح ،رَظَتْـنُم وه امك  6اجيإ رّثؤي ام وهو ،نيثلثلا ةبسنب
  .2اهرود ليعفت تابّلطتمو اههجاوت يتلا قئاوعلا ،اهعقاوب ىردألا م¥وك ،ةيميلقإلا تاعامجلل ةمّظنملا ةينوناقلا

 :2020 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا -4
 يبعشلا كارحل6 تفرع يتلاو ،2019 رياربف ذنم ،رئازجلا اpدهش يتلا ةيجاجتحالا تاكرحلا باقعأ يف

 نيلعافلا فلتخم نيب تارواشملا نم ةلمج يف ةيرئازجلا تاطلسلا تعرش ،3"يبعشلا كارحلا"  اراصتخاو ،يملسلا
 ،يرئازجلا بعشلا تاحومطل ةباجتسالا هنأش نم ،دالبلل ديدج روتسد ملاعم ديدحت دصق ،نييندملاو نييسايسلا
 .هيلع قفاو يذلا ،يرئازجلا بعشلا ءاتفتسال روتسدلا ليدعت عورشم ضرعب تهتنا يتلا دوهجلا يهو

 يف هتاحومط ةمجرتل هصرح نع بعشلا ّربعي" :ليدعتلا اذه ةجابيد تارقف ىدحإ يف ةحارص درو امك
 نم ايملس ا§ بلاط ،ةديدج رئازج ءانب لجأ نم ةقيمع ةيسايسو ةيعامتجا تالوحت ثادحì روتسدلا اذه
 .4"2019 رياربف 22 يف قلطنا يذلا ليصألا يبعشلا كارحلا لالخ

 
1- « La démocratie participative vise à enrichir les formes traditionnelles de démocratie élective, et à 
susciter une adhésion plus forte des citoyens au système politique, par l’organisation de procédures 
(débats, enquêtes publiques, instances consultatives populaires…) permettant les faire participer, ainsi 
que leurs associations représentatives, à l’élaboration même des décisions politiques ».  
Serge GUINCHARD et autres, Lexique des termes juridiques, 24e édition, Dalloz, France, 2016-2017, 
p.293. 
2- Fathi ZERARI, L’autonomie des collectivités locales et les fondements du Conseil de la Nation 
en Algérie, thèse de doctorat, droit public, Université de Bordeaux, France, 26 septembre 2017, p. 113.  

 تاسرامملا وأ تاسايسلل اهضفر نع ّربعت ،دارفألا نم ةعومجم لثمت يتلا ةيجاجتحالا ةكرحلا كلت" :هّنأ ،"يبعشلا كارحلا" فيرعت يف درو امم -3
 هّنإف ؛تايميداكألا ىدحإ رظن يف يرئازجلا يبعشلا كارحلا ةعيبط نع اّمأ ."يسايسلا ماظنلا لخاد ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا اÇ موقت يتلا
  .بلاطملا فقس عفرو ةيرارمتسالا ،ةيسايسلا بلاطملا ،يملسلا عباطلا ،يئاجفلا عباطلا ،ينماضتلا عباطلا ،يندملا عباطلا :يلي امب زّيمت
 ددعلا ،11 دل±ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،")2019 تاجاجتحا( ةجلاعملاو حرطلا نيب رئازجلا يف يبعشلا كارحلا" ،يديود ةشئاع

 .837 ،836 .ص.ص ،2020 ليرفأ ،رئازجلا-يداولا ،01
 .2020 يروتسدلا ليدعتلا ةجابيد -4
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 ةيلحم تاعامج" تحضأ يتلا ةيميلقإلا تاعامجلا ةرتسدملا تالّوحتلا هذه تّسم دقو
locales Collectivités"1، تّصن ،ةيفاضإ ةرقفب تيظح يتلا ،ةيدلبلل ةبسنل6 ديدجلا كلذك تلمحو 

 يداصتقالا نزاوتلا نامض دصق ،ةيمنتلا ةدودحم ت�دلبلا ضعب هاجت ةصاخ ريبادت عضو ةيناكمإ ىلع
 .2اهل يعامتجالاو

 يتلا ةيكرحلا لوط ىلع ،ىمسألا ا¥وناق لالخ نم رئازجلا يف ةيدلبلا ةيهام نع هداريإ نكمأ ام اذه ناك
 ؟ةيدلبلا هاجت ةمزاللا ةيعيرشتلا ةيكرحلا اهتبحص ةيروتسدلا ةيكرحلا هذه لهف ،ىرخأ ىلإ ةّطحم نم القتنم اهدهش

 يناثلا عرفلا
 يعيرشتلا راطإلا

 يف عّسوتلاف ،عيرشتلا ناونعب ،طقف ةيدلبلل ةصّصخملا ةينوناقلا صوصنلا كلت يعيرشتلا راطإل6 دصقي
 ىلع ةقّرفتم صوصن يف هيتلا هنمو ،ةيدلبل6 قّلعتي ام لك داريإ ىلإ دوقي دق يعيرشتلا راطإلا ةرابع لولدم
 ةلحرمك ،ةساردلا عوضوم دودح يف اهتيهام ثحبل ةيدلبلا نيناوق عّبتت يفكي نيح يف .تانينقتلا تارشع
  .ةيدعاقو ىلوأ

 :ةسيئر ةيعيرشت تاّطحم )03( ثالث مويلا ةياغ ىلإ لالقتسالا ذنم رئازجلا يف ةيدلبلا تفرع دقو

 

 ىلع زيكرتلا لالخ نم ،ةيدلبلا ةيهام ىلع فّرعتلا ةيغب تاطحملا هذه نم ةّطحم لك دنع فّقوتلا متي
 تالؤاستلا نع ةباجإل6 حمست يتلا ،ةماعلا ئدابملا وأ تافيرعتلا راطإ يف ا§ ةصاخلا صوصنلا هتدروأ ام
  ؟ْتَدِجُو هلجأ نم يذلا ساسألا اهرود وه ام ؟اهنم ُرَظَتْـنُـي اذام ؟ةيدلبلا يه نم :ةيلاتلا

 
 .2020 يروتسدلا ليدعتلا نم 17 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا -1
 ،ةيمنتلا ةدودحم تoدلبلل يعامتجاو يداصتقا نزاوت قيقحت ضرغب" :ىلع 2020 يروتسدلا ليدعتلا نم 17 ةداملا نم 03 ةرقفلا تصن -2
  ."ةصاخ ريبادتب ،ةيمنت لقألا ،تoدلبلا ضعب نوناقلا صخي نأ نكمي ،اËاكس تاجايتحa لضفأ لفكتو

  مقر رمأ

67-24
 مقر نوناق01

90-08  مقر نوناق02
11-10 03
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 ،ةيروتسدلا صوصنلا يأ ،يروتسدلا راطإلا نم هيف قالطنالا ّمت ،طاقنلا لسلستمو لصّتم راسم يف
 .ةيدلبلل صّصخملا يعيرشتلا راطإل6 عبتُت ،اهل ةمتتو ،ةماعلا ئدابملا ىلع رصتقت يتلا

 يدلبلا نوناقلا نّمضتملا 24-67 مقر رمأ :الوأ
 ،ةيدلبلا ميظنت :"بتك" )04( ةعبرأ ىلع ةعّزوم ةدام 287 يف 241-67 مقر رمألا ءاج ،ًةيادب

 :ةيدلبلا فيرعتب داوملا هذه ْتَّلِهُتْسُا ،ةقحلم ماكحأو ةيدلبلا ةيلام ،ةيدلبلا تاصاصتخا
 ثدحتو .ةيساسألا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيرادإلاو ةيسايسلا ةيميلقإلا ةعامجلا يه ةيدلبلا" 

  2."نوناقلا بجومب
 .3"نييدلب باون نم نوكملا يدلبلا يبعشلا سل7ا وه بختنم سلجم اهريديو زكرمو مسا ةيدلبلل" :اذكو

 صنلا اذه نم رظتنملا ليصفتلا نيأف .1976 روتسد هدروأ ام ايفرح قباطي فيرعتلا اذه ّنأ ظَحالملا
  :يلي ام دروأ يذلاو ،هتاذ نوناقلا ّصن عم ردص يذلا 4 "بابسألا نايب" يف رّفوتم باوجلا ؟يعيرشتلا

 حالصإو داصتقالا ةيمنت يف قالطنالا ةطقنو ،دلبلل يرادإلا ميظنتللو ةمألل ةيساسألا ةيلخلا يه ةيدلبلا -
 .يرادإلا ماظنلا

 امب يداصتقالا بناجلا يف اساسأ لّثمتت ،ةيدلبلل "ةيديلقتلا ماهملا" ىلإ "ةديدج تاصاصتخا" ةفاضإ -
 .دمتعملا ةيكارتشالا ج¥و ىشامتي

 نأ – رابتعالا اذ§ – اهبجاو نمو ةلودلا يف ةجمدم ةدحو يه ..." :ةلودل6 ةيدلبلا طابترا ىلع ديكأتلا -
 ضعب سرامت امدنع كلذو ةلودلا لمعل اليمكتو ادادتما ربتعت" ماهم اهليمحت هنمو .5"اهتمدخ يف نوكت
 .6"ةطرشلا تاطلس ضعبو ماعلا يرادإلا رييستل6 ةقلعتملا تاصاصتخالا

 
 .90.ص ،1967 رياني 18 ،6 ددع ر.ج ،يدلبلا نوناقلا نمضتي ،1967 رياني 18 يف خرؤم ،24-67 مقر رمأ -1
 .24-67 مقر رمألا نم ىلوألا ةداملا -2
 .24-67 مقر رمألا نم 02 ةداملا -3
 .90.ص ،1967 رياني 18 ،6 ددع ر.ج ،بابسألا نايب -4
 .92.ص ،1967 رياني 18 ،6 ددع ر.ج ،بابسألا نايب -5
 .هسفن عجرملا -6
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 اهنع عّرفتي امو ةساردلا ةيلاكشإ يف ّبصي جاتنتسا ليجست ىلإ دوقت "ةطرشلا تاطلس ضعب" ةرابع
 اصاصتخا ّدعي ماعلا ماظنلا ظفح ّن¨ لوقلا نكمي ،ماعلا ماظنل6 ةرابعلا هذه طبر ّمت ام اذإف ،تالؤاست نم
 ةطحملا لّثمي يذلا ،24-67 مقر رمألا ءوض ىلع اذه ،"لّمكم" رود ّالإ كلذ يف ةيدلبلل امو ،ةلودلل اليصأ
 ؟ةيناثلا ةطحملا هلمحت يذلا امف .ةيدلبلا عيرشت خيرï يف ىلوألا

 ةيدلبلX قّلعتي 08-90 مقر نوناق :اين>
 ةعامجلا يه ةيدلبلا" :هعلطم يف دروأ دقو ،ةلقتسملا رئازجلا يف ةيدلبلا خيرï يف 1يناثلا صنلا لّثمي

 .2"نوناقلا بجومب ثدحتو يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشل6 عتمتتو ،ةيساسألا ةيميلقإلا

 ىفتكا ثيح ،1989 ليدعت يأ ،كاذنآ لوعفملا يراسلا يروتسدلا صنلا كلف يف راس هّنأ ظحالملاو
 ،ةيداصتقا ،ةيرادإ ،ةيسايس :ةقحلملا تافصلا كلت لك نع ينغتساو ،طقف ةيساسألا ةيميلقإلا ةعامجلا فصوب
  .ةيفاقثو ةيعامتجا

 ةشاعملا فورظل6 اهنيح ةساردلا هذه هترّرب ام وهو ةيدلبلا عضوم نع ثيدحلا يف باضتقالا ينعي ام
 جضنـب اذكو ،ةهج نم اذه ،اهل ديدجلا لمحب حمست ملف ،تقولا كلذ يف ةيولوأك ةيدلبلا نع تعّفرت يتلا

 صنلل ةسيئر ةزيم يه يتلا ،طقف ةماعلا ئدابملا ىلع راصتقالا لالخ نم ،ىرخأ ةهج نم روتسدلا ةغايص
 مقر ةيدلبلا نوناق يف باغ ام وهو ،ليصفتلا هنم رظتني يذلا عيرشتلا ىلع قبطني ال اذه نكل ،يروتسدلا

90-08. 

 ةيدلبلX قّلعتي 10-11 مقر نوناق :اثل>
 رظتني يذلاو ،لمعلا هب يراسلا صنلا هنوك ،ةيدلبلل ةريخألا ةيعيرشتلا ةطحملا وه 103-11 مقر نوناق

 ةيلاكشإلا راطإ يف اهتيهام ديدحت نم نّكمي يذلا وحنلا ىلع ،ةيدلبلا عضوم لوح ليصفتلا نم ٌعون هنم
  .)08-90 مقر نوناقلا( قباسلا صنلا يف باغ يذلا رمألا وهو ،ةساردلا لبق نم ثحبلا ّلحم

 
 .488.ص ،1990 ليربأ 11 ،15 ددع ر.ج ،ةيدلبلa قلعتي ،1990 ليربأ 7 يف خرؤم ،08-90 مقر نوناق -1
  .08-90 مقر نوناقلا نم ىلوألا ةداملا -2
 .4.ص ،2011 ويلوي 3 ،37 ددع ر.ج ،ةيدلبلa قلعتي ،2011 وينوي 22 يف خرؤم ،10-11 مقر نوناق -3
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 ب6 يف "ةيساسألا ئدابملا" هاّمس امب 10-11 مقر نوناقلا ءاج "ةيديهمت ماكحأ :لوألا مسقلا" تحت
 ةسماخلاو ةعبارلا نوك ،طقف ىلوألا ةثالثلا داوملا اهنم ةساردلا ينعي ،داوم )05( سمخ نم نّوكم لقتسم لّوأ
  .يلاملا بناجل6 قّلعتت

 :يلي اميف ةيساسأ ئدابمك نوناقلا اذه هاوح ام صيخلت نكميو

 .1ةيزكرمالل ةيميلقإلا ةدعاقلاو ةلودلل ةيدعاقلا ةعامجلا يه ةيدلبلا ّنأ ىلع ديكأتلا -

 .2ةيمومعلا نوؤشلا رييست يف نطاوملا ةكراشمو ةنطاوملا ةسرامم راطإ يه ةيدلبلا ّنأ ىلع ديكأتلا -

 .3نوناقلا اهدّدحي ،ةليصأ تايحالصب ةيدلبلل فارتعالا -

 ،هتئيpو ميلقإلا ةرادإ يف اهرود ىلع صاخ هجوب ديكأتلا مت ،ةيدلبلا اهيف لّخدتت يتلا تالا7ا ةلمج نم -
 عم مهاسم اهتفصب نكل ،نطاوملل "يشيعملا راطإلا" ةرابعب درو امو نمألا ،اهداعبأ فلتخمب ةيمنتلا
 .4كلذ يف ليصأو يساسأ لعاف ال ،ةلودلا

 ،اهتيهامب طبترملاو ةريخألا هذهل يساسألا رودلا ّنإف ،ةيدلبل6 قلعتملا 10-11 مقر نوناقلل ةبسنل6
 يشيعملا راطإلا ىلع ةظفاحملاو نمألا ،ميلقإلا ةئيpو ةيمنتلا ةيلمع وه صنلا تاذل ةيساسألا ئدابملا ءوض ىلع
 .ساسألا لعافلا يه ةلودلا نأ ينعي ام ،كلذ يف ةلودلا عم مهاست يهف ،مهاسملا ةفصب ،هنيسحتو نطاوملل

 ،ةيدلبلل يساسأ صاصتخا هّنأ لوقلا نكمي ،ماعلا ماظنلا ظفح يأ ،ةسيئرلا ةساردلا ةيلاكشإ ىلإ اًعوجر
 كلت نمض ،هنيسحتو نينطاوملل يشيعملا راطإلا ىلع ظافحلاو نمألا ةانق ربع ،ةيدلبلا ةيهامب هطبر عّرشملاف
 .اهتيهام ثحبل ةساردلا هيلع تدنتسا ام وهو ،ةيدلبلا مكحت يتلا ةيساسألا ئدابملا يف اهركذ مت يتلا تالا7ا

 روتسدلا رظتني امكو ،ا§ ترم يتلا تاطحملا لك ىوتسم ىلع ةيدلبلل يعيرشتلا راطإلا نع اذه ناك
  .ميظنتلا ىلإ ليحي هرودب يذلا عيرشتلا وه كلذكف ،هماكحأ يف ليصفتلا عيرشتلا نم

 
 .10-11 نوناقلا نم 02 ةداملاو ىلوألا ةداملا -1
 .10-11 نوناقلا نم 02 ةداملا -2
 .10-11 نوناقلا نم 03 ةداملا -3
 .10-11 نوناقلا نم 03 ةداملا -4
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 ثلاثلا عرفلا
 يميظنتلا راطإلا

 ةرثك نع ريبعتلل "ناهوتلا" يأ "هيتلا" فصو تدروأ ،ةيدلبلل يعيرشتلا راطإلا ةساردلا تلوانت نيح

 ،législative L’inflation 1 ةيسنرفلا ةغللا يف ىمسي ام وهو ةيدلبل6 ةلصلا تاذ ةيعيرشتلا صوصنلا
 ناونع تحت متي هيلعو ،اهرصح بعصي يتلا ،ميظنتلا ناونعب ةينوناقلا صوصنل6  قّلعت اميف كلذ قوفي رمألاو
 :امه ،نيتسيئر نيتظحالم يف هيصخلت نكمي يذلاو ،ةساردلا ةيلاكشإ مدخي ام داريإ ةيدلبلل يميظنتلا راطإلا

  ىلوألا ةظحالملا :الّوأ
 ريغ يف اًرمأ ّدعي ،ةيميلقإلا تاعامجلاو ةيدلبل6 قّلعتملا ميظنتلا ةرازغ ّنأ ىلإ بهذت يتلا ةحورطألا ّينبت نّمضتت

 نم ديزملا ينعي ام ،ةيلصألا ةيعيرشتلا ةطلسلا نع ال ةيزكرملا ةطلسلا نع ةرداص صوصنلا هذه نوك ،اهحلاص
 .ةيلحملا تادحولا ةيلالقتسا باسح ىلع دويقلا نم ديزملا ضرفو ةيزكرملا تاهجلا لّخدت

  ةيناثلا ةظحالملا :اين>
 ،هابتنالا تفلي ام وهو تثدح ذنم رّركتت مل ذإ ،هدعب الو كلذ لبق ةيدلبلا اهدهشت مل "ةرهاظ" هربتعن ام يهو
 تناك اهّنكل ،ةيدلبلا تايحالص لوح ضعبلا اهضعب عم 1981 ةنس ميسارملا نم ةعومجم رادصإ يف لّثمتتو
 :تاعاطقلا فلتخم تّطغ ،صنلا تاذ يف ةيالولا تايحالصب كلذك ةنورقم

 .)371-81 مقر موسرم( ةض�رلاو ةبيبشلا -1

 .)372-81 مقر موسرم( يحايسلا عاطقلا -2

 .)373-81 مقر موسرم( ةيعارزلا ةروثلاو ةحالفلا -3

 .)374-81 مقر موسرم( ةحصلا -4
 .)375-81 مقر موسرم( يرحبلا ديصلاو لقنلا -5

 .)376-81 مقر موسرم( ينهملا نيوكتلاو لمعلا -6

 
1 L’inflation législative  : augmentation du nombre de lois de la longueur des textes législatifs. 
https://www.linternaute.fr/dictionnaire, page consultée le 12/10/2019. 
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 .)377-81 مقر موسرم( ةيبرتلا عاطق -7

 .)378-81 مقر موسرم( ةقاطلاو ةعانصلا -8

 .)379-81 مقر موسرم( هايملا -9

 .)380-81 مقر موسرم( ةينارمعلا ةئيهتلاو طيطختلا -10

 .)381-81 مقر موسرم( نينطاوملا تائف ضعبل ةيعامتجالا ةيقرتلاو ةيامحلا -11

 .)382-81 مقر موسرم( ةفاقثلا -12

 .)383-81 مقر موسرم( ةراجتلا -13

 .)384-81 مقر موسرم( تالصاوملاو ديربلا -14

 .)385-81 مقر موسرم( ةيدعاقلا ةيساسألا تآشنملا -15

 .)386-81 مقر موسرم( ةينيدلا نوؤشلا -16

 .1)387-81 مقر موسرم( يضارألا حالصتساو ت6اغلا -17

  .نيدايملا ّلج لمشتل ،ةيدلبلا لّخدت ةرئاد عاسّتا سكعي صوصنلا هذه دوجو ّنإ

 رمألا( يعيرشتلاو )1976 ةنس روتسد( يروتسدلا قايسلا يف َعِضُو ام اذإ بيرغلا رمأل6 سيل اذهو
 ّنأ ىرنو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ،ةيداصتقالا ،ةيرادإلا ،ةيسايسلا ةغبصل6 ةيدلبلا اعبط نْيذلا )24-67 مقر
 ."زجعلا" ىلإ يضفي دق ةيدلبلل "قاهرإ" كلذ يف

 
  .1900 -1854 .ص.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج -1
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 يناثلا بلطملا
 ةيدلبلل يلكيهلا ءانبلا

 ىلع تادحو نم نّوكم زاهج هّن¨ 2يرادإ ميظنت يأل فارتعالا ىلع 1ةرادإلا ت�رظن فلتخم عمتجت
 ةلالدلل "يلكيهلا ءانبلا" ةرابع ةساردلا تمدختسا يذلا ،"يدلبلا ميظنتلا" لاح وه كلذكو ،اpاقالع نيابت
  :يتآلا حرطلا ىلع ءانب ،هل ةنّوكملا تادحولا ىلع

 

 :"اهلكايهو ةيدلبلا تائيه" يلاتلا ناونعلا امدختسم يلاحلا ةيدلبلا نوناق هدروأ ام ىلع اًسيسà كلذو
 ،يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر اهسأري ةيذيفنت ةئيه ،يدلبلا يبعشلا سل7ا :ةلوادم ةئيه  :ىلع ةيدلبلا رفوتت"
 يف اهلامعأ ةيدلبلا تائيهلا سرامت ،يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر ةطلس تحت ةيدلبلل ماعلا نيمألا اهطشني ةرادإ
 .3"ام§ لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ

 تائيه يف لّثمتي ةيدلبلل يلكيهلا ءانبلا ّنإف هيلعو ،كلذ نود امو "تائيه" هربتعا ام نيب زييمتلا ينعي ام
 .)يناثلا عرفلا( ةيدلبلا ةرادإلاو )لوألا عرفلا( ةيدلبلا

 لوألا عرفلا
 ةيدلبلا تائيه

 ةعامجك ةيدلبلا رود ثحب يأ ،ةساردلا ةيلاكشإو ايشامتم يتè ،ماقملا اذه يف ةيدلبلا تائيه ةسارد ّنإ
 ،رودلا اذه ءادأل كرحتت اpزهجأ نم ّي¨ ديدحتو ةفرعم وه دصقلاف ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةلودلل ةيميلقإ

 
 ةسردملا وأ ةيناسنإلا تاقالعلا ةكرح ةيرظن ،)ةيملعلا ةرادإلا ةيرظنو ةيكيسالكلا ةيرظنلا ،ةيطارقوريبلا ةيرظنلا( ةيديلقتلا ةسردملا ءاوس -1
  .ةيكولسلا

 .265-237 .ص.ص ،76-32 .ص.ص ،2010 ،ناّمع ،رشنلل لئاو راد ،ةماعلا ةرادإلا ئدابم ،يغo حاتفلا دبع دمحم
 .ص.ص ،2017 ناوج ،رئازجلا – ةركسب ،47 ددعلا ،ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ،"ةيدلبلا يف يميظنتلا لكيهلا ءانب سسأ" ،جاحلا رماع -2

77-80. 
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 15 ةداملا -3

 ةيدلبلا ةرادإلا + ةيدلبلا تائيه = ةيدلبلل يلكيهلا ءانبلا
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 وه هيلع عقي زاهج ىلع زكتري ةساردلا ّلحم رودلا ّنأ مأ ؟لكشلا تاذب ةيدلبلا ةزهجألا هذه دينجت متي لهو
  ؟رخآ نود طغضلا

 )الوأ( يدلبلا يبعشلا سل7ا يف ةلّثمم ةلوادم ةئيه :ةيدلبلل نيتنثا نيتئيه نيب ةيدلبلا نوناق زّيم دقو
 .1)اينò( ةيذيفنتلا ةئيهلا سيئر ،يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئرو

 يدلبلا يبعشلا سل^ا :الوأ
 ،هناجل ،هريس :تلمش ةلقتسم نيوانع يف يدلبلا يبعشلا سل7ا لمعلا هب يراسلا ةيدلبلا نوناق مّظن

 هتسارد يف رئازجلا يف يرادإلا نوناقلا هقف جرد دقو ،تالوادملا ماظنو يدلبلا بختنملل يساسألا نوناقلا ،هّلح
 ،تارودلا :ّمضي يذلا هريس ماظنو ،ةهج نم هنيوكت وأ هتليكشت نيب زييمتلا ىلع يدلبلا يبعشلا سلجملل
  .2ىرخأ ةهج نم تالوادملاو ناجللا

 ثحبب يفتكت لب ،يدلبلا يبعشلا سل67 ةقّلعتملا رصانعلا كلت لك زاربإ ىلع زّكرت نل ةساردلا ّنأ ريغ
 هتليكشتب يدلبلا يبعشلا سل7ا له يأ ،اهتيلاكشإ مدخي ام لوانت لالخ نم ةيدلبلا يتئيه نم ةئيهلا هذه
 ليعفت ىلع ادعاسم ارصنع مأ ؟ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدتل اقئاع لّكشي هلمع ماظنو
 ظفح ةيلمع يف همدع نم اهلّخدت يأ ؟ةساردلا ّلحم ةيدلبلا رود نم ةئيهلا هذه عقوم كلذ لبقو ؟رودلا اذه
  .َدِجُو نإ همييقتو ؟ماعلا ماظنلا

 ءاضعأ مه نم :هجاتحن يذلا ردقل6 يدلبلا يبعشلا سل7ا ةساردب ةليفك ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا ّنإ
 ةناكم يه ام ؟مهلمع ةدم يه ام ؟مهلمع دعاوق يه ام ؟مهددع مك ؟مهرايتخا متي فيك ؟سل7ا اذه
 ؟ّلكك ةيدلبلل ةبسنل6 سل7ا

 نم هحرط قبس اّمع ةباجإلا يف عورشلا لبقف هيلعو ،اًبَخَتْـنُم ازاهج يدلبلا يبعشلا سل7ا ّدعي ًةيادب
 سسؤملا ا§ ّمتها يتلا ةبختنملا سلا7ا ىدحإ الّوأ هفصوب ريخألا اذه دنع فّقوتلا بجاولا نم ،تالؤاست

 
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 15 ةداملا -1
 .32 ،31 ،26 .ص.ص ،2011 ،رئازجلا ،ىدهلا راد ،ةيدلبلا نوناق حرش ،يشع نيدلا ءالع -2
 .170.ص ،2012 ،رئازجلا ،روسج راد ،ةيدلبلا نوناق حرش ،فايضوب رامع -
 .78 ،51 .ص.ص ،2013 ،ةبانع ،مولعلا راد ،ةيرئازجلا ةيلحملا ةرادإلا ،يلعب ريغصلا دمحم -
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 ةيدلبلا يتئيه ىدحإ هفصوب هتسارد ّمث نمو ،)بختنملا سلجملل ةيروتسدلا ةناكملا -1( يرئازجلا يروتسدلا
    .)يدلبلا يبعشلا سل7ا ةيصوصخ -2(

 :بختنملا سلجملل ةيروتسدلا ةناكملا -1
 يروتسدلا ساسألاف ،هداوم نيب رّركت "بختنملا سل7ا" ّنأ ظحالي يرئازجلا روتسدلا ىلإ عوجّرل6

 ،يساسألا نوناقلا هب هّصخ يذلا عضوملاو زاهجلا اذه ةناكم سكعي رّركتملا بختنملا سلجملل حيرصلا يصنلا
 :يلي اميف هصيخلت نكمي يذلاو

 .2هدحو بعشلل كلم ةدايسلا ّن¨ رارقإلا دعب ،1هتدايس بعشلا سرامي ا§ ةيلآ بختنملا سل7ا -أ
 .3هتدارإ نع بعشلا هيف ّربعي يذلا راطإلا بختنملا سل7ا لّكشي -ب
 .4ةيزكرماللا ةدعاق بختنملا سل7ا دّسجي -ت
 .5ةيمومعلا نوؤشلا رييست يف نينطاوملا ةكراشمل ًءاضف بختنملا سل7ا ّدعي -ث
 .6ةيمومعلا تاطلسلا لمع ةباقرل يبعشلا لولدملا بختنملا سل7ا سّركي -ج

 ةغل6" ميهافمب طبتري ذإ ،بختنملا سلجملل يساسألا نوناقلا اهالوأ يتلا ةقئافلا ةيانعلا رّربي ام وهو
 .ةساردلا لاجم يف اpاذب ةمئاقو ةّلقتسم ميهافم ّدعتو ،"ةيمهألا

 la notionةيزكرماللا موهفم ،a notion de souverainetél7  ةدايسلا موهفم :نم لك ُدَصْقُـي

de décentralisation ، ةيمومعلا نوؤشلا رييست يف نينطاوملا ةكراشم موهفمla notion de 

 
 .رئازجلا روتسد نم 30 ةرقفلا / 08 ةداملا -1
 .رئازجلا روتسد نم 02 ةرقفلا / 07 ةداملا -2
 .رئازجلا روتسد نم 02 ةرقفلا / 61 ةداملا -3
 .رئازجلا روتسد نم 91 ةداملا -4
 .رئازجلا روتسد نم 91 ةداملا -5
 .رئازجلا روتسد نم 02 ةرقفلا / 61 ةداملا -6

7- «  SOUVERAINETÉ  : signifie, négativement, l’absence de toute dépendance extérieure et de tout 
empêchement intérieur. Positivement, désigne le caractère suprême de la puissance étatique, et cette 
puissance elle-même, c’est-à-dire les pouvoirs effectifs compris dans la puissance de l’État ».  
- Jean GICQUEL, Pierre AVRIL, Lexique de droit constitutionnel, 4e édition, PUF, Paris, 2013, p.41.    
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publiques participation des citoyens à la gestion des affaires1، ةباقرلا موهفمو 

  .notion du contrôle populairela 2  ةيبعشلا

 هيقفلا اهل رّظن يتلا ،3ةيبعشلا ةدايسلا اديدحتو ،ةدايسلا موهفم لوح روحمتي ميهافملا هذه ّلج ّنإ

Jacques Rousseau»-«Jean يعامتجالا دقعلا" ريهشلا هباتك يف social contrat Du"4. 

  :يدلبلا يبعشلا سل^ا ةيصوصخ -2
 ماع أدبمك همكحيو ،�5روتسد اّقح ّدعي يذلا باختنالا قيرط نع يدلبلا يبعشلا سل7ا لّكشتي

 .ةئيهلا هذه ىلع يرسي ام وهو ،6يرسلاو رشابملا ماعلا عارتقالا

 لقألا ىلع نيغلابلا ،اهيف حَّشرملا ةيباختنالا ةرئادلا يف نيلجسملا ،ةينوناقلا طورشلل نيفوتسملا نيب نمف
 ريغو ةينطولا ةمدخلا هاجت ةيعضولا يّيوس ،ةيرئازجلا ةيسنجلل نيلماحلا ،عارتقالا موي ةنس )23( نيرشعو ثالث
 ،7ةيدمعلا ريغ حنجلا ءانثتس6 رابتعالا در مدع عم ةيرحلل ةبلاس ةحنج باكترال يئا¥ مكحب مهيلع نيموكحملا

 
1- Le citoyen participe aux affaires publiques en prenant directement des décisions, ou en élisant des 
représentants. Ce qui signifie que ce principe peut s’incarner par plusieurs modes ; le pouvoir de 
suffrage, scrutin, l’initiative populaire, le référendum, le veto populaire, la révocation populaire.    

 .لبقتسملا يف ىرخأ تاحالصإ هلمحت كلذ ّلعلو ،يّلحملا رخآلا وأ ينطولا ىوتسملا ىلع ءاوس ،عونتلا اذه لك دهشت مل رئازجلا ّنأ ّالإ 
- Gilles TOULEMONDE, Isabelle THUMEREL, L’essentiel des Principes fondamentaux de droit 
constitutionnel, 6e édition, Gualino Lextenso, France, 2018, p.p. 28-39. 
- CDLR, La participation des citoyens à la vie publique locale, Editions du Conseil de l’Europe, 
Strasbourg, 2000, p.p. 14-33. 

 عمت±ا تاونق قيرط نع ؛رشابم ريغ مأ رشابم لكشب اّمإ ،ةيعورشملا ىلع اًصرح ريهامجلا اهسرامت ةباقرلا نم عون يه ةيبعشلا ةباقرلا" -2
  ."ةيسايسلا بازحألا ىتحو مالعإلا ،يندملا

 .140-136 .ص.ص ،2010 ،رئازجلا ،ىدهلا راد ،يرئازجلا عيرشتلا يف ةيدلبلا ،نارمعوب لداع -
3- «  La souveraineté populaire implique que la source du pouvoir réside dans le peuple. Il est donc 
souverain. Le peuple est constitué de l’ensemble des citoyens d’un État et chacun d’eux détient une 
parcelle de souveraineté. Cette souveraineté est indivisible et le peuple n’a qu’une volonté : la volonté 
générale ».  
- Gilles TOULEMONDE, Isabelle THUMEREL, L’essentiel des Principes fondamentaux de droit 
constitutionnel, 2e édition, Gualino Lextenso, France, 2014, p. 25. 
4- Dimitri Georges LAVROFF, Histoire des idées politiques de l’Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, 
5e édition, Dalloz, Paris, 2007, p. 132. 

  ."َبَخَتْـنُـي نأو َبِخَتْـنَـي نأ يف قحلا ةينوناقلا طورشلا هيف رّفوتت نطاوم لكل"  :ىلع رئازجلا روتسد نم 56 ةداملا صنت -5
 ماع عارتقالا" :ىلع ،ممتملاو لّدعملا ،تaاختنالا ماظنب قلعتملا ،10-16 مقر يوضعلا نوناقلا نم 02 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صنت -6
 ."يرسو رشابمو
 .ممتملاو لدعملا ،تaاختنالا ماظنب قلعتملا ،10-16 مقر يوضعلا نوناقلا نم 79 ةداملا -7
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 عارتقالا قيرط نع ،ةدهعل6 ©وناق ىّمست تاونس )05( سمخ ةدمل يدلبلا يبعشلا سل7ا ءاضعأ باختنا متي
 ددع بسح بسانتل6 سل7ا ىوتسم ىلع اهلغش متيس يتلا دعاقملا عيزوت متيو ،1ةمئاقلا ىلع يبسنلا
 .2ةمئاق لك اهيلع تلّصحت يتلا تاوصألا

 ددع بسح ىرخأ ىلإ ةيدلب نم فلتخي وهو ،يدلبلا يبعشلا سل7ا ءاضعأ ددع مجرتي دعاقملا ددع
 :3يتآلا وحنلا ىلع ،وضع )43( هاصقأو وضع )13( ه©دأ ٍدّدحم ٍلاجم يف ،اهنم لك ناّكس

 يدلبلا يبعشلا سل=ا ءاضعأ ددع ناكسلل ماع ءاصحإ ةيلمع رخآ بسح ةيدلبلا ناكس ددع

 وضع 13 ةمسن 10.000 نم لقأ

 وضع 15 ةمسن 20.000 ىلإ 10.000 نم

 وضع 19 ةمسن 50.000 ىلإ 20.001 نم

 وضع 23 ةمسن 100.000 ىلإ 50.001 نم

 وضع 33 ةمسن 200.000 ىلإ 100.001 نم

 وضع 43 ةمسن 200.000 نم رثكأ

 رصنعلا نم نوكي يدلبلا يبعشلا سل7ا ءاضعأ نم لقألا ىلع %30 ّنأ ىلإ هيبنتلا ةرورض عم
  .4ةمسن 20.000 ا¥اكس ددع قوفي يتلا ت�دلبلاو رئاودلا تارقم يف ت�دلبلل ةبسنل6 ،يوسنلا

 ءانب ،5م�أ )05( ةسمخ قوفت ال ةدمل )02( نيرهش لك ةيداع تارود يف نوعمتجي ءاضعألا ءالؤه
 هذه لالخ اهلوانت عمزملا عيضاوملا ىوتحي لامعأ لودج عورشم هب قفرم سل7ا سيئر لبق نم ءاعدتسا ىلع

 
 .ممتملاو لدعملا ،تaاختنالا ماظنب قلعتملا ،10-16 مقر يوضعلا نوناقلا نم 65 ةداملا -1
 .ممتملاو لدعملا ،تaاختنالا ماظنب قلعتملا ،10-16 مقر يوضعلا نوناقلا نم 66 ةداملا -2
 .ممتملاو لدعملا ،تaاختنالا ماظنب قلعتملا ،10-16 مقر يوضعلا نوناقلا نم 80 ةداملا ءوض ىلع ،)ة( بلاطلا زاجنا نم لودج -3
 .ةبختنملا سلا±ا يف ةأرملا ليثمت ظوظح عيسوت تايفيك ددحي ،03-12 مقر يوضعلا نوناقلا نم 2 ةداملا -4
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 16 ةداملا -5
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 ظافحل6 طبترا امو ءاضعألل ةيبيدأتلا تالاحل6 اهنم قّلعت ام ادع ةينلع اpاسلج نوكت يتلا ،1تاعامتجالا
 .2ماعلا ماظنلا ىلع

 يثلث ،هسيئر نم بلطب ،ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ يدلبلا يبعشلا سلجملل عّرشملا حïأ دقو
 فورظ لاح يف نوناقلا ةوقب متت ذإ ،"ةيئانثتسا ةيرابجإ" ىرخأ تارود يفو ،3يلاولا وأ هئاضعأ )2/3(
 .4ىربك ةثراك وأ كيشولا رطخل6 ةطبترم ةيئانثتسا

 .5ةرهاق ةّوقل هغولب رّذعت اذإ ةيدلبلا رقم جراخ عامتجال6 سلجملل صنلا تاذ حمسي امك

 اهيوتحت "ةيئانثتسا فورظ" نع ةرابع ،"ىربك ةثراك"و "كيشولا رطخلا" ،"ةرهاقلا ةوقلا" نم لك ىقبتل
 ميظنتلا ّنأ نم مغرل6 ،ةيريدقت ةطلس لكش يف ةئيهلل دوعي ام وهو ،ةدّدحم ريغو ةقيقد ريغ ةعساو تاحلطصم
 دنع" :ديدحتلا ةبعصو ةعساو ىرخألا يه ىقبت يتلا تارابعلا نم ديزملا داريì ،ام اعون اهيف ليصفتلا لواح
 .6"ةديدج ثادح¨ ةطبترم �اضق" ،"ةعقوتم ريغ �اضق" ،"ةجاحلا

 نوناقلا ةوقب ذيفنتلا ةلباق نوكتو ،7صاخ لّجس يف هتالوادم نيودت ىلإ سل7ا تاعامتجا يضفتو
  .8ماع لصأك ةيالول6 اهعاديإ خيرï نم اموي )21( نيرشعو دحاو دعب

 ءاضعأ اهيف مظتني ٍناجل نيوكت ىلع عّرشملا ّصن ،يدلبلا يبعشلا سل7ا ريس نسح ىلع هنم اًصرحو
 .9ةصاخ وأ ةمئاد نوكت دق ،صاصتخالا تالاجم بسح سل7ا

 
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 21و 20 نlداملا -1
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 26 ةداملا -2
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 17 ةداملا -3
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 18 ةداملا -4
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 19 ةداملا -5
 يبعشلا سلجملل يجذومنلا يلخادلا ماظنلا نمضتي ،2013 سرام 17 يف يضمم ،105-13 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 05 ةداملا صنت -6
 تارود دقع هنكميو ،نيرهش لك ةيداع ةرود يف يدلبلا يبعشلا سل±ا عمتجي" :ىلع ،9.ص ،2013 سرام 17 ،15 ددع ر.ج ،يدلبلا
 الو ماعلا قفرملا ريس وأ تاكلتمملا وأ ةيدلبلا ةيلام ىلع ريثÚ اهل ةديدج ثادح� ةطبترم ريغ وأ ةعقوتم oاضق ةجلاعمل ،ةجاحلا دنع ،ةيداع ريغ
  ."اهتجلاعمل ةلبقم ةيداع ةرود داقعنا راظتنا لمتحت
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 55و 52 نlداملا -7
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 58و 57 ،56 داوملا -8
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 36 ىلإ 31 نم داوملا -9
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 يدلبلا يبعشلا سل^ا سيئر :اين>
 ةيذيفنتلا ةئيهلا" دامتعا ىلإ يضفي ،1ركذلا ةفلاس اهلكايهو ةيدلبلا تائي§ ةقّلعتملا ةداملا صنب دّيقتلا ّنإ

 نكل ،يدلبلا يبعشلا سل7ا بناج ىلإ ةيدلبلا يتئيه نم ةيناثلا ةئيهلا "يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر ةسöرب
 يذلا ،يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر ّنأ حضّتي ،هميسقت ةيفيك اذكو ،ينوناقلا صنلا تاذ داوم يق6 يف لّمأتل6
 ةيدلبلا نوناقف ،وه اهسأرتي يتلا ةيذيفنتلا ةئيهلا ال ،ةيدلبلل ةيناثلا ةئيهلا وه ،ةيذيفنتلا ةئيهلا سيئر كلذك وه
 نيب زّيمو ،هسيئرل الصفو يدلبلا يبعشلا سلجملل الصف درفأ ةيدلبلا تائيه ناونع تحت 10-11 مقر

 .ةساردلا هتدمتعا ام وهو .هدح ىلع لك نينثالا تايحالص

 هيلعو ،)الثم يملعلا لهؤملا رارغ ىلع( يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئرل ةيفاضإ اطورش عّرشملا عضي مل
 ،يدلبلا سل7ا ىوتسم ىلع دعقمب زوفلل هتلّهأو ،ركذلا ةقباس طورشلا هيف ترّفوت نم لك كلذ ّىلوتي نأ نكمي
 يواستلا ّلحو ةيبلغألا تباغ نإو ،نيبخانلا تاوصأ ةيبلغأ ىلع تلّصحت يتلا ةمئاقلل ارّدصتم نوكي نأ ىلع
  .2اّنس رغصألا ةفك حّجرتف ،ا¥اكم

 :يلي ام كلذ يفو
 نم ةراتخملا ةمئاقلا رّدصتم ىلع ءاقبإلا لالخ نم ،نيبخانلا ةدارإ قيقحتو مارتحا ،3ةيعورشملل سيركت -

 .ةيبلغألا
 ددع يواست لاح يف رايتخالل رايعمك اّنس رغصألا دامتعا لالخ نم ،بابشلا نيكمت أدبم ديسجت -

 .تاوصألا

 
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 15 ةداملا -1
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 65 ةداملا -2

3- « La légitimité pourra être définie : qualité du pouvoir qui fonde l’obéissance qu’il exige, conformité 
de ce pouvoir aux croyances des gouvernés quant à son origine et à ses formes. Elle permet d’aller au-
delà de l’effectivité du pouvoir, et de réfléchir sur sa justice ».  
Armel LE DIVELLEC, Michel DE VILLIERS, Op.cit., p. 217. 

 :يلي ام ىلع هتجابيد صنت ثيح ،ًةحارص ةيعورشملا موهفم يرئازجلا روتسدلا سّرك دقو
 يفضيو ،بعشلا رايتخا ةّيرح أدبم يمحيو ،ةيعامجلاو ةيدرفلا تoرحلاو قوقحلا نمضي يذلا يساسألا نوناقلا وهو عيمجلا قوف روتسدلا ّنإ"
 ."تاطلسلا ةسرامم ىلع ةيعورشملا
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 :يأ ،1ةلودلا مس6 ىرخأو ،ةيدلبلا مس6 تاطلسب يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر علطضيو

 .ًةيزكرمال ًةطلس سل7ا سيئر ّدعي نيأ ،ةيزكرماللا أدبم سّركي يذلا ،ةيدلبلا ليثمت -
 ةزكرمم ريغ ةهج نع ةرابع سل7ا سيئر نوكيو ،2يرادإلا زيكرتلا مدع أدبم سّركي يذلا ،ةلودلا ليثمت -

 .)يلاولا يف بلغألا ىلع ةلّثمم( ةّيصولا ةطلسلل

 ىمسي ام ىلع صرحلا ،3ةيدلبلا نوناق نم يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئرل صّصخملا ءزجلا نم حضّتي

 :لالخ نم حضتي يذلاو ،la disponibilité du président de l’APC سل7ا سيئر "غّرفت ىدم"

 .4ةيدلبلا رقم يف ةماقإلا طارتشا -
 .5ةيدلبلا ةيباختنالا ةدهعلا ةسراممل ةمئاد ةفصب غّرفتلا -
 .7رهش نم رثكأل رربملا ريغ بايغلا اذكو ،6تقؤملا عناملا لوصح لاح يف فالختسالا -

 ام وهو ،يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر عقوم روغش مدع ىلع عّرشملا صرحب دعاوقلا هذه ةءارق نكمي
 .)ماعل ماظنلا ظفح ةيلمع يأ( ةساردلا ّلحم عوضوملا يف اهلّخدت كلذ يف امب ،لكك ةئيهلا مدخي

 
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 62 ةداملا -1

2- « La déconcentration est un mouvement qui, à l’intérieur de l’État, consiste à répartir davantage les 
compétences au profit des échelons locaux, pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques 
définies au niveau national ».  
Bernard STIRN, Les mots-clés du droit administratif, Dalloz, France, 2019, p. 43. 
- La déconcentration peut se définir aussi par  : «  L’aménagement des structures administratives 
consistant pour une personne publique, surtout l’État, à confier à ses agents ou représentants, dans des 
circonscriptions administratives, des pouvoirs qu’ils exerceront en son nom. La déconcentration des 
services de l’État, modalité de la centralisation, suppose une répartition des tâches entre Administration 
centrale et services déconcentrés, et ne doit pas être confondue avec la décentralisation ».  
Agathe VANLANG et autres, op.cit., p. 149.   

  .همدع نم ةيرابتعالا ةيصخشلa فارتعالا وه يرهوجلا قرفلا ىقبي ،ةيرادإلا ةداملا يف زيكرتلا مدعو ةيزكرماللا نيب زييمتلا يفو -
 .171-166 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا نوناقلا يف زيجولا ،فايضوب رامع
 نم 76 ةداملا ىلإ 62 ةداملا نم ،"هب صاخلا يساسألا نوناقلاو يدلبلا يبعشلا سل±ا سيئر" ناونع تحت لقتسم عرف يف درو يذلاو -3
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 63 ةداملا -4
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 72 ةداملا -5
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 72 ةداملا -6
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 75و 74 داوملا -7
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 يناثلا عرفلا
 ةيدلبلا ةرادإلا

 :يتآلاك يه ،لوصف )03( ثالث نم ©ّوكم 66ً "ةيدلبلا ةرادإ" يلاحلا ةيدلبلا نوناق درفأ
 .1ةيدلبلا ةرادإ ميظنت  -
 .2ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا -
 .3ةيدلبلا فيشرأ -

 ،ةيدلبلا ةرادإ ميظنت ديدحتلا هجو ىلعو ،ةيدلبلا ةرادإلا نع ّربعي ام وه طقف لوألا لصفلا ّنأ ىرن
 نكمي ،داوم )08( ينامث اهددع غلابلا ،هل تصّصخ يتلا داوملا دنع فّقوتل6 يذلاو ،ةساردل6 دوصقملا رصنعلا
 :ةيلاتلا تاظحالملا نيودت

 ةدرفم مادختسا مت دقو ،يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر ةطلسل ةيدلبلا ةرادإلا عوضخ ىلع ديكأتلا •
 تاذ دروأ ةيسنرفلا ةغلل6 هتخسن يفو ،ةيدلبلا ةرادإلا هاجت ماعلا نيمألا رود نع ريبعتلل "اهطشني"

 .animé»4» ةدرفم صنلا

 درس عم ،اهيلإ ةدنسملا ماهملاو ةريخألا هذه ةيمهأ بسح ةيدلبلا ةرادإ ميظنت فالتخا ىلع ديكأتلا •
 .5ت�دلبلا فلتخم ا§ ىنعت دق يتلا ،"ةيساسألا"ـب اهفصو نكمي يتلا حلاصملا نم ةلمج

 ام قوفي لّدعم وهو ،ةيدلبلل ماعلا نيمألل اهنم )03( ثالث صيصخت ّمت ،داوم )08( ينامث ةلمج نم •
 نم ةعومجم داريإو هتابجاوو هقوقح ،هنييعت طورشو ةيفيك نع كلذ ناكو ،ىرخألا طاقنلل صّصخ
 .6يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر ةطلس تحت اهّالوتي يتلا ماهملا

 
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 132 ةداملا ىلإ 125 ةداملا نم -1
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 138 ةداملا ىلإ 133 ةداملا نم -2
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 143 ةداملا ىلإ 139 ةداملا نم -3
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 125 ةداملا -4
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 126 ةداملا -5
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 129و 128 ،127 داوملا -6
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 ميظنتل ةبسنل6 هتناكم ةرورضل6 سكعي يذلا رمألا ،ماعلا نيمألا ىلع عّرشملا زيكرت ىلع ّربعي ام وهو
 رود ىلع ةيدلبلا ةرادإلا هزرفتس يذلا لمتحملا رثألا  ّنأ يأ ،نابسحل6 ةساردلا هذخà ام وهو ،ةيدلبلا ةرادإ
 نيمأل6 قّلعتي ام لك نع مجني دق ام ىلع ساسأل6 زكتري ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا ةعامجلا هذه
 .)ديدحتلا هجو ىلع تايحالصلاو نييعتلا ةيفيك نم( ةيدلبلل ماعلا

 لغشي يذلا يرشبلا راطإلا نع ةلالدلل "ةيدلبلا تاسسؤملاو حلاصملا ومدختسم" ةرابع مادختسا •
 نوناقلل عوضخلا نيب ،هل رطؤملا ينوناقلا صنلا ةيح© نم هنيب اميف فلتخي دق يذلاو ،ةيدلبلا ةرادإلا
 عم .1ىرخأ ةهج نم صاخ يساسأ نوناقل عوضخلاو ،ةهج نم ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا
 .2ىوتسملا نيسحتل نيوكت نم مpدافتسا ةيناكمإ

 .3دقاعتلا قيرط نع ،نيراشتسم وأ ءاربخ ىلإ ايفرظ ةيدلبلا ءوجل ةيناكمإ •

 Organisation de l’administration de la ةيدلبلا ةرادإلا ميظنت" ناونع تحت ،هّنأ يأ

commune"، يه ،ةسيئر رصانع ثالث ىلإ عّرشملا قّرطت: 

 .ةيدلبلا لّخدت نيدايم فلتخم ىّطغت يتلا حلاصملا -

 .ةيدلبلل ماعلا نيمألا -

 .ةيدلبلا تاسسؤملاو حلاصملا ومدختسم -

 ةيدلبلا ةرادإلا ميظنتل ةصّصخملا ةينوناقلا صوصنلل اهميدقت ةساردلا هذه تلواح يتلا ةءارقلا ءوض ىلعو
 ظفح يف ةلودلل ةيدعاق ةيميلقإ ةدحوك ةيدلبلا رود يأ( ثحبلا ّلحم ةساردلا ةيلاكشإ ءوض ىلعو ،ةيح© نم
 :ةيدلبلا لّخدت هاجت يلي ام نيودت نكمي ،ىرخأ ةيح© نم )ماعلا ماظنلا

 ينوناقلا صنلا فرط نم لا7ا حتفل ارظن ،الاكشإ ريثت ال ،حلاصملا ميسقت وأ/و ميظنت ةلأسم ّنأ ظحالملا -
 .ةيدلب لك مجحو ةيمهأ ىلع رمألا فقوو ،ةدحو لك ةيصوصخو ىشامتي امب فّيكتلل

 
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 130 ةداملا -1
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 131 ةداملا -2
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 132 ةداملا -3
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 .ةيدلبلا يرادإلا ميظنتلا ىوتسم ىلع اهّلتحي يتلا ةناكملا ريظن ،ماعلا نيمألا ريثà ىدم -

  .ةيدلبلا ةرادإلا هيلع رّفوتت يذلا يرشبلا رصنعلل مّظنملا ينوناقلا راطإلا فالتخا ريثà ىدم -

 تاسسؤملاو حلاصملا يمدختسم كلذكو ،)اينò( ةيدلبلل ماعلا نيمألا نم لك دنع فّقوتلا مّتحي ام وهو
 عجري اهنع جذومن ضرع لالخ نم ،ةيدلبلا ةرادإ حلاصم ميظنت ةيفيك ىلع عالطإلا كلذ لبقو ،)اثلò( ةيدلبلا
  .)الوأ( رئازجلا ت�دلب ىدحإ ىلإ

 ةيدلبلا ةرادإلا حلاصم ميظنتل يحيضوت جذومن :الوأ
 :1رئازجلا ت�دلب ىدحإل جذومن ضرع متي ،ةيدلبلا ةرادإ حلاصم فلتخم ميظنت ةيفيك حيضوت دصق

 
 
 
 
 
 
 

 ةيلاملاو ةرادإلا مسق :ت�ريدملا نم اددع نمضي مسق لكو ،ماسقألا نم ةلمج ةيدلبلل ةماعلا ةنامألا مضت
 ةئيبلاو ريمعتلا مسق ،)ةيرشبلا دراوملا رييستو ةماعلا لئاسولا ،تاكلتمملاو ةيلاملا :ةيريدم مضي( ةماعلا لئاسولاو
 ةينوناقلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةيريدم مضي( ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا مسقو )ةئيبلا ةيريدمو ريمعتلا ةيريدم مضي(
 .)ةماعلا نوؤشلا ةيريدمو

 
 .27/10/2019 :عقوملا ةرoز خيرhttp://apcbiskra.dz، l ،ةركسب ةيدلبل يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا -1

12ل/لا ي/ع-لا 'ل+*لا '&ئر

ةماعلا ةنامألا

نا+ی(لا ة$ل"م

 ةباتك بتكم
 يبعشلا سلجملا

يدلبلا

ةباتك عرف دیربلا عرف

 نمألا بتكم
ةیاقولاو

 مالعإلا بتكم
لاصتالاو

تافیرشتلا عرف ةلاكولا عرف

ةع5ا-3لاو 01/.-لا ة$ل"م

فیشرألا بتكم ءاصحإلا بتكم
 ةعباتملا بتكم
 عم تاقالعلاو

حلاصملا
 بتكم

يلآلا مالعإلا
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 :1"اعورف" ىرخألا يه مضت دق يتلا ،"بتاكم" مضت حلاصملاو ،"حلاصم" مضت ت�ريدملا كلذك
 لقن ع1ف+ةسا-3لا ع1ف( ةفا.-لا ,+*م

 )ةما8قلا
 ةفا.-لا ةAل?م ة<=>لا ة;ا8ح ,+*م

 تاحا8Jلا ةAل?م ءاLM1لا تاحا8Jلاو HئاAGلا ,+*م Fئا-Dلا C=.-ت ة,+*لا ة%$ی"م
 1باق8لاو ءاLM1لا

 ةA?لا ةAل?م ل=لA+لاو R=+ف+لا ,+*م ةلق-+8لا ضا1مألا ةAفا*م ,+*م
 ة=م8Sعلا

 ةع[ا+م ةAل?م 1=ه]+لا لاغشأ ,+*م بY1لا ها=م لاغشأ ,+*م
 1̂لا لاغشأ

 $+/ع-لا ة%$ی"م
 لالغ+سالا ,+*م

 1شا>8لا
 ةع[ا+8لا ةAل?م ة<=ه+لاو ءا->لا ,+*م ة=م8Sعلا لاغشألا ,+*م

 لاغشألاو

 نا81علا ةAل?م ةف-?8لا تآY-8لا ,+*م ةDم1>لاو تاسارGلا ,+*م ةفل+8Lلا bخ1لا ,+*م

 ي?قت ةAل?م ءا->لا تافلاLم ,+*م ق1]لا تافلاLم ,+*م
 تافلا8Lلا

 ءا?حإلا ,+*م
 يعا8+جالا

 k=ه8+لاو

 نوYlلا ,+*م
 ة=ضا1nلاو ة=فاقmلا

 pاY-لا ,+*م ةحالفلا ,+*م
 يعا8+جالا

 نوYlلا ةAل?م
 ة=عا8+جالا

 نو01لا ة%$ی"م

 ة+عا/-جالا

 تاعزا-8لا ةAل?م ةnراقعلاو ة=نSناقلا نوYlلا ,+*م ة=ئاMقلا تاعزا-8لا ,+*م ة+ن:ناقلاو

 نو01لا ة%$ی"م تا[اL+نالا ةAل?م ,]Yلاو تال=JD+لا ,+*م ة=باL+نالا تا=ل8علا ,+*م
 .م.ح ةماعلا

 ة=لئاعلا
 ةJ*1[ تالJDلا

 ةG;8قلا
 ةق]-8لا
 ة=1vغلا

 ,+*8لا wسو
 81xF̂لا

 ةلاAلا ةAل?م
 ة=ن8Gلا

  ة=ناF=8لا ةAل?م ة=ناF=8لا ,+*م تاماF+لالاو ل=?A+لا ,+*م

 ة+لا/لا ة%$ی"م
 تا>ل-//لاو

 تاقف?لا ةAل?م تاقف?لا ,+*م ناDللا ,+*م

 ة>سا8Aلا ةAل?م J==1+لا ,+*م F=هD+لا ,+*م

 كالمألا ةAل?م ل=خا8Gلل ةD+-8لا كالمألا ,+*م ل=خا8Gلل ةD+-8لا 1=غ كالمألا ,+*م
 ةnراقعلا

 لئاسSلا ةAل?م نزا8Lلاو تا8Y+1nلا ,+*م ةAM=1لا J==1ت ,+*م
 لئاس:لا ة%$ی"م ةماعلا

 تاءا->لا ةAل?م ة;Gل>لا تاءا->لا ةنا=ص ,+*م ة=م8Sعلا ةرانإلا ,+*م ةماعلا
 ةرانإلاو ة;Gل>لا

 لا8علا ,+*م ل=غY+لا ,+*م
 kیGقاع+8لا

 كالسألا ,+*م
 ةnرادإلا

 كالسألا ,+*م
 ة=-ق+لا

 J==1ت ةAل?م
 $++Bت ة%$ی"م k=م8J+LGلا

 رSجألا ةAل?م ,تاو1لاو رSجألا ,+*م ح-8لا ,+*م ة%$0*لا درا:/لا
 ,تاو1لاو

 
 :عقوملا ةرoز خيرhttp://apcbiskra.dz، l ،ةركسب ةيدلبل يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا يف درو ام ءوض ىلع )ة( بلاطلا دادعإ نم لودج -1

27/10/2019. 
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 ةيدلبلل ماعلا نيمألا :اين>
 ماعلا نيمأل6 صاخلا سيئرلا ينوناقلا صنلا هفصوب 3201-16 مقر يذيفنتلا موسرملا ىلإ عوجرل6

 ةيفيك ،مييقتلا ،نيوكتلا ،ماهملا ،تابجاولاو قوقحلا ،ةماع ماكحأ( لوصف )08( نامث يف ءاج يذلاو ،ةيدلبلل
 :يلي ام ليجست نكمي ،)ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ ،بتارلاو فينصتلا ،هطورشو نييعتلا

 .4مييقتلاو 3نيوكتلا ،2ماهمل6 قّلعتي اميف ت�دلبلا لك هاجت ماعلا نيمألا مكحت يتلا دعاوقلا ةدحو •

 قوقحلا ،5هتاذ بصنملا ةعيبطب قّلعتي اميف نطولا ت�دلب نيب ماعلا نيمألا مكحت يتلا دعاوقلا فالتخا •
 يذلا ،ةيدلبلا ناكس ددع وه نيابتلا رايعمو ،9بتارلاو فينصتلا ،8هطورشو 7نييعتلا ةيلمع ،6تابجاولاو
èقيرفتلل ساسأك نيفلتخم نيلكش يف يت: 

 ةيفيكو تابجاولاو قوقحلا ،بصنملا ةعيبط :صخي اميف ،ةمسن 100.000 رايعم دامتع6 :ةبتعلا -
 .نييعتلا

 .بتارلاو فينصتلا ،نييعتلا طورش صخي اميف :ناكسلا ددع عم يدرطلا بسانتلا -

 
 ددع ر.ج ،ةيدلبلل ماعلا نيمألا ىلع ةقبطملا ةصاخلا ماكحألا نمضتي ،2019 ربمسيد 13 يف خرؤم ،320-16 مقر يذيفنت موسرم -1

 .3.ص ،2016 ربمسيد 15 ،73
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 16 ىلإ 13 نم داوملا -2
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 17 ةداملا -3
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 18 ةداملا -4
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 19 ةداملا -5
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 02 ةداملا -6
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 21و 20 نlداملا -7
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 25 ىلإ 22 نم داوملا -8
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 27و 26 نlداملا -9
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 :1يتآلا لودجلا عضو نكمي ،نينثالا هيلكشب هرايعمو فالتخالا اذه لوح حيضوتلا نم ديزمل
 9د78لا 6سا04لا3 نا-,لا د)ع را#عم ة01ع/ نا-,لا د)ع را#عم

 ق4ق2لا 01(+لا ةع/.- ة+*(لا' د$علا
 تا.جا4لاو

 ة/م$قأ( >//ع;لا ?و<ش ة+*(لا' د$علا >//ع;لا ة/ف/ك
 )ي+/لقإلا ف<0;+لا

 ف/(0;لا
 1تا<لاو

 )4K;*+لا(

 
 >م لقأ

100.000 

 
 

 لاع ,?-م

 
 ىلإ عLMSلا
-C 06قر 1مألا

302 

 يلاSلا kم را1ق
 حا1+قا ىلع ءا-ب

 �=ئر kم
 ي>عYلا �ل8Dلا

  ^Gل>لا

 >م لقأ
20.000 

05 
 تاS-س 

08 

 20.001 >م
 50.000 ىلإ

06  
 تاS-س

   
09 

 
Tق4ف 

100.000 

 
 

 ا=لع ةف=�و

 ىلإ عLMSلا
 مSس81لا
 Cقر ^�=ف-+لا

90-226 
 8C3+8لاو لGّع8لا

 ءا-ب مSس1م
 kم حا1+قا ىلع
 فل*8لا n1زSلا

 تاعاD8لا[
 ة=8=لقإلا

 50.001 >م
 ىلإ

100.000 

07 
 تاS-س 

10 

Tق4ف 
100.000 

 
/ 

 ,ئان ةف=�و
 ةرادإلا[ 1یGم

 ة81xFnلا

 مستت ةيدلبلل ماعلا نيمألا مكحت يتلا دعاوقلا ّنأ ىلع عمتجت عوضوملا يف نيثحابلا مالقأ لعج ام وهو
 تاساكعنا لوح مpاءارق تفلتخا لباقملا يفو ،ةينوناقلا تايلاكشإلا نم ديدعلل اpرòإ ةجيتن ديقعتلا نم عونب
 مدع باسحل ةيزكرماللا أدبمب لالخإلا لالخ نم اهتيلالقتسا ىلع ريثأتلا ىدمو ،لكك ةيدلبلا ءادأ ىلع كلذ
 :نينثا نيفقوم نيب زييمتلا نكمي هنمو ،يرادإلا زيكرتلا

  :لّوألا فقوملا •
 مغرلا ىلع ،ةيدلبلل ماعلا نيمألا مكحي يذلا ماظنلا يف "يباجيإ" بناج دوجو ىري يذلا فقوملا وهو

 ةجاح يف هريربت دجي يباجيإلا هجولا اذه .ةيزكرماللا باسح ىلع يرادإلا زيكرتلا مدع ميعدتب فارتعالا نم

 
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ءوض ىلع ،)ة( بلاطلا زاجنا نم لودج -1
 ،2006 ويلوي 16 ،46 ددع ر.ج ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتي ،2006 ويلوي 15 يف خرؤم ،03-06 مقر رمأ -2

 .3.ص
 ر.ج ،مÝابجاوو ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا قوقح ددحي ،1990 ويلوي 25 يف خرؤم ،226-90 مقر يذيفنت موسرم -3
 ،1 ددع ر.ج ،1994 رياني 02 يف يضمم ،04-94 مقر يذيفنتلا موسرملa ممتملاو لدعملا ،1023 .ص ،1990 ويلوي 28 ،31 ددع

 .ص ،2008 ويام 11 ،24 ددع ر.ج ،2008 ويام 11 يف يضمم ،141-08 مقر يذيفنتلا موسرملاو ،16.ص ،1994 رياني 02
16. 
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 ناتيدلبلا ناتئيهلا تمادام ،1كلذ "ةيمتح"و لب ،"رييستلا ةيلمع قفاري" ةينف ةءافك يذ ينقت زاهج ىلإ ةيدلبلا
  .هضرع قبس امك يملع ىوتسم وأ لهؤم يأ امهيف طرتشي ال

 ةءادرو تاعارص تدهش يتلا ،ةيدلبلا جذامنلا ضعبل يلمعلا عقاولا هتبثأ امب فقوملا اذه باحصأ ّلدتسيو
 .دادسنالا ّدح تلصو ،رييستلا يف

  :يناثلا فقوملا •
 هماظنل ضفارلاو ،2ةيدلبلل ماعلا نيمألا مكحت يتلا دعاوقلا يف رظنلا ةداعإ ىلإ وعدي يذلا فقوملا وهو

 زيكرتلا مدع راطإ يف ماعلا نيمألا زكرم 3"ةيوقت" لالخ نم كلذو .ةيزكرماللا أدبمو ىفانتي هنوك ،يلاحلا ينوناقلا
 ةيزكرماللا معد هاجت اهمازتلا تدبأ ام اريثك يتلا -ضعبلا بسح– ةيزكرملا ةرادإلا 4"ضقانت" ينعي ام ؛يرادإلا
)renforcement de la décentralisation( ةيلحملا تاعامجلا ةيلالقتساو. 

 ،ثحبلا لحم ةساردلا ةيلاكشإ ءوض ىلع نكل ،ماعلا نيمألا لوح ©وناق ريِثُأ ام زربأ نع اذه ناك

 يذيفنتلا موسرملا اهدروأ امك "missions ماهم" ،ةقدلاو ديدحتلا ب6 نمو تايحالصلا دنع فّقوتلا بجو
 ماعلا نيمألا ّنأ ىلع 10-11 مقر ةيدلبلا نوناق ماكحأل اًقيبطتو ريخألا اذه دّكأ دقف ،320-16 مقر
 سيئر ةطلس تحت ةيدلبلل ماعلا نيمألا ىلوتي" :يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر ةطلس تحت هماهم رشابي ةيدلبلل
 سل7ا سيئر ةطلس تحت ،ةيدلبلل ماعلا نيمألا فلكي" :ميظنتلا هرياس كلذ يفو ،5"يدلبلا يبعشلا سل7ا
 .6"يدلبلا يبعشلا

 
 تاساردلل ةيقيرفإلا ةل±ا ،"يرئازجلا ينوناقلا ماظنلا يف ةيدلبلل ماعلا نيمألل ينوناقلا زكرملا" ،يواتيغ رداقلا دبع ،ةيرهاوط دوواد وبأ -1
 .57 .ص ،2018 ربمسيد ،رئازجلا –راردأ ،02 ددعلا ،02 دل±ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا
 بسح 2016 ربمسيد 13 يف خرؤملا 320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا لظ يف ةيدلبلل ماعلا نيمألل ينوناقلا زكرملا" ،دويعس ةرهز -2
 .97 .ص ،2018 ناوج ،رئازجلا – سادرموب ،01 ددعلا ،03 دل±ا ،ةيسايسو ةينوناق تاسارد ،"يوضعلا رايعملا
 ددع ،ةيسايسلاو ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"2017-2011 رئازجلا يف ةيدلبلل ماعلا نيملا بصنمل ينوناقلا راطإلا مييقت" ،شايع نب ريمس -3

 .170 .ص ،2018 يفناج ،رئازجلا – يداولا ،17
 ،ةيسايسلاو ةينوناقلا تاساردلاو ثوحبلا ةلجم ،"ديدجلا ةيدلبلا نوناق ءوض ىلع ةيدلبلل ماعلا نيمألل ينوناقلا زكرملا" ،سابع ةيضار -4
 .89 .ص ،2016 يفناج ،رئازجلا – ةديلبلا ،09 ددعلا
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 129 ةداملا -5
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 13 ةداملا -6
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 :ةسيئر طاقن ثالث يف ماهملا هذه رصح مت دقو

 .يدلبلا يبعشلا سل7ا تاعامتجا ريضحت نامض -

 .يدلبلا يبعشلا سل7ا تالوادم ذيفنت ةعباتم نامض -

 .1ةيدلبلل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ريس قيسنتو طيشنت -

 حلاصم فلتخم نيب قيسنتلاو ،يدلبلا يبعشلا سل7ا تالوادم ذيفنت ىلع رهسي نم وه نوكي نأ
 ىلع هتناكم زربت انه نم ،"ةرايسلل كّرحملا" ةباثمب ةيدلبلل ةبسنل6 ماعلا نيمألا ّنأ ينعي اذه ،ةيدلبلا ةرادإلا
 فلتخم ىلع ةرورضل6 سكعني ام وهو ،le fonctionnement de la commune ةيدلبلا ريس ىوتسم
  .يمومعلا ماظنلا ظفح يأ ةساردلا ّلحم رودلا اهيف امب ،ةيدلبلا اهبعلت دق يتلا راودألا

 يبعشلا سل7ا ،ةيدلبلا يتئيه ىلإ عجري )la décision( يدلبلا رارقلا عنص ّنأ نم انقلطنا اذإف
 des actes ةيدلب تارارق لكش يف هسيئرو ، délibérationsتالوادم لكش يف يدلبلا

unilatéraux، نيمأل6 ةيانعلا بوجو ّنإف ،يدلبلا رارقلا ةدوج ىلع اصرح ام§ ةيانعلا بوجو ينعي ام 
 .ذيفنتلا ةرئاد ىلإ يدلبلا رارقلا جارخإ لفكت يتلا ةهجلا هنوك ،كلذ نع ةيّمهأ لقت ال ماعلا

 ،هنييعت طورش ىلإ عوجرلا بجوتسي لاؤسلا اذه نع باوجلا ؟ةناكملا هذ§ ريدج ماعلا نيمألا لهف
 بناج ىلإ ،امهلداعي ام وأ "ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود سدنهم" ،"يميلقإ فرصتم" ةبتر ىندأ دحك تعضو يتلاو
  .2ةيلعفلا ةمدخلا تاونس نم ةربخ طارتشا

 لّخدت هاجت الاكشإ ريثي ال كلذف هيلعو ،يرادإلا عباطلا تاذ ماهملا فلتخم يلوتل فاك كلذ ّنأ رّدقنو
 .ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلا

 ةسارد يف ةطحم رخآ ،ةيدلبلا ةرادإلا لغشي يذلا يرشبلا راطإلا ىلإ لاقتنالا متي ماعلا نيمألا نمو
 .رئازجلا يف ةلودلل ةيدعاقلا ةيلحملا ةدحولل يلكيهلا بيكرتلا

 
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 13 ةداملا -1
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 25 ىلإ 22 نم داوملا -2
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 ةيدلبلا تاسسؤملاو حلاصملا ومدختسم :اثل>
 يأ( ةيدلبل6 صاخلا ينوناقلا صنلا نم ريفول6 ةيدلبلا ةرادإلل لغاشلا يرشبلا رصنعلا ّظح نكي مل

 ءالؤه نم عضخي نم دوجوب رّكذت ىلوألا ،نيتنثا نيتدام م¥أشب دروأ ثيح ،)10-11 مقر نوناقلا
 دكؤت ةيناثلاو ،1صاخ يساسأ نوناق همكحي نمو ،ةماعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا ىلإ نيمدختسملا
 .2ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا نم مpدافتسا ىلع

 برقي امب 10-11 مقر ةيدلبلا نوناق رودص َدْيَعُـبف ،العف ّمت ام وهو ،ميظنتلا ىلإ عوجرلا ةرورض ىنعي ام
 ،3يذيفنت موسرم لكش يف ةيميلقإلا تاعامجلا يفظومب صاخ يساسأ نوناق ردص رهشأ )03( ثالثلا
 :هنأشب ةيلاتلا طاقنلا نيودت نكمي يذلا
 ةيدلبلل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو ةيئالولا ةرادإلا ،ةيدلبلا ةرادإلا :نم لك هّلحم ،ّينعملا يرشبلا رصنعلا •
 .4ةيالولاو

 ثيح ،"grades بتر"و "corps كالسأ" ،"filières بعش" لكش يف نيمدختسملا ءالؤه ميظنت مت •
  .بترلا نم ةعومجم مضي كلس لكو ،كالسألا نم ةعومجم مضت ةبعش لك
 :يتآلا وحنلا ىلع بعشلا فلتخم 5دادعتو درس مت •

 .ةماعلا ةرادإلا ةبعش -
 .ةيروفلا ةمجرتلا – ةمجرتلا ةبعش -
 .تاظوفحملاو قئòولا ةبعش -
 .يلآلا مالعإلا ةبعش -
 .تايئاصحإلا ةبعش -

 
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 130 ةداملا -1
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 131 ةداملا -2
 ،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتي ،2011 ربمتبس 20 يف خرؤم ،334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا -3
 .3.ص ،2011 ربمتبس 28 ،53 ددع ر.ج
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا -4
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -5
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 .يرضحلاو ينقتلا رييستلا ةبعش -
 .ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا ةبعش -
 .ةيض�رلاو ةيوبرتلاو ةيفاقثلا – ةيعامتجالا ةبعشلا -

 هيلعو ،طاشنلا ةعيبط وه فينصتلا رايعمو ،نينثا نيفنص يف اهرصحتو انتسارد اهصّخلت بعشلا هذه
 بعشلاو ،يرادإلا رييستلا ةيلمعب ةّصتخملا ةبعشلا ا¥وك ،ةهج نم ةماعلا ةرادإلا ةبعش :نيب زييمتلا نكمي
 هجو ىلع تالاجمب ةّصتخم يهف ،ةصّصختملا وأ ةيصّصختلاو ةينقتلا بعشلا ىنعمب( ىرخأ ةهج نم ةينفلا
 مالعإلا ،ءاصحإلا ،يرضحلاو ينقتلا رييستلا ،ةفاظنلا ،يض�رلاو يوبرتلا يفاقثلا يعامتجالا نأشلا :ديدحتلا
 :1يلاتلا ططخملا هنع ّربعي ام وهو .)ةمجرتلاو تاظوفحملاو قئòولا ،يلآلا

 
 مضت يتلا ةماعلا ةرادإلا ةبعش ىلع زيكرتلا متي ،ةساردلا ةيلاكشإ ءوض ىلعو ،بعشلا هذه ةلمج نم •
 :ةيلاتلا كالسألا

 .نييميلقإلا نيفرصتملا كلس -
 .ةيميلقإلا ةرادإلا يقحلم كلس -
 .ةيميلقإلا ةرادإلا ناوعأ كلس -
 .ةيميلقإلا ةرادإلا باتك كلس -
 .2ةيميلقإلا ةرادإلا يبساحم كلس -

 
  .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 03 ةداملا ءوض ىلع ،)ة( بلاطلا زاجنا نم ططخم -1
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 24 ةداملا -2

ةW0ّ0;+لا/ة/(فلا 1عUلا

ةnرSفلا ة8ج1+لا - ة8ج1+لا•
تا�Sف8Aلاو HئاثSلا•
يلآلا مالعإلا•
تا=ئا?حإلا•
AM1̂لاو ي-ق+لا J==1+لا•
ة<=>لاو ة=م8Sعلا ةواق-لاو ةفا.-لا•
.ة=ضا1nلاو ة1vSn+لاو ة=فاقmلا-ة=عا8+جالا ة>عYلا•

ةZرادإلا ة.عUلا

ةماعلا ةرادإلا ة>عش•

 بعش

 ةرادإ

 تاعامجلا

 ةيميلقإلا
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 "ةيميلقإلا ةرادإلا باتك" نم لك دعبتسُتو ،ىلوألا ةثالثلا فانصألا ىلع ةساردلا يف رصتقن انّنأ ّالإ
 تاذ هدكؤي ام وهو ،ةينقتلا وأ ةينفلا ةغبصل6 نامستت "ةبساحملا"و "ةباتكلا" نوك ،"ةيميلقإلا ةرادإلا يبساحم"و
 "ينهم مّكحت" ةداهش وأ "ةينهملا ةءافكلا ةداهش" :صّصختلا ةداهش امهيلك يف طرتشي يذلا ،ينوناقلا صنلا
 .comptabilité 2 ةبساحملل ةبسنل6 اهلداعي ام وأ "صصختلا يف ينقت" ةداهشو ،1ةباتكلل ةبسنل6

 ةيميلقإلا ةرادإلا بعش يق6 نود ةماعلا ةرادإلا ةبعش ىلع زيكرتلا ببسل عجار رايتخالا اذه ببسو
 راطإلا اذه يف مت هيلعو ،ثحبلا ّلحم ةسيئرلا ةساردلا ةيلاكشإو ىشامتي امب كلذ ريربت مت اهنيحو ،ىرخألا
 رصنعلا ثحب ددصب نحنف ،اpاذ ةيرادإلا ةيلمعل6 قّلعتي ام يأ ،يرادإلا عباطل6 فصتي ام ىلع زيكرتلا
  :ةيدلبلا ةرادإلا قاطن يف يرادإلا رييستلا نع لوؤسملا يرشبلا

 .ماعلا ماظنلا ظفحب لصتي ام هيف امب ؟لكك ةيدلبلا ءادأ ىلع كلذ رثأو ؟مpءافك ىدمو ؟مه نم

 يف ءاوس ،صّصختل6 هلمع زيمتي يذلا رخآلا سكع ،يرورض رمأ يرشبلا رصنعلا اذه دنع فّقوتلاف
 بجو هيلعو ،هتاذ صّصختلا ىلع ءانب مهرايتخا مت انمض ءالؤهف ،اهريغو ةمجرتلا وأ ءاصحإلا ،يلآلا مالعإلا
 ."اًصلاخو اًضحم �رادإ اطاشن" ىلوتي يذلا رصنعلا يف ثحبلا

 ىدحإ يف صّصختلا ةرئاد نع جرخي ام لك يأ ،يبلس ٍوحن ىلع ديدحتب نوكي دوصقملا يرشبلا رصنعلا
 ةعيبطف ،يرادإلا رييستلا ةيلمع نع لوؤسملا هنوك ،ةيرادإلا ةغبصل6 هطاشن فصتيو ،اقباس ةروكذملا تالا7ا
 .يمومعلا رييستلا نم ءزجك  ،3"ةيعامجلاو ةيدرفلا تادوه7ا قيسنتو فارشإو هيجوت ةيلمع" يه مهطاشن

 
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 63و 62 نlداملا -1
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 77 ةداملا -2
 .49 .ص ،2015 ،رئازجلا ،روسج راد ،ةثيدحلا تاهاجتالاو ةيكيسالكلا تاهاجتالا نيب يمومعلا رييستلا ،نامدع قزيرم -3
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 )03( ثالث يف ،ةماعلا ةرادإلا ةبعش راطإ يف ةيدلبلا ةرادإلا ىوتسم ىلع يرشبلا رصنعلا اذه مظتنيو
 :1يلاتلا نايبلا يف هحيضوت نكمي ،يمره جّردت اهنيب طبري ،كالسأ

 

 
 ةبعش يف ةبتر ىندأ ّنأ دجن ،هالعأ نايبلا يف ةدراولا اهبترب كالسألا كلت فلتخم ليصافت ىلإ ةدوعلا دنع •
 يميلقإ فرصتم( ةبتر ىلعأ لباقم يف ،2"يونò ىلوألا" ىوتسم اهيف طرتشي )بتكم نوع( ةماعلا ةرادإلا
 ةيقرت ،"يسيئر يميلقإ فرصتم" ةبتر يأ اهوندت يتلا ةبترلل ةيقرت نع ةرابع رمألا ةقيقح يف يه يتلا )راشتسم
 ةسردملا ةداهش بجوتست )يسيئر يميلقإ فرصتم يأ( ةبترلا هذه ،3ةيلعف ةمدخ تاونس )7( عبس دعب
 .5ةقباسم زايتجا دعب ريتسجاملا ةداهش وأ ،4ةرادإلل ةينطولا

 يأ ريثي ال ،ةيدلبلا ةرادإلل لّكشملا يرشبلا رصنعلل يملعلا لهؤملا وأ/و ىوتسملا عوضوم ّنأ ينعي ام
 ىلإ طيسب ىوتسم نم جّردتل6 تمستا نإ يرادإلا رييستلا ةيلمعف ،اهئادأو ةيدلبلا ريس صوصخب لاكشإ

 
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 46و 38 ،25 داوملا ءوض ىلع ،)ة( بلاطلا فرط نم هدادعإ نم مت نايب -1
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 50 ةداملا -2
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 33/1 ةداملا -3
 تاسسؤملاو تارادإلا فلتخمل تاراطإ نيوكت ىلع لمعت ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ةياصو تحت طشنت ةرادإلل ةينطولا ةسردملا 4
 .02/11/2019 :عقوملا ةرoز خيرhttp://www.ena.dz/، l ،ةيمومعلا
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 31 ةداملا -5

 را/#.م ي,+لقإ ف%$#م- 

 ي.+ئر ي,+لقإ ف%$#م -

ي,+لقإ ف%$#م -

 ة/+/لقإلا ةرادإلل ي*/ئر \2لم -

   ة/+/لقإلا ةرادإلا \2لم -

 ة+,+لقإلا ةرادإلل ي.+ئر ن4ع -

 ة+,+لقإلا ةرادإلا ن4ع -

 ة+,+لقإلا ةرادإلل <#=م ن4ع -

 B+ف%$#,لا @لس

 B++,+لقإلا

 ةرادإلا يقCلم @لس

 ة+,+لقإلا

 ةرادإلا نا4عأ @لس

 ة+,+لقإلا

 ة+/+لقإلا تاعا/Nلا ةرادإ B-:Lم ىلع ةماعلا ةرادإلا ة*ع0ل "ة%رادإلا" كالسألا
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 ةياغ ىلإ ،ةلحرملا هذه يف ٍفاك هارن ىندأ دحك يونò ىلوألا ىوتسمو ،كلذ ةاعارم مت دقف ،دّقعم رخآ
 ىلع" :كلذ بوجوو لب ،نيوكتلا نم ةدافتسالا ةيناكمإ ةحïإ ىلع اميظنتو اعيرشت ديكأتلا عم ،ريتسجاملا
 .1"اهئادأل مهنييعت مت يتلا نيوكتلا تارود يف ةكراشملا ةيميلقإلا ةرادإلا يفظوم
 عضاخلا ،ةيدلبلل ماعلا نيمألل ةيمّلسلا ةطلسلل عضخي ،ةيدلبلا يمدختسمـب اّصن فوصوملا يرشبلا راطإلا •
  .2يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر ةطلسل رخآلا وه

 ةيرئازجلا ةلودلا ةدارإ نع ّربعت يتلا ةينوناقلا صوصنلا فلتخم ءارقتسا لالخ نم ةيدلبلا ةسارد دعب
 لاقتنالا متي ،ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام ةسارد راطإ يف ،ةيلكيهلا اهتبيكرت فاشتكا لالخ نم كلذكو ،اههاجت
 .ةيالولا يأ ،ةيناثلا ةدحولا ةساردل

 يناثلا ثحبملا
 ةيالولا ةيهام

 ثيح ،َ"ِيلَو" لعفلا ردصم يهو ،ناطلسلاو ةرامإلا ًةغل ينعت ،حتفل6 "ةيالَولا" وأ رسكل6 "ةيالِولا"
  .3"ُهَدّلَقَـت يأ َرمألاَ ِيلَو" لاقي

 ،ىلوألا يف «Wilaya» ةدرفم داريإ مت ثيح ،ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلا نيتغللا يف اهلباقي ام دجوي الو
 :يتآلا وحنلا ىلع ،ةيناثلا يف «Vilayet» ةدرفمو

« Wilaya, Willaya ou wilayet : anciennement, pouvoir d’un wali et région 
sur laquelle s’exerçait ce pouvoir. Région administrative de l’Algérie »4.  

Le fameux dictionnaire français, LAROUSSE a définit la wilaya : « Division 
administrative de l’Algérie contemporaine »5.  

 
 .334-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 14 ةداملا -1
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 16 ةداملا -2
 خيرwww.baheth.info، l :عقوملا ىلع ةينورتكلإ ةخسن .2005 ،توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ،8 ط ،طيحملا سوماقلا ،يدaآ زوريفلا -3
 .04/11/2019 :عقوملا ةرoز

4- https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition, page consultée le 06/11/2019. 
5- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, page consultée le 06/11/2019. 
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 ةمالع" اّ¥أ ىلع Wilaya ةملك عم تلماعت ،اهسيماوق ضعب لالخ نم ةيسنرفلا ةغللا ّنأ ظَحالي
 ،ةيكرتلا ةيوهل6 اهل تفرتعا - ةمدختسملا سيماوقلا ةنّيع ءوض ىلع– يتلا ةيزيلجنإلا ةغللا سكع ىلع ،"ةيرئازج
 :يلي اميف ّنيبم وه امك ،كلذ ريغ تصقأو

“Vilayet (noun): a province or main administrative division of Turkey. 
Origin of vilayet: 1865-70 (Turkish), in Arabic “wilayah”.1 

 فيرعتلا يف دراو وه امك ،ايكرت ىلإ Vilayet ةيالولا ةبسنب ،دعبلا تاذ ىلع رخآ سوماق ىقبأ كلذكو
 :يلاتلا

“Vilayet: one of the chief administrative divisions of Turkey having as head 
a vali who represents the government and is assisted by an elective council 
and being subdivided into cazas”2. 

 لبق ىتح ةيزكرماللا ةرادإلا ةركفب )ةيالولا يأ( ةدرفملا هذه تنرتقا ذإ ،كلذ نم دعبأ رمألا ّنأ ّالإ
 ثيدحلا موهفملا اذ§ État حلطصمل مادختسا لّوأ ّنأ نوثحابلا ُعِجْرُـي يتلاو ،ثيدحلا اهموهفمب ةلودلا روهظ

 ،" Du princeريمألا" ريهشلا هباتك يف Nicolas Machiavel فوسليفلاو ركفملا فرط نم ناك
 :ةيداليم 1532 ةنس هتافو دعب رشن يذلا

« Machiavel est le premier auteur qui ait employé la notion d’État, au sens 
moderne, dans la première ligne du chapitre premier du Prince : ﴾Tous les 
États qui ont eu ou qui ont empire sur les hommes ont été ou sont des 
républiques ou des principautés.﴿. Il fait référence à l’État comme notion 
qui définit le cadre dans lequel les diverses formes de pouvoir sont exercées. 
Il introduit la distinction entre les républiques et les monarchies »3.  

-Jean خرؤملا حرتقي كلذ يفو ،طقف حلطصملا ال هتاذ موهفملا روهظ لبق ام ىلإ دوعي رمألا ّنإ لب

Philippe Genet، ةثيدحلا ةلودلا ةأشن ثحبب صتخملا La genèse de l’État moderne، ةرتفلا 
 .ةلودلل ثيدحلا موهفملا ةأشنو داليمل ةرتفك ،1350 ةنس ىلإ 1250 ةنس نم ةّدتمملا

 
1- https://www.dictionary.com/browse, page consultée le 06/11/2019. 
2- https://www.merriam-webster.com/dictionary, page consultée le 06/11/2019. 
3- Dimitri Georges LAVROFF, op.cit, p. 77. 
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« Nous avons proposé d’identifier comme période de « naissance » de l’État 
moderne, disons, pour être large, la période 1250-1350 ; à partir de la 
définition suivante :   
L’État moderne en tant que structure socio-politique originale et distincte. 
Une forme d’organisation sociale, qui au nom de sa propre légitimité, 
garantit sa propre sécurité et celle de ses membres/sujets, disposant au 
moins à cette fin un contrôle sinon d’un monopole de la justice et d’une force 
militaire spécifique. Sa base matérielle repose sur une fiscalité publique, 
acceptée par la société politique, dans une dimension territoriale supérieure 
à celle de la cité, dont tous les sujets sont concernés »1. 

 ةلودلل ضعبلا نم حرتقملا موهفملا روهظ لبق ىتح وأ ،1532 ةنس حلطصملا روهظ لبق ءاوس يأ
 قبسأ ،مويلا هفرعن يذلا ّينفلا موهفمل6 سيلو ةيزكرماللا ةركفب ةطبترملا "ةيالولا" تناك ،1250 ةنس ةثيدحلا
 نميلا ،زاجحلا :ت�الو ثالث ىلإ هتلود مّسق يذلا ،ملس هيلع هللا ىلص دمحم لوسرلا دهع ذنم ،كلذ نم
 .2ددعلا ةد�ز عم ،ةدشارلا ةفالخلا دهع يف دمتعا جهنلا تاذو ،نيرحبلاو

 ضعب بسحو ،يخيراتلا اهرّوطت ّرم ىلع ةملسملا دالبلا يف "ةيالولا" روضح رمتسا نيحلا كلذ ذنم
 مكحلا نوؤش يف ناطلسلا نودعاسي نيذلا "نييرادإلا نيفظوملا رابك" مره ةدعاق يف ناك "يلاولا" ّنإف عجارملا
 :يرادإلا اهميظنت يف ةدحو رغصأ ةيالولا تناك يتلا ،3كيلامملا ةلود يف ،ةرادإلاو

« Du temps des Mamelouks en Égypte et en Syrie médiévales, la wilaya était 
la plus petite circonscription administrative ».4 

 ّن¨ لوقل6 انل حمسي ،مويلا ىلإ مالسإلا ءيجم ذنم ةملسملا دالبلا يف ةيالولل رمتسملا روضحلا اذه
 ةدرفم غبص يمالسإلا عباطلا ّنأ يأ ،سكعلاو ،نيملسملا لود تزّيم يتلا تامالعلا ىدحإ تناك "ةيالولا"
  .ايخيرï ةيوهلا "ةيمالسإ" كلذب تحضأ يتلا ،ةيالولا

 
1- Jean-Philippe Genet, « La genèse de l’État moderne », La genèse de l’État moderne-Les enjeux d’un 
programme de recherche, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Vol. 118, Juin 1997, p. 4-6.  

 .ص.ص ،0142 ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا ،اهيلع ةباقرلاو اهقيبطتو ةيلحملا ةرادإلا ،ينادمحلا مجن نسح يماس -2
22-29. 

 .216-215 .ص.ص ،2009 ،ناّمع ،ةماسأ راد ،يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم – يكولمملا رصعلا ،يديزلا ديفم -3
 .07/11/2019 :عقوملا ةرoز خيرo، https://fr.wikipedia.org، lديبيكيو ةعوسوم -4
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 يف اpاقتشمو "يلو" ةملك دروأ يذلا ،ميركلا نآرقلا ىوتسم ىلع يّصن ساس¨ عّتمتت كلذ يف يهو
 :كلذ نم ،2ىنسحلا هللا ءامسأ نم مسا "يلولا" ّنأ ّرقأ ام اهنم ،1اعضوم نيعست

 .3﴾ ٌريِدَق ٍءْيَش ِلُك ىَلَع َوُهَو ىَتْوَمْلا ِىيُْحي َوُهَو ُِّيلَولا َوُه "اَف َءاَيِلْوَأ ِهِنوُد ْنَم اوَُذَّختا ْمَأ ﴿

 ةلالدلل ةيمستك ةثيدحلا ةيرئازجلا ةلودلا اpذّختا ،ايخيرï )ة(يمالسإلا ةيوهلا وأ دعبلا تاذ ةيالولا ةدرفم
 ةيميلقإلا ةعامجلا ةيالولا يأ ،فصولا اذ§ اهتساردلو ،ةيميلقإلا اpاعامج ييوتسم نم يناثلا ىوتسملا ىلع
 ينوناقلا راطإلا :لوألا بلطملا( ىلوأ ةوطخك اهمّظني يذلا ينوناقلا راطإلا نم قالطنالا متي ،ةيرئازجلا ةلودلل
 .)ةيالولل يلكيهلا ءانبلا :يناثلا بلطملا( ةينò ةوطخك ةيلكيهلا اهتبيكرت ةساردو ،)ةيالولل

 لوألا بلطملا
 ةيالولل ينوناقلا راطإلا

 يكيسالكلا ميسقتلا ىلع دمتعا يذلاو ،)ةيدلبلا يأ( ةفلاسلا ةدحولا لوانت يذلا حرطلا ةلكاش ىلع
 عّبتت متي ،pyramide des normes4 ـب فرعي يذلاو ،Hans Kelsen ّينوناقلا هسسؤمل يمرهلا جّردتلل
 راطإلا :لوألا عرفلا( ىمسألا نوناقلا نم اًءدب ،اpاجرد فالتخا ىلع ةيالول6 ةقّلعتملا ةينوناقلا صوصنلا
  .)يميظنتلا راطإلا :ثلاثلا عرفلا( ميظنتلاف ،)يعيرشتلا راطإلا :يناثلا عرفلا( عيرشتلا ىلإ ،)يروتسدلا

 
1- https://kenanaonline.com/users/Dr-mostafafahmy/posts/294285, page consultée le 07/11/2019. 

 ةينورتكلإ ةخسن ،1261 .ص ،2008 ماع رادصإ ،ةيمالسإلا مولعلل يسلبانلا ةعوسوم – ىنسحلا هللا ءامسأ ،يسلبانلا بتار دمحم -2
 .08/11/2019 :عقوملا ةرoز خيرwww.nabulsi.com، l :عقوملا ىلع
 .09 ةيآلا ،ىروشلا ةروس ،ميركلا نآرقلا -3

4- «  Dans la vision classique, enseignée dans les facultés de droit, les sources du droit sont 
hiérarchiquement organisées : on emprunte au juriste autrichien Hans Kelsen l’image qu’elles 
formeraient une sorte de pyramide, au sommet de laquelle on place la Constitution, puis les sources 
internationales, la loi et les règlements autonomes, les règlements d’application de la loi. D’autres 
sources ont une place et/ou une nature un peu particulière : la jurisprudence, les usages, ou encore la 
doctrine ».  
Muriel FABRE-MAGNAN, Introduction au droit, deuxième édition, PUF, Paris, 2014, p. 33. 
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 لوألا عرفلا
 يروتسدلا راطإلا

 نم اقالطنا ،ةينوناقلا ةناسرتلا لالخ نم ةيرئازجلا ةلودلا ةدارإل اهئارقتسا يف اهل جهنمك ةساردلا تذّختا
-le contexte historique et socio يسايسلاو يعامتجالا ،يخيراتلا اهقايس يف اهعضو ،روتسدلا

politique، قمعأ امهف رمثي كلذ ّن¨ اًداقتعا.  

 ةسارد دنع اهل قّرطتلا مت دقف ،رئازجلل ةيروتسدلا صوصنلا فلتخم تبحاص يتلا فورظلل ةبسنل6
 يف هصيخلت نكمي ام وهو ،ةيالولا عم صوصنلا هذه يطاعت ةيفيكل ةرشابم ّرمن اذل ،ةيدلبلل يروتسدلا راطإلا
 :1يلاوملا لودجلا

 2020 ليدعت 2016 ليدعت 1996 ليدعت 1989 ليدعت 1976 روتسد 1963 روتسد
 نم ةيروهمجلا نوكتت"
 ىلوتي ةيرادإ تاعومجم
 اهادم ديدحت نوناقلا
 .2"اهصاصتخاو

 
 .3"ةيالولاو ةيدلبلا يه ةلودلل ةيميلقإلا تاعامجلا"

 ةيلحملا تاعامجلا"
 ةيدلبلا يه ةلودلل
 .4"ةيالولاو

 :يرئازجلا روتسدلا نم ةيالولا عضوم صوصخب طاقنلا نم ةلمج نيودت نكمي هيلعو

 ةرقف يف اهركذ ىرج يتلا ةيدلبلا سكع ىلع ،دالبلل روتسد لّوأ يف قلطم لكشب ةيالولا بايغ ُظَحَالُي •
 ةيرادإ تاعومجم" ىّمسم تحت ةلودلل ةيميلقإ تاعامج دوجول تسّسأ يتلا ةداملا تاذ نم 5ةّلقتسم

collectivités administratives": 

« La République comprend des collectivités administratives dont l’étendue 
et les attributions sont fixées par la loi »6. 

 
 .)ة( بلاطلا دادعإ نم لودج -1
 .1963 ةنسل رئازجلا روتسد نم 09 ةداملا -2
 يروتسدلا ليدعتلا نم 16و 1996 يروتسدلا ليدعتلا نم 15 ،1989 يروتسدلا ليدعتلا نم 15 ،1976 روتسد نم 36 :داوملا -3

2016. 
 .2020 يروتسدلا ليدعتلا نم 17 ةداملا 4
  ."ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيبارتلا ةعومجملل اساسأ ةيدلبلا ربتعت"  :ىلع 1963 روتسد نم 02 ةرقفلا / 09 ةداملا صنت -5

6 L’article 09/01 de la Constitution algérienne de 1963.  
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 ةيالولل رشابملاو حيرصلا يّصنلا يروتسدلا ساسألا ْتَّدُع يتلا ةرابعلا تاذب ىمسألا نوناقلا ظفتحا نيح يف •
 "ُةيالولا" تقبس 1976 ةنس روتسد يف ،)4/6( تس عومجم نم تاّطحم عبرأ ىوتسم ىلع ،رئازجلا يف
 مت 2020 ءاتفتسا ليدعت يفو ،1"ةيدلبلاو ةيالولا يه ةلودلل ةيميلقإلا تاعامجلا" :بيترتلا يف "َةيدلبلا"
 .روتسدلا يف ةيالولا ةناكم رّوطت مدعو تابث ينعي ام ،"ةيلحملا"ـب "ةيميلقإلا" لادبتسا

 ةرقفب ةيالولا ْدِرْفُـي مل روتسدلا ّنأ اّيلج ظحالي ،ةيدعاقلا ةعامجلا عم امود ةنراقمل6و ،ىرخأ ةهج نم •
 لماعت مل يهف .ةلودلل ةيميلقإلا تاعامجلل سيسأتلا قايس يف ةيالولا ْتَرِكُذ ذإ ،ةيدلبلا عم ّمت امك ةصاخ
 .صنلا تاذ ىوتسم ىلع ةيدلبلا ا§ تيظح يتلا "ةصاخلا" ةلماعملا كلت

 دالبلل روتسد لّوأ ّصن نم ةيالولا تطقس اذامل :ةيلاتلا تالؤاستلا حرط نكمي طاقنلا هذه ءوض ىلع
 ةيالولل تباثلا روضحلا له ؟ةيدلبلا رارغ ىلع ا§ ةصاخ ةرقف نم ةيالولا دفتست مل اذامل ؟ةيدلبلا سكع ىلع
 يروتسدلا سسؤملا مامتها بايغ سكعي ا§ ّرم يتلا تاحالصإلا كلت لك مغر روتسدلا صن ىوتسم ىلع
 تاهّجوتو ىشامتي امب روتسدلا نم ةيدلبلا عضومل رمتسم روطت لباقم يف ؟ةيالول6 ةيرئازجلا ةلودلا هئارو نمو
 ؟ةيميلقإلا اpاعامج هاجت ةيرئازجلا ةلودلا ةفسلف يف ةيدلبلا نع ةيمهأ ّلقت ةيالولا ّنأ ينعي كلذ له ؟ةلودلا

 نع ءانب ،hypothèses ةيلاتلا تايضرفلا عضو نكمي ،تالؤاستلا هته نع ةباجإ داجيإل ةلواحمك
 :2ةحورطألا هذه ا§ مّدقتت يتلا ةصاخلا ةءارقلا

 لالقتسال6 دهعلا ةثيدحلا رئازجلا تارايخ نأشب "دّدرتلا" ىلإ عجار ،روتسد لّوأ ّصن نم ةيالولا طوقس -
 تادحولل عمزملا ميظنتلا هاجت ةيؤرلا حوضو مدعل ٌدّدرت ،ريبعتلا تàرا امك ةيرادإلا وأ ةيبارتلا اpاعومجم هاجت
 دامتعا مأ ،يسنرفلا لالتحالا لالخ امئاق ناك يذلا ميظنتلا ىلع ءاقبإلا نيب ،ةيتفلا ةلودلا رئازجلل ةيبارتلا
  .كلذل فلاخم رخآ ميظنت

 
 .1976 روتسد نم 36 ةداملا -1
 .ةشقانملاو ثحبلل حرطي امم "ةحورطألا"ـف ،أطخلا لمتحت امك باوصلا لمتحت ،ةصاخ ةءارقو تايضرف دّرجم ىقبت -2
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 ةيرامعتسالا اسنرف هتفّلخ يذلاو ،لالقتسالا دنع رئازجلا هتدهش يذلا يرادإلا ميظنتلا صيخلت نكمي
  :يلاتلا ططخملا يف

  1 

 روطتلا لالخ نم ناك ءاوس ،يروتسدلا صنلا ىوتسم ىلع ةيالولا نود ةيدلبلا ىلع رهاظلا زيكرتلا نأشب -
 ،اpاذ ةيلحملا ةدحول6 ةصاخلا ةلقتسملا ةرقفلا لالخ نم وأ ،روتسدلا ا§ ّرم يتلا تاطحملا لوط ىلع ظوحلملا
 ةيميلقإلا ةعامجلا موهفم راطإ يف طقف نكل ةيالولا قوفت ةّيمهأ ةيدلبلل يلوي يروتسدلا سسؤملا ّنأ لوقلا نكمي
 يرادإ زاهجك ةيالولا نوكت نأ نكمي راطإلا اذه جراخ يأ ،ةيميلقإلا ةيرادإلا ةيزكرماللا دّسجت يتلا ةلودلل
 زربت يتلا ةدحولا يه ةيالولا مامأ ةيدلبلا نكل ،ةلودلا ىوتسم ىلع ريثكب لقثأ اهرودو ،ةيدلبلا نم ةيمهأ رثكأ
 رهظي كلذ ةيقدص ىدمو ،ةريخألا هذ§ ةيانعلا ىدمو ،2ةيميلقإلا ةيرادإلا ةيزكرماللا نم لكك ةلودلا فقوم
 une entité purement ةصلاخ ةيزكرمال ةدحو ربتعت يتلا ،ةيدلبل6 ةيانعلا ىدم لالخ نم

 
 :يلاتلا عجرملا يف درو ام ءوض ىلع )ة( بلاطلا دادعإ نم يحيضوت ططخم -1

Lakhdar BENAZZI, «  Décentralisation et dépersonnalisation  : une antinomie qui hypothèque 
l’évolution des collectivités locales en Algérie », Annuaire des collectivités locales, Tome 2, CNRS-
GRAL, Paris, 1982, p.146. 
2- Une collectivité territoriale est un élément de l’administration décentralisée au sens d’une 
décentralisation qui peut se définir –sur le plan juridique- comme : «la reconnaissance, à côté de l’État, 
de personnes publiques dotées de la personnalité morale chargées de compétences administratives. Ces 
personnes disposent alors d’une relative liberté, c’est-à-dire d’une autonomie de décision et de gestion. 
La décentralisation présuppose aussi l’existence d’affaires séparées de celles de l’État et de moyens 
suffisants, d’organes distincts de l’État, les unes et les autres pouvant correspondre à la notion de libre 
administration ».  
Michel VERPEAUX, Les collectivités territoriales, 05e édition, Dalloz, France, 2015, p. 02, 03.   

15 
départemen
ts * prefets

90 arrondissements * sous-
prefets

1531 communes * maires
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décentralisée مدع موهفم كلذ بناج ىلإ دّسجت يتلا ،ةيالول6 ةنراقم ّحقلا يزكرماللا دعبلا دّسجتو 
 .la déconcentration administrative la notion de1 يرادإلا زيكرتلا

 ًأدبمو لب �رورض ارمأ ىحضأ ،ريتاسدلا ىوتسم ىلع ةيميلقإلا ةيرادإلا ةيزكرمالل6 مامتهالا زاربإ ّنإ

 ّدعيو ،هدّسجتو همرتحت نأ ّالإ ةثيدحلا لودلل سيل L’État de droit2 نوناقلا ةلود تازكترم نم ايساسأ

 ةيطارقميدلا ةانق ربع ،3ملاعلا نادلب يف نوناقلا ةلود سيركت ىدم مييقت ا§ متي يتلا تارشؤملا نم ادحاو
 ىلع لمعلاو ةيزكرمالل يلعفو يقيقح دوجو نود يّلحملا ىوتسملا ىلع اهنع ثيدحلا نكمي ال يتلا ،ةيكراشتلا
  .اهزيزعت

 ةيلود ةمظنم نع �4ونس ردصي ريرقت لكش يف جّوتت ،تارشؤملا نم ةلمج ىلع ةينبملا هذه مييقتلا ةيلمع
 :ملاعلا يف نوناقلا ةلود زيزعت سيئرلا اهفده ،World Justice Project (WJP) ىعدت

“The World Justice Project (WJP) is an independent, multidisciplinary 
organization working to advance the rule of law worldwide”.5 

 لاحلا يقبو ،ةلودلل ةيميلقإلا ةعامجلا اّ¥¨ حيرصتلاو اهتيمست يف رصحنا ةيالولل يروتسدلا راطإلا ّنإ
  .رئازجلا اpدهش يتلا ةيروتسدلا تاحالصإلا لك مغر هيلع وه ام ىلع

 راطإلا ىوتسم ىلع اهنعو اهيف ثحابلا أمظ ِوتري مل يتلا ،ةيالولا ةيهام ةسارد راطإ يفو كلذل ةّمتت
 .يعيرشتلا راطإلا ةساردل لاقتنالا متي ،يروتسدلا

 
  .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم ىلوألا ةداملا نم 02 ةرقفلا -1

2- État de droit : « expression, traduite de l’allemand Rechtsstaat, employée pour caractériser un État 
dont l’ensemble des autorités politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant 
effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de 
garanties procédurales et de libertés fondamentales ».  Serge GUINCHARD et autres, op.cit., p. 377. 
3- «  Parmi les nombreux facteurs à examiner pour tenter d’obtenir un classement, ou pour 
«comprendre» les évolutions de l’État contemporain décrites précédemment, citons-en trois qui 
semblent plus importants: le régime politique, la structure économique et l’articulation territoriale ».  
Antonio SPADARO, « Les évolutions contemporaines de l’État de droit », Civitas Europa, vol 37, 
no 2, France, 2016, p. 95-120. 
4- WJP's original research and data is grounded in the World Justice Project Rule of Law Index. The 
Index measures how the rule of law is experienced and perceived by the general public worldwide based 
on more than 120,000 household and 3,800 expert surveys. It is the world’s leading source for original, 
independent data on the rule of law. https://worldjusticeproject.org, page consultée le 16/11/2019. 
5- https://worldjusticeproject.org, page consultée le 16/11/2019. 
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 يناثلا عرفلا
 يعيرشتلا راطإلا

 هنع ريبعتلا نكمي ةيالول6 ةصاخلا عيرشتلا ةبترمب ةينوناقلا صوصنلا موهفمب ةيالولل يعيرشتلا راطإلا ّنإ
 :يلاتلا نايبل6

   1 

 اpءارق ىلع لمعن ،مويلا ةياغ ىلإ رئازجلا لالقتسا ذنم ا§ ةصاخ نيناوق )03( ثالث ةيالولا تدهش ذإ
 .لكك ةلودلل يرادإلا ميظنتلا ىوتسم ىلع اهتناكم هنمو ،اهتيهام عّبتت دصق

 ةيالولا نوناق نمضتي 38-69 مقر رمأ :الوأ
 ،"ةيالولا قاثيم" رودصب َقِبُس دق ناك ،ةلقتسملا رئازجلا خيرï يف ةيالول6 صاخ يعيرشت صن لّوأ ّنإ

 :4ةيلاتلا نيوانعلا ىلع اعّزوم 3قاثيملا ىوتحم ءاجو ،2ةيمسرلا ةديرجلا نم ددعلا تاذ امهّنمضت نكل

 .ةمدقملا -
 .ةيخيراتلا ةهجولا -
 .اهفادهأو ةيساسألا ئدابملا -

 
 .ةيالولa ةصاخلا ةيساسألا ةينوناقلا صوصنلا حّضوي ؛)ة( بلاطلا دادعإ نم ينايب مسر -1
 .520.ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج -2
 ام" ديفي نوناقلا لاجم يفو ،نّقيتو ةقثلa ذخأ ،امكحم راص ،تبث ،يوق :اهزربأ ،يناعم ةّدع لمحي يذلا ،"َقُثَو" لعفلا نم ةغل قاثيملا -3
 : عقوملا ةرoز خيرhttps://www.almaany.com، l ."كرتشم لمع لجأ نم فلأتت ةطبار نوكيل ،ايمسر هيلع فلاحتي وأ دهاعتي

 :يلاتلا فيرعتلا هنأشب درو دقف احالطصا اّمأ .16/11/2019
« Charte : Acte de l’ancien droit accordait un titre ou un privilège. En droit anglais, acte fondamental 
intéressant surtout les libertés publiques, concédé par le roi sous la pression armée de barons, du clergé, 
du peuple de Londres (Grand Charte de 1215). En droit français, actes constitutionnels de la 
Restauration (1814) et de la monarchie de Juillet (1830) ».  
Serge GUINCHARD et autres, op.cit., p. 148.  

 .520-510 .ص .ص ،1969 ويام 32 ،44 ددع ر .ج -4

 (قر &مأ
69-38

01
 (قر ن&ناق

90-09
02

 (قر ن&ناق
12-07

03
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 .ةيالولا -

 طاقنلا يف ةيالولا ةيهام ىلع ديلا عضو ىلإ دوقي ام صيخلت نكمي ةيالولا قاثيم ّصن ىلإ عوجّرل6و
 :ةيلاتلا

 يسنرفلا لالتحال6 ةلص يذ لك عم ةعيطقلا راطإ يف يتDépartement " èةلامعلا" نع ءانغتسالا •
 اهحلاصم ةمدخو ةيرامعتسالا اسنرف ذوفن طسبل ةادأ ّالإ يه ام ةلامعلا ّنأ رابتعا ىلع ،هرòآ ةلازإ ىلع لمعلاو
 ةادغو" :ًةحارص هنع ريبعتلا مت ام وهو ،اهنم صّلختلا يقطنملا نم هيلعو ،يرئازجلا بعشلا باسح ىلع ىتح
 ميماصتو سسأ ىلع ةمئاق لكاي§ ىضترن نأ انناكمì نكي مل ،انيلإ ةدايسلا تداع دقو ،لالقتسالا
 ."ةيرامعتسا

 حلاصملا طبض نأشل ةمئاق نكت مل ،ةيرامعتسالا ةرادإلا ءانثأ ،©دالب يف ةيلامعلا ةفيظولاف" :كلذكو
 .1"يرامعتسالا ماظنلا معدل ةلئآلا ةيلكلا اهلغاشمل ارظن ،بعشلا ةمدخ نيمàو

 تتبثأ "ةيالولا" ّنأ يأ ،ريرحتلا ةروث لالخ هلكأ ىتأ ميسقتلا اذه نوك ،ت�الو ىلع ميظنتلا جاهتنا مت •
 يتلا ،ةيالولا يه يركسعو يسايس دحاو نآ يف وه يذلا لمعلا اذه ةادأ نإ" :"ةمألا" ةمدخ يف اهحاجن
 حور نم اpوق دمتست يتلاو ،يلحملا ديعصلا ىلعو رفاو هجوب ةمألا فادهأل ةلاعفلا ةمدخلا يدؤت تناك
  .2"اهدوست تناك يتلا ةيطارقميدلا

 ىلع متي يذلا ءاضفلا يهو ،ةيزكرملا تاطلسلاو ةيدلبلا نيب طيسولا يه ةيرئازجلا ةلودلل ةبسنل6 ةيالولا •
 ،ةيدلبلاو ةمألا نيب لاصتالا روحم يه يتلا ةعامجلا" :ةينطولا تابّلطتملاو ةيلحملا حلاصملا نيب قيسنتلا هاوتسم
 .3"ةيالولا ادعاصف نآلا نم ىعدت تحبصأ يتلاو ةلامعلا يهو الأ

 ةيدلبلاو ةمألا نيب ةطيسولا ىرخألا ةعامجلا ميظنتو لمعلا اذه ةعباتمل نذإ ناح دق تقولاف" :كلذكو
  .4"ةيالولا يه يتلاو

 
 .511 .ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا قاثيم -1
 .511 .ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا قاثيم -2
 .510 .ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا قاثيم -3
 .512 .ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا قاثيم -4
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 تاذ ةيميلقإلا ةرئادلاو يدلبلا قاطنلا زواجتت ةيلحملا تايضتقملل هاجتالا ةطقن ةيالولا ربتعت" :كلذك
 حلاصملل قيسنتلاو ءاقتلالا ناكم ربتعت يهف ،كلذ لضفبو ،ةيدلبلا ةيداصتقالا تاطاشنلل ةبسنل6 زايتمالا
  .1"ةينطولا ةيمتحلا تامزلتسملاو ةيلحملا

 زه7ا ،ةيالولل ديدجلا ميظنتلا نإ" :نطولا عوبر فلتخم يف نيدجاوتملا نينطاوملا ةلزع رسكل ةادأ ةيالولا •
 وحن ةهجوملاو ةيمويلا اهلكاشم لح وحنو ةمورحملا ©ريهامجل يرادإلا لازعنالا ةبراحم وحن ةهجوم ةديدج لكاي§
 .2"انبعشل يعامتجالاو يفاقثلاو يداصتقالاو يسايسلا ءاقترالا

 ىلإ فدp ال ةيزكرماللا هذه نكلو" :ايسايس ةيالولا ةيلالقتسا مدعو ةيرئازجلا ةلودلا ةدحو ىلع ديكأتلا •
 ةينقت ةليسو الإ ةيزكرماللا هذه امو ،ةدحوم ةلود يه انتلود نأل ،ةيالولل يتاذ لالقتسا يأ ءاطعإ نم ريبعتلا

 .3"ةيروثلا ةطلسلا يف ةيبعشلا ريهامجلاو ةيالولل ةيلعفلا ةكراشملا ءامنإل

 ةزئاح ةرئادو ةيزكرمال ةعامج يه ةيالولا" :ةيالولل افيرعت هحنمو قاثيملا فرط نم لّخدتلا مت ريخألا يفو •
 اهل ،اهقيقحتو ا¥اكس حماطم ىلع ربعتو ،لماكلا هجولا ىلع اهرودب موقت ةلودلل ةعرفتملا تاطلسلا ىلع
  .4"ةلاعف ةيذيفنت ةئيهو يبعش سلجم يأ ،ا§ ةصاخ تائيه

 نمضت يذلا ،ةيالولا قاثيم لضفب ،ةيرئازجلا ةلودلل ةبسنل6 ةيالولا ةيهام صخي اميف حضّتت ةيؤرلا تأدب
 .ةيميلقإلا ةعامجلا هتهل يروتسدلا راطإلا هطقسأ ام

 ةريخألا هذ§ فيرعتلل الصف ،ةيالول6 قّلعتم يعيرشت صن لّوأ هفصوب 38-69 مقر رمألا صّصخ دقو
 ةيمومع ةعامج يه ةيالولا" :يلي امب تّلهتسا ،داوم )03( ثالث نّمضت ،"ةيالولا فيرعت :لوألا لصفلا"
 يهو ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس تاصاصتخا اهلو .يلام لالقتساو ةيونعم ةيصخش تاذ ةيميلقأ
  .5"ةلودلل ةيرادإ ةقطنم اضيأ نوكت

 
 .512 .ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا قاثيم -1
 .513 .ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا قاثيم -2
 .513 .ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا قاثيم -3
 .513 .ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا قاثيم -4
  .ةيالولا نوناق نمضتي ،1969 ويام 23 يف خرؤم ،38-69 مقر رمألا نم ىلوألا ةداملا -5
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 :يلي امك ةيالولا فيرعت درو ةيسنرفلا ةغلل6 هتخسن يفو

«  La wilaya est une collectivité publique territoriale, dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. 
Elle a des attributions politiques, économiques, sociales et culturelles. 
Elle constitue également une circonscription administrative de l’État »1.  

 ةقدو حوضو رثكأ ةيسنرفلا هتخسن تناك ،اهل نوناق لّوأ فرط نم مّدقملا ةيالولل يعيرشتلا فيرعتلا ّنإ
 يهو" ةرابع دروأ امدنع كلذو ،ينوناقلا عباطلا تاذ ميهافملاو تاحلطصملا ىوتسم ىلع ،ةيبرعلا ىرخألا نم
  ."ةلودلل ةيرادإ ةقطنم اضيأ نوكت

 مدع نع ريبعتلا هب داري صلاخ ينوناق موهفم وه دصقلا نكل ،يداع ريبعت دّرجم ةرابعلا هذه ودبت دق
 ىلع ةلالدلل "territoriale ةيميلقإ" فصو لمعتسا انه عّرشملاف ،déconcentration يرادإلا زيكرتلا
 زيكرتلا مدع كلذك دّسجت ةيالولا ّنأ ىلع ةلالدلل "ةلودلل ةيرادإ ةقطنم" لمعتساو ،ةيزكرماللا دّسجت ةيالولا ّنأ
 .يرادإلا

 ينوناق موهفمك ،يبرعلا يرادإلا نوناقلا هقف يف ةجئار ريغ "ةلودلل ةيرادإ ةقطنم" ةرابع دعت فسألل
 ناونعب ةيسنرفلا ت6اتكلا يف دراو وه ام سكع ،يرادإلا زيكرتلا مدع نع ّربعيو هتاذب مئاق

«circonscription administrative de l’État»، يرئازجلا عّرشملا اهمدختسا يتلاو. 

 :يلي ام ،38-69 مقر رمألا اهفّظو يتلا ةرابعلا هذه فيرعت يف درو اممو

« Circonscription administrative : découpage territoriale de l’État qui n’a 
pas, en tant que tel, la personnalité juridique et sert en principe de cadre à 
l’organisation des services déconcentrés des administrations de l’État »2. 

 مدعو ةيزكرماللا سيركت نيب عمجي ءاعو يه ،اهل يعيرشت صن لوأ ءوض ىلعو ةيالولا ّنإف ،هيلعو
  .نييرادإلا زيكرتلا

  ؟رئازجلل يرادإلا ميظنتلا ىوتسم ىلع اهتيهام لوح ةيالولل يناثلا يعيرشتلا صنلا هلمحي دق يذلا امف

 
1- Article 1 er de l’Ordonnance n° 69-38, portant code de la wilaya. 
2- Agathe VAN LANG et autres, op.cit., p. 73. 
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 ةيالولX قلعتي 09-90 مقر نوناق :اين>
 ةيميلقإ ةيمومع ةعامج يه ةيالولا" :يلي ام ا§ صاخلا يناثلا صنلا لبق نم ةيالولا فيرعت صوصخب درو

 .1"نوناقب ةيالولا أشنت .ةلودلل ةيرادإ ةعطاقم لكشتو .يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشل6 عتمتت

 ىوتسملا ىلع ةيرئازجلا ةلودلل ةبسنل6 ةيالولا ةيهام صوصخب ديدجلا دري مل ،قباسلا صنلا عم ةنراقمل6
 سفن يف ةزكرمم ريغ ةدحوو ةيزكرمال ةهج ةيالولا نوكل يمارلا ىنعملا تاذ ىلع عّرشملا ظفاح دقف ،يعوضوملا
 يلكشلا ىوتسملا ىلع طقف ،une entité décentralisée et déconcentrée à la fois تقولا
 la circonscription administrative دصقي نيتلاحلا يفو ،"ةعطاقم" ةملكب "ةقطنم" ةدرفم لدبتسا

de l’État. 
  ؟ةريخألا ةطحملا ىوتسم ىلع كلذ نم عّرشملا فقوم لاح نع اذامف

 ةيالولX قلعتي 07-12 مقر نوناق :اثل>
 تحت لّوأ لصفب هنومضم حتتفا امنإو ،ةيالولل افيرعت 07-12 مقر نوناقلا عضي مل هيقباس سكع ىلع

 رخآ لصف يف 3"يسيئرلا رقملاو ميلقإلا مسالا" ىلع ىقبأ هنوك فيرعتلا لحم لحت ،2"ةماع ماكحأ" ناونع
 .نيقباسلا نيصنلا يف ةرشابم فيرعتلا يلت تناك يتلا يهو ،لقتسم

 عتمتتو .ةلودلل ةيميلقإلا ةعامجلا يه ةيالولا" :يلي امك ةماعلا ماكحألا هذه نم ىلوألا ةداملا تدرو
 ةفصلا هذ§ لكشتو ةلودلل ةزكرمملا ريغ ةيرادإلا ةرئادلا اضيأ يهو .ةلقتسملا ةيلاملا ةمذلاو ةيونعملا ةيصخشل6
 ةلودلا عم مهاستو .ةلودلاو ةيميلقإلا تاعامجلا نيب ةيرواشتلاو ةينماضتلا ةيمومعلا تاسايسلا ذيفنتل ءاضف

 راطإلا نيسحتو ةيقرتو ةيامح اذكو ةئيبلا ةيامحو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو ميلقإلا ةئيpو ةرادإ يف
 بعشل6 وه اهراعش .نوناقلا بجومب اهل ةلوخملا صاصتخالا تالاجم لك يف لّخدتتو .نينطاوملل يشيعملا
 .4"نوناقلا بجومب ثدحتو .بعشللو

 
 .504.ص ،1990 ليربأ 11 ،15 ددع ر.ج ،ةيالولa قلعتي ،1990 ليربأ 7 يف خرؤم ،09-90 مقر نوناق نم ىلوألا ةداملا -1
 ،2012 رياربف 29 ،12 ددع ر.ج ،ةيالولa قلعتي ،2012 رياربف 21 يف خرؤم ،07-12 مقر نوناق 08 ةداملا ىلإ ىلوألا ةداملا نم -2

 .5.ص
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 11 ةداملا ىلإ 09 ةداملا نم -3
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم ىلوألا ةداملا -4
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 :ةيلاتلا طاقنلا نيودت نكمي ،ةيالولا ةيهام اهئوض ىلع سردن يتلا ،ةداملا هذه صن لوح

 عبس ىلإ ةداملا تارقف ددع لصوو ،هْيقباس نم ليصفت رثكأ ةريخألا ةطحملا نوناق يف ةيالولا فيرعت ءاج •
 .تارقف )07(

 لالخ نم ،ةيالولا ا§ ىظحت يتلا ةيجاودزالا ىلع عّرشملا ظفاح ،ىنعملا ةيح© نمو يعوضوملا ىوتسملا ىلع •
 .يرادإلا زيكرتلا مدعو ةيزكرماللا نيب عمجلا

 جراخ كلذ رّركو ،"ةلودلل ةزكرمملا ريغ" ةرابع ًةحارص هداريì احوضو رثكأ ناك هّنأ ةرملا هذه ديدجلا
 نم كلذ نع ّرجني امو ،ةزكرمم ريغو ةيزكرمال ةعامج ةيالولا ّنأ يأ ،كلذ ىلع دّكؤيو زّكري هّنأكو ،ةداملا تاذ
 :ةينوناق رòآ

 .1"... ىلع ،ةيزكرماللا ةيميلقإلا ةعامجلا اهتفصب ةيالولا رفوتت" :درو ةيزكرماللا ةفصب -

 ةزكرمملا ريغ لامعأل6 ،ةيرادإلا ةرئادلا اهتفصب ةيالولا فلكت" :درو يرادإلا زيكرتلا مدع ةفصب -
 .2"ةلودلل

 ةعامجلا" ريبعتب يفتكي لبق يذ نم ناك ذإ ،3ةحارص "ةيزكرماللا" حلطصم عّرشملا لمعتسي ةّرم لّوأل •
 ."ةيميلقإلا

 تاسايسلا ذيفنتل ًءاضف ةيالولا لعجي كلذ ّن¨ ،يرادإلا زيكرتلا مدع ةفص نع بّترتي ام يف عّرشملا لّصف •
 ةفسلفلا تاذ يف ءاقبلا ينعي ام ،ةلودلا يف لثمملا يزكرملا ىوتسملاو يميلقإلا ىوتسملا نيب ةكرتشملا ةيمومعلا
 يدعاقلا يميلقإلا نييوتسملا نيب ةطيسو ةهج ةريخألا هذه ربتعا امنيح ،4ةيالولا قاثيم اقباس ا§ حّرص يتلا
 .يزكرملاو

 :ةيلاتلا تالا67 قلعت اميف ةلودلا عم "مهاسملا" فصو ةيالولا حنم مت •

  .ميلقإلا ةئيpو ةرادإ -

 
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 03 ةداملا -1
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 04 ةداملا -2
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 03 ةداملا -3
 .512 .ص ،1969 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا قاثيم -4
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 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ،ةيداصتقالا ةيمنتلا -

 .ةئيبلا ةيامح -

 .نينطاوملل يشيعملا راطإلا نيسحتو ةيقرتو ةيامح -

 تاصاصتخالا نم هّنأ ىلع هتءارق نكمي ،ةيالولا فيرعتب اهقصلو ،ديدحتل6 تالا7ا هذه ىلع زيكرتلا
 .ا§ فيرعتلا دنع ،ةيالولا ةيهامب اهقصل مت كلذل ،اهريغب ةنراقم ةيمهأ رثكألاو ةيالولل ةليصألا

 ةيالولا ةيهامب قّلعت اميف ،ريثكل6 نيتفلاسلا نيتطحملا نع فلتخت مل ةريخألا ةطحملا ّنأ ُظَحالُي قبس امم
 ،)2012 ةنس يأ( نوناقلا رودص اهيف مت يتلا ةينمزلا ةلحرملا تابّلطتم ةبكاوم عم ،هتيبلت اهنم رظتني يذلا امو
 ."ةئيبلا ةيامح" ىلع زيكرتلا ديدحتلا هجو ىلع دصقي

 ةيرئازجلا ةلودلل ةبسنل6 ةيالولا ّنأ لوقلا نكمي ،ةيلاتتملاو ةفلتخملا هتاطحمب يعيرشتلا راطإلا ىوتسم ىلع
 يزكرملا ىوتسملاو ،ةيدلبلا هلّثمت يذلا يدعاقلا ىوتسملا نيب طيسولا رود بعل اهنم ةياغلا ،ةيميلقإ ةعامج يه
 .نييوتسملا نيب قيسنتلل ًءاضف اهلعجي يذلا رمألا .ةلودلا يف لّثمملا

 يتلا صوصنلا هب تتأ ام راطإ يف ديدحتلاو ةيصوصخلا نم اعون ةيميظنتلا صوصنلا تلمح لهف
  ؟ةيعيرشت مأ تناك ةيروتسد ،اهومست

 ثلاثلا عرفلا
 يميظنتلا راطإلا

 ةيدلبلا تلمش اهضرع قباسلا 1981 ةنس ضعبلا اهضعب عم تاميظنتلا نم ةعومجم رودص ةرهاظ ّنإ
  .اًعم ةيالولاو

 ةصاخلا ةيميظنتلا صوصنلا مجح نيب يسكع بسانت ةقالع دوجو ضرتفي يذلا حرطل6 قّلعتي اميف اّمأ
 هنمو ،ةيزكرملا ةطلسلا لّخدت نم ديزملا ينعي تاميظنتلا ددع ةد�ز ّنأ ثيح ،اهتيلالقتساو ةيميلقإلا ةدحول6
 فصوي ام دوجو مدعو كلذ ةيقطنمب لوقلا نكمي ةيالولل ةبسنل6 ؛ةّينعملا ةيميلقإلا ةعامجلا ةيلالقتسا نم ّدحلا
 اذه ،يرادإلا زيكرتلا مدعو ةيزكرماللا نيب عمجت ةيالولا تمادام ،ةيدلبل6 ًةنراقم ،ام ٍّدح ىلإ "يبلسلا" هجول6
 رمألاف ،ةيميظنت صوصن عضو كلذ نمو ،ةزكرمملا ريغ ةدحولا هذه يف ةيزكرملا تاهجلا لّخدت مّتحي ريخألا
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 مدعب لوقلا دّرجم يهيدبلا نمف ،امومع ةيالولا ةيلالقتسا نم صقتنا نإو ىتح ةيحص ةرهاظ وه يأ يعيبط
 .ةيزكرملا ةهجلا لّخدت ةرورضل6 ينعي يرادإلا زيكرتلا

 ةيغب هجولو ّمت ٌراطإ ،ّلكك ينوناقلا راطإلا ةمتاخ ّدعي يذلا ،ةيالولل يميظنتلا راطإلا نع اذه ناك
 ّلحم اهرود ةساردل قالطنا ةطقن ّدعي يذلا رمألا ،ةيرئازجلا ةلودلل ةبسنل6 اهتناكمو ةيالولا ةيهام ديدحت
 اهءادأ لفكت يتلا ةيالولا ةبيكرت ةسارد متت ةياغلا تاذلو ،اقحال رودلا اذه مييقت ةيلمع مدخي يذلاو ،ثحبلا
 .اهرودل

 يناثلا بلطملا
 ةيالولل يلكيهلا ءانبلا

 اهل حمست ا§ يتلا ،ةيالولل ةلّكشملا ةزهجألا لك هب دصقي ةساردلا موهفم يف ةيالولل يلكيهلا ءانبلا
 ظفح لاجم يف ةيالولا لّخدت ثحب راطإ يف �رورض ارمأ ّدعي بيكرتلا اذه ةساردو ،1اهلامعأ فلتخم ةرشابمب
 :يلي اميف ةساردلا حرط نع قثبنملا ةيالولل يلكيهلا ءانبلا نع ريبعتلا نكميو .ماعلا ماظنلا

 

 :ةيلاتلا نيوانعلا هحيضوت ىلع لمعت ام وهو

 لوألا عرفلا
 ةيالولا تائيه

 تاذ وهو ،)اينò( يلاولاو )الوأ( يئالولا يبعشلا سل7ا امه نيتنثا نيتئيه ةيالولل ّنأ ةحارص عّرشملا ّرقأ
 .2لوعفملا يراسلا ةيالولا نوناق صن هدمتعا يذلا بيترتلا

 
 فيظوت مت ؛ةقد رثكأ اهّيأ نعو ،اهريغ وأ راودأ ،فئاظو ،تاطلس ،تايحالص ،ماهم :تاحلطصملa قّلعت اميف تارايخلا دّدعت مامأ -1
 بسح ،ةزكرمم ريغ ةدحوو ةيزكرمال ةدحوك ،نيتنثالا اهيتفصب ةيالولا لّخدت دنع عّرشملا همدختسا يذلا حلطصملا تاذ وهو ،"لامعأ" حلطصم
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 4و 3 نيتداملا صن
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 02 ةداملا -2

                     ة%رادإلا تاعYاق/لا + ة+ئال:لا ةرادإلا + ةUال:لا تا,+ه = ةUال:لل يلS+هلا ءاP*لا

 )Bقف تا<ال5لا =ع/ب صاخ(           )يلا5لا + يئال5لا ي/ع-لا 'ل+*لا(    
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 يئالولا يبعشلا سل^ا :الوأ
 :"ةيالولا يف ةلوادملا ةئيه" ماعلا عارتقالا قيرط نع بختنملا يئالولا يبعشلا سل7ا ةيالولا نوناق ربتعا

 « Elle est l’organe délibérant de la wilaya »1 . 

 ءالؤهلو ةرï ءالؤهل اهّريصف مهنيب اهفّرص ىنعمب سانلا نيب م�ألا هللا لواد لاقي ،َلَواَد نم ًةغل ةلوادملاو
ïيلي امك ً©وناق فّرعتو ،شاقنلا يف لوادتلا ينعت ةلوادملاف هيلعو .2ىرخأ ةر: 

« Délibération : terme ambigu qui a au moins deux sens différents, le plus 
souvent, mêlés :  

- Fait pour un organe collégial de discuter (délibérer) d’une question 
avant de prendre une décision ; 

- Résultat de la discussion, décision prise par l’organe, le terme décision 
devant être pris ici dans son sens général et non comme synonyme de 
décision exécutoire »3.  

 :ريثكل6 هقباس نع فلتخي مل يذلاو ،يلاتلا فيرعتلا رخآ عجرم يف دروو

« Ce terme est spécialement employé pour désigner les décisions prises par 
les assemblées des collectivités territoriales. Il est à double sens ; 

- Examen et discussion d’une affaire par un organe collectif avant qu’il 
prenne une décision. 

- Résultat de cette discussion : la décision prise »4. 

 ،)02( نينثا نيينعم لمحت ،يرادإلا نوناقلا لاجم يف تالوادملا ّنإف نيقباسلا نيفيرعتلا نع ًءانب ،هيلعو
 ،ةشقانملا كلت هيلإ تضفأ ام يف لّثمتي يناثلاو ،ّيعامج زاهج فرط نم ام عوضوم ةشقانم ةيلمع ديفي لّوألا
 .ذخّتملا رارقلا يأ

 
1- L’article 12/2 de la loi n° 12-07 relative à la wilaya.  

 .431 .ص ،يبرعلا دجنملا سوماق -2
3- Agathe VANLANG et autres, op.cit., p. 161. 
4- Serge GUINCHARD et autres, 2012, op.cit., p. 287, 288. 
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 يوضعلا نوناقلا اهدروأ يتلا ماكحألا يف يدلبلا يبعشلا سل7ا عم يئالولا يبعشلا سل7ا كرتشي
 نيب فالتخالا هجوأ صنلا تاذ رصح نيح يف ،1"ةكرتشم ماكحأ" ناونع تحت ت6اختنالا ماظنب قّلعتملا
 ريغ تالاحلا يف ةيناثلاو ،ءاضعألا ددع يف ىلوألا تلّثمت ،طقف نيتطقن يف يئالولاو يدلبلا نييبعشلا نيسل7ا
 ،ةهج نم 2"ةيدلبلا ةيبعشلا سلا7ا ءاضعأ باختن6 ةقلعتملا ماكحألا" ناونع تحت كلذو ،باختنالل ةلباقلا
 .ىرخأ ةهج نم 3"ةيئالولا ةيبعشلا سلا7ا ءاضعأ باختن6 ةصاخلا ماكحألا"و

 متي ،هتسارد قباسلا يدلبلا رخآلا عم ةكرتشم يئالولا يبعشلا سل67 ةقّلعتملا ماكحألا ّلج ّنأ امب
 :5يلاتلا لودجلا يف اهصّخلن يتلا ،4ءاضعألا ددع يف ةلّثمملا فالتخالا يتطقن ىدحإ لوانتب ءافتكالا

 يئالولا يبعشلا سل=ا ءاضعأ ددع ةمسنلE ةيالولا ناكس ددع
 وضع 35 250.000 نم لقأ
 وضع 39 650.000و 250.000 نيب
 وضع 43 950.000و 650.001 نيب
 وضع 47 1.150.000و 950.001 نيب
 وضع 51 1.250.000و 1.150.001 نيب
 وضع 55 1.250.000 قوفي

 اريبك اددع هربتعن ام وهو ،وضع 55و 35 نيب حوارتي يئالولا يبعشلا سل7ا ءاضعأ ددع ّنأ ظحالملا
 .ةيالولل ةلوادملا ةئيه ءادأ ةيلعاف ىلع ددعلا اذه رثأ لوح لؤاستلا حرطي يذلا رمألا ،ايبسن

  .6قيقحتلا ناجل ىلإ ةفاضإ ،ةصاخلا اهنمو ،ةمئادلا اهنم ناجل يف ءاضعألا ءالؤه مظتني نأ نكمي

 
  .ممتملاو لّدعملا ،تaاختنالا ماظنب قّلعتملا 10-16 مقر يوضعلا نوناقلا نم 79 ىلإ 65 نم داوملا -1
 .ممتملاو لّدعملا ،تaاختنالا ماظنب قّلعتملا 10-16 مقر يوضعلا نوناقلا نم 81و 80 نlداملا -2
   .ممتملاو لّدعملا ،تaاختنالا ماظنب قّلعتملا 10-16 مقر يوضعلا نوناقلا نم 83و 82 نlداملا -3
 يبعشلا سل±ا ةليكشت نايبب عجارملا فلتخم ّجعت ذإ ،اÝالاكشإ ةجلاعم يف مهاسيو طقف اهمدخي ام ضرع ىلع ةساردلا هذه ترصتقا -4
 :رارغ ىلع ،يئالولا

 .206-196 .ص.ص ،2012 ،رئازجلا ،روسج راد ،ةيالولا نوناق حرش ،فايضوب رامع -
 .79-55 .ص.ص ،2014 ،ةبانع ،مولعلا راد ،يرئازجلا يرادإلا نوناقلا يف ةيالولا ،يلعب ريغصلا دمحم -

   .ممتملاو لّدعملا ،تaاختنالا ماظنب قّلعتملا 10-16 مقر يوضعلا نوناقلا نم 82 ةداملا ءوض ىلع )ة( بلاطلا دادعإ نم لودج -5
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 37 ىلإ 33 نم داوملا -6
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 :لاكشأ ةدع ذختت 1"تارود" يف يئالولا يبعشلا سل7ا عمتجي

 .ربمسيدو ربمتبس ،وينوي ،سرام لالخ رثكألا ىلع موي 15 ةدمل :"ةيداع تارود" -

 .هسيئر وأ ينعملا سل7ا ءاضعأ )1/3( ثلث ،يلاولا نم بلط ىلع ءانب نوكت :"ةيداع ريغ تارود" -

 ىفتكاو ،فصو يأ نوناقلا صن اهيلع قلطي مل ذإ ،"ةيرابجإلا ةيئانثتسالا" ـب اهفصو نكمي تارود -
 .ةيجولونكت وأ ةيعيبط ةثراك دوجو لاح يف نوناقلا ةوقب سل7ا عامتج6 حيرصتل6

 جردني ام لك لوح مهنيب اميف لوادتل6 يئالولا يبعشلا سل7ا ءاضعأ موقي تاعامتجالا هذه لالخ
 توص حيجرت عم ،روضحلل طقف ةطيسبلا ةيبلغألا بسح مpالوادم جّوتت نأ ىلع ،سل7ا صاصتخا نمض
 .2تاوصألا يواست لاح يف سل7ا سيئر

 ةيجولونكتلاو ةيعيبطلا ثراوكلا يتلاح يف ًءانثتسا ةقلغم نوكتو ،ةينلعلا أدبم سل7ا تارود مكحيو
  .3طقف نيبختنملل ةيبيدأتلا تالاحلا ةساردو

 عالطالل ،كلذ يف ةحلصم هل نمم نينطاوملل ةحاتم نوكت تالوادملا يأ تاعامتجالا هذه ةرمث ّنأ امك
 .4مالعإلا ةيرسو درفلل ةصاخلا ةايحلا مارتحا أدبمبو ماعلا ماظنل6 كلذ ّلخي مل ام ،ةخسن ىلع لوصحلا ىتح وأ

 هرايتخا ةيفيك صوصخب هداوم تدرو ،5صاخ لصفب يئالولا يبعشلا سل7ا سيئر درفأ ةيالولا نوناق ّنإ
 عم ،كلذ نع ةبترتملا تاضيوعتلاو تاوالعلا ،مpدهعل مهغّرفت بوجو ،هفالختسا ةيفيك ،هل باون رايتخاو
  .ناويد ىلع هلوصح

 
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 32 ىلإ 14 نم داوملا -1
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 51 ةداملا -2
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 26 ةداملا -3
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 32 ةداملا -4
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 72 ىلإ 58 نم داوملا -5
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 تايحالص نم دّرجم هنوك ،1يئالولا يبعشلا سل7ا سيئرل يرهوج رود دوجو راكنإ ىلإ دوقي يذلا رمألا
 :هل صّصخملا لصفلا يف طقف نينثا نيرم¨ ةيالولا نوناق هفّلك ذإ ،ةيمهألا نم ٍردق ىلع

 .ةيالولل ةماعلا ةيعضول6 سل7ا مالعإو غيلبت لالخ نم :ّيمالعإ رود -

 .2ةيمسرلا تارهاظتلاو ةيفيرشتلا ميسارملا يف سل7ا ليثمت لالخ نم :ّيليثمت رود -

 امبو هجاتحن يذلا ردقل6 ،ةيالولا يتئيه ىدحإك يئالولا يبعشلا سل7ا ةسارد نم غارفلا ّمت دقف كلذب
 .يلاولا يف ةلّثمملا ةيالولل ةيناثلا ةئيهلا ةساردل لاقتنال6 حمسي ام وهو .اهيف ثوحبملا ةيلاكشإلاو ىشامتي

 يلاولا :اين>
 الثمم هتفصبو ،ةيالولل الثمم هتفصب هتاطلس هيف دروأ ،3يلاولل 66ً لمعلا هب يراسلا ةيالولا ©وناق صّصخ

  .هتارارق اذكو ،ةلودلل

 يف اذه ،هتارارقو هتاطلس ةسارد يف عورشلا لبق هتاذ يلاول6 فّرعي ّنأ هنأش نم ام لك بايغ ينعي ام
 وأ/و طورش يه ام ؟كلذك نوكي نأ هنكمي نم ؟يلاولا وه نم يأ ،لكك ةيالولل يلكيهلا بيكرتلا ثحب راطإ
 6اجيإ دعب اميف كلذ ريثà ةيناكمإ ىدم امو ؟)رئازجلا يف ةلودلل ةيميلقإلا ةعامجلا( ةيالولا ةيالو ّيلوت ريياعم
 ؟ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيالولا لّخدت ىلع ابلس وأ

 ةسارد ةيغب ،ىرخأ صوصن يف ثحبلا بجو ،تالاغشنالا هذه لكل ةيالولا نوناق صن زواجت مامأ
 متي يلاولا نييعت ّنأ ىلع ةحارص ّصن يذلا روتسدلا يأ ،يساسألا نوناقلا نم قالطنالا نكمي هيلعو ،يلاولا
 .4"ةالولا -10... :ةيتآلا ماهملاو فئاظولا يف ةيروهمجلا سيئر ّنيعي" :ةيروهمجلا سيئر فرط نم

 
 .85 .ص ،قباسلا عجرلا ،ةيرئازجلا ةيلحملا ةرادإلا ،يلعب ريفصلا دمحم -1
 ةينوناقلا تاساردلل ثحابلا ذاتسألا ةلجم ،"رئازجلا يف يئالولا يبعشلا سل�ا سيئرل ينوناقلا زكرملا" ،يبغز نب نانح ،قيرب رامع -
 .592-577 .ص.ص ،2017 ربمتبس ،رئازجلا -ةليسملا ،07 ددعلا ،02 دل±ا ،ةيسايسلاو
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 72و 71 نlداملا -2
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 126 ىلإ 102 نم داوملا -3
 .رئازجلا روتسد نم 92 ةداملا -4
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 يتلا 1ةيلحملا ةرادإلا يف ايلعلا فئاظولا نم يلاولا ربتعا يذلا ،ميظنتلا ىلإ لاقتنالا متي روتسدلا نمو
  .2اهيسراممل ةينهملا ةايحل6 قلعت اميف ةيلخادلا ريزو رييستل عضخت

 نيتئفلا جراخ هرايتخا ةيناكمإ عم ،رئاودلا ءاسؤر وأ ت�الولل نيماعلا باتكلا نيب نم يلاولا ّنيعيو
 يلاولا ّنإف ةبسنلا هذه ءانثتس6 يأ ،3ةالولا كلس دادعأ نم %5 ةبسن كلذ زواجتي ّالأ ىلع ،نيتروكذملا
 ايلعلا بصانملا ،ةيالولا يف ةلودلا حلاصم ةيريدم يلوؤسم ،ةيزكرملا حلاصملا يلوؤسم :نم لك راطإ يف هرايتخا متي
 دعب ،4ةمسن 100.000 ىلع ا¥اكس ددع ديزي يتلا ت�دلبلل نيماعلا باتكلاو ةيلحملا ةرادإلا يف ىرخألا
 .رئاودلا ءاسؤر ةئفو ةيالولل نيماعلا باتكلا ةئف :نيتئفلا ىدحإ يف تالامتحالا هذه لك لوخد

 رخآلا صنلا ماكحأ ىلع كلذك دانتسالا ىلإ راشأ ماكحألا هذه فلتخم نّمضت يذلا ّصنلا تاذ ّنإ
 رفوتت مل اذإ ةلودلا يف ايلع ةفيظو يف دحأ ّنيعي ال" :يلي ام دروأ يذلا ،5ةلودلا يف ايلعلا فئاظول6 قّلعتملا
 :يتè ام صوصخلا ىلع هيف رفوتي نأ بجيو .ةهازنلاو ةءافكلا طورش هيف

 يراجلا ميظنتلاو عيرشتلا هددحي يذلا وحنلا ىلع ،ةيمومع ةفيظوب قاحتلالل ةماعلا طورشلا يفوتسي نأ )1
 ،لمعلا ام§

 ،كلذل �واسم ليهأتلا نم ىوتسم وأ ايلاع انيوكت تبثي نأ )2
 يف وأ ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا يف لقألا ىلع تاونس )5( سمخ ةدم لمعلا سرام دق نوكي نأ )3

 .ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا
 .6"ايلعلا فئاظولا ضعبل ةيعونلا طورشلا ةجاحلا دنع موسرمب ددحت

 
 ايلعلا فئاظولاو بصانملa صاخلا يساسألا نوناقلا ماكحأ ددحي ،1990 ويلوي 25 يف خرؤم ،230-90 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا -1
 ،1991 تشغ 24 يف خرؤم ،350-91 مقر يذيفنتلا موسرملa لدعملا .1033.ص ،1990 ويلوي 28 ،31 ددع ر.ج ،ةيلحملا ةرادإلا يف
 .1572.ص ،1991 ربمتبس 04 ،41 ددع ر.ج
 .لّدعملا 230-90 يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -2
 .لّدعملا 230-90 يذيفنتلا موسرملا نم 13 ةداملا -3
 .لّدعملا 230-90 يذيفنتلا موسرملا نم 15و 14 نlداملا -4
 .لّدعملا 230-90 يذيفنتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا -5
 ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا قوقح ددحي ،1990 ويلوي 25 يف خرؤم ،226-90 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 21 ةداملا -6
-08 مقر يذيفنتلا موسرملاو ،04-94 مقر يذيفنتلا موسرملa ممتملاو لدعملا ،1023.ص ،1990 ويلوي 28 ،31 ددع ر.ج ،مÝابجاوو

141. 
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 تاراهملا ريفوت هنأش نم يذلاو( نيوكتلا :نيب عمجت ايلع ةفيظو ّيلوتل "ةيدعاقلا" طورشلا ّنأ ينعي ام
 نكمي ال يتلا ،"ةهازنلاو ةءافكلا"ـب هتيمست ىلع حلطصا ام كلذ لبقو ةيلعفلا ةسرامملاو ةربخلا ،)ةينقتلاوأ ةينفلا
 :ةيسنرفلا ةغلل6 هتخسن يف صنلا درو دقو .الّوأ يه رّفوتت مل ام طورشلا يق6 ثحبل رورملا

« Nul ne peut être nommé à une fonction supérieure de l’État, s’il ne remplit 
pas les conditions de compétence et d’intégrité1 ».2 

 ىقبت ،ةيلعفلا ةسرامملا ةرتف لالخ ءادألا حاجنبو نيوكتل6 اهيلع لالدتسالا نكمي ةءافكلا تناك نإو
  .ديدحتلا ةبعص ةهازنلا

 يتلا ةهجلا ،ةيالولا يف ةموكحلا بودنمو ةلودلا لثمم :3يتآلا وحنلا ىلع اًميظنت يلاولل فيرعت درو دقو
 قيسنت ،طيشنت ىلوتت يتلا ةهجلاو ،يئالولا يبعشلا سل7ا تارارقو تاميظنتلا ،نيناوقلا ذيفنت ىلع رهست
 .ةلودلل ةعباتلا حلاصملا لمع ةبقارمو

 ،ةيروهمجلا سيئر فرط نم هنييعت متي ،ةيلحملا ةرادإلا ىوتسم ىلع ايلعلا فئاظولا نم ّدعي يلاولاف ،هيلعو
 ،ةموكحلا ضّوفمو ةلودلا لّثمم هّنألو ،ةيالولا ىوتسم ىلع ينقتلا وأ/و ّينفلا دعبلا ىلع رّفوتت يتلا ةئيهلا لّكشيو
 نع ةد�ز ،ةيزكرملا ةطلسلل ءالولاو ةهازنلا ريياعمل بيجتسي نأ يمتحلا نم ناك ،ةيالولا يف اهديو اهنيع يأ
 .ةيلحملا ةرادإلاو ةلودلا يف ايلع ةفيظو ّيلوت طورش يق6

 بيكرتلا ةدمعأ نم يناثلا دومعلا ىلإ لاقتنالا متي هنمو ،ةيالولا يتئيه ةسارد نم غارفلا ّمت دقف كلذب
 .ةيئالولا ةرادإلا يأ ،ةيالولل يلكيهلا

 
1- « Intégrité : qualité de quelqu’un, de son comportement, d’une institution qui est intègre, honnête ». 
www.larousse.fr/dictionnaires/francais, page consultée le 27/11/2019. 
2- L’article 21 du décret exécutif n° 90-226. 

 .لّدعملا 230-90 يذيفنتلا موسرملا نم 04 ةداملا -3
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 يناثلا عرفلا
 ةيئالولا ةرادإلا

 ةرادإ :نم لك اهنّمض يتلا ،1"ةيالولا ةرادإ ميظنت"ـب عبارلا هب6 َمَسَو 07-12 مقر ةيالولا نوناق ّنإ
 روكذملا بابلا نم لوألا لصفلا يف درو ام اهنم ةساردلا ينعي ،ةيمومعلا اهحلاصمو اهتيلوؤسم ،اهكالمأ ،ةيالولا
 .طقف ةيالولا ةرادإ يأ

 حلاصمل6 كلذك ىعدت امك وأ ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملا ربتعتو ،يلاولا ةطلسل ةيالولا ةرادإ عضخت
 .2ةيئالولا ةرادإلا نم اًءزج ،تارازولل ةيجراخلا

 ةيشتفملا ،le secrétariat général ةماعلا ةباتكلا :يف ةيالولل ةماعلا ةرادإلا ميظنتلا رصح دقو

 .le chef de daïra 3 ةرئادلا سيئر ،cabinet le ناويدلا ،l’inspection générale ةماعلا

 ،"ةيالولا سلجم" ىعدي ام ًةرشابم يميظنتلا صنلا تاذ دروأ ،ةيالولل ةماعلا ةرادإلا رصانع دادعت دعبو
  .سل7ا عم رصانعلا كلت يف ليصفتلا ىلإ بهذي نأ لبق

 ،قحال تقو يف عّرشملا هدّكأ ام وهو ،ةيالولل ةماعلا ةرادإلا نم ءزج ةيالولا سلجم ّنأ يحوي يذلا رمألا
 سلجم" اهولوؤسم لّكشي يتلا– ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملا ّنأ ةيالولا نوناق ىوتسم ىلع حصفأ امدنع
 :يلاولا ةطلس تحت ،ةيالولا ةرادإ نم اءزج ّدعت -4"ةيالولا

 .اهنم اءزج ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملا فلتخم نوكتو يلاولا ةطلس تحت عضوت ةرادإ ىلع ةيالولا رفوتت" 
 .5"كلذ ةبقارمو قيسنتو طيشنت يلاولا ىلوتيو

 
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 150 ىلإ 127 نم داوملا -1
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 127 ةداملا -2
 ددع ر.ج ،اهلكايهو ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ طبضي ،1994 ويلوي 23 يف خرؤم ،215-94 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا -3

  .5.ص ،1994 ويلوي 27 ،48
  .215-94 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -4
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 127 ةداملا -5
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 ّلحم رودلا ىلع دعب اميف كلذ تاساكعنا ثحبو ،ةيالولا بيكرت نم ءزجك ةيئالولا ةرادإلا ةسارد َةَيْغُـب
 تاسسؤملاو ةيئالولا حلاصملا يمدختسم يأ ،ةرادإلا هذهل كّرحملا يرشبلا راطإلا ةسارد يمتحلا نم ناك ،ثحبلا
 .1ا¥وناق صن مهاّمس امك ،ةيالولل ةعباتلا ةيلحملا ةيمومعلا

 نيذلاو ،ةيدلبلا ىوتسم ىلع مهئارظن اهل عضخي يتلا ماكحألا تاذل نوعضخي نيمدختسملا ءالؤه ّنأ ّالإ
 موسرملا وه( مهنيب عمجي دحاو يميظنت صن م¥أشب ردص دقف ،لّصفم لكشب مهل قّرطتلا قبس دق ناك
 .2)ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتي ،334-11 مقر يذيفنتلا

 ،ةيالولا ةرادإل ةيصوصخ لّكشي ام ىلإ ةرشابم رورملاو ،يرشبلا راطإلا اذه زواجت متي هيلع ءانبو
 ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملاو )اينò( ةرئادلا ،)الوأ( ةيئالولا ةرادإلا ميظنتل جذومن :يف اهرصح نكمي ٌةيصوصخ
)òاثل(. 

 ةيئالولا ةرادإلا حلاصم ميظنتل يحيضوت جذومن :الوأ
 ىلإ تفاضأ دق اهدجن ،ةيرئازجلا ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا ىلإ عوجرل6

 ةرادإلا ةيريدم ،ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم :ةيلاتلا ت�ريدملا ،ةيالولل ةماعلا ةرادإلا رصانع نم هنايب قبس ام
 .ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ةيريدمو ةيلحملا

  3 

 
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 130و 129 نlداملا -1
 .3.ص ،2011 ربمتبس 28 ،53 ددع ر.ج -2
 ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا يف دراو وه ام ءوض ىلع )ة( بلاطلا دادعإ نم يحيضوت نايب -3
 .09/12/2019 :عقوملا ةرoز خيرhttps://interieur.gov.dz/، l ،ةيرئازجلا

 ةرادإلا ةZ<ی$م
ة/ل2+لا

 ةAل?م
k=م8J+LGلا

01/.-لا ة$ل"م

 ة0نا308لا ة$ل"م
كالمألاو

 a/b(;لا ةZ<ی$م
ةماعلا نوUcلاو

 <0=.-لا ة$ل"م
ماعلا

 لق.ت ة$ل"م
 صاDشألا

 نوF/لا ة$ل"م
تاعزا.3لاو ة0ن+ناقلا

ةماعلا ة'ا;eلا

 J0K.-لا ة$ل"م
<0=.-لاو

ف0شرألا ة$ل"م

0Kث+-لا ة$ل"م
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 ةرئادلا :اين>
 لثم ،ةيالولل ةماعلا ةرادإلل ىرخألا رصانعلا ضعب ةلكاش ىلع ،ا§ صاخ ينوناق ّصنب ةرئادلا ظحت مل

  .2ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا حلاصم ،1ةيالولا يف ةماعلا ةيشتفملا

 صنب ىضم تقو يف عّتمت يذلا ،طقف اهسيئر بيصن نم ميظنتلا ىوتسم ىلع ةرئادلا ةصح تناكو
 زاهجك اهرود دّسجتي يتلا ،ةرئادل6 صاخ صن دجوي ال كلذ نود ،313-82 مقر موسرملا يف لثمت صاخ
 .5ةيالولل زيكرت مدع ةهج لّكشتو ،4ةينعملا ت�دلبلا ةلمجو ةيالولا نيب طيسوو يطسو

 سل7ا ،ماعلا بتاكلا ،ةرئادلا سيئر :نم لك يف اساسأ صّخلتي ةرئادلل لغاشلا يرشبلا راطإلا ّنإ
 :يتآلا نايبلا يف دراو وه ام اهزربأ بتاكملا نم ةلمجو ينقتلا

  6 

 دوجوم لكيهك ةرئادلا ؟ةرئادلل كّرحملا يرشبلا راطإلا اذه وه نم :وه حورطملا لاؤسلا ىقبي نكل
 ةماعلا ةرادإلا ةدمعأ نم ادومع لّكشي يذلا وه اهسيئر ©وناق نكل ؟ّلقتسم ىنبم ىوتسم ىلع ّرقمب عّتمتيو

 
 ،1994 ويلوي 27 ،48 ددع ر.ج ،ةيالولا يف ةماعلا ةيشتفملa قلعتي ،1994 ويلوي 23 يف خرؤم ،216-94 مقر يذيفنت موسرم -1

 .9.ص
 ،اهلمعو ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا حلاصم ميظنت دعاوق ددحي ،1994 ويلوي 23 يف خرؤم ،217-94 مقر يذيفنت موسرم -2
 .11.ص ،1994 ويلوي 27 ،48 ددع ر.ج
 .147.ص ،1982 رياني 26 ،4 ددع ر.ج ،ةرئادلا سيئر تايحالص ددحي ،1982 رياني 23 يف يضمم ،31-82 مقر موسرم -3
 ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"ةيلحملا تاعامجل� اهتقالعو يرئازجلا نوناقلا يف ةيرادإلا ةعطاقملل ةينوناقلا ةعيبطلا" ،ةفيلخ نبا ةريمس -4
 .881-878 .ص.ص ،2018 ربمسيد ،رئازجلا-يداولا ،03 ددعلا ،09 دل±ا ،ةيسايسلاو
 .186 .ص ،قباسلا عجرملا ،قيبطتلاو ةيرظنلا نيب رئازجلا يف يرادإلا ميظنتلا ،فايضوب رامع -5
 ،"يرئازجلا ماظنلا يف ةرئادلا" ،دوعس ةنيمأ :لاقمو ،215-94 موسرملا نم 12 ةداملا :ءوض ىلع )ة( بلاطلا دادعإ نم يحيضوت نايب -6
 .58-57 .ص.ص ،2018 ربمسيد ،رئازجلا-ةفلجلا ،02 ددعلا ،03 دل±ا ،ثاحبأ ةلجم

ة(ئا)لا $#ئر

ي+ق(لا )ل&%لا ماعلا 0تا-لا

 نوYlلا ,+*م
L[=w+لاو ة;دا?+قالا

 نوYlلا ,+*م
ة=لا8لاو ةnرادإلا

 C=.-+لا ,+*م
ةماعلا نوYlلاو



 يرادإلا لاEا يف ماعلا ماظنلا موهفم رّوطتو رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام ــــــــــــــــــــــــــــــ لوألا بابلا

 73 

 بصانملاو ةيزكرملا حلاصملا يلوؤسم نيب نم ّنيعيو ،1ةيلحملا ةرادإلا يف ايلع ةفيظوك ةرئادلا سيئر فّنصيو .ةيالولل
 نيماعلا باّتكلا نييعتب كلذك رثأتسي يذلا ،ةيروهمجلا سيئر فرط نم ،2ةيلحملا ةرادإلا يف ىرخألا ايلعلا
 .3رئاودلا ءاسؤر ىدل

 نيبو ،ةيلحملا ةرادإلل ايلعلا فئاظولا نمض فّنصي نم نيب حوارتي ةرئادلل يرشبلا راطإلا ّنإف ،هيلعو
 اقئاع لّكشت ال امهمكحت يتلا دعاوقلا ّنأ ربتعن نيتلاحلا يفو ،ةيئالولا حلاصملا يمدختسم نمض جردني نم
 ،ّينعملا يرشبلا راطإلا ةيافكب دقتعي يأ ،ماعلا ماظنلا ظفح اهيف امب اهراودأ فلتخم ةرشابم يف ةيالولا لّخدتل
  .كلت هدعاوقب

 ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملا :اثل>
 ّلجل ثيح .5ةيذيفنتلا ت�ريدمل6 كلذك فرعت ،4ةريخألا هذه ةرادإ نم اءزج ةيالولا نوناق اهربتعا

  :ةيروهمجلا سيئر فرط نم ّنيعي ريدم اهنم لك سأر ىلع ،ت�الولا ىوتسم ىلع ت�ريدم تارازولا

« …, le Président de la République nomme aux emplois suivants : 
8. Au titre de l’administration territoriale : … - les directeurs des services 
déconcentrés de l’État au niveau de la wilaya ;»6. 

 فصو تدروأ ثيح ،كلذ نم ةقد لقأ تناك يميظنتلا صنلا تاذل 7ةيبرعلا ةخسنلا ّنأ ريغ
 دّسجت ةزكرمم ريغ ةزهجأ يهف ،ميلسلا ينوناقلا ىنعملا لمحت يتلاو ،8اعيرشت ةسّركملا "ةزكرمملا ريغ" ال "ةيزكرماللا"
  .ةينعملا ةرازولا ماقم موقت ا¥وك ،ةيرادإلا ةيزكرماللا ال يرادإلا زيكرتلا مدع

 
 .لّدعملا ،230-90 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا -1
 .لّدعملا ،230-90 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 15 ةداملا -2
 ر.ج ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلa قلعتي ،1999 ربوتكأ 27 يف خرؤم ،240-99 مقر يس³رلا موسرملا نم 3 ةداملا -3
 .3.ص ،1999 ربوتكأ 31 ،76 ددع
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 127 ةداملا -4
 .311.ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا نوناقلا يف زيجولا ،فايضوب رامع -5

6- L’article 3, décret présidentiel n° 99-240. 
 ."ةيالولا ىوتسم ىلع ةلودلل ةيزكرماللا حلاصملا وريدم -" :ىلع 240-99 يس³رلا موسرملا نم 3 ةداملا صنت -7
 .07-12 مقر ةيالولا نوناق نم 127 ةداملا -8
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 .1نيصتخملا ءارزولا ةطلس تحت ،اهنيب قيسنتلاو حلاصملا هذه لمع طيشنت يلاولا ّىلوتي

 ،ا§ صاخ يميظنت صن اهنم لكلو ،ىرخأ ىلإ ةيريدم نم فلتخي وهف ،حلاصملا هذه ميظنت نع اّمأ
 :يتآلا نايبلا هحّضوي ام وهو ،لاثملا ليبس ىلع اهادحإ داريإ نكميو .اهريسو اهميظنت دعاوق دّدحي

  2 

 زواجتي ّالأ ىلع ،رثكألا ىلع حلاصم )04( عبرأ نم نّوكتت ،ةيالولا ىوتسم ىلع نيدها7ا ةيريدمف
 .3)03( ةثالث ةحلصم لك يف بتاكملا ددع

 ثلاثلا عرفلا
  تTالولا ضعبب ةصاخلا ةيرادإلا تاعطاقملا

 circonscriptions ةيرادإ تاعطاقم" يه ً©وناق نكل ،"ةبدتنملا ت�الولا" ةيمستب ْتَفِرُعو تجار

administratives" نوبدتنم ةالو" اهّريسي walis délégués": 
 ةعباتلا ت�دلبلا ةمئاق ددحتو ،نوبدتنم ةالو اهريسي ةيرادإ تاعطاقم ت�الولا ضعب لخاد ثدحت" 

 .4"موسرملا اذ§ قحلملا لودجلا يف اهل

 
     .)هئاغلإ لبق ،485-91 مقر يذيفنتلا موسرملا :اقباس( .215-94 مقر يس³رلا موسرملا نم 21 ةداملا -1
 نيدها±ا ةيريدم ميظنت نمضتي ،2019 تشغ 13 يف خرؤم ،230-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ءوض ىلع )ة( بلاطلا دادعإ نم نايب -2
 .05.ص ،2019 تشغ 21 ،51 ددع ر.ج ،ةيالولا يف
 .230-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -3
 ديدحتو تoالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتي ،2015 ويام 27 يف خرؤم ،140-15 مقر يس³رلا موسرملا نم 2 ةداملا -4
 .ممتملاو لدعملا ،3.ص ،2015 ويام 31 ،29 ددع ر.ج ،اÇ ةطبترملا ةصاخلا دعاوقلا

ة8ال6لا يف 3ی)ها0/لا ة-(ی)م

 ةرادإ ة]لZم
لئاس:لا

 ةUا/]لا ة]لZم
ة+عا/-جالا

 حP/لا ة]لZم
ة+تام:لع/لاو

 ثا$-لا ة]لZم
يفاق_لاو ي^%را-لا



 يرادإلا لاEا يف ماعلا ماظنلا موهفم رّوطتو رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام ــــــــــــــــــــــــــــــ لوألا بابلا

 75 

 :يلي امك صنلا درو ،ةيسنرفلا ةغلل6 هتخسن يفو

«  Il est créé dans certaines wilayas, des circonscriptions administratives 
dirigées par des walis délégués. La liste des communes y relevant est fixée 
à l’annexe jointe au présent décret »1. 

 ّدعي يذلا صنلا اذه دعب تدهش اهّنكل ،يسöر موسرم بجومب 2015 ةنس ترهظ تاعطاقملا هذه
 :بدتنملا يلاولا ماهمو اهريس ،اهميظنت صوصخب ،ةيلاتتم ىرخأ صوصن ةدع ،اهل اسسؤم
 .2اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت نمضتي ،141-15 مقر يذيفنت موسرم -
 .3افلاس هيلإ راشملا 140-15 مقر يسöرلا موسرملا ممتيو لدعي ،303-18 مقر يسöر موسرم -
 ندملا ضعب يفو ىربكلا ندملا يف ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتي ،337-18 مقر يسöر موسرم -
 .4اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ةديدجلا

  .هركذ قباسلا 140-15 مقر يسöرلا موسرمل6 قحلملا ممتي ،3285-19 مقر يسöر موسرم -

 بناج ىلإ ةيالولل يلكيهلا ءانبلا نمض ةبدتنملا ت�الول6 فرعي امل ةساردلا هذه جاردإ ببس نع اّمأ
 صنلا نم اءدب ا§ ةقّلعتملا صوصنلا ةلمج هتدروأ ام ىلإ دوعيف ،"ةيئالولا ةرادإلا"و "ةيالولا تائيه" نم لك
 .ةهج نم ،6"ت�الولا ضعب لخاد" ةرابع ديدحتلا هجو ىلعو ،اهل ئشنملا

 ةعطاقملا ّريسم( بدتنملا يلاولا ىلع )ةيالولا سأر( يلاولا ةطلس ىلع ديكأتلا ىلإ ،ىرخأ ةهج نمو

 .sous l’autorité du wali"7 ةيالولا يلاو ةطلس تحت"  :ةرابع راركتب )ةيرادإلا

 
1- Art. 2, décret présidentiel n° 15-140. 

 ،2015 ويام 31 ،29 ددع ر.ج ،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت نمضتي ،2015 ويام 28 يف خرؤم ،141-15 مقر يذيفنت موسرم -2
 .6.ص
 .8.ص ،2018 ربمسيد 05 ،72 ددع ر.ج ،2018 ربمسيد 05 يف خرؤم -3
 .4.ص ،2018 ربمسيد 26 ،78 ددع ر.ج ،2018 ربمسيد 25 يف خرؤم -4
 .13.ص ،2019 ربمسيد 10 ،76 ددع ر.ج ،2019 ربمسيد 8 يف خرؤم -5
 .140-15 مقر يس³رلا موسرملا نم 2 ةداملا -6
  .337-18 مقر يس³رلا موسرملا نم 4 ةداملاو ،140-15 مقر يس³رلا موسرملا نم 7و 6 ،5 ،3 :داوملا -7
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 ،"ماهم"  لب تاطلس الو تايحالص الف ،بدتنملا يلاولا ماهمب ةقّلعتملا داوملا لك اهنم ُلَْخت مل ةرابعلا كلت
 ندملا ضعب يفو ىربكلا ندملا يف ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ ىلإ موسرملا اذه فدهي" :اهنع ريبعتلا مت اذكه
 تاذ درو ةيسنرفلا ةغلل6 هتخسن يفو ،1"بدتنملا يلاولا ماهم اذكو ،اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ةديدجلا
 :يلي امك صنلا

«  Le présent décret a pour objet de créer des circonscriptions 
administratives dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles, de 
fixer les règles de leur organisation et fonctionnement et de définir les 
missions du wali délégué »2. 

 :يلاتلا يحيضوتلا نايبلا يف هصيخلت نكميف ،ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت نع اّمأ

  3 

 بدتنملا ريدملاو ةيرادإلا ةعطاقملل ماعلا نيمألا ،هناويد سيئرو بدتنملا يلاولا نم لك ةفيظو ّدعت امك
 .4ةلودلا يف ايلع فئاظو

 .اهتيهام هنمو ،ةيالولل يلكيهلا ءانبلا ثحب نم غارفل6 لوقلا نكمي كلذب

 يف ماعلا ماظنلا موهفمل قرطتلا متي ،ثحبلا لحم ةيلاكشإلا راطإ يف ةيالولاو ةيدلبلا ةيهام ةسارد دعب
 .يرادإلا لا7ا

 
 .337-18 مقر يس³رلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا -1

2- Article 1er, décret présidentiel n° 18-337. 
 .141-15 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3و 2 نيتداملا ءوض ىلع )ة( بلاطلا دادعإ نم يحيضوت نايب -3
 .140-15 مقر يس³رلا موسرملا نم 14 ةداملا -4

ب):9/لا يلا6لا

 ةع?اق=لا >ل:م
ةAرادإلا

ة3)40=لا تا8Aی)=لا ةماعلا ةرادإلا لكا#ه

 ةماعلا نو01لاو Pa+b-لا حلاZم
ة+ل]/لا ةرادإلاو

نا:ی"لا ةماعلا ةنامألا
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 يناثلا لصفلا

 يرادإلا لاBا يف ماعلا ماظنلا موهفم



 يرادإلا لاEا يف ماعلا ماظنلا موهفم رّوطتو رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام ــــــــــــــــــــــــــــــ لوألا بابلا

 78 

 هتسارد بجت ذإ ،هزواجت نكمي ال ّيرورض رمأ يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا موهفم دنع فّقوتلا ّنإ
 ّنإ لب ،هظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا نم لك رود ثحب انل ّىنستي ىتح هداعبأ فلتخمب ةطاحإلا ىلع لمعلاو
 هقاطنو ةينعملا ةيلحملا تاعامجلا لّخدت لاجم ددحي يذلا وه "؟ماعلا ماظنلا وه ام" :يلاتلا لؤاستلا نع ةباجإلا

 .رودلا كلذ ءادأل

 يف ةيميلقإلا تاعامجلا رود ةيلاكشإ هجاتحت يذلا ردقل6 يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا موهفم ةسارد
 ماظنلا فيرعت :لوألا ثحبملا( ماعلا ماظنل6 دوصقملا ديدحت ىلوأ ةوطخك اهلفكي ،هظفحب قّلعت اميف رئازجلا
 ءوض ىلع رئازجلا يف اهسيركت ىدمو هل ةلّكشملا رصانعلا فلتخم ثحب ّمث نمو ،)ميهافملا ضعبب هتقالعو ماعلا
 ةيميلقإلا تاعامجلا نيناوق يف اهسيركتو ماعلا ماظنلا رصانع :يناثلا ثحبملا( ةيميلقإلا اpاعامج نيناوق
 .)ةيرئازجلا

 لوألا ثحبملا
 ميهافملا ضعبب هتقالعو ماعلا ماظنلا فيرعت

 صالختسا نم نّكمي ام وهو ،هب فيرعتلا مزلتسي يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنل6 دوصقملا ديدحت ّنإ
 تاذ ميهافملا نم هريغ نع هزّيمت ٌصئاصخ ،)هصئاصخو ماعلا ماظنلا فيرعت :لوألا بلطملا( هل صئاصخ
 ديدحت ّنأ ىلع مئاقلا حرطلا ىلإ دانتسال6 كلذو .)ةلص تاذ ميهافمو ماعلا ماظنلا :يناثلا بلطملا( هب ةلصلا
 ملاعمو دودح مسرب رخآلاو ،فيرعتلا ثحب لالخ نم لّوألا :نيقيرط ىلع رورمل6 ّالإ متي ال موهفمل6 دوصقملا
 .هب طبترت يتلا ميهافملا نم هريغ عم موهفملا

 لوألا بلطملا
 هصئاصخو ماعلا ماظنلا فيرعت

 ،لسلستم ٍضرع يف ،هدح ىلع ّلك )يناثلا عرفلا( صئاصخلاو )لوألا عرفلا( فيرعتلا ةيلاكشإ لوانتن
àهنايب يتآلا وحنلا ىلع ،حلطصملا فيرعت ثحب دعب اهرصح ةلوهسو صئاصخلا جاتنتسا ةيناكمإ ىلع اسيس. 
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 لوألا عرفلا
 ماعلا ماظنلا فيرعت ةيلاكشإ

 ةطحمل6 جيرعتلا امازل ناك ،هيف ثوحبملا حلطصملا موهفم بيرقت هنأش نم يوغللا ىنعملا نوك نم اقالطنا
 قصالتلا ،قاستالا ،فيلأتلا ،عمجلا يناعم ديفي يذلا ،اًماظِنو اًمْظَن ُمِظْنَـي َمَظَن نم ماظنلا ةدرفم اهيفو ،ةيوغللا
  .1ؤلؤللا هب مظني يذلا طيخلا ىلع كلذكو ،قيرطلاو ةريسلا ىلع ماظّنلا قلطيو .ةماقتسالاو

 ةّدع لمحت كلذبو ،تالاجم ةّدع يف فّظوت يتلا ،«Ordre» ةملك ةيسنرفلا ةغللا يف "ماظنلا" لباقيو
 :هناكم يف اهنم لك رصانعلا نم ةلمج دوجو يأ ،ميظنتلاو دّدعتلا نع جرخي ال ماعلا اهراطإ ،يناعم

« Disposition d'éléments, organisation de leur place dans un ensemble »2. 

 يذلا كلذ وهف ةساردلا لا7 برقألا هدجن يذلاو يوغللا سوماقلا تاذ لبق نم عوضوملا ىنعملا اّمأ
 يئاضقلا ،يرادإلا ،يسايسلا ديعصلا ىلع ءاوس ام عمتجم مكحت يتلا تاسسؤملاو نيناوقلا نيب دحاو نآ يف عمج
 :يداصتقالا وأ

« Système des lois et des institutions qui régissent une société, sur le plan 
politique, économique, judiciaire, administratif »3.  

 :درو ثيح ،ديعبب -ةيسنرفلا ةغللا يف– هقباس نع ةيزيلجنإلا ةغللا يف ماعلا ىنعملا نكي ملو

“Order: A state in which everything is in its correct or appropriate place”4. 

 يأ ،order وأ ،l’ordre ،ماظنلا ةدرفم نأشب ةدراولا ةيوغللا يناعملا فلتخم ىلع هتظحالم نكمي ام
 ليحي كلذب ساسم ّيأو ،ةيحصلاوأ ةيعيبطلا ،ةيلصألا ةلاحل6 يحوت اهّلك اّ¥أ ،ةيزيلجنإل6و ةيسنرفل6 ،ةيبرعل6
  .يعيبط وه ام لكو ىفانتي ،ام للخ ىلإ

 ةيلاكشإ" عضن انلعج ام وهو ،ّنيهلا رمأل6 سيلف ،يرادإلا نوناقلا هقف يف يحالطصالا ىنعملا اّمأ
 يرتعت يتلا ةبوعصلل ارظن ،une problématique ةيلاكشإ يه ذإ ،ءزجلا اذهل ناونعك "ماعلا ماظنلا فيرعت

 
 .23/01/2020 :عقوملا ةرoز خيرhttp://www.baheth.info/، l ،قباس عجرم ،برعلا ناسل سوماق -1

2- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, op.cit, page consultée le 27/01/2020. 
3- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, op.cit, page consultée le 27/01/2020. 
4- https://www.lexico.com/definition, op.cit, page consultée le 27/01/2020. 
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 ّربع ام وهو ،هيلع دنتسي ٍفيرعت ثحب نع ينثت ّالأ لاح لك ىلع اهيف ضرتفي نكل ،موهفملا ديدحت تالواحم
 :ةحارص ءاهقفلا ضعب هنع

« La notion d’ordre public ne se laisse enfermer ni dans une définition, ni 
dans un catalogue »1. 

 نوناقلا ناك اذإ هنأل ؛ماعلا ماظنلا ةركفل ةينوناقلا ةساردلا ىودج يف كيكشتلل لاجم ال" :كلذك
 ةددحملا ريغ ةينوناقلا راكفألا ضعب دوجو عم ىفانتي ال كلذ نأ الإ ،نايحألا نم ريثك يف ديدحتلا بلطتي
 ةنورم ببسب هتيهام ديدحتو ماعلا ماظنل6 فيرعتلا ليبس ضرتعت ت6وعص كانه تناك اذإو ،ةيرحلا ةركف لثم
 ماظنلاف ،اهداعبأو ينوناقلا اهراطإ ديدحت نودب ةركفلا كرتن نأ ينعي ال كلذ نكل ،اهتيبسنو ماعلا ماظنلا ةركف
 .2"ماعلا نوناقلا يف دجوت امك صاخلا نوناقلا يف دجوت ةلماش ةينوناق ةرهاظ ماعلا

 اهنيب اميف فلتخت اهّنكل ،ماعلا ماظنلل هقفلا هحرتقا افيرعت )17( رشع ةعبس ةساردلا هذه تصحأ دقو
 )03( ثالث يف اهفينصتو اهرصح نكمي ةنيابتملا تافيرعتلا هذه ،يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا ةيهام لوح
 نود ماعلا ماظنلل ينوناقلا عباطلا ىلع ديكأتلاف ،)الوأ( دّرجم موهفمك وأ ةركفك ماعلا ماظنلا نم :ةسيئر رمز
 .)اثلò( ةيعضوو ةلاحك ماعلا ماظنلا ىلإ ،)اينò( هتنونيك ديدحت

  3 

 
1- Clémence ZACHARIE, Xavier PRETOT, La police administrative, LGDJ Lextenso, France, 2018, 
p. 13. 

 ،يعماجلا ركفلا راد ،يمالسإلا هقفلاو يعضولا نوناقلا يف ةنراقم ةسارد يرادإلا طبضلا لاجم يف ةرادإلا ةطلس ،يسرم ماسح -2
 .138 ،137 .ص.ص ،2011 ،ةيردنكسإلا
 .ةساردلا هذه لبق نم اهيلع لّصحتملا ماعلا ماظنلا تافيرعت فلتخم اهيف رصحنت يتلا رمزلا حّضوي )ة( بلاطلا دادعإ نم ينايب مسر -3

 ةلاح
ة-عضوو

 ع3ا2لا د/جو
ين/ناقلا

 م/هفم
ة<=فو
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 ةركفو موهفمك ماعلا ماظنلا :الوأ
 نإو ىتح ،ةركفو موهفم دّرجم هنوكب رارقإلا لوح ةرمزلا هذه راطإ يف ماعلا ماظنلا تافيرعت روحمتت

 .هحيضوتو هانعم بيرقت نود لوحي يذلا رمألا ،ينوناقلا عباطل6 مستا

 نمزلا نم ةبقحو ةراضحلا حور صخلي ريغتم موهفم ماعلا ماظنلا" :يلاتلا فيرعتل6 ةرمزلا هذه ّلهتسن
 .1"ةيعامتجالا ةايحلا ةيامحل ةيساسأ ربتعت يتلا تابلطتملا عومجم ىلع يوطنيو

 ،يداصتقالا ماظنلاو يبدألاو يداملا ماظنلا لمشت ثيحب عساو نومضم تاذ ماعلا ماظنلا ةركف" :كلذكو
  .2"يعامتجالا طاشنلا يحاون عيمج لمشت كلذبو

 ددحت نأ نم عنمي ال عضولا اذه نكلو ،ناكملاو نامزلا فالتخ6 فلتخت ةنرم ةركف" :رخآ فيرعت ىلإ
 ماظنلاف ،ينوناقلا فصولا اهيلع ركنت ةركف ىلع ةينوناق ارòآ بترت نأ لوقعملا نم سيلف ،ينوناق راطإ يف
 ماظنلا لمشي ماعلا ماظنلاف كلذلو ،عمت7ا اهيلع موقي يتلا سسألا ةيامح اهنم ضرغلا ،ةينوناق ةرهاظ ماعلا
  .3"يبدألا ماظنلاو يداملا

 .4"نوناقلا اذهل ةسيئرلا سسألا نم ماعلا ماظنلا ةركف ربتعت ،يرادإلا نوناقلا يفو ..." :كلذك دجن

 ىلع ةظفاحملا ىلإ فدp ةيعامتجاو ةينوناق ةرهاظ لثمت ،ةنرمو ةلماش ةركف ماعلا ماظنلا" :ىلإ ةفاضإل6
 فلتخت ةنرم ا¥أ امك .يبدألا ماظنلاو يداملا ماظنلا لمشتو ،عمت7ا اهيلع موقي يتلا ئدابملاو ميقلاو سسألا
 اذل .ةلودل6 دئاسلا يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا ماظنلا فالتخ6 فلتختو ،ناكملاو نامزلا فالتخ6
 حضتت كلذبو هعوقو لبق هئردل لخدتلا يرادإلا طبضلا لاجرل زاج ،ماعلا ماظنلا ددهي رطخ كانه ناك نإف
  .5"ةيئاقولا يرادإلا طبضلا ةعيبط انه

 
 .151 .ص 2008 ،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد ،يرادإلا سيلوبلا ،ريخلا وبأ دمحم ديعسلا لداع -1
 .135 .ص ،قباسلا عجرملا ،يسرم ماسح -2
 .137 .ص ،هسفن عجرملا -3
 .138 .ص ،هسفن عجرملا -4
 .138 .ص ،هسفن عجرملا -5
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 عومجم هنأ ىلع فرعي نأ نكمي نكل ديدحتلا ىلع اهتعيبطب يصعتست ةركف ماعلا ماظنلا" :اهماتخو
 ماظنلا دعاوقف ةيعامتجا وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس تناك ءاوس عمتجم نايك اهيلع موقي يتلا ةيساسألا حلاصملا
 ثيحب عمتجملل يساسألا ماظنل6 قلعتي رمأ لك يه يتلا ةماع ةحلصم قيقحت ا§ دصقي يتلا كلت يه ماعلا
 ولو ىتح ماعلا ماظنل6 قلعتي ام لك اومرتحي نأ دارفألا عيمج ىلع بجو مث نمو ةيدرف ةحلصم لك ىلع حجري

 قافتالا اذه ناك صاخ قافت6 ماظنلا اذه ىلع اوجرخ مه اذإف ةصاخلا مهحلاصمب ةيحضت كلذ يف ناك
 .1"الط6

 ماظنلا فصوب حيرصتلا وه اهنيب كرتشملا مساقلا ّنأ ىلإ صلخي فيراعتلا نم ةعوم7ا هذه يف نّعمتملا
 هطبر ىلإ باهذلا مث ،ةيعامتجاو ةيداصتقا ،ةيسايس داعبأ هل ،ةيلومشلاو ةنورمل6 مسّتي موهفمكو ةركفك ماعلا
 ماظنلا ،عمتجملل ةيساسألا حلاصملا :رارغ ىلع ،ديدحتلل اهنم لك جاتحي يتلا ىرخألا ميهافملا نم ةلمجب
 .ةيدرفلا حلاصملا ىلع اهّومسو ةماعلا ةحلصملا ،عمت7ا سسأ ،يبدألاو يداملا

 .ىنعملا حضاو ريغ لازال هنوك ،ماعلا ماظنل6 فيرعتلا ةيلاكشإ ىرخأ ةرم دكؤي ام وهو

 ماعلا ماظنلل ينوناقلا عباطلا ىلع ديكأتلا :اين>
 ًةحارص هفيصوت مدعب اهتقباس نع فلتخت ،ماعلا ماظنلا تافيرعت نم ىرخأ ةلمج ةرمزلا هذه يف دجن

 وه امك ،ةزر6 ىرخأ ةينوناق ميهافمب هطبر لالخ نم ،ينوناقلا هعباط ىلع طقف ديكأتلاو ،موهفمكو ةركفك
 :ه©دأ دراو

 امك ،ةلودلا نايك هيلع موقي يذلا يقلخلاو يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا ساسألا" :نم ًةيادب
 ةرشابم عمت7ا مp يتلا حلاصملا مظنت يتلا ةينوناقلا دعاوقلا عومجم وه ىرخأ ةرابعبو اهيف ةذفانلا نيناوقلا همسرت
  .2"ةيقلخ وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا وأ ةيسايس حلاصملا كلت تناك ءاوس ،دارفألا مp امم رثكأ

 .ةينوناقلا دعاوقلا نم ةعومجم ماعلا ماظنلا رابتعا انه ظحالي

 
 .205 .ص ،1998 ،ةديلبلا ،باتكلا رصق ،يرئازجلا عيرشتلا يف ةينوناقلا تاحلطصملا ،مارقلا ماستبا -1
 .151 .ص ،قباسلا عجرملا ،ريخلا وبأ دمحم ديعسلا لداع -2
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 اهيلع موقي يتلا دئاقعلاو ميهافملا ىلإ ساسألا ثيح نم ماعلا ماظنلا موهفم فرصني" :رخآ فيرعت ىلإ
 نامزلا فورظ روطت تاكرح عم ةلودلا يف ةدئاسلا ةيسايس وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا تناك ءاوس ،عمت7ا
  .ناكملاو

 ماظنلا نأ كلذ ينعيف لتخا اذإ هباصن ىلإ هتداعإو ماعلا ماظنلا ةنايص يرادإلا طبضلا فده ناك اذإف
 هلك كلذو سيساحألاو تادقتعمل6 قلعتي يذلا يبدألا ماظنلا لمشي كلذكو ىضوفلا سكع سوململا يداملا
  .1"ةماعلا ةحلصملا قيقحت لجأ نم

 ،ىضوفلا ىتحو ةماعلا ةحلصملا ،سيساحألاو تادقتعملا ،يرادإلا طبضل6 ماعلا ماظنلا طبر مت هّنأ يأ
 .هتاذ ماعلا ماظنلا ةيهام ديدحت مدع ىلع ةد�ز ،حيضوتلا ىلإ اهرودب جاتحت ميهافم اهّلكو

 طورشلا عومجم هّنأ ىلع ماعلا ماظنلا دامتعا مت ،Marcel WALINE نيلاف ىلإ بسني فيرعت يف
 ماظنلا" :دراو وه امك ،نينطاوملا ةقالع ةمالس نامض ا¥أش نم يتلا ،ةماعلا بادآلاو نمألا نوصب ةليفكلا
 بادآلاو نمألل ةمزاللا طورشلا ةعومجم هب دصقي ماعلا ماظنلاف ،يداملا رهظملا بناجب يونعملا رهظملا لثمي ماعلا
  .2"نينطاوملا نيب ةميلس تاقالع مايقل اهنع ىنغ ال يتلا ةماعلا

 ّريغتي ىوتحملا عساو ماعلا ماظنلا ّنأ ىلع ديكأتلا هيف مت افيرعت ةينوناقلا تاحلطصملل ٌسوماق دروأ دقو
 ،هتنونيك وأ/و هتيهام ديدحت نود ،ةيساسألا ت�رحلا ىلع هرثأ ىلع زيكرتلا مت اذكو ،رخآل ينوناق ماظن نم
 :يلي اميف ّنيبم وه امك

« Vaste conception d’ensemble de la vie en commun sur le plan politique et 
juridique. Son contenu varie évidemment du tout au tout selon les régimes. 
A l’ordre public s’opposent, d’un point de vue dialectique, les libertés 
individuelles dites publiques ou fondamentales et spécialement la liberté de 
se déplacer, l’inviolabilité du domicile, la liberté de pensée, la liberté 
d’exprimer sa pensée. L’un des points délicats est celui de l’affrontement de 
l’ordre public et de la morale »3. 

 
  .74 ،73 .ص.ص ،2010 ،ناّمع ،ةفاقثلا راد ،ةعبارلا ةعبطلا ،لوألا باتكلا ،يرادإلا نوناقلا ،ناعنك فاون -1
 .135 .ص ،قباسلا عجرملا ،يسرم ماسح -2

3- Serge GUINCHARD et autres, Lexique des termes juridiques, 19e édition, Dalloz, France, 2012, p. 
608. 
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 ماظنلا فّرع نم كانه ،ينوناق عباط تاذ ىرخأ ميهافمب ماعلا ماظنلا طبر يأ ،ةرمزلا هذه راطإ يف
 ماعلا ماظنل6 دوصقملا"  :يدباوع رامع ذاتسألا رارغ ىلع ،رصانعلا نم ةلمجب يرادإلا طبضلل فدهك ماعلا

 ىلع ةظفاحملا وه يرادإلا سيلوبلل ديحو فدهكو ،ةلودلا يف ةيرادإلا ةفيظولاو يرادإلا نوناقلا موهفم يف
 لك ىلع ءاضقلا قيرط نع كلذو ةيئاقو ةقيرطب ةماعلا بادآلاو ةماعلا ةنيكسلاو ةماعلا ةحصلاو ماعلا نمألا
 طبر ّمت هّنأ ظحالملا .1"هذه ماظنلا تاموقمو رصانع ددp دق يتلا اهردصم ناك امهم راطخألاو رطاخملا
 .كلذب ةليفكلا ةيلآلا داريإ مث نمو ،رصانعلا نم ةعومجم ىلع ةظفاحمل6 ماعلا ماظنلا

 :درو ،حرطلا تاذ راطإ يف كلذك

 «  Le maintien de l’ordre public est le but poursuivi par la police 
administrative. La notion d’ordre public recouvre des éléments 
traditionnels, issus de lois anciennes (22 décembre 1789-8 janvier 1790, L. 
du 5 avril 1884) »2.  

 ثحبل لاقتنالا متي ،نيتقباسلا نيترمزلا يف ّوجرملا وحنلا ىلع ماعلا ماظنلا موهفم بيرقت مدع رثإ ،هيلعو
  .ةيلاتلا ةريخألا ةرمزلا ءوض ىلع كلذ غولب ىدم

 ةيعضوو ةلاحك ماعلا ماظنلا :اثل>
 ،ةَشاعُم ةيعضو وأ عضو ،état ةلاح هّن̈ رارقإلا ىلع ماعلا ماظنلا فيرعت تالواحم عمتجت ةرمزلا هذه يف

  :يلي اميف دراو وه امك

 ديدحتلا انه ُظَحالُي .3"ت6ارطضالاو ىضوفلا يه ىرخأ ةيعقاو ةلاح ضراعت ةيعقاو ةلاح" :نم ًةيادب
  .4ىضوفلل ٍفانم وهف ،ماعلا ماظنلل يبلسلا

 
 .38 .ص.2007 ،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،يناثلا ءزجلا ،يرادإلا طاشنلا يرادإلا نوناقلا ،يدباوع رامع -1

2- Agathe VANLANG et autres, op.cit., p. 317. 
 .زييمت نود رخآلل اميف فّرصتي مهنم لك يأ "مهنيب ىضوف مهرمأ" لاقي ،ماهملاو فئاظولا ءادأ يف لالتخالاو ةلبلبلا ىضوفلا ديفت -3

https://www.almaany.com/ar، lز خيرo07/04/2020 : عقوملا ةر. 
 : » désordre « ةدرفم ةيسنرفلا ةغللا يف ىضوفلا لباقيو -4

«  Le désordre  ; état d’un lieu où les choses ne sont pas à leur place, absence de cohérence, 
d’organisation et confusion, trouble, manque de discipline dans un groupe  ». 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, page consultée le 08/04/2020. 
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 :رارغ ىلع ،يونعملاو يداملا نيب ةلاحلا هذه فيصوت يف عمج نم كانه ،ليصفت رثكأ ٍوحن ىلع كلذكو
 ماعلا ماظنلاف ،ةيقلخ وأ ةيعامتجا وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس حلاصم تناك ءاوس عمت7ا يف ةيساسألا حلاصملا"
 لمشيف �دام نوكي عضولا اذهو ،ئدابملاو نيناوقلا نم ةعومجم وأ أدبم وأ ©وناق سيلو ةلاح وأ عضو وه
 ىلع نميهي ام لمشيف �ونعم نوكيو ،تافرصتلاو ءايشألاو صاخشألاك ةيداملا هرصانع وأ عمت7ا سسأ
 .1"ةيداصتقاو ةيقالخأ ئدابمو ةخسار دئاقع نم ةعامجلا

 وهف ،عمت7او نوناقلل ةيساسألا راكفألا وهف ،مظنم عمت7 ةيونعم وأ ةيدام ةلاح" :رخآ فيرعت يفو
 ©ايحأ ا¥أ امك ،اضيأ ءايشألا يفو هتمرب عمت7ا يف ذئنيح دجوتف ةيدام نوكت ىرخأ ©ايحأو ©وناق سيلو ةلاح
 ،ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا ئدابملا ىتحو قالخألاو تادقتعملا دوست ةيونعم نوكت ىرخأ
 .2"اعم نارمألا يه ةلاحلا هذه نوكت ىرخأ ©ايحأو

 اساسأ لّثمت ام وهو ،يونعملا دعبلا ءاصقإو طقف يدامل6 عضولا اذه فصو ىلع رصتقي نم كانهو
 دعي يذلا سوململا يداملا ماظنلا ىنعم لمحت نأ بجي ماعلا ماظنلا ةركف" :ويروه ةماعزب هاجت6 فرعي اميف
 لخدي الف ،سيساحألاو تادقتعمل6 قلعتي يذلا يبدألا ماظنلا ظفح امأ ،ىضوفلل ةضهانم ةيعقاو ةلاح ةباثمب
 يداملا ماظنلا ديدp هنأش نم اريطخ ارهظم يبدألا ماظنل6 لالخإلا ذختا اذإ الإ ،يرادإلا طبضلا ةيالو يف
  .3"ماعلا ماظنلا ىلع اظافح هعنمل لخدتي نأ يرادإلا سيلوبللف .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب

 ةحصلاو ةماعلا ةنيكسلاو ماعلا نمألا يأ طقف يدام ماعلا ماظنلا" :يلاتلا فيرعتلا كلذ يف هرياس دقو
 دوست يتلا دئاقعلاو راكفأل6 هل نأش الو ،ةيحورلا وأ ةيونعملا عمت7ا ةلاحب يرادإلا طبضلل نأش الف ،ةماعلا
 ماظنلا ددهي يجراخ رهظم دئاقعلاو راكفألا هذهل تناك اذإ الإ ،يعامتجالا ماظنل6 ةراض تناك ولو ،عمت7ا
 ةيامح نأ اذه نم مهفي نأ زوجي الو ،لالخإلا اذه عنمل يرادإلا طبضلا تاطلس لخدتت انهف ،يداملا ماعلا
 ةظفاحملا ةلودلا تابجاو ىلوأ نم نأل ،ةلودلا صاصتخا نع جرخي ةراضلا ةيحورلاو ةيونعملا تارثؤملا نم عمت7ا
 .4"يرادإلا طبضلا لئاسو ريغ ىرخأ لئاسو كلذ قيقحتل مدختست ةلودلا نكلو ،يعامتجالا ماظنلا ىلع

 
 .357 .ص ،قباسلا عجرملا ،نسح يردق دمحم -1
 .137 .ص ،قباسلا عجرملا ،يسرم ماسح -2
 .134 .ص ،هسفن عجرملا -3
 .136 .ص ،هسفن عجرملا -4
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 فيرعت ثحب راطإ يف يفتكت يتلا ،ةساردلا مدخت هتارابع ّلكو ،قباسلا فيرعتلا زّيم ام زربأ ليصفتلا ّلعل
 ."عمتجملل ةلاح" نع ةرابع هّن¨ رارقإلا ىلع زيكرتل6 ،ماعلا ماظنلا

 صئاصخلا نم ةلمجب مستّت ةركف دّرجم نوكي ةراتف ،هموهفم دّدعت ةنيابتملا ماعلا ماظنلا تافيرعت ترمثأ
 ،يرادإلا نوناقلل ةسيئرلا سسألا نم ساسأ وأ ،ةينوناق ةرهاظ نع ةرابع نوكي ىرخأ ةرïو ،يه اهديدحت نود
 ،طقف ينوناقلا هعباط زاربإ ىلع رصتقا نم كانهو ،ةيعقاو ةلاحف ،ام عمت7 ةيساسألا حلاصملا عومجم هنوك ىلإ
  .ىرخأ ةينوناق ميهافمب طابترالا نم ّيتأتملاو

 ةيلاكشإ يف دوصقملا اهّيأ ديدحت بجو ،يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا فيرعت لوح ىؤرلا دّدعت مامأ
 الو ،تافيرعتلا هذه فلتخم نيب ضقانت دوجو ةرورضل6 ينعي ال دّدعتلا اذه ّنأ ىلع ،ثحبلا ّلحم ةساردلا
 .اهنيب عمجلا ةيناكمإ مدع كلذك ينعي

 قّقحتت ،ىضوفلل ةيفانم ةلاح وأ/و عضو" :وه ماعلا ماظنلا ّن¨ لوقلا نكمي ،هحرط قبس ام ءوض ىلع
 ةسرامم نم يعرشلا ضرغلا اهظفح لّكشيو ،ةيمومعلا ةنيكسلاو ةحصلا ،نمألا نم لك نوصب -لقألا ىلع-
 ."يرادإلا طبضلا

 ةساردلل راطإك يرادإلا لا7ا يف– عقت يتلا ،ىضوفلا لباقت ةشاعم ةلاح وه ماعلا ماظنلا ّنأ ىرن ذإ
 اهيف وأ اهادحإ يف ،ةيمومعلا ةنيكسلاو ةيمومعلا ةحصلا ،يمومعلا نمأل6 ام للخ قاحلإ لاح يف -موهفملاو
 نوصب قّقحتي ماعلا ماظنلا نوص لباقملا يفو ،ماعلا ماظنل6 ساسملا ينعي رصانعلا هذ§ ساسم يأف ،ةعمتجم
 نوكتس هيلعو ،ناكملاو نامزلا يرصنعب رثأتيس ةشاعم ةلاحك ماعلا ماظنلا ّنأل ،لقألا ىلع ،رصانعلا هذه
 راطإ يف ىتح لب ،رخآل ينوناق ماظن نمو ،رخآل عمتجم نم هادم ّريغتيس ا§ ساسملا هنأش نم ام هنمو ،ةنرم
 دوقي يتلا رصانعلا ةرئاد عاستا ىلإ يضفي يذلا رمألا ،رخآل تقو نم ّريغت كانه نوكيس يناكملا زّيحلا تاذ
 ماعلا ماظنلا موهفمب ةطبترملا رصانعلا ىقبت نكل ،رخآل نيح نم اهّريغتو ،ماعلا ماظنل6 ساسملا ىلإ ا§ لالخإلا
 ،نمألا يف ةلثمتملاو ،اساسأ هروهظب تطبترا يتلا ةيكيسالكلا ةيثالثلا كلت يه ،يدعاق وأ يساسأ لكشب
 .ةيمومعلا ةنيكسلاو ةحصلا
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 ضعبلا لعج ام وهو ،)la finalité légale( يرادإلا طبضلل يعرشلا ضرغلا وه ماعلا ماظنلا ّنإ
 .يرادإلا نوناقلل ةسيئرلا سسألا ىدحإ هربتعي

 نم ةلمجب مسّتي كلذب وهو ،يرادإلا لا7ا يف هتاذب مئاق موهفمك ماعلا ماظنلا فيرعت نع اذه ناك
 .يتè اميف اهنّيبن صئاصخلا

 يناثلا عرفلا
 ماعلا ماظنلا صئاصخ

 ،صئاصخلا ضعبب فصّتي ،هيلع ظافحلا بجي عضوك وأ ةلاحك ،يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا ّنإ
 .)اثلò( ريغتلاو ةنورملاو )اينò( داعبألا ددعت ،)الوأ( رداصملا عّونت :يف لثمتت

 رداصملا عّونت :الوأ
 ماعلا ماظنلا نم وه ام دّدحي يذلا ام :يلاتلا لؤاستلا نع ةباجإلا هنأش نم ام لك رداصمل6 دصقي

  ؟ماعلا ماظنل6 ّلخي بارطضا وه ام وأ ىضوفلا نم وه امو
 رداصم ةّدع لب ادحاو اردصم سيل ،هنود وهامو ماعلا ماظنلا نم وه ام فّنصيو كلذ دّدحي يذلاف

 ،ام يعامتجا ماظن يف اهنع ءانغتسالا نكمي ال ميقو فارعأ ،ديلاقت نم ةفلتخم تامكارت جاتن يه ،ةعّونتم
 ىلع لمعيو ،ةهج نم عّرشملا اهعضي ةينوناق دعاوق يف دعب اميف رولبتو غرفتس يتلا ،1ةماعلا هئدابم اذكو
 .ىرخأ ةهج نم 2ّصتخملا ءاضقلا اهتمجرتو اهريسفت

 داعبألا دّدعت :اين>
 يعامتجالا نم اهداعبأ دّدعتت ،"ماعلا ماظنلا" ةاّمسملا ظَفُْحتو ناصُت نأ بجو يتلا ةيعضولا وأ ةلاحلا

 .3ينيدلاو ،ّينوناقلاف ،يداصتقالا ،يسايسلا ،يفسلفلا ،يبدألا ىلإ

 
 .74 .ص ،قباسلا عجرملا ،ناعنك فاون -1
 .171 ،169 ،168 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،ريخلا وبأ دمحم ديعسلا لداع -2
 .169 .ص ،هسفن عجرملا -3
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 ةيح© نم وأ ،نيوكتلا ةيح© نم ءاوس ،يحاونلا فلتخم نم ماعلا ماظنل6 طيحت ةدّدعتملا داعبألا هذه
 .هظفح لبسو تايلآ ةيح© نم اذكو ،هب لالخإلا لماوع

 لّخدت ىلع رّثؤي يذلا رمألا ،ادّقعم اموهفم هلعجي يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا غبصي يذلا دّدعتلا ّنإ
 .هظفح دصق ةيلحملا تادحولا

 ّريغتلاو ةنورملا :اثل>
 يقطنم كلذو ،ناكملاو نامزلا ّريغتب ّريغتيو رّوطتم ،ٌنرم ىضوفلل ٍفانم عضوكو ةلاحك ماعلا ماظنلا ّنإ

 ىلإ تضفأ ةنورملا هذه .)...ةيفسلفو ةيسايس ،ةيعامتجا( ةّريغتمو ةتبò ريغ ىرخألا يه بناوجب طبتري هنوك
 لعج ام وهو .هديدحت ةلواحمو هموهفم ريسفتب لّخدتلل ءاضقلا مامأ لا7ا تحسفو اعيرشت هديدحت ةبوعص
 ديدحت يف ارود بعلت يتلا ،هتنورمل ةايحلا عقاو عم افّيكت رثكألا ميهافملا نمض ماعلا ماظنلا فّنصي ضعبلا
 :هتاذ يرادإلا طبضلا

« L’ordre public est certainement une des notions du droit les plus aptes à 
s’adapter à la réalité de la vie »1. 

 :كلذكو

« La notion d’ordre public a donc une dynamique interne qui lui permet de 
jouer un très grand rôle dans la détermination de la police, d’une police qui 
dépassera le cadre du simple triptyque tranquillité-sécurité-salubrité 
publique pour suivre et se développer dans le cadre de la notion d’ordre 
public »2. 

 دّدعتم ماعلا ماظنلا ناك رداصملا عّونتم هّنألف ،ضعبلا اهضعبب ةطبترم اّ¥أ صئاصخلا هذه ىلع ظحالملا
 .اّريغتمو ارّوطتم ،©رم ماعلا ماظنلا لعج تابثلا مدع نم ٍردقب فصّتت يتلا ،داعبألا

 نم هب لصّتي اّمع زّيمتيو ،هتاذب امئاق اموهفم لّكشي ،صئاصخلا هذ§و ىنعملا اذ§ ماعلا ماظنلا ّنإ
 .ىرخألا ميهافملا ضعب

 
 .170 .ص ،قباسلا عجرملا ،ريخلا وبأ دمحم ديعسلا لداع -1
 .170 .ص ،هسفن عجرملا -2
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 يناثلا بلطملا
 ةلص تاذ ميهافمو ماعلا ماظنلا

 يرادإلا طبضلا اهسأر ىلع ،ةزرابلا ةينوناقلا ميهافملا نم ديدعل6 يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا طبتري
 .يلي ام لالخ نم اهنيب زييمتلا لواحن ،)يناثلا عرفلا( ماعلا حلاصلا وأ عفنلاو )لوألا عرفلا(

 لوألا عرفلا
 ماعلا ماظنلg هتقالعو يرادإلا طبضلا موهفم

  .)اينò( ماعلا ماظنل6 هتقالع ثحبب حمسي يذلا رمألا ،)الوأ( يرادإلا طبضلا موهفمل قرّطتن

 يرادإلا طبضلا موهفم :الوأ
 ،عاونأ ،فيرعت :نم ،هب قّلعتي ام زربأ دنع فّقوتلا بجوتست يرادإلا طبضلا موهفم ةسارد ّنإ

  .دودحو تاطلس ،تايلآ ،ينوناق ماظن ،صئاصخ

 :يرادإلا طبضلا فيرعت -1
 :يلي ام يرادإلا طبضلا فيرعت صوصخب ،يرادإلا نوناقلا سيماوق ىدحإ يف درو

« Activité spécifique de prescription, consistant à réglementer des activités 
privées en vue de maintien de l’ordre public, pouvant donner lieu à des 
actions matérielles. Le terme de police désigne aussi les agents qui 
accomplissent cette activité »1. 

 صاخشألا ىلإ ةفاضإل6 ،ةيصوصخلا نم عونب عّتمتي طاشن هّنأ ىلع يرادإلا طبضلا فيرعت مت ذإ
 .ماعلا ماظنلا ىلع اظافح ةصاخلا ةطشنألا ميظنت ضرغب ،طاشنلا اذه ىلع نيرهاسلا

  :يلي ام دروأ دقف  Jean Waline ذاتسألا اّمأ

«  La police administrative  est l’ensemble des interventions de 
l’administration qui tendent à imposer à la libre action des particuliers la 

 
1- Agathe VAN LANG et autres, op.cit., p. 338. 
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discipline exigée par la vie en société, dans le cadre tracé par le constituant 
et le législateur »1. 

 لمع رهاظم نم رهظم يرادإلا طبضلا" :ّنأ دجن De Laubadere ىلإ بسني رخآ فيرعت يف
 طاشنل ارهظم َّدُع يرادإلا طبضلا ّنأ ظحالي .2"ماعلا ماظنلل ةيامح دارفألا ت�رح ميظنت يف لثمتي ةرادإلا
 .ماعلا ماظنلا ظفح ةيغب امود نكل ،اهدييقت ال دارفألا ت�رح ميظنت متي نيأ ،ةرادإلا

 ةطلسلا اهضرفت يتلا دعاوقلاو تاءارجإلا ةعومجم" :نع ةرابع يرادإلا طبضلا ّنأ ىري نم كانهو
 ةيامح دصقب نوناقلا دودح يف م�pرح ديقتو اpالاجم ددحتو مpاطاشن ا§ مظنتل دارفألا ىلع ةصتخملا ةيرادإلا
  .3"هددهي ام لك دض عمت7ا ةياقوو ماعلا ماظنلا

 سيسأتلا هنمو ،هب دوصقملا ديدحتب حمسي يذلا ردقل6 ،يرادإلا طبضلا فيرعت لوح اذه ناك
  .يتè ام لالخ نم ،هرصانع فلتخم ثحبل

 :يرادإلا طبضلا عاونأ -2
 صاخ يرادإ طبضو police administrative générale ماع يرادإ طبض نيب هقفلا زّيمي

police administrative spéciale: 

 :ماعلا يرادإلا طبضلا -أ
 ،4ماعلا ماظنلا ظفح دصق ريبادت نم ،ةّصتخملا اpاهج لالخ نم ةماعلا ةرادإلا هرشابت ام هب دصقي

 ينوناقلا ماظنلا راطإ يف ،ةماع بادآ وأ ةيمومع ةنيكس ،ةحص ،نمأ ناك ءاوس ،هرصانع فلتخم ىوتسم ىلع
 .ىرخأ ىلإ ةلود نم فلتخي يذلاو ،مئاقلا

 
1- Jean WALINE, Droit administratif, 26e édition, Dalloz, Paris, 2016, p. 367. 

 .80 .ص ،2008 ،كرمندلا يف ةيبرعلا ةيميداكألا تاروشنم ،يرادإلا نوناقلا ،يضار وليل نزام -2
 .71 .ص ،2012 ،رئازجلا ،ةينودلخلا راد ،ةنراقم ةسارد ،ةيرادإلا تاسسؤملاو يرادإلا نوناقلا ،يرهاط نيسح -3
 .290 .ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا طاشنلا-يرادإلا ميظنتلا ،يرادإلا نوناقلا ،يلعب ريغصلا دمحم -4
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 :صاخلا يرادإلا طبضلا -ب
 يف يطبضلا اهطاشن ءادأ لالخ نم نكل ،ماعلا ماظنلا ظفح دصقب ةماعلا ةرادإلا لّخدت ىلع قلطي

 la police يأ درفملا ةغيصب ادراو ماعلا يرادإلا طبضلا نوكيو ،ٍصاخ ٍراطإ يف يأ ،ديدحت رثكأ ٍراطإ

administrative générale، ةغيصب دري يذلا صاخلا يرادإلا طبضلا سكع ىلع ،طقف دحاو وهف 
 .دّدعتم هنوك ،administratives spéciales les polices 1عمجلا

 ةيئاذغلا داوملاو رورملا لاجم اهلاثم( طاشنلاو لا7ا ةيصوصخ :هجوأ ةّدع ىلع نوكت ةيصوصخلا هذه
 ةيصوصخ ،)رويطلاو ت©اويحلا ،تïابنلا نم فانصأ ةيامح رارغ ىلع( فدهلا ةيصوصخ ،)عيبلل ةضورعملا
 ،2)تارئاطلاو تاراطملا ىتح وأ ةيديدحلا ككسلا عاطق يف يأ تاراطقلا لخاد ماعلا ماظنلا ظفحك( ناكملا

 قلعت ام اهزربأ( تاءارجإلا ةيصوصخو )بناجأل6 قّلعتملا يطبضلا ءادألا اهنم( ةينعملا صاخشألا ةيصوصخ
  .3)ةيخيراتلا رòآلا ديدp ا¥أش نم يتلا ينابمل6

 ،يئاضقلا طاشنلا نع هزّيمت يتلا صئاصخلا نم ةلمجب فصّتي ،اصاخ وأ اماع ناك ءاوس يرادإلا طبضلا
 .ةماعلا قفارملا طاشنو يعيرشتلا

 :يرادإلا طبضلا صئاصخ -3
 اميف اهصيخلت نكمي ،صئاصخلا نم ةلمجب ،ةماعلا ةرادإلا ةطشنأ نم هريغ نع يرادإلا طبضلا زّيمتي

 :يلي

 :يدارفنالا عباطلا -أ
 .4اًرصح ةينعملا ةرادإلا ةدارإ يف ةلّثمتملاو ،يطبضلا طاشنلا راطإ يف ةدوجوملا ةدارإلا ةيدارفنا ىنعمب

 
 نكمملا نم هّنإف ،«les polices» ةيسنرفلا ةغللا يف اهلباقي ام سكع ىلع عمجلا ةغيص يف "طبضلا" عضو نكمملا ريغ نم ناك اذإ -1
 نع ريبعتلل ةصاخلا ةيرادإلا ةطرشلa لوقلا ةيناكمإ هنمو ،يرادإلا طبضلا ىلع قلطت يتلا "ةيرادإلا ةطرشلا" ةرابعب ماقملا اذه يف ةناعتسالا
 ،https://www.almaany.com .عمج مسا اËّأ ىلع ةيبرعلا ةغللا سيماوق يف "ةطرش" فّنصت ثيح ،عمجلا ةغيصب صاخلا يرادإلا طبضلا
lز خيرo11/06/2020 : عقوملا ةر. 
 .355 .ص ،قباسلا عجرملا ،نسح يردق دمحم -2

3- Gilles LEBERTON, Droit administratif général, 9e édition, Dalloz, Paris, 2017, p.p. 205, 206. 
 .255 .ص ،قباسلا عجرملا ،ةيدلبلا نوناق حرش ،فايضوب رامع -4
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 كلذ ريغ ىرخأ ةدارإ رهظت نأل لاجم الف ،اهل لاثتمالاو عوضخل6 ةيدارفنإلا ةدارإلا هذه لباقت نأ بجي
 .ىرخأ فارطأ ةدارإ رهظت نيأ ،ةماعلا قفارملا طاشنل ةبسنل6 هيلع لاحلا وه ام لثم

 :يئاقولا عباطلا -ب
 ماظنل6 ّلخي دق بارطضا ّيأل اءرد ّيلبقو يئاقو لكشب ةّصتخملا يرادإلا طبضلا تاطلس لّخدتت

 يذلا ،ةيئاضقلا تاهجلا لّخدت سكع ىلع ،يمومعلا نمألل ةيامح ّنيعم تيقوت يف لّوجتلا رظحت ْنَأَك ،ماعلا
 .1نوناقلا رظن يف ةميرج ّدعي ام عوقو دعب نوكي

 :يريدقتلا عباطلا -ت
 لالخإلا ىلإ يضفي دق رطخ وه ام ريدقت اهل عجري ثيح ،ةيريدقت ةطلس ةّصتخملا ةيطبضلا ةرادإلل

 .2اهلّخدتل جاتحي ال كلذ نود وه امو ،لّخدتت هيلعو ،ماعلا ماظنل6

 :يرادإلا طبضلل ينوناقلا ماظنلا -4
 ّنأ ديفي ام ،يرادإلا طبضلل ينوناقلا ماظنل6 هتيمست ىلع تحلطصا ام تحت عجارملا ىدحإ تدروأ

 :يلي اميف ّنيبم وه امك ،تقولا تاذ يف دويقب ىرخألا يه ةمَزلمو ةمِزلم ريبادت لّكشي ريخألا اذه

 :يرادإلا طبضلا ريبادت ةيمازلإ -أ
 elles imposent حرتقت ال ضرفت يتلا ةّصتخملا تاهجلا لبق نم ةذخّتملا يرادإلا طبضلا ريبادت ّنإ

et ne proposent pas، ةيمازلإ يه contraignantes الو اهل لاثتمالا بجيف ،ا§ ةينعملا صاخشألل 
 .3ةينوناقلا ةلءاسملا ةلئاط تحت اهتفلاخم زوجي

 :ةيربج دويقل عوضخلا -ب
 بناج اهرصح ،طورشب دّيقم ةّصتخملا اpاطلس لالخ نم يرادإلا طبضلل ةماعلا ةرادإلا ةسرامم ّنإ

 .يطبضلا طاشنلا ةرشابمل اًمازلإ لّخدتلا ةرورضو ةماعلا ت�رحلا مارتحا ةرورض :نينثا نيرمأ يف هقفلا نم
 

 .255 .ص ،قباسلا عجرملا ،ةيدلبلا نوناق حرش ،فايضوب رامع -1
 .256 .ص ،هسفن عجرملا -2
 .ص.ص ،2012 ،توريب ،ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ،02 ةعبطلا ،يرادإلا طاشنلا :ماعلا يرادإلا نوناقلا ،تاحرف يزوف ،ينابق دلاخ -3

288، 289. 
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v رحلا مارتحاkةماعلا ت: 
 ةّدع لالخ نم كلذ قّقحتيو ،ةماعلا ت�رحلا مارتحا أدبم ةاعارم ةيطبضلا تاطلسلا قتاع ىلع عقي

 ةلاح يف الإ ا§ ساسملا مدع بوجو ،قبسملا حيرصتلا وأ نذإلا ماظنل ةماعلا ت�رحلا عاضخإ عنم :روص
 .1ةقلطمو ةماع عناوم ضرف رظحو ىوصقلا ةرورضلا

v يرادإلا طبضلا تاطلس لّخدت بوجو: 
 :ىّمسي ةيسنرفل6 ،"يرادإلا طبضلا تاطلس قتاع ىلع ىقلملا فرصتلا بجوم" كلذك هيلع قلطي

« L’obligation d’agir des autorités de police administrative »2 . 

 يف رايخ يأ اهل سيل لباقملا يفف ،همدع نم رطخلا دوجو يف ةيريدقت ةطلس ةّصتخملا ةرادإلل ناك اذإف
 نم كلذو ،ماعلا ماظنلل اظفح رطخلا كلذ ءردل لّخدتل6 ©وناق ةربجم يهف ،اهنع عانتمالا وأ لّخدتلا ةيلمع
 .يلي اميف اهل قّرطتن تايلآلا نم ةلمج لالخ

 :يرادإلا طبضلا تايلآ -5
 طبضلا يأ( طاشنلا اذه ءادأل ةّصتخملا يرادإلا طبضلا تاطلس اهمدختست يتلا لئاسولا ا§ دصقي

 :نم لك يف اساسأ لّثمتت يتلاو ،)يرادإلا

 :طبضلا حئاول -أ
 تارارق نع ةرابع يهو ،les règlements de police سيلوبلا حئاول وأ ةيرادإ حئاول كلذك ىمست

 ت6وقع اهفلاخم ىلع بّترتي هيلعو ،ةيدرفلا ت�رحلا ىلع ادويق ضرفت ةينوناق دعاوق نّمضتت ةيميظنت ةيرادإ
 .3ماعلا ماظنلا ظفح ضرغ نع جرخي ال ددّحم راطإ يف كلذو ،ةيئازج

 :ةيدرفلا رماوألا -ب
 ،مpافصل ال مpاوذل ا§ نيينعملا بطاخت نيأ ،ةّصتخملا يرادإلا طبضلا تاطلس اهردصت ةيدرف تارارق يه

 
 .294-290 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،تاحرف يزوف ،ينابق دلاخ -1
 .295 ،294 .ص.ص ،هسفن عجرملا -2
 .132 ،131 .ص.ص ،2011 ،رئازجلا ،فيطس ،دد±ا راد ،02 ةعبطلا ،يرادإلا نوناقلا يف يساسألا ،دابل رص� -3
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 .autorisation1 صيخرتلاو interdiction رظحلا وأ عنملا ،ordre رمألا :روص ةّدع ذخّتتو

 :ةيداملا ةوقلا مادختسا -ت
 la force ةيداملا ةوقلا مادختسا ىلإ ءوجللا يرادإلا طبضلا ةسراممب ةصتخملا تاهجلل نكمي

matérielle، نوكيف ،هاركإلا مدعو ةوقلا لامعتسا مدع لصألا ذإ ،يئانثتسا ءارجإك كلذ نوكي نكل 
 مهعانتماو اعوط ةيطبضلا تاءارجإل6 نيينعملا صاخشألا عوضخ مدع لاح يف لاجعتسالاو ةرورضل6 اطبترم
 .2اهذيفنت نع

 :يرادإلا طبضلا تاطلس -6
 صوصنلا ىوتسم ىلع ارصح ةدّدحم نوكتو ،يرادإلا طبضلا ةسراممب ً©وناق ةلّوخملا تاهجلا ا§ دصقي

  .3ميظنتلا ىلإ روتسدلا نم ،اpاجرد فالتخا ىلع ةينوناقلا
 طبضلا تاطلس نيب اهيف ُزَّـيَُميو ،ةنراقملا ةينوناقلا ةمظنألا فلتخم يف تاهجلا تاذ بلاغلا يف يهو

  .4صاخلا يرادإلا طبضلا تاطلسو ،ماعلا يرادإلا

 ةلودلا سيئر نم ةيذيفنتلا ةطلسلا سأر يف لثمتت ،ينطولا ىوتسملا ىلع تاطلس ىلإ فّنصت ىلوألا
 تاطلسلا يف دّسجتت يّلحم ىوتسم ىلع ىرخأو ،مكحلا ماظن ةعيبط بسح امهلباقي نم وأ ،لوألا هريزوو
 ّلك ،ءارزولا يف اساسأ لّثمتتف صاخلا يرادإلا طبضلا تاطلس اّمأ ،رخآل ينوناق ماظن نم فلتخت يتلا ،ةيلحملا

  .5هعاطق يف

 .6كلذك صاخلا طبضلا ةرشابم اهنكمي ماعلا طبضلا تاطلس ّنإ

7

 
 .310 ،309 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا نوناقلا ،يلعب ريغصلا دمحم -1
 .78.ص ،قباسلا عجرملا ،يرهاط نيسح -2
 .125 .ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا نوناقلا يف يساسألا ،دابل رص� -3
 .130-125 .ص.ص ،هسفن عجرملا -4
 .270-265 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،ةيدلبلا نوناق حرش ،فايضوب رامع -5
 .130 .ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا نوناقلا يف يساسألا ،دابل رص� -6
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 :يرادإلا طبضلا دودح -7
 :يلي اميف ّنيبم وه امك نينثا نيرصنع يف هقفلا اهصّخلي

 :ةيعرشلا أدبم مارتحا -أ
 دقو ،هماكحأل اهلامعأ ةقباطمو عساولا هانعمب نوناقلل ةماعلا ةرادإلا عوضخ la légalité ةيعرشلا أدبم ديفي
 :يرادإلا نوناقلا لاجم يف ةيعرشلا أدبمل يتآلا فيرعتلا ةينوناقلا سيماوقلا ىدحإ يف درو

«  Principe de légalité  ; principe fondamental de l’action administrative, 
déduit du libéralisme politique, à titre de garantie élémentaire des 
administrés, et selon lequel l’Administration ne peut agir qu’en conformité 
avec le droit, dont la loi écrite n’est qu’un des éléments »1. 

 ،يرادإلا يطبضلا طاشنلا ءادأل اهلّخدت نيح ةيعرشلا أدبم مارتح6 ةدّيقم ةّينعملا تاطلسلا ّنأ يأ
 دّيقت نأ اهنكمي الو ،اpاجرد فالتخا ىلع لوعفملا ةيراسلا ةينوناقلا صوصنلا هيلمت ام قفو فّرصتت نأ ىنعمب
 .نوناقلا راطإ جراخ ،ماعلا ماظنلا ظفح دصق يرادإلا طبضلا ةسرامم لالخ نم ت�رحلا نم

 :ةيئاضقلا ةباقرلل عوضخلا -ب
 هذه ىلع ءاغلإلا ةباقر صتخملا يضاقلا سرامي نيأ ،ءاضقلا ةباقرب ةدّيقم يرادإلا طبضلا تاطلس ّنإ

 سرامي كلذكو ،ةيعرشلا أدبم كهتنت اهبناج نم تازواجت دوجو لاح يف ت6وقع اهيلع طلسيو تاطلسلا
 2.ةينعملا ةرادإلل يطبضلا ءادألا ءاّرج رئاسخو رارضأ هتقحل نم ضيوعت فد§ ةيلوؤسملا ةباقر

 يرادإلا طبضلاو ماعلا ماظنلا نيب ةقالعلا :اين>
 ديحولا فدهلا ّنإ" :يرادإلا طبضلل ديحولا يعرشلا ضرغلا ءاهقفلا ضعب ىدل ماعلا ماظنلا ّدعي

 .3"...ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملا فده وه يرادإلا سيلوبلل

 رخآلا ضعبلا فيرعت يحوي دق امك ،نيقباطتم ريغ امهّنكل امهضعبب ناطبترم ناموهفم امّ¥أ ينعي ام
 ةطرشلا وأ يرادإلا طبضل6 دصقي" :يلي ام كلذ نم ،طقف ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحمل6 يرادإلا طبضلل

 
1- Serge GUINCHARD et autres, 2012, Op.cit., p. 513. 

 .136 .ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا نوناقلا يف يساسألا ،دابل رص� -2
 .28 .ص ،قباسلا عجرملا ،يناثلا ءزجلا ،يرادإلا طاشنلا يرادإلا نوناقلا ،يدباوع رامع -3
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 -اساسأ– لّثمتملاو   l’ordre publicماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملا la police administrative ةيرادإلا
  :يلي ام يف

  Sécurité publiqueماعلا نمألا ىلع ظافحلا -1
  Salubrité publiqueةماعلا ةحصلا ىلع ظافحلا -2

     .Tranquillité publique"1 ةماعلا ةنيكسلا ىلع ظافحلا -3

 ماظنلا ظفح يف لّثمتملاو ،طقف هنم ضرغلا ىلع يرادإلا طبضل6 دوصقملا نايب يف راصتقالا ظحالي
 وه ماعلا ماظنلا ظفح ّن¨ لوقلا يضتقت ةقدلا نكل ،ريخألا اذهل ةسيئرلا رصانعلا دادعت يف باهذلا مث ،ماعلا
 ،هنم ضرغلل ءيشلا ةقباطمب لوقلا نكمي ال هيلعو ،هتياغو هفده وهف ،يرادإلا طبضلا ةسرامم نم ضرغلا
 :يلي ام يف اهدصقن يتلا ةقرفتلا ةمجرت نكميو

 .ىضوفلاو ىفانتي عضوو ةلاح :ماعلا ماظنلا -
 .يرادإلا طبضلا نم يعرشلا ضرغلا يهو ،ةيلمع نع ةرابع :ماعلا ماظنلا ظفح -
 ةرادإلل اطاشن لّكشي ،يرادإلا نوناقلا ميهافم زربأ نم ،هتاذب مئاق لقتسم موهفم :يرادإلا طبضلا -

 ماظنلا ظفحب دّيقم وهو ،2ماعلا قفرملا بناج ىلإ ةثيدحلا لودلا يف اهْيَـتَفيِظَو ىدحإك فّنصيو ،ةماعلا
  .ةيعرشلا أدبمب ساسملا ةلئاط تحت ،ماعلا

 كلذلو ،فدارتلاو قباطتلا نع جرخت ةقالع يهو ،اهنيب ةقالعلا حّضوي ةقباسلا ميهافملا نيب زييمتلا ّنإ
 رود ّنأ ينعي اذهف نيموهفملا نيب قباطت كانه ناك اذإف ،ثحبلا ّلحم ةساردلا ةيلاكشإ روحم ىلع تاعبتو رòآ
 ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا رودب لوقلاو يوتسي يرادإلا طبضلا ةسرامم يف ةيميلقإلا تاعامجلا
 طبضلل ديحولا ضرغلا وه ماعلا ماظنلا ناك اذإف ،ن�وتسي ال ْنيَلْوَقلا ّنأ يأ ،هارن امل سكاعم وهو ،ماعلا
 ىنعملا ءوض ىلع ،ماعلا ماظنلا ظفحل ةديحولا ةليسولا وه يرادإلا طبضلا ّنأ ةرورضل6 ينعي ال اذهف ،يرادإلا
 .افنآ دوصقملا

 
 .288 .ص ،2013 ،ةبانع ،مولعلا راد ،يرادإلا طاشنلا-يرادإلا ميظنتلا ،يرادإلا نوناقلا ،يلعب ريغصلا دمحم -1
 .227 ،226 .ص.ص ،2003 ،توريب ،ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ،يرادإلا نوناقلا ماكحأو ئدابم ،باهولا دبع تعفر دمحم -2
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 يناثلا عرفلا
 ماعلا ماظنلg اهتقالعو ةماعلا ةحلصملا فيرعت

 .)اينò( ماعلا ماظنل6 اهتقالع ديدحت ىلع لمعلا مث ،)الوأ( ةماعلا ةحلصمل6 فيرعتلا ّمتي

 ةماعلا ةحلصملا فيرعت :الوأ
pةلودلا سلجم هنع ّربع اموهو ،ةماعلا ةحلصملا قيقحت ىلإ اهطاشن ناك امهم ةماعلا ةرادإلا فد 

 :يسنرفلا

L’affirmation formulée par le Conseil d’État en 1901 : « L’Administration 
ne doit se décider que pour des motifs de l’intérêt public »1. 

 بعص ©رم اعساو اموهفم ىقبت ةماعلا ةحلصملا ّنإف ،ةيساسألا ةينوناقلا ميهافملا فلتخم لاحكو
 اهلوح فالتخالا مغر اهيف لصألا ّلظيل ،ا¥أشب ةدراولا تافيرعتلا فالتخا ىلإ يضفي يذلا رمألا ،ديدحتلا
 ةيدرفلا حلاصملا ةلمج لباقت ةماعلا ةحلصملا ّنإف يبلس ديدحتبو ،ّينعملا روهمجلا تايجاح ّدسو عابشإ وه
 :اهنع ومستو

« L’intérêt général justifie et limite l’action administrative. C’est un postulat 
que, sans s’opposer nécessairement à eux, il s’impose aux intérêts privés. 
Fonctionnelle, politique au meilleur sens du terme, évolutive, la notion ne 
peut être définie autrement que par la satisfaction des besoins de la 
population »2. 

 ،ةماعلا ةحلصملا ديدحتل نينثا نيرايعم ىلع دامتعالا يف يسنرفلاو يبرعلا هقفلا ضعب كرتشا دقو
 ّنيبم وه امك ،Vedel ذاتسألاو يودب تورث ذاتسألا نم لك هدروأ ام كلذ نم ،يّمك يناثلاو يفيك امهدحأ
 :هلفسأ

 ةمظنألاو روصعلا ريغتب ريغتت ةروطتمو ةنرم ةركف ةماعلا ةحلصملا" :يودب تورث ذاتسألا فيرعت
 ثيح نم فرعتو .يكارتشا ماظن يف ةماعلا ةحلصملا نع ةفلتخم يلامسأر ماظن يف ةماعلا ةحلصملاو .راكفألاو

 
1- Tiphaine ROMBAUTS-CHABROL, L’intérêt public local, thèse de doctorat, Droit, Faculté de Droit 
de Montpellier, France, 2014, p. 1. 
2- Didier TRUCHET, Le droit public, 4e édition, PUF, Paris, 2018, p. 99. 
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 اهفيرعت نكميو .ةصاخلا ةحلصملا نم ةياعرل6 ىلوأو ةبترم ىلعأ ةيونعملا اهتميق يف نوكت يتلا كلت ا¥¨ فيكلا
 عومجم يه وأ ،دارفألا نم ددع ربكأل اعفن ققحت يتلا ةحلصملا ا¥¨ مكلا ثيح نم وأ �ددع افيرعت اضيأ
 .1"اهلباقت يتلا ةيدرفلا حلاصملا عومجم نم اددع ربكأ ةيدرف حلاصم

 :يلي امك درو دقف ،Vedel ذاتسألا فيرعت اّمأ

«  Notion clef du droit administratif constituant à la fois le moteur et la 
justification fondamentale de l’action des personnes publiques. La 
détermination d’un intérêt général suppose un arbitrage constant des 
pouvoirs publics entre plusieurs intérêts privés. Cet arbitrage s’effectuera, 
selon le doyen Vedel, à l’aide de deux critères ; 

- Critère quantitatif, tend à ériger en préoccupation d’intérêt général, 
l’intérêt du groupe le plus nombreux. 

- Critère qualitatif, fait de l’intérêt général une préoccupation d’une 
valeur supérieure qui transcende les aspirations privées »2. 

 وأ يناكملا راطإل6 قّلعتت ال ،)ةماعلا ةحلصملا( اpاذ ةحلصملا ةيمستب طبترت يتلا ةيمومعلا ةغبص ّنإ
 عيمجل ماعلا حلاصلا اذه تايضتقم قيقحت ةرورضل6 ينعي ال ام دلب يف ةماعلا ةحلصمل6 لوقلا ّنأ يأ ،يفارغجلا
 :Tocqueville يسايسلاو فوسليفلا نع ةروثأملا ةرابعل6 داهشتسالا نكميو ،دلبلا اذه ينكاس وأ ينطاوم

La célèbre sentence de Tocqueville considérant que « certains intérêts sont 
communs à toutes les parties de la nation alors que d’autres intérêts sont 
spéciaux à certaines parties »3.  

 :يسنرفلا ةلودلا سلجم قحال تقو يف ةحارص هنع ّربع ام كلذك وهو

Selon un rapport public du Conseil d’Etat intitulé « L’intérêt général » en 
1999 ; 

 « La possibilité d’une segmentation géographique de l’intérêt général dans 
la mesure où la « généralité » en cause ne se réfère pas nécessairement à 

 
 .140 .ص ،1984 ،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،ةلودلا ةفيظو يناثلا باتكلا ،ةماعلا تاسسؤملا ةيرظن ،اطش دمحم دامح -1

2- Agathe VAN LANG et autres, op.cit., p.p. 250, 251. 
3- Tiphaine ROMBAUTS-CHABROL, op.cit., p. 31.  
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l’ensemble de la population, puisqu’il est admis que s’expriment, à côté de 
l’intérêt national, des besoins locaux, des intérêts publics régionaux ou 
municipaux »1. 

 ماظنلا ةعيبطو ناكملا ،نامزلا فالتخ6 فلتخت ةيلحم مأ ةينطو تناك ءاوس ةماعلا ةحلصملا ّنإف ،هيلعو
 .ةّماعلا تايجاح دس ىلع موقتو اهنع ومستو ةيدرفلا حلاصملا لباقت ،ةلودلا يف مئاقلا

 ةماعلا ةحلصملX ماعلا ماظنلا ةقالع :اين>
 نم ام وهو ،ةّصتخملا تاهجلا لبق نم يرادإلا طبضلا ةسرامم نم ضرغلا وه ماعلا ماظنلا ناك اذإ

 ةحلصملل اقيقحت يتè هتاذ ماعلا ماظنلا ظفح ّنإف ،©وناق ةلوفكملا ت�رحلا ىلع دويقلا نم ديزملا عضو هنأش
 .يرادإلا نوناقلا سسأ زربأ نم ّدعت يتلا ،ةماعلا

 اقاطن عسوأ ةماعلا ةحلصملا ّنإف كلذبو ،ةماعلا ةحلصملا قيقحت تايضتقم نم ماعلا ماظنلا ظفح ّدعي
 .ماعلا ماظنلا نم

 ليبس يف ،ةماعلا ةحلصملاو يرادإلا طبضلا نم لكب هتقالعو هصئاصخ ،ماعلا ماظنلا فيرعت ةسارد دعب
 .يتآلا ثحبملا لالخ نم ،هرصانع ةساردل لاقتنالا متي ،يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا موهفم ثحب

 
1- Tiphaine ROMBAUTS-CHABROL, op.cit., p. 5. 
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 يناثلا ثحبملا
 ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا نيناوق يف اهسيركتو ماعلا ماظنلا رصانع
 نم كانه ةغلابلا اهتيّمهألو ،هرصانع ثحب نود يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا موهفم ةسارد لمتكت ال

 رصانعلا ةلمج نع فشكلا دّرجمف ،هصئاصخو هتنونيك يف ثحبلا ىشاحتيو طقف هرصانعب ماعلا ماظنلا فّرعي
 :كلذ نم ،نيريثكلا ىدل هموهفمب ةطاحإلل ايفاك ّدعي ماعلا ماظنلل ةلّكشملا

 ةئيهل سيلف .ّلتخا اذإ هباصن ىلإ هتداعإو ماعلا ماظنلا ةنايص ىلإ اساسأ يرادإلا طبضلا فدهي" 
 دراوم قيقحتك ةماعلا ةحلصمل6 قّلعت نإو ،كلذ ريغ رخآ فده قيقحتل اpاطلس مادختسا يرادإلا طبضلا
 ةماعلا ةحصلاو ماعلا نمألا يه :ةثالث رصانع ماعلا ماظنللو .ةعورشم ريغ اهلامعأ تناك الإو ،ةلودلل ةيلام
   .1"ةماعلا ةنيكسلاو

 L’ordre ةلودلا يف ماعلا ماظنلا ةنايصو ةيامح وه يرادإلا طبضلل مألا وأ يسيئرلا فدهلا" :كلذكو

public. 2"ةماعلا ةنيكسلاو ،ةماعلا ةحصلاو ،ماعلا نمألا يه رصانع ةثالث ماعلا ماظنلا نمضتيو. 

 وأ رصانعلا نم ةلمجب ماعلا ماظنلا فيرعت مت هّنأ ،نيجذومنلا نيذه ىوتسم ىلع ظحالم وه امك
  .ت©ّوكملا

 ماظنلا رصانع عّونت :لوألا بلطملا(  ماعلا ماظنلل ةلّكشملا رصانعلا فلتخم ةسارد يف عرشن ،هيلعو
 رصانع :يناثلا بلطملا(  ةيالولاو ةيدلبلا نيناوق ءوض ىلع رئازجلا يف اهسيركت ىدم ثحب ّمث نمو ،)ماعلا
 .)ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا نيناوق يف ماعلا ماظنلا

 
 .401 .ص ،2008 ،ةيردنكسإلا ،ةديدجلا ةعماجلا راد ،يرادإلا نوناقلا ،ولحلا بغار دجام -1
 .335 .ص ،قباسلا عجرملا ،باهولا دبع تعفر دمحم -2
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 لوألا بلطملا
 ماعلا ماظنلا رصانع عّونت

 زّيمتت ،des éléments ou des composantes ت©ّوكم كلذك ىعدتو رصانع ماعلا ماظنلل
 رصانع ىلإ اهتعيبط بسح اهفّنصي نم كانهف ،ةفلتخم ريياعم ىلع ءانب اهفينصت ةيناكمإ ىلإ ىضفأ ٍعّونتب
 فينصتلا وهو ،ةثيدح ىرخأو ةيديلقت رصانع ىلإ اهروهظ قفو اهفّنصي نم كانهو ،ةّيدام ريغ ىرخأو ةّيدام
 .ادامتعا رثكألا وه ناك كلذل ،هقباسب ةنراقم فالخلل ةرòإ لقألاو احوضو رثكألا هنوك ،ه©دمتعا يذلا

 نم رسيأ ىقبي ،قحال لكشب هرّوطتب ترهظ يتلا اpريظن نع موهفملا روهظب ترهظ يتلا رصانعلا زرفف
  .كلذ نود اّمع يدام وه ام فينصت مث نمو ،ام رصنع ةيدام ىدم ثحب

 لوألا عرفلا
 ةيديلقتلا رصانعلا

 ريشت كلذ يفو ،هتاذ ماعلا ماظنلا موهفم روهظب تطبترا يتلا رصانعلا ةلمج ةيديلقتلا رصانعل6 دصقي
 la loi du 5 avril 1884 relative à 1884 ليرفأ 5 يسنرفلا يدلبلا نوناقلا ىلإ ةينوناقلا ت6اتكلا

l’organisation municipale، ةداملا يف ماعلا ماظنلا موهفمل سّسأ يذلا يعجرملا صنلا هّنأ ىلع 
 :يلي ام دروأ يذلاو ،1ةيرادإلا

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la 
salubrité publique…… Le soin du réprimer les atteintes à la tranquillité 
publique… »2. 

 la salubrité ةيمومعلا ةحصلا ،la sûreté publique يمومعلا نمألا نم لك دامتعا مت هنمو

publique ةيمومعلا ةنيكسلاو la tranquillité publique نم ضرغلا هفصوب ماعلا ماظنلل ت©ّوكمك 
  .la trilogie classique ةيكيسالكلا ةيثالثلا اهيلع قلطأو ،يدلبلا يرادإلا طبضلا

 
1- Nicolas ROUSSEAU-MOIRIGNOT, Fiche de droit administratif: l’ordre public, 2012, 
https://chevaliersdesgrandsarrets.com, page consultée le 07/08/2019.  
2- Art 97 de la loi municipale française du 5 avril 1884. 
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 يمومعلا نمألا :الوأ
 Sûreté يتدرفم ةيسنرفلا ةغللا يف هلباقيو .1ةاجنلاو ةمالسلا ،نانئمطالا يناعم ًةغل "نمألا" لمحي

 ديدحتلا تراتخا لب ،ةيبرعلا ةغللا تلعف امك نمألل تافدارم هرابتعا نكمي ام عضت مل يتلا ،Sécuritéو
 :رطخلا اهيف بيغي ةيعضو وأ ةلاح نمألا تربتعا ذإ ،يبلسلا

« Sécurité : Situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé à 
aucun risque,  qui se sent à l’abri du danger, qui est rassuré. Absence ou 
limitation des risques »2. 

 :فوخلا بايغو ةيامحلا يناعم نمألا موهفم هاجت Sureté حلطصم لمح
«  Sûreté  : état de quelqu’un ou quelque chose qui est à l’abri, n’a rien à 
craindre. Dispositif de protection »3. 

 ،ةلودلا ةيامحب ةقلعتملا ةطشنألا ةلمج نمألا تربتعا يتلا ،ةيزيلجنإلا ةغللا هتدروأ امم ةقد رثكأ هارن ام وهو
 :اهدّدهي نأ نكمي رطخ وأ موجه يأ نم صاخشألا وأ ،ينابملا

“Security: The activities involved in protecting a country, building or person 
against attack, danger”4. 

 نوناقلا هقف يف ت6اتكلا فلتخم عمتجت ذإ ،ديعبب يوغللا ىنعملا نع ينوناقلا يحالطصالا ىنعملا نكي ملو
 ،هلامو هسفن ىلع هنانئمطاو نطاوملا ةمالس ينعي ماعلا ماظنلل رصنع لّوأك يمومعلا نمألا ّنأ ىلع يرادإلا
 ليبس ىلع ةحّلسملا تاءادتعالاو رورملا ثداوحك ناسنإلا اهببس ناك ءاوس ،هدّدp يتلا رطاخملا لك نم
 .5ةئبوألاو ةيعيبطلا ثراوكلا رارغ ىلع ةيعيبط بابسأل ةعجار تناك وأ ،لاثملا

 يفتني ،ةيعضوو ةلاح وهف ،هتاذ نمألا ةنونيك نم دكأتلا وأ ديدحت يف ©دعاس يوغللا ىنعملا ّنأ ظحالملا
 .ةمالسلاو نانئمطالا نم عون دوسي كلذبو ،رطخ يأ نم ةيامح كانه اهيف نوكت وأ ،رطخ لك اهيف

 
 .14/08/2020 :عقوملا ةرoز خيرhttps://www.almaany.com، l ،ةينورتكلإ ةخسن ،يناعملا سوماق -1

2- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, page consultée le 15/08/2020.   
3- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Ibid.  
4-  Oxford, Dictionary of English, electronic version, https://www.lexico.com/en/definition, page 
consulted on 15/08/2020. 

 .123 .ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا نوناقلا يف يساسألا ،دابل رص� -5
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 سّرك 2016 ليدعت ّلظ يف يرئازجلا يروتسدلا سّسؤملا ّن¨ لوقل6 حمسي موهفملا اذ§ ذخألا ّنإ
 نمض هجردأ ذإ ،نطاوملا قوقح نم قحك ،اًنمض ىنعملا اذ§ يمومعلا نمألل راشأ دقف هنمو ،ةمالسلا ىنعم
 قوقحلا دض ةبكترملا تافلاخملا ىلع نوناقلا بقاعي" :اهتيامحب ةلودلا دّهعتت يتلا ،"ت�رحلاو قوقحلا" لصف
 .1"ةّيونعملاو ةّيندبلا ناسنإلا ةمالس سمي ام لك ىلعو ،ت�رحلاو

 ةمالس نيب قّرفن انّنكل ،ةداملا هذه ءوض ىلع ةيونعملاو ةيندبلا ناسنإلا ةمالس ةيامح ىلع ديكأتلا ّمت يأ
 ناسنإلا ةمالس اهيف قّقحتت ةماع ةلاحك يمومعلا نمألا نيبو ،)Qualité( وه هب ةقيصل ةفصك ناسنإلا
 :دروأ يذلا ،ةيسنرفلا ةغلل6 ةداملا تاذ صن هتبثي ام وهو .اهتيامحو

« Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les 
atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées 
par la loi »2. 

 يهو ،ناسنإلا ةمالس ةرابع لباقم l’intégrité de l’être humain ةرابع مادختسا ظحالي
 .اه©دمتعا يتلا ةقرفتلا معدي ام ،qualité 3 ةفص نع ةرابع

 ىفتكا يذلا ،2020 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا نع تباغ ،نمألا ىنعمب ةطبترملا ناسنإلا ةمالس ّنأ ّالإ
 لّكشي نمألا ظفح ّنأ ًةحارص دروأو ،4ةلودلا ةيلوؤسم وه تاكلتمملاو صاخشألا نمأ ّنأ ىلع صنل6
 5.ت©امضلاو ت�رحلاو قوقحلا نم نوناقلا بجومب ّدحت يتلا دويقلا ىدحإ

 نالعإلا دروأ كلذ يفو ،ةايحلا يف قحل6 طبترت يتلا ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا نم نمألا يف قحلا ّنإ
 .6"هصخش ىلع نامألا يفو ةيرحلاو ةايحلا يف قحلا درف لكل"  :يلي ام ناسنإلا قوقحل يملاعلا

 
 .2016 يروتسدلا ليدعتلا نم 41 ةداملا -1

2- Article 41 de la Constitution algérienne sous la révision de 2016. 
3- « Intégrité : Qualité de quelqu’un, de son comportement, d’une institution qui est intègre, honnête ». 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, page consultée le 16/08/2020.    

 .رئازجلا روتسد نم 28 ةداملا -4
 .رئازجلا روتسد نم 34 ةداملا -5
 .16/08/2020 :عقوملا ةرoز خيرhttps://www.un.org/ar، l ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 03 ةداملا -6
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  :يلي ام دجن ،يمومعلا ماظنلا رصانع نم رصنعك ماعلا نمألا لوح درو ام ىلإ عوجرل6
 اهفيرعت مت يتلا ،ةمالسلاو نانئمطالا ،نامألا رارغ ىلع ،حيضوتلل جاتحت ىرخألا يه تاحلطصم فيظوت -
 .ماظنل6 ىرخألا يه
 نمألا اذه ةيامح ضرغب اهذاختا ةصتخملا تاطلسلا ىلع بجاولا تاءارجإلا ةلمج درس ىلإ ةرشابم باهذلا -
 :هيلع فوقولا مت امل ةنّيعك اهدامتعا نكمي يتلا ،ةيرادإلا ةيهقفلا ت6اتكلا ضعب هتعضو ام كلذ نم ،ماعلا
 هيلع عقت نأ نكمي يتلا تاءادتعالا رطخ نم هلامو هسفن ىلع روهمجلا نانئمطا هب دصقيو :ماعلا نمألا"

 ةيامحو ،ةايحلا ددp يتلا راطخألا بايغ نمضتي يذلا ماعلا ماظنلا رصنع وهو .ةماعلا نكامألاو قرطلا يف
 اذه ةيامحل طبضلا ةطلس قتاع ىلع عقي ام ةلمج درس مت ّمث .1"ثداوحلا راطخأ كرادتو ،دارفألل ةيكلملا قح
  :يتآل6 مايقلا بجاو طبضلا ةطلس ىلع يقلت ميهافملا هذهو" :ّنيبم وه امك ،نمألا

  ،نمأل6 ةلخملا تارهاظملاو تاعامتجالا عنم -
 ،مئارجلا عوقو عنمل ةمزاللا ريبادتلا ةفاكب مايقلا -
 ،نمألا ىلع مpروطخل ارظن دارفألا ضعب ءازإ ةينمألا تاءارجإل6 مايقلا -
 ،رورملا ميظنتل ةمزاللا تاءارجإل6 مايقلا -
 ،ةماعلا تاقرطلاو عراوشلا نم قئاوعلا ةلازإل ةمزاللا تاءارجإل6 مايقلا -
 .2"بناجألا داعبإ -

 ققحي امب ءايحألاو ىرقلاو ندملا يف ماظنلاو نمألا بابتتسا ماعلا نمأل6 دصقي" :درو رخآ عجرم يفو
 نمو ،هل ةضرع نونوكي دق رطخ لك نم مهلاومأو مهضارعأو مهدالوأو مهسفنأ ىلع روهمجلا ىدل نانئمطالا
 .3"اهريغو لزالزلاو ت©اضيفلاو قئارحلاك ةيعيبطلاو ةماعلا ثراوكلا راطخأ

 تاءادتعالا رطخ نم هلامو هسفن ىلع روهمجلا نانئمطا ماعلا نمألا ىلع ةظفاحمل6 دصقي" :رخآ لاثم
 مهلاومأو ناكسلا حاورأل ةيامحلاو نامألا ريفوت وهو ،ةماعلا نكامألاو قرطلا يف هيلع عقت نأ نكمي يتلا

 
 .154 ،153 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،ريخلا وبأ دمحم ديعسلا لداع -1
 .155 ،154 .ص.ص ،هسفن عجرملا -2
 .486 .ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا نوناقلا يف زيجولا ،فايضوب رامع -3
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 ناك ءاوس ةعيبطلا لعف نم وأ ناويحلا مأ ناسنإلا ءادتعالا ردصم ناك ءاوس اهيلع ءادتعا يأ نم مهضارعأو
 .1"ايئانثتسا مأ �داع ةلودلا هب رمت يذلا فرظلا

 ىلع زيكرتلا وه ،ةصّصختمل6 فصوت عجارم يف ةدراولا ةقباسلا ةلثمألا نيب دوجوملا كرتشملا مساقلا
  .هتاذ ماعلا نمألا ةنونيك وأ ةيهام دنع فوقولا زواجتو ،هتيامحو ماعلا نمألا ظفح ةيلمع

 متت هيلعو ،رثكأ ثحبلا ةرئاد عيسوت مّتحي ام وهو ،دّدحم ريغ ىقبي ماعلا نمأل6 دوصقملا ّنأ ىرن
 نم اهليصحت ةيناكمì ىرن يتلا ةدئافلاو ،)تاعوسوملا رارغ ىلع( ةماعلا عجارملا نمض فّنصي امب ةناعتسالا
 ّدعت يتلاو ،هيف ثوحبملا عوضومل6 ةقّلعتملا تامولعملا زربأ عضوب موقت يأ ،"ةماع" اّ¥أ وه ،عجارملا هذه لثم
 .ةصّصختملا اpريظن نأش نم كلذ يف ليصفتلا ىقبيل ،اهزواجت نكمي ال ةيساسأ

 تامظنملاو نينطاوملا ةيامح اهلالخ نم نمضت يتلا تاموكحلا ةفيظو" :وه ماعلا نمألا ّنأ كلذ نم
 .2"مpاعمتجم ةيهافرو مهتمالس هجاوت يتلا تاديدهتلا دض تاسسؤملاو

 ماعلا نمألا ةيهام ديدحت نود اًمود نكل ،اهفده ديدحت مت ةلودلل ةفيظوك ماعلا نمألا دامتعا ظحالملا
 رخآ موهفم سيركت نم مغرلا ىلع ،عجرملا تاذل ةيسنرفلا ةخسنلا يف فيرعتلا زّيم ام كلذك وهو .هتاذ
 :ةيبرعلا ةخسنلا يف درو امل رياغم ماعلا نمألل

«  Sécurité publique désigne généralement les différents aspects d’ordre 
public et de sécurité visant à protéger la population d’un État contre les 
menaces internes, par opposition à la sécurité extérieure qui vise la défense 
d’un territoire contre des menaces étrangères »3. 

 يتلا ماعلا ماظنلا داعبأ فلتخم لثمي وه لب ،ةموكحلا فئاظو نم وه ماعلا نمألا ّنأ ىلإ ةراشإلا متت مل
 قاطن ديدحتو ،يجراخلا نمألا نيبو هنيب ةقرفتلا تمت كلذبو ،يلخاد ديدp يأ نم ناكسلا ةيامح ىلع لمعت
 .ةلودلل طقف يلخادلا لا67 ماعلا نمألا

 
 .42 .ص ،2017 ،رئازجلا ،هموه راد ،طباوضو تاطلس يرادإلا طبضلا ،نودنه يناميلس -1
2- https://fr.wikipedia.org، lز خيرo18/08/2020 : عقوملا ةر. 

3- https://fr.wikipedia.org, page consultée le 19/08/2020. 
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  :نم لك ىلع دامتعال6
 .ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلا ،ةيبرعلا ةغللا يف ةدراولا يناعملا -
 .)تاعوسوملا رارغ ىلع( ةصّصختملا ريغ ةماعلا عجارملا ضعب -
  .يرادإلا نوناقلا هقف يف ةصّصختملا عجارملا يف درو ام -

 اهيف دّكأتت ،ةيعضو وأ ةلاح نع ةرابع ،ماعلا ماظنلا رصانع لّوأ"  :وه يمومعلا نمألا ّنأ لوقلا نكمي
 قتاع ىلع عقي .يعيبط ريغ مأ ناك ايعيبط ،رطخ وأ ديدp ّيأ نم ماعلا ءاضفلاو تاكلتمملا ،دارفألا ةمالس
 ."ريبادتلاو تاءارجإلا نم ةلمج ذاخت6  ،ةّصتخملا اpزهجأ لالخ نم هظفحو هتيامح ةلودلا

 ثحبل لاقتنالا متي ،ةيكيسالكلا ةيثالثلا نمض ماعلا ماظنلا رصانع نم لّوألا رصنعلا نم غارفلا دعب
 .يلي ام لالخ نم يناثلا رصنعلا

 ةيمومعلا ةحصلا:اين>
 فلتخم يف يأ ،قلطملا ىلع ديدحتلا ةبعص ميهافملا نم ،"ةيمومعلا ةحصلا" سيلو اpاذ "ةحصلا" ّدعت

 :رارغ ىلع ،ا§ايغب اهديدحت ىلإ نيريثكلا عفد يذلا رمألا .بسحف ةينوناقلا مولعلا ناديم يف ال ،نيدايملا

L’écrivain James Joyce : « La santé est définit par son absence »1. 

 :Emmanuel Kant فوسليفلا نع درو هلبقو
« On peut se sentir bien portant, mais l’on ne peut jamais savoir que l’on 
est bien portant »2 .  

  ."ةيمومعلا"و "ةحصلا" يأ ،هل نيتنّوكملا نيتدرفملا دنع فّقوتلا يضتقت حلطصملا مهف ةلواحم ّنإ

 تاذ يف ماعو صاخ نأش يهو .ماقسألاو ضارمألا بايغو ةافاعملا ،ةمالسلا ديفت ةحصلا ّنإف هيلعو
  .3 هتياعر ةلودلا قتاع ىلع عقي ابجاو تناك ،ةيمومعلا ةغبصل6 ةحصلا تطبترا ام اذإف ،نيحلا

 
1- Didier TABUTEAU, Aquilino MORELLE, La santé publique, 3e édition, PUF, Paris, 2017, p.03. 
2- https://fr.wikipedia.org, page consultée le 23/08/2020. 

 نوناقلا ىلع ةرظن ةلجم ،"ةيحصلا ةياعرلا قح سيركتو ماعلا ماظنلا ظفح تايضتقم نيب ةيمومعلا ةحصلا ةيامح" ،سابع نب ميرم -3
  .186 .ص ،2018 ربمسيد ،رئازجلا-نارهو ،01 ددعلا ،08 دل±ا ،يعامتجالا
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 ةفسالف دحأك،Georges Canguilhem ةرابعب داهشتسالا نكمي ،ةحصلل ةيمومعلا عباط نعو
 :مولعلا

« L’hygiéniste s’applique à régir une population. Il n’a pas affaire à des 
individus. Santé publique est une appellation contestable. Salubrité 
publique, hygiène publique furent précisément les expressions employées 
historiquement pour désigner ce que nous qualifions aujourd’hui de « santé 
publique » »1. 

 رئازجلا روتسد دروأ كلذ يفو .ايلودو اينطو ةسّركملا ناسنإلا قوقح زربأ نم اّقح ةحصلا دعت لباقملا يف
 نم ةياقولاو نيزوعملا صاخشألل اميسال ،ةيحصلا ةياعرلا ... :نم نطاوملا نيكمت ىلع ةلودلا رهست" :يلي ام
 .2"اهتحفاكمو ةيئ6ولاو ةيدعملا ضارمألا

 ةمالسلا لامتكا نم ةلاح يه ةحصلا"  :يلي امك "ةحصلا" OMS ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا تفّرع دقو
 ."زجعلا وأ ضرملا مادعنا درجم ال ،ايعامتجاو ايلقعو ايندب

« La santé : un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne 
consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité »3. 

 ةحص" :ملاعلا يف ملسلاو نمألا قيقحتل ةسيئرلا تامّوقملا ىدحإ ةحصلا ّنأ ةمظنملا تاذ تربتعاو
  .4"لودلاو دارفألل لمكألا نواعتلا ىلع دمتعت يهو ،نمألاو ملسلا غولبل يساسأ رمأ بوعشلا عيمج

 ىلع راصتقالا مدع دصقي ،ةحصلا موهفم لوح ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا اpدمتعا يتلا تاهّجوتلا هذه
 اهتنّبت ،ملسلاو نمأل6 ةحصلا طابترا كلذكو ،يعامتجالاو يلقعلا نيبناجلا نيمضتو ،طقف يندبلا بناجلا

 :ا(يِفْرَح اهمسال لماحلاو ةحصل6 صاخلا ينوناقلا صنلا يف ةحارص هنع تّربع ام وهو ،ةيرئازجلا ةلودلا كلذك
 نالكشتو ،عمت7ا يف هّيقرو صخشلل ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيندبلا ةحارلا يف اهتيقرتو ةحصلا ةيامح مهاست"
 .5"ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف ايساسأ الماع

 
1- Didier TABUTEAU, Aquilino MORELLE, op.cit., p. 05. 

 .رئازجلا روتسد نم 36 ةداملا -2
3- https://www.who.int, page consultée le 24/08/2020. 

 .24/08/2020 :عقوملا ةرoز خيرhttps://www.who.int، l ،"ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم روتسد ةجابيد" -4
 .3.ص ،2018 ويلوي 29 ،46 ددع ر.ج ،ةحصلa قلعتي ،2018 ويلوي 02 يف خرؤم ،11-18 مقر نوناقلا نم 2 ةداملا -5
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 .اًموزل ةحصل6 ةقيصل ةفص تحضأ ةيمومعلا ّنأ دكؤي ام

 :يتآلا هّصن ،1988 ةنس ةيمومعلا ةحصلل افيرعت ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا تمّدق دقو

 «  Salubrité publique  :  un concept social et politique qui vise une 
amélioration de la santé, une plus grande longévité et un accroissement de 
la qualité de la vie de toutes les populations par le biais de la promotion de 
la santé, de la prévention des maladies ainsi que par d’autres interventions 
afférentes à la santé »1. 

 يعامتجالا دعبلا ءافضإ وه ،هتعضو يتلا ةهجلا ةناكمل ارظن يمسرل6 فصوي يذلا فيرعتلا اذه زيمي ام
 ادّقعم اموهفم ةيمومعلا ةحصلا تناك هنمو ،اهلهاجت نكمي ال ةقيقح يهو ،ةيمومعلا ةحصلا ىلع يسايسلاو
 ،)dimensions indissociablement liées( اهلخادتو داعبألا هذه دّدعت ببسب ،ديدحتلا بعص
 :تقولا تاذ يف �ركف اج¥و ةماع ةسايس ،ايسايس افده لّكشت ةماعلا ةحصلا ّنأ ضعبلا ربتعا كلذبو

   2 

 ّنأ ذإ ،ةئيبلا ةيامح يف لّثمتملاو ،ةيمومعلا ةحصلا ظفح تايضتقم نم مويلا ربتعي رخآ ٌدعب دجوي امك
 :كلذ يف درو اممو ،ةماعلا ةحصلا دّدهي دق يذلا رمألا ،ةفلتخم ضارمأ يف بّبستلا هنأش نم ،يئيبلا ثّولتلا
 لئاسوو ناسنإلا لعفب ئشانلا ،ةيزاغلا وأ ةيئاملا وأ ةسبايلا اهرصانع نم رصنع يأ يف ةئيبلا ثّولت ربتعي"

 
1- Didier TABUTEAU, Aquilino MORELLE, op.cit., p. 05. 

  :يلاتلا عجرملا ءوض ىلع ،)ة( بلاطلا دادعإ نم يحيضوت مسر -2
Didier TABUTEAU, Aquilino MORELLE, ibid., p.p. 05. 06. 
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 مهأ نم دعت ثولتلا ةحفاكم نإف كلذل ضارمأل6 هبيصتو هتحصب رضت يتلا لماوعلا مهأ نم ةثيدحلا هتنيدم
 .1"ةماعلا ةحصلا ىلع ةظفاحملا لئاسو

 ةئيبلل لصف صيصخت لالخ نم ،ةيمومعلا ةحصلل دعبك ةئيبلا ةيامح يرئازجلا ةحصلا نوناق دّسج دقو
 راطإو طسولا ةحص ظفح ةسايس ذيفنت ةلودلا ىلوتت" :يلي امب َّلِهُتْسُا ،2"ةئيبلاو طسولا ةيامح" ناونع تحت
 .3"اهتيقرتو ناكسلا ةحص ةيامح نامض لجأ نم ةئيبلاو نينطاوملا ةايح

 صوصنلا نم ديدعلا اهتسّرك دقو ،نطاوملاو ناسنإلا قوقح نم اّقح تحضأ ةميلسلا ةئيبلا ّنإ لب
 ةئيب يف قحلا نطاوملل" :يرئازجلا روتسدلا دروأ ذإ ،يلودلا ىوتسملا ىلعو ينطولا ىوتسملا ىلع ،ةينوناقلا

 :4"ةئيبلا ةيامحل نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألا تابجاو نوناقلا ددحي .ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةميلس

«  Le citoyen a droit  à un environnement sain dans le cadre du 
développement durables. La loi détermine les obligations des personnes 
physiques et morales pour la protection de l’environnement »5. 

 :يبوروألا داحتإلل ةيساسألا قوقحلا قاثيمب داهشتسالا نكميف ،يلودلا ديعصلا ىلع اّمأ

«  Protection de l’environnement  : Un niveau élevé de protection de 
l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans 
les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du 
développement durable »6. 

 ةحصلل ةبسنل6 يه ،ىرخأ ميهافمب طبترت ةيمومعلا ةحصلا ّنأ ىلإ صلخن ،هضرع قبس ام ءوض ىلع
 :اهسأر ىلع ،ةيمومعلا ةحصلا موهفم طبضو ديدحت يف ةمهاسملا ا¥أش نم يأ ،"تادّدحم" وأ رصانع ةماعلا
 .يئيبلا ثولتلاو ةئيبلا ،ةفاظنلا ،ةئبوألاو ضارمألا

 
 .45 .ص ،قباسلا عجرملا ،نودنه يناميلس -1
 .11-18 مقر ةحصلا نوناق نم 119 ىلإ 106 نم داوملا -2
 .11-18 مقر ةحصلا نوناق نم 106/01 ةداملا -3
 .رئازجلا روتسد نم 46 ةداملا -4

5 L’article 64 de la Constitution Algérienne. 
6 L’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 2000. 
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 ىلع موقت ةماعلا ةحصلا ّنأ وه -هارن ام ىلع- ةيمومعلا ةحصلا موهفم ديدحت يرتعت يتلا ةبوعصلاف
 عبني لاكشإلاو ،ةّوجرملا ةمالسلا قّقحتت ىتح ،تدجو نإ اهتحفاكمو اهتبراحمو ا§ايغ ،ضارمألا نم ةياقولا
 نكمي الف ،رخآ ىلإ نيح نم رّوطتت ا¥وك ،اهرصح ةيناكمإ مدعو ةئبوألاو ضارمألا هذه تابّبسم دّدعت نم
 ،برشلاو لكألا داسف :اهلاثمو .ةيمومعلا ةحصل6 ساسملا مث نمو ،ضارمألا ُثِدُْحت يتلا لماوعل6 ةطاحإلا
 ةراضلا ت©اويحلاو تارشحلا راشتنا ،ةفاظنلا بايغ ،اهل ةصّصخملا نكامألا ريغ يف تاروذاقلاو ةمامقلا راشتنا
 .ريثك اهريغو ،ةلتاقو ةيدعم تاسوريف روهظ ،ةيئافشتسالاو ةيعانصلا تافّلخملا ،ةماسلا ىتح وأ

 ديكأتلا لوح هانحرط يذلا قايسلا يف يتè ام ىوح ،ةحصلا نوناق لالخ نم يرئازجلا عّرشملا ّنإ
 :نوناقلا تاذ اهاّمس امك ،"ةيحصلا راطخألا" وأ ،ةئبوألاو ضارمألا تابّبسم دّدعت ىلع

 وأ ةيحصلا راطخألا نم دحلا ىلإ ةيمارلا ةيئيبلاو ةيوبرتلاو ةيداصتقالاو ةيحصلا ريبادتلا لك يه ةحصلا ةيامح"
 ةئيبل6 ةطبترم وأ ناسنإلا كولس نع وأ ةيذغتلا نع ةمج© وأ يثارو لصأ تاذ تناك ءاوس ،اهيلع ءاضقلا
 .1"ةعامجلاو صخشلا ةحص ىلع ظافحلا ضرغب كلذو

 :يه ةيمومعلا ةحصلا ّنأ ىلإ صلخن
 ا§ دصقي ،يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا رصانع ىدحإ لّكشت ،ّيركفو يسايس ،يعامتجا دعب وذ موهفم"
  .ايلقعو اّيندب ،ةئبوألاو ضارمألا نم ةمالّسلا اهيف دّكأتت يتلا ةلاحلا

 اهسأر ىلع ،ضارمألا هذ§ ةباصإلا يف بّبستلا هنأش نم ام لك ةبراحمب ةصتخملا تاطلسلا لّوخت اهتيامحل
 نم ةئيبلا ةيامحو  )ةماسلا فحاوزلاو تارشحلا لثم( راطخألل اردصم ربتعي امم صّلختلا ،ةفاظنلا ىلع ظافحلا
 ."ناك ثّولت ّيأ

 لالخ نم ،ماعلا ماظنلا رصانعل ةيكيسالكلا ةيثالثلا نم ريخألا رصنعلا ثحبل لاقتنالا نكمي كلذب
 .يتè ام

 
 .ةحصلa قّلعتملا ،11-18 مقر نوناقلا نم 29 ةداملا -1
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 ةيمومعلا ةنيكسلا :اثل>
 .«La tranquillité publique» ةيسنرفلا ةغللا يف اهلباقي "ةيمومعلا ةنينأمطلا" كلذك ىعدت

 تناك ماعلا ماظنلا رصانع نم رصنعك ،يرادإلا نوناقلا لاجم يف ةيمومعلا ةنيكسلا تافيرعت ّلج
  .رخآ ىلع فيرعت زييمت ا¥أش نم تافالتخا لمحت ملو ،ةبراقتم

 يفو ةينكسلا قطانملا لخاد ءاضوضلا عنمو ءودهلا ىلع ةظفاحمل6 ةليفكلا تاءارجإلا ذاختا"  :كلذ نم
 تاربكم لامعتسا عنمب ءاضوضلا ةبراحمل جاعزإلا بابسأ ةلازì دارفألا ةحار قالقإ عنمو .ةماعلا تاقرطلا
 يف تارايسلا قاوبأ مادختسا عنم وأ ع�ذملا لامعتسا ميظنتو سئانكلا يف سارجألا مادختسا ميظنتو توصلا
 .1"ةنيعم نكامأ

 نوكسلا ىلع ةظفاحملا يأ ،نينطاوملا ةحار سمي نأ هنأش نم ام لك ةماعلا ةنيكسل6 دصقي" :رخآ لاثم
 ةحار قالقإ ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ام لك عنمب كلذو ،ةينكسلا قطانملا وأ ةماعلا نكامألاو قرطلا يف ءودهلاو
 .2"دارفألا

 تاطلسلا ىلع ،ا§ دصقي .يمومعلا ماظنلل يناثلا رهظملا يه ةماعلا ةحارلا وأ ةنيكسلا" :كلذك
 راهنلا تاقوأ يف ةيمومعلا نكامألاو قرطلا يف نوكسلاو ءودهلا ةلاح ىلع ةظفاحملا يرادإلا طبضلا يف ةصتخملا
 مهجاعزإو نكامألا هذ§ ريغلا تاقياضمل نونطاوملا ضرعتي ال ىتح ةمزاللا تاءارجإلا لك ذاخت6 كلذو .ليللاو
 تاربكمو سارجألا تاوصأو لافطألا باعلأ لثم ةقلقملا تاوصألا اهببست يتلا ءاضوضل6 ةحارلا تاقوأ يف
 .3"... ،ةلوجتملا بالكلاو ،عناصملا يودو توصلا

 :ةيمومعلا ةنيكسلا ّنأ ،ةقباسلا تافيرعتلا ةنيع ءوض ىلع ظحالملا
 .ءاضوضلاو جاعزإلا ،قالقإلا ،تاقياضملا ،نوكسلا ،ةحارلا ،ءودهلا :ةدّدحم ىرخأ ميهافمب طبترت -
  .اميظنتو ©وناق ةدّدحم تاقوألا ضعبو يمومعلا ءاضفلا :ينمزلاو يناكملا زّيحل6 طبترت -

 
 ،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد ،ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةرصاعملا ةيعضولا مظنلا يف يرادإلا طبضلا ةيرظن ،ينويسب مشاه فوؤرلا دبع -1

 .80 .ص ،2008
 .362 .ص ،قباسلا عجرملا ،نسح يردق دمحم -2
 .124 .ص ،يرادإلا نوناقلا يف يساسألا ،دابل رص� -3
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 :اهرداصم تدّدعت نإو ،ةقلقملا تاوصألا يأ ،توصلاو عمسلا ةساح لوح ا§ ساسملا لماوع روحمتت -
  .اهريغو تارايس قاوبأ ،ع�ذم ،كويدلاو بالكلاك ت©اويح تاوصأ ،توص تاّربكم ،لافطأ بعل

 هجو ىلعو ،ةيمومعلا ةنيكسلل يرادإلا نوناقلا هقف تافيرعت ضعب ىلع ةنّودملا تاظحالملا هذه
 ّن¨ يحوي ،تاوصألاو عمسل6 ماعلا ماظنلل ةيديلقتلا رصانعلا نم رصنعلا اذه طابتر6 قّلعت اميف ديدحتلا
 ،رخآل تقو نم ،رخآل ناكم نم ّريغتي ةماعلا ةحارل اقالقإو اجاعزإ ّدعي يذلا توصلا ّنأ ىنعمب ،ّيبسن رمألا
 دق ام درفل اجاعزإ ّدعي دق يذلاف ،رخآ صخشل صخش نم ّريغتي لب ،ىرخأل ةفاقث نمو ،رخآل عمتجم نم
 ةنيكسل6 ساسملا هنمو ءاضوضلا ريدقت ّنأ ينعي ام ،ةلئاعلا تاذو لزنملا تاذ راطإ يف ىتح كلذك نوكي ال
 .ةينعملا تاهجلل ةيريدقتلا ةطلسلا ريسأ نوكيسو ،ّيبسن نأش وه ةماعلا

 ةلتكلا ،)ةيناثلا( نمزلا لثم هلثم سايق ةدحو توصلل ّنأ ذإ ،بئاص ريغ نيمختلا اذه نكل
 .اهريغو ،1)سويسيلسلا( ةرارحلا ،)رتللا( مجحلا ،)رتملا( لوطلا ،)ريبمألا( رايتلا ةدش ،)مارغوليكلا(

 انل ةبسنل6 ّمهألاو ،DB"2" اراصتخا اهل زمريو "decibel لبيسيد"ىعدت توصلا ةدش سايق ةدحوو
-93 مقر يذيفنتلا موسرملا دّدح ثيح ،رئازجلا يف ةيميظنتلا صوصنلا فرط نم ةدحولا هذه دامتعا مت هّنأ

 ،ناكملا :بسح لبيسيدل6 هب حومسملا جيجضلا ىوتسمل ىصقألا ّدحلا جيجضلا ةرòإ مظني يذلا 184
 ةبسنل6 ةيميلعتو ةيئافشتسا تاسسؤم مأ ةينكس قطانم :لاثملا ليبس ىلع ،جيجضلا اذه ردصمو نمزلا
 ،نمزلل ةبسنل6 ةينعملا تاعاسلا ديدحت لالخ نم ةقد رثكأ ميظنتلا نوكي ©ايحأو راهنلا مأ ليللا ،ناكملل
 .3ردصملل ةبسنل6 ت©اويحلا نع رداصلا وأ تابكرملا تاكرحم نع جتانلا جيجضلاو

 
  .25/08/2020 :عقوملا ةرoز خيرwww.mawdoo3.com، l :ينورتكلإلا عقوملا -1
 ،نيتيئoزيف نيتيمك نيب ةبسنلا يطعت ةيمتيراغول ةدحو يه :decibel (dB) ةيزيلجنإلa تاو لبيسيد �ايحأو لبيسيد -2
 تداز اذإ هنأ ةيمتيراغوللا ةدحولا هذه ينعت .تاينورتكلإلا يفو توصلا يف مدختسي .ةيرايعم ةميق ىلإ ةبسنلa كلذو ةدشلا وأ ةردقلا لثم
  .25/08/2020 : عقوملا ةرoز خيرhttps://fr.wikipedia.org، l .فعضلا ىلإ ةدشلا وأ ةردقلا
 .13.ص ،1993 ويلوي 28 ،50 ددع ر.ج ،جيجضلا ةرêإ مظني ،1993 ويلوي 27 يف خرؤم ،184-93 مقر يذيفنت موسرم -3
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 ةنيكسل6 اساسم ّدعي ،ةلاح لك بسح دّدحملا ىصقألا دحلا زواجت ّنأ يميظنتلا صنلا تاذ ربتعاو
 ةنيبملا ،ىوصقلا دودحلا قوفت يتلا جيجضلا تارòا ربتعت"  :©وناق ةدّدحم تافلاخمل اهبحاص ضّرعي ،ةماعلا

 .1"ناكسلا ةنينأمطب اضيرعتو ةحصل6 ارارضإو اديدش اجاعزإو راوجلا يف ءودهلل اسم ،هالعأ 3و 2 نيتداملا يف

 اذه اهمدختسا يتلا تاحلطصملا ةفرعمل ةيسنرفلا ةغلل6 هتخسن يف ةداملا تاذ صن ىلع عالّطإلا نكمي
 :ةيميظنتلا ةطلسلا دوصقم نم دكأتلا ليبس يف ،ةنينأمطلاو جيجضلا نع ريبعتلل ميظنتلا

« Sont considérés comme une atteinte à la quiétude du voisinage, une gêne 
excessive, une nuisance à la santé et une compromission de la tranquillité 
de la population toutes les émissions sonores supérieures aux valeurs limites 
indiquées aux articles 2 et 3 ci-dessus »2. 

 laو ،les émissions sonores ـب جيجضلا نع ريبعتلا مت دقف هالعأ ّنيبم وه امك

tranquillité 6ارييغت ثدحي دق ام وأ افالتخا لّكشي ام دجوي الف صنلا لولدم نع اّمأ .ةنينأمطلل ةبسنل 
 .ىنعملا يف

 ةنيكسل6 اّسام نوكي نأ لبق ةحصل6 ّسام هّنأ ىلع ديدشلا جاعزإلل رظنلا مت هّنأ كلذك ظحالملا
 يف ءاضوضلا بّبست توبث دعب ،ةحصلاو ةنينأمطلا نيب طبرلا متي ام ابلاغ ذإ ،بيرغب سيل كلذو ،ةيمومعلا
 رّثà ،يوعملا زاهجلا بارطضا ،مونلا ت6ارطضا ،نذألا نينط ،عمسلا فعض :ةيسفنو ةيندب ةيحص لكاشم
 لاعفنالا ،قلقلا ،مدلا نييارش قّيضت ،يسفنتلا زاهجلا ضارمأ ،عادصلا ،مدلا طغض عافترا ،يعانملا زاهجلا
 .3اهريغو ،باصعلاو

 ثولتلا" وه ،مويلا ةثيدحلا لودلا يف ةايحلا رهاظم زربأ نم ّدعي ،هتاذب مئاق ّلقتسم موهفم ىلإ ّرجي اذه
  .«Pollution sonore» "يئاضوضلا ثولتلا" وأ "يعمسلا

 
 .184-93 يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -1

2- Article 4 du décret exécutif n° 93-184, réglementant l’émission des bruits. 
3- http://environnement.sante.wallonie.be, page consultée le 25/08/2020. 
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 بوغرم ريغ ةيرارمتسا تاذ تاوصألا نم رفانتم طيلخ وه" :يئاضوضلا ثّولتلا فيرعت يف درو اّمم
 نكامألا يف اقيثو اطابترا يئاضوضلا وأ يعمسلا ثولتلا طبتري ،يعانصلا مدقتلا ببسب ةداع ثدحتو ،اهيف
 ةفورعملا ةدحولا يه لبيسيدلاو ،توصلا ىوتسم سيياقمب ةداع ساقتو .ةيعانصلا نكامألا ةصاخو ةمدقتملا
 .1"ءاضوضلا ةدشو توصلا سايقل ايملاع

 :يلي ام ىلإ ةرهاظلا هذه ديازت بابسأ ُعِجْرُـي نم نوناقلا لهأ نم كانهو
 .يقارلا سحلاو يعولا ىوتسم عجارت -
 .اهتبيهل ا¥ادقفو ةطلسلا فعضب روعشلا -
 .نينطاوملا ةحارب ةماعلا ةطلسلا مامتها مدع -
- àةثيدحلا ةنيدملا تاريث. 
 .يجولونكتلا مدقتلا -
 .2ىربكلا ندملا يف ةيناكسلا ةفاثكلا عافترا -

  :يه ةيمومعلا ةنيكسلا ّنأ لوقلا نكمي

 ،تارايس( اهرداصم دّدعت ىلع تاوصألا فلتخم بايغ يف قّقحتت يتلا ةنينأمطلاو ةحارلا نم ةلاحلا كلت"
  .جيجضلا وأ ءاضوضلا نم عون ثادحإ ا¥أش نم يتلاو ،)... ،توص تاربكم ،ت©اويح
 ،©امزو ©اكم توصلا ةجردل هب حومسملا ىصقألا دحلا ديدحت لالخ نم اهتيامحب ةّصتخملا تاطلسلا لّوختو
  .لالخإلا كلذ يف نيبّبستملا ىلع تافلاخم بيترت ةلئاط تحت
 ."ايسفنو ايندب ،ا§ ساسملا نع ةمجانلا ضارمألل ارظن ،ةماعلا ةحصل6 ةيمومعلا ةنيكسلا طبترت ام ابلاغ

 ماظنلا رصانع نم لوألا رطشلا ةسارد نم كلذك غارفلا مت دقف ،ةيمومعلا ةنيكسلا ةسارد نم غارفل6
 نم ،ةثيدحل6 ةفوصوملا ،هرصانع نم يناثلا رطشلا ثحبل لاقتنالا نكمي كلذبو )ةيديلقتلا هرصانع يأ( ماعلا

 .يتè ام لالخ

 
1- https://ar.wikipedia.org/، lز خيرo25/08/2020 : عقوملا ةر. 
  .44 .ص ،قباسلا عجرملا ،نودنه يناميلس -2
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 يناثلا عرفلا
 ةثيدحلا رصانعلا

 ةيثالثلا جراخ ،قحال تقو يف ،ماعلا ماظنلا ت©ّوكم نم ْتَّدُع يتلا رصانعلا كلت ا§ دصقي
  .هتاذ موهفملا روهظب تطبترا يتلا ،la trilogie classique ةيكيسالكلا

 Conseil يسنرفلا ةلودلا سلجم تاداهتجا ىلإ ةثيدحلا رصانعلا هذه سيركت يف لضفلا عجري

d’État français، يداهتجالا عباطلا ديدحتلا هجو ىلع وأ ،يئاضقلا عباطلا اهيلع بلغي لازال كلذبو 
 يف تاميظنتلا ىتح وأ تاعيرشتلا صوصن ا§ فرتعت مل ذإ ،caractère jurisprudentiel يئاضقلا

 ،يرادإلا نوناقلا لاجم يف يساسألا موهفملا كلذ ماعلا ماظنلل رصانع اهفصوب ،ةنراقملا ةينوناقلا ةمظنألا ّلج
 موهفم سيركت راطإ يف عساوو حيرص ّيصن ينوناق سيركتب تيظح يتلا ةيكيسالكلا ةيثالثلا ةلكاش ىلع
 .يمومعلا ماظنلا

 ةماعلا بادآلا :الوأ
 نونفلا بادآ ،راوحلا بادآ لاقيف ،ّنيعم لاجم يف ةعّبتملا دعاوقلا ينعتو ،"ٌبَدَأ" عمج مسا يه "بادآلا"

 ًةغل ةماعلا بادآلا اّمأ .اهريغو ،)ماعلا قوذلاو ةقايللا دعاوق( ةيعامتجا بادآ ،)يركفلا جاتنإل6 قّلعت اميف(
 .1"يضرملا رّرقملا فرعلا" :يهف

 ظفح اهتياغ ةيساسأ ةيقالخأ دعاوق نع ةرابع ،قالخألاو ةريسلا نسح" :يلي امك ً©وناق فّرعتو
  .2"نوناقلا اهيلع بقاعي مئارج اهقرخ ربتعيو عمت7ا يف ماظنلا

 سسألا ةعومجم" :ا§ دصقي ماعلا ماظنلا نم ءزجك ةماعلا بادآلا ّنأ ةينورتكلإلا عجارملا ضعب يف درو
 ،هلالحناو عمت7ا ككفت ىلإ اهتفلاخم يدؤت يتلاو عمتجملل يساسألا ناينبلا اهيلع موقي يتلا ةيقالخألا ميقلاو

 
 .27/08/2020 : عقوملا ةرoز خيرwww.almaany.com، l :يناعملا سوماق -1
 .41 .ص ،قباسلا عجرملا ،مارقلا ماستبا -2
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 ىلع ةظفاحملل ةيرورضلا دعاوقلا نم يه و ،ماعلا ماظنلا ةركفل يقالخألا بناجلا يه ةماعلا بادآلا ةركفو
 .1"ا§ ساسملا مدعب امزلم عيمجلا نوكيو ،عمت7ا

 les وأ la moralité publique ناونع تحت ةيسنرفلا ةغلل6 موهفملا لباقي اميف درو كلذكو

bonnes mœurs، يلي ام: 

« Les bonnes mœurs sont les habitudes, les usages conformes à la moralité, 
à la religion et à la culture d'un pays ou d'un peuple. Elles constituent un 
ensemble de normes, le plus souvent coutumières, en partie formulées dans 
les traités de civilité et dans les règles de droit civil et pénal. Elles varient 
selon les peuples et les époques, et constituent l'un des objets d'étude de 
l'ethnologie et de la sociologie historique. 
La notion de bonnes mœurs porte essentiellement sur la vie privée et sur son 
respect, elle est le contrepoint de celle d'ordre public »2. 

 ةفاقث ،ةدئاسلا ميقلا ،قالخألا ،فارعألا ،ديلاقتلا ،تاداعل6 طبترت ةماعلا بادآلا ّنأ ظحالملا
 ،ديدحتلا ةبوعصو ةيبسنل6 مستت اهّلك تادّدحملا هذهو .ةينيدلا تاعمتجملل ةبسنل6 نيدلا ىتحو بوعشلا
 ةقطنم ىلإ ةقطنم نمو لب رخآ ىلإ بعش نم ،يرشبلا رصنعلاو ناكملا ريغتب ريغتتو ،نمزلا رورمب روطتت يهف
 .ةدحاولا ةلودلا يف ىتح ىرخأ

 برتقي هنوك ،هدنع فّقوتلا بجوي ام كانه ةماعلا بادآلا ا§ طبترت يتلا رصانعلا هذه ةلمج نيب نم
 دصقي ،ةماعلا بادآلل فدارمو قباطم حلطصمك نيريثكلا فرط نم هدامتعا ةجردل ةماعلا بادآلا نم
  ."قالخألا"

 بادآلل اقباطم اموهفم قالخألا نوكت فيك :يلاتلا لؤاستلا ىلإ عجار اهدوجوب ىرن يتلا ةفقولا ةيمتح
 نوناقلا سراد ىلع بجي ام لّوأ نم ةينوناقلا دعاوقلا نيبو اهنيب زييمتلا ناك يتلا يهو ،اهل افدارمو ةماعلا
 ةماعلا بادآلا ّنأ لباقم يف ؟نوناقلا دعاوقو قالخألا دعاوق نيب ةلصافلا دودحلا ةفرعم ةرورض يأ ،هكاردإ

 ةماعلا بادآلاف ،ةلاحم ال ةينوناق دعاوق اهمكحتس ،يرادإلا نوناقلا لاجم يف ماعلا ماظنلا رصانع نم رصنعك

 
1- https://www.indexsignal.com، lز خيرo27/08/2020 : عقوملا ةر.  

2- https://fr.wikipedia.org, page consultée le 27/08/2020. 
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 ةفدارمو ةقباطم ةريخألا هذه نوكت فيكف ،قالخألا ةرئاد نع زّيمتت يتلا ،نوناقلا ةرئادل يمتنت فصولا اذ§
 ؟ةماعلا بادآلل

 .امهنيب ةقالعلا ديدحت ىنستي ىتح ،اpاذ قالخألا ىنعم ةسارد يعدتسي لؤاستلا اذه نع باوجلا ّنإ
 .ةحيبق وأ ةنسح اّمإ نوكت يتلا ناسنإلا لامعأو ةيسفنلا تافصلا عومجم يهو ،قُلُخل عمج مسا ةغل قالخألاو
 فالتخ6 فلتخت يتلا ةدئاسلا ميقلاو تاداعلا ةلمج يه نوكت يعامتجالا عباطل6 قالخألا تغبطصا ام اذإو
 .1فورظلا

 .نسحأ وه ام ىلإ لوصولا ىلع مزعلاو لمعلا ةين" :وه ةفسالفلا ىدل قالخألل يحالطصالا ىنعملا اّمأ
 انعاضوأ زواجتل انعفدتو انكولس طبضت دعاوق انل مسرتو ايلع لثمو افادهأ انل نيعت ا¥وك نم اهتميق دمتست
  .2"نسحأ عاضوأ ىلإ ةنهارلا

 فرعن نأ عيطتسن ال" :رشلاو ريخلا ةيئانثب ةريخألا هذه طبر "قالخألا" هباتك يف وطسرأ نع درو دقو
  .3"رشلاو ريخلا فيرعت يف ام رصع وأ ام عمتجم يف دئاسلا يأرلا ةاعارم نم دبال لب ادرجم افيرعت رشلاو ريخلا

 :نوناقلا لهأ ىدل قالخألا نع درو اّممو

 ةدعاسمو بذكلا بانتجاو قدصلا مازتلاك هعابتإ يغبني ام اهيف سانلا ىري يتلا ايلعلا لثملا يه" 
 ةريبك ةمهاسم قالخألا دعاوق تمهاس دقو .رخآ ىلإ عمتجم نم فلتخت يهو ،سفنلا نع ريغلا راثيإو فيعضلا

 دق ناك ةيقالخألا دعاوقلا نم ريثكلا ّنأ ركذيو .دارفألا كولس ميوقت يفو يعامتجالا ملسلا مئاعد ءاسرإ يف
 داوملا ضعب ريعست ،قحلا لامعتسا يف فسعتلاك ؛ةينوناق صوصن لكش يف اهتغايص ىلع لمعو عرشملا اهاّنبت
  .4"ةنيعم تالاح يف ريغلا ةدعاسمب درفلا مازلإو شغلل اعنم

 
 .27/08/2020 : عقوملا ةرoز خيرwww.almaany.com، l ،يناعملا سوماق -1
 .67 .ص ،2009 ،رئازجلا ،رشنلل يترب ،لوألا ءزجلا ،ةثادحلاو ديلقتلا نيب نوناقلا ةيرظن ،ةينوناقلا مولعلل لخدم ،ةجع يلاليجلا -2
 .67 .ص ،هسفن عجرملا -3
 ،رئازجلا ،روسج راد ،ةثلاثلا ةعبطلا ،يرئازجلا عيرشتلا يف ا£اقيبطتو نوناقلل ةماعلا ةيرظنلا ،ةينوناقلا مولعلا ىلإ لخدملا ،فايضوب رامع -4

 .37 .ص ،2007
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 اهخيرïو اهثارتل ةليصحك ةعامجلا ريمض يف رقتست يتلا راكفألاو ئدابملا ةعومجم يه قالخألا" :كلذك
 كولس دعاوق يهو ،ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيسايس راكفأ نم كلذ هيلع يوطني امو ،ةينيدلا اpادقتعمو
  .1"ايلعلا لثملاو ريخلا وحن هب ءاقترالاو ناسنإلا تاقالع ميظنت ىلإ يمرت يعامتجا

 نم قالخألا تافيرعت ضعبو ،ةهج نم ةماعلا بادآلا تافيرعت ضعب نع زجوملا ضرعلا اذه دعب
 يه ،يرادإلا نوناقلا لاجم يف يمومعلا ماظنلا رصانع نم رصنعك ةماعلا بادآلا ّنأ ىلإ صلخن ،ىرخأ ةهج
 .طقف ةماعلا بادآلا نع ال نوناقلا لك نع اpرئاد عستت يتلا ،قالخألل ينوناقلا هجولا

 يمومعلا ماظنلا نم ءزجك اهدامتعا ىلع ءانبو ،ةماعلا بادآلا ا§ مستت يتلا ةنورملاو ديدحتلا مدعل اًرظنو
 وه ام زييمت يف رمألا لوؤيسف ،ت�رحلا ضعب ةسرامم نم ينوناقلا دحلا لالخ نم هتيامحو هظفح بجو يذلا
 ةصتخملا تاهجلا ىلإ ،كلذك نوكي ال دق امو اهل اديدp لّكشي دق امو ،ا¥ود وه امو ةماعلا بادآلا نم
 .ةيريدقتلا ةطلسلا نم ريبك ردقب اهعّتمت هنمو ،ماعلا ماظنلا ظفحب

 هرارق لالخ نم ،يسنرفلا ةلودلا سلجم لضفب ماعلا ماظنلا رصانع ةرئادل ةماعلا بادآلا تمضنا دقو
 :ةيلاتلا ت©ايبلل لماحلاو Lutetia ةيضقب فورعملا

CE, 18 décembre 1959, n° 36385 36428, recueil Lebon2. 

 ةيثالثلا نع ةد�ز ،ماعلا ماظنلا رصانع ىدحإك ةماعلا بادآلا دامتعال دّهم يئاضقلا داهتجالا اذه
 عباطلا كلذب ترسكو ،)ةماعلا بادآلا يأ( ساسألا تاذ ىلع ةدنتسملا تارارقلا تلاتت هدعبو ،ةيكيسالكلا
 ماظنلا" ّن¨ يضاقلا يأرلا ّلظ ذإ .هصئاصخ ىدحإ اهّدع ةجردل ماعلا ماظنل6 ةقيصل ةفص ناك يذلا يداملا
  :"ويروه سيروم" ينوناقلا هيقفلا ةماعزب ،دوقعل ادماص "�دام ّالإ نوكي ال ماعلا

«  L’ordre public, au sens de la police est un ordre matériel et extérieur 
considéré comme un état de fait, couvrant la sécurité, la salubrité et la 
tranquillité »3. 

 
 .98 .ص ،قباسلا عجرملا ،روصنم نيسح دمحم -1

2- Une version électronique disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr.  
3- Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 12e édition, Dalloz, Paris, 
1933 (réimprimé en 2002), p. 594. 
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 يف يميظنتو يعيرشت ينوناق سيركت كلذ دعب هعبت يذلا ،ةماعلا بادآلل يئاضقلا سيركتلا ّنأ ّالإ
 ىّدعتي ىحضأ يذلا ،يداماللا هَدْعُـب دّكأو ماعلا ماظنلل يّداملا عباطلا فسن ،ةنراقم ةينوناق ةمظنأ ةّدع
 :كلذ نم عسوأ وه امل ةماعلا بادآلا

« L’immatériel n’est ainsi pas seulement ce qui relève de la morale, de la 
moralité, de la conscience, mais plus généralement de l’esprit »1. 

 ةماركلا مارتحا رارغ ىلع ،ةيداماللا ةغبصلا راطإ يف ماعلا ماظنلل ىرخأ رصانع ّمضل لا7ا حتف ام وهو
 .يلي اميف اهل قّرطتن يتلا ،ةيناسنإلا

 ةيناسنإلا ةماركلا :اين>
 ّملأتيو رّثأتي هلعجي ةيصخشلا ةميقلاو فرشل6 روعش وهو ،هتاذ ءرملا مارتحا ينعت ًةغل "ناسنإلا ةمارك"

 :«Dignité» حلطصم ةيسنرفلا ةغللا يف اهلباقيو .2هردق صقتنا ام اذإ

«  Dignité  : respect que mérite quelqu’un ou quelque chose. Attitude 
empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la noblesse des sentiments ou 
par le désir de respectabilité ; sentiment que quelqu’un a de sa valeur »3. 

 :يتè امب ةصّصختملا ةينوناقلا سيماوقلا ىدحإ اهتفّرع دقف ،ً©وناق اّمأ

« Dignité de la personne humaine : valeur infinie de la personne humaine, 
qui commande de la traiter toujours d’abord comme une fin, et jamais 
comme un simple moyen. C’est l’attribut fondamental de la personnalité 
humaine, qui la fonde à la fois comme sujet moral et sujet de droit. Principe 
à valeur constitutionnelle, également garanti en droit international, 
notamment par la Convention européenne des droits de l’Homme et par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la sauvegarde de 
la dignité de la personne humaine est, selon le Conseil d’État, une 

 
1- Pierre DELVOLVE, « L’ordre public immatériel », RFDA, France, 2015, p. 890. 

 .29/08/2020 :عقوملا ةرoز خيرwww.almaany.com، l ،يناعملا سوماق -2
3- www.larousse.fr/dictionnaires/français, page consultée le 29/08/2020. 
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composante de l’ordre public qu’il incombe aux autorités investies du 
pouvoir de police de faire respecter »1. 

 رّوطت عم نكل ،3ةيوامسلا اهيف امب ن�دألا ىلإ ،2ةميدقلا تاراضحلا ذنم "ةماركلا" ةيناسنإلا تفرع دقو
 ةيقالخأ ،ةيعامتجا ،ةينيد نم ىرخألا داعبألا فلتخم ىلع ىّطغ اينوناق اعباط مويلا ذخأ يذلا ،موهفملا
  .ةيفسلفو

 ةيناحورو ةيفسلف اهرابتع6 ينوناقلا فصولا ةيناسنإلا ةماركلا ىلع ركنأ ضعبلا ّنأ نم مغّرلا ىلع
 :ةينوناق رòآ هل نكل ،هتعيبطب اينوناق سيل أدبم يهف ،ةعيبطلا

« Le principe de la dignité de la personne n’est certainement pas un principe 
juridique mais philosophique et plus encore spirituel. Il n’existe pas un 
principe juridique de la dignité de la personne mais des effets juridiques de 
ce principe »4. 

 :كلذكو

«  La dignité semble envisagée comme un axiome, c'est-à-dire comme un 
principe fondateur non démontré et accepté comme tel, duquel découleront 
des conséquences juridiques »5. 

 نم كانهو ،ناسنإلا قوقح لاجم راطإ يف صوصخلا هجو ىلع ،زربألا يه ةينوناقلا ةغبصلا ىقبت نكل
 :ةيساسألا قوقحلا لك دومع لّكشت اّ¥أ ىري

«  Le respect de la dignité de la personne constituerait donc le socle des 
droits fondamentaux »6. 

 
1- Serge GUINCHARD et autres, op.cit., p. 384. 

 ةديعس ،09 ددعلا ،ةيقوقحلا تاساردلا ةلجم ،"ةيمالسإلا ئدابملاو قيثاوملا ءوض ىلع ةيناسنإلا ةماركلل يميهافملا راطإلا" ،ةنش يواوز -2
 .65-43.ص.ص 2018 ربمتبس ،رئازجلا –
 - ةنيطنسق ،42 ددع ،رايعملا ،"-ةنراقم ةيليلحت ةسارد– ةيلودلا قيثاوملاو مالسإلاو ةيحيسملا يف ةيناسنإلا ةماركلا" ،بريكش ايسآ -3
 .158-136 .ص.ص ،2017 ناوج ،رئازجلا

4- Dominique CHAGNOLLAUD, Guillaume DRAGO, Dictionnaire des droits fondamentaux, 
Dalloz, Paris, 2007, p. 251. 
5- Dominique CHAGNOLLAUD, Guillaume DRAGO, ibid., p. 251. 
6- Dominique CHAGNOLLAUD, Guillaume DRAGO, ibid., p. 251. 
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 زربأ ىوتسم ىلع ،ناسنإلل يساسأ قحك ةيناسنإلا ةماركلل حيرصلا يّصنلا سيركتلا هسكعي ام وهو
  :ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم اقالطنا ،ةيلودلا ةينوناقلا صوصنلا

 ةيرحلا ساسأ وه ةيواستملا مهقوقحبو ةيرشبلا ةرسألا ءاضعأ عيمج يف ةلصأتملا ةماركل6 فارتعالا ناك امل"
 .1"ملاعلا يف مالسلاو لدعلاو

 روتسدلا لاح وهو ،ريتاسدلا نم اءدب لودلا فلتخم يف ةينطولا ةينوناقلا صوصنلا ىوتسم ىلع كلذكو
 ساسم يأ وأ ،يونعم وأ يندب فنع يأ رظحي .ناسنإلا ةمرح كاهتنا مدع ةلودلا نمضت" :يرئازجلا
 .2"ةماركل6

«  L’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de 
violence physique et morale et d’atteinte à la dignité est proscrite »3.  

 يمومعلا ماظنلا رصانع نم رصنع ال ،ناسنإلا قوقح زربأ نم يه ةيناسنإلا ةماركلا ّنأ دئاسلاف
 مل ةينوناقلا ةمظنألا نم ديدعلاف ،ةقباسلا رصانعل6 ةنراقم قّيض ّدج راطإ يف نكل ،هدوجو مغر ،يرادإلا
 .ةّصتخملا تاهجلا لّخدت هظفح بجوي ماعلا ماظنلل رصنعك ةيناسنإلا ةماركل6 ْدعب فرتعت

 نم ،يمومعلا ماظنلا رصانع ةمئاق يف ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا جردأ نم وه يسنرفلا ةلودلا سلجم ّنإ
 تدهش يتلا ةيدلبلاو ةيضقلا يمس6 فورعملا ،1995 ةنس هرارقب تّلهتسا ،تاداهتجالا نم ةلمج لالخ
 :يتآلاك هت©ايبو ،يلاوتلا ىلع«Morsang-sur-Orge» و «lancer de nains» :عئاقولا

CE, 27 octobre 1995, n° 136727, recueil Lebon4. 

 بناج نم يئاضق عيقوتب ،يرادإلا طبضلا نم ضرغلا ،ماعلا ماظنلل ديدج رصنعب فارتعالا مت كلذبو
 .يسنرفلا ةلودلا سلجم

 ايبسن ارمأ ،ا§ ساسملا اهيف متي يتلا تالاحلا ديدحت ىقبي ةيناسنإلا ةماركلا ّنإف ظحالم وه امك
 ت�رحو ةينوناق ةطشنأ عنمل ةيرادإ ةيطبض تاءارجì لّخدتلا ةنعرش ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ،�ريدقتو

 
 .ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ةجابيد -1
 .رئازجلا روتسد نم 39 ةداملا -2

3- L’article 39 de la Constitution algérienne. 
4- Version électronique disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr. 
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 يأ كلذل نوكي نأ نود ،طقف ةيناسنإلا ةماركلا ةيامح لجأ نم ،ماعلا ماظنلا ظفح راطإ يف ،ً©وناق ةلوفكم
 يداماللا دعبلا ىرخأ ةرم دّكؤي هّلك اذه ،ةيساسأ رصانع ةباثمب يه يتلا ةيديلقتلا رصانعلا ىلع رثأ وأ دادتما
 .يمومعلا ماظنلل

 كرتشملا شيعلا تايضتقم مارتحا :اثل>
 ةغلل6 اهلصأف ،"ةّيوس شيعلا تايضتقم مارتحا" :يتآلاك ةيمستلا نوكت ةرابعلل ةيفرحلا ةمجرتلا دامتع6

 .«Le respect des exigences du vivre-ensemble» :ةيسنرفلا

 ،مغانتملاو قستملا شياعتلا هّنأ ،اًراصتخا "vivre-ensemble ةّيوس شيعلا" حلطصم فيرعت يف درو
 :دوجوملا فالتخالا مغر ،1مöوو ةّدوم ،ةفلأ ّلكب شيعلا يأ

«  Vivre-ensemble  : cohabitation harmonieuse entre individus ou entre 
communautés »2. 

 ،مهنع فلتخملا ريغلا عم بوعشلا وأ دارفألا نيب ةمئاقلا تاقالعلا كلت نع ّربعي يذلا موهفملا وه كلذكو
 :مهنيب دوجوملا فالتخالا مغر مهافتلاو ةيملسلا ىلع ةّينبملاو

«  Concept qui exprime les liens pacifiques, de bonne entente 
qu’entretiennent des personnes, des peuples ou des ethnies avec d’autres, 
dans leur environnement, vie ou leur territoire »3. 

 لصألا ةدحوب ميلستلا :هنايب يتè ام اهسأر ىلع ،تازكترملا نم ةلمج رّفوت مزلتسي موهفملا اذه قيقحتو
 دعبلا ،ميوقلا قلخلاو ناسحإلاو لدعل6 لماعتلا ،ناسنإلا قوقح ةاعارم ،ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا ،يناسنإلا
 قيقحتل يباجيإلا نواعتلا ،قيثاوملاو دوهعل6 ءافولا ،ةفلتخملا عمت7ا تائف نيب فّلؤي ام مازتلا ،روجلاو ملظلا نع
 ،ةدابعلاو داقتعالا ةيرحو ةيددعتل6 لوقلا ،ةئيبلا ىلع ظافحلاو عمت7ا نع رطاخملا ءرد ،ةميلسلا ةنطاوملا
 قفرلاو محارتلا ،لصاوتلا نسح ،يعامتجالا ملسلا قيقحت ،حلاصتلا ،تالكشملا لحو لصاوتلا يف راوحلا دامتعا

 
 .31/08/2020 :عقوملا ةرoز خيرwww.almaany.com، l :يناعملا سوماق -1

2- www.larousse.fr/dictionnaires/français, page consultée le 31/08/2020. 
3- https://www.linternaute.fr/dictionnaire, page consultée le 31/08/2020. 
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 يدؤي ام لك ضفر ،ا§ ساسملا وأ ءازهتسالاو ءادتعالا مدعو تاسدقملا مارتحا ،فنعلاو ددشتلا ذبن ،لدابتملا
 .1اكولس وأ الوق ،باهرإلاو فرطتلا ،فنعلا ىلإ

 تازكترم ىوتسم ىلع ،نيملسملا ىدل ينيدلا باطخلا يف ةلوادتملا تاحلطصملا ضعب دوجو ظحالملا
 شيعلا ةقيثو" ىمسي اميف تدرو ،رصانعلا هذه ةعومجم ّنأ ىلإ عجار كلذو ،اقباس ةروكذملا كرتشملا شيعلا
 ةيبرعلا ةغلل6 ةرّفوتملا ةليلقلا عجارملا نم اه©دجو يتلاو ،ثوحبلاو ءاتفإلل يبوروألا سل7ا نع ةرداصلا "كرتشملا

 هدامتعا متي ام زربأ نم وه اهيف درو ام بلغأ ّنأ ملعلا عم ،اهفيظوت ببس وهو ،"كرتشملا شيعلا" لوح
 .ا§ ةدئاسلا ن�دألا فالتخا ىلع ،ملاعلا لود فلتخم يف نيّصتخملا لبق نم ةّيوس شيعلا تابّلطتم صوصخب

 مارتحا :رارغ ىلع ،اهلهاجت نكمي ال ت©ّوكم كرتشملا شيعلل ّنأ ىري نم كانه ،تامزلتسملا نع ةد�ز
 :ةردابملا حورو ةقثلا ،نماضتلا ،يعولا ،نيناوقلا

«  … le respect des lois et la sensibilité de chacun, la détermination, 
l’affection, la solidarité, la confiance, l’initiative, l’inventivité, la prise de 
risque, le respect de la parole donnée, voilà quelques-uns des ingrédients 
indispensables pour une vie en commun véritablement féconde et 
épanouissante »2. 

 انتسارد ىلإ رظنل6 حرطُي يذلا لاؤسلا نكل ،ّلقتسم موهفمك "كرتشملا شيعل6"  دوصقملا نع اذه ناك
 يسنرف نوناق صن هلمحي باوجلا ؟يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا رصانع ىلإ موهفملا اذه مضنا فيك :وه
 :يه هت©ايب ،2010 ةنس )لوألا نيرشت( ربوتكأ 11 يف رداص

Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage 
dans l’espace public3. 

 
 ربوتكأ 10-06 ،ايكرت ،لوبنطسا ،نورشعلاو ةسماخلا ةيداعلا ةرودلا ،ثوحبلاو ءاتفإلل يبوروألا سل±ا ،كرتشملا شيعلا ئدابم ةقيثو -1

2015. https://www.e-cfr.org، lز خيرo31/08/2020 : عقوملا ةر. 
2- Elena DI PEDO, « Vivre ensemble. Quelques pistes bibliques de réflexion », Études théologiques 
et religieuses, Tome 82, 2007/4, p. 548. 
3- https://www.legifrance.gouv.fr, page consultée le 01/09/2020. 
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 ماعلا ماظنلا دعاوقب سمت ا¥وك ،اسنرف يف ةماعلا نكامألا يف هجولا ءاطغ رظح مت نوناقلا اذه بجومب
 .1"ةيوس شيعلا تايضتقم مارتحا" ىعدي ديدج رصنع ناونعب

 ماظنل6 هتقالعو كرتشملا شيعلا أدبمل رثأ ال ،داوم )07( عبس نم نّوكملا نوناقلا اذه ّصن ىلإ عوجرل6
 ةبّترتملا ت6وقعلاو هيلع ةدراولا تاءانثتسالا ،هجولا ءاطغ ىلع ضورفملا رظحلل يناكملا راطإلا ددحي ذإ ،ماعلا
 .نيفلاخملا ىلع

 ا(صن روكذملا نوناقلا ىوتسم ىلع ماعلا ماظنل6 ساسملاو "كرتشملا شيعلا تايضتقم مارتحا" بايغ
 نم ةلمج يف ءاج يذلاو ،هب صاخلا"Exposé des motifs بابسألا نايب" يف ثحبلا مّتحي ،ًةيمستو
 :يلي ام اهنم ةساردلا ينعي ،تارقفلا

«  Si la dissimulation volontaire et systématique du visage pose problème, 
c'est parce qu'elle est tout simplement contraire aux exigences 
fondamentales du «vivre ensemble» dans la société française. 

La défense de l'ordre public ne se limite pas à la préservation de la 
tranquillité, de la salubrité ou de la sécurité. Elle permet également de 
prohiber des comportements qui iraient directement à l'encontre de règles 
essentielles au contrat social républicain, qui fonde notre société. 

Consulté sur les instruments juridiques dont disposeraient les pouvoirs 
publics pour enrayer le développement de ce phénomène, le Conseil d'État 
a envisagé une approche fondée sur une conception renouvelée de l'ordre 
public, pris dans sa dimension «non matérielle» »2. 

 تايضتقم ةيامح ّن¨ فارتعالا مت ليوأتلاو ءارقتسالل الاجم كرتي ال حيرص ريبعتبو هالعأ دراو وه امك
 :يلاتلا سيسأتلا لالخ نم ،ماعلا ماظنلا رصانع نم رصنع كرتشملا شيعلا

 .يسنرفلا عمت7ا لخاد كرتشملا شيعلل ةيساسألا تايضتقملاو ىفانتي ،هجولا ءافخإ هنأش نم ءاطغ عضو -

 
 .279 .ص ،قباسلا عجرملا ،تاحرف يزوف ،ينابق دلاخ -1

2- https://www.legifrance.gouv.fr, page consultée le 01/09/2020. 
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 ةحصلا ،نمألا ةيامح دنع فقوتت ال هتيامح ّن¨ حيرصتلا مت نيأ ،ماعلا ماظنلا موهفم ىلإ ةرشابم لاقتنالا -
 دعاوقلا عم رشابم لكشب ضراعتت يتلا تايكولسلا رظح كلذك بجوتست لب ،ةيمومعلا ةنيكسلاو
 .يسنرفلا عمت7ا ساسأ هفصوب يروهمجلا يعامتجالا دقعلل ةيساسألا

 .موهفملل يداماللا دعبل6 فرتعت يتلاو ،ماعلا ماظنلا صوصخب ةلودلا سلجم اهاّنبت يتلا ةبراقمل6 ريكذتلا -

 هجولا ةيطغت ّن¨ ذخألا ىلع ءانب مت ،هجولا ءافخإ عنمب يضاقلا نوناقلا اذه رادصإ ّنأ اّيلج حضّتي
  .ةيداماللا ماعلا ماظنلا رصانع نمض جردني يذلا ،كرتشملا شيعلا تايضتقم قرخت

 ةقيرطب قّلعت اميف دارفألا نوؤش يف لّخدتلا ةيمومعلا تاطلسلل ناك امل ماعلا ماظنلا ظفح تارّربم الولو
 ّنأ تابثإ مت اذإ نكل ،ءالؤه ت�رح نمض جردني رمألاف ،كلذ ريغ مأ هجولا لك ةيطغت تمت ءاوس ،مهسبل

 ةلوفكملا ت�رحلا باسح ىلع ىتح رظحلاو عنمل6 لّخدتلا ةيعرش لكب نكميف ،ماعلا ماظنل6 ساسم كلذ يف
  .©وناق

 ىلع كرتشملا شيعلا تايضتقمب ساسمل6 هجولا لك ءاطغ طبر مت نيأ ،ةلاحلا هذه يف ثدح ام وهو
 يمومعلا ماظنلل �دامال اهجو سّركي كرتشملا شيعلا ّنأ رابتعا مت كلذكو ،يسنرفلا عمت7ا ةيصوصخ ءوض
 .هظفح بجاولا

 نم هموهفم ّريغتو ريخألا اذه رّوطت يف ةلّثمتملا يمومعلا ماظنلا ةعيبط حوضو ّلكب سكعي رصنعلا اذه
 ارمأ نوكت دق لباقملا يفو ،ماعلا ماظنل6 اساسم ّدعت ً©وناق يسنرفلا عمت7ا يف هجولا ةيطغتف ،رخآ ىلإ عمتجم
  .ً©اكم الو ً©امز ال تباثلا ريغ يمومعلا ماظنلا ةزيم يه هذه ،رخآ عمتجم يف ماعلا ماظنل6 ّلخي هقرخ ،امزلم

 ،يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا رصانع نم ثيدح رصنعك كرتشملا شيعلا تايضتقم نم غارفلا دعب
 .يلي ام لالخ نم ،ةثيدحلا رصانعلا هذه ةلمج نم رخآ رصنع ثحبل لاقتنال6 متي
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 هسفن نم درفلا ةيامح :اعبار
 ،protection de l’individu contre lui-même  :ةيلاتلا ةرابعل6 ةيسنرفلا ةغللا يف تدرو

 ضرفت ةلاحلا بسح ريبادت ذاختا ،ماعلا ماظنلا ظفح دصقو يرادإلا طبضلا تاطلسل ّنأ رصنعلا اذه دافم
 اكولس عنمت وأ صخشلا ةيامحل ام اكولس ضرفت يأ ،طقف ّينعملا درفل6 ررضلا قحلي نأ هنأش نم ام عنمت وأ
 .1هبكترمب ّرضي هنوك ،رخآ

 لكشب ماعلا يرادإلا طبضلا تاطلس لّخدت ةيناكمì ّرقأ يذلا يسنرفلا ةلودلا سلجم هاّنبت ام وهو
 .هتماركو ىتحو ،هتمالسو هنمأ ديدp هنأش نم كولس لك دض هسفن نم درفلا ةيامحل يئانثتسا

 ةلودلا سل7 داهتجا يف تدرو يتلا ،تارايسلا يقئاسل نامألا مازح عضو ضرف كلذ ةلثمأ نمو
 :يسنرفلا

CE, n° 92161-92685, recueil Lebon, 04/06/19752. 

 :تارايسلا يقئاس نمأ ةيامحل يمرت ةيطبض ريبادت ذاختا ةيناكمإ هتارقف ىدحإ يف ةحارص دروأ يذلا

« … de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire 
et notamment celles qui ont pour objet la sécurité des conducteurs des 
voitures automobiles et des personnes transportées. En faisant obligation à 
certains de ceux-ci de porter une ceinture de sécurité attachée afin de 
réduire les conséquences des accidents de la route, … »3.  

 ُحَرْطُي ثحبلا لحم ةيلاكشإلا ءوض ىلع اهتسارد دعبو ،يمومعلا ماظنلا رصانع ةلمج متتخت كلذب
 رئازجلا يف يمومعلا ماظنلا له ىرخأ ةرابعب ؟رئازجلا يف رصانعلا هذه فلتخم سيركت ىدم ام :يلاتلا لؤاستلا
  ؟هموهفم ةرولب يف مهاس اهّيأ وأ ؟رصانعلا هذه ّلك فرعيو فرع

 
1- Olivier BEAUD et autres, Traité de Droit Administratif, Tome 2, Dalloz, Paris, 2011, p. 14. 
2- https://www.legifrance.gouv.fr, page consultée le 02/09/2020. 
3- CE, n° 92161-92685, recueil Lebon, 04/06/1975, https://www.legifrance.gouv.fr, page consultée le 
02/09/2020. 
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 يناثلا بلطملا
 ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا نيناوق يف ماعلا ماظنلا رصانع

 ةسّركملا يمومعلا ماظنلا رصانع ةلمج ىوح يذلا ينوناقلا ءاعولا ّدعت ةيميلقإلا تاعامجلا نيناوق ّنإ
 وأ ،ةيمومعلا ةحصلا ىلع لقتسم لكشب صنلا يأ ،هدح ىلع رصنع لك ىلع صنلا ال ،دحاو موهفمك
  .لاثملا ليبس ىلع ماعلا نمألا

 عرفلا( ةيدلبلا اpدهش يتلا نيناوقلا فلتخم يف يمومعلا ماظنلا موهفم روطت ىدم ثحب متي ،هيلعو
 :يناثلا عرفلا( ةيالول6 ةصاخلا نيناوقلا يف ثحبلا مث نمو ،)ةيدلبلا نيناوق يف ماعلا ماظنلا رصانع :لوألا
 .)ةيالولا نيناوق يف ماعلا ماظنلا رصانع

 لوألا عرفلا
 ةيدلبلا نيناوق يف ماعلا ماظنلا رصانع

 ىدم ىلع فوقولل ،ةيدلبلا اهتفرع يتلا نيناوقلا فلتخم ىوتسم ىلع ماعلا ماظنلا رصانع عّبتت متي
 .يلي ام لالخ نم ،ماعلا ماظنلا رصانع رّوطتل اهتبكاوم

 24-67 مقر رمألا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :الوأ
 قيقحتل ،صوصخلا هجو ىلع فلكم ،يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر نإ" :يلي ام ةيدلبلل نوناق لّوأ دروأ

 صاخشألا ةمالسو ،ةماعلا بادآلا ىلع ةظفاحملا :يلي امب ،ةيمومعلا ةحصلاو ةمالسلاو نمألاو ماظنلا نسح
  .1"... ،ا§ ةلخملا لامعألا لكو ةيمومعلا ةحارلا ىلع ت�دعتلا عمق .... ،لاومألاو

 بادآلا ىلإ ةفاضإل6 ،ةيمومع ةحارو ةحص ،نمأ نم ةيكيسالكلا ةيثالثلا ًةحارص سّرك هّنأ ينعي ام
 :يلي امك ةيسنرفلا ةغلل6 ةداملا تاذ ّصن درو دقو .ةماعلا

« Pour assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique, 
le président de l’assemblée populaire communale est chargé notamment de : 
sauvegarder la morale publique et la sécurité des personnes et des biens ; 

 
 .24-67 مقر رمألا نم 237 ةداملا -1
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… réprimer les atteintes à la tranquillité publique et tous actes de nature à 
la compromettre ; … »1. 

 .la sécurité و la sureté :يتدرفم لمعتسا ذإ ،نمألا رصنع ةمالسل6 دصق عّرشملا ّنأ ظحالملا

 تاصاصتخالا" ناونع تحت ،ةيدلبلا ةيذيفنتلا ةئيهلا تاصاصتخا نمض ماعلا ماظنلا رصانع تدرو دقو
 سل7ا ةباقر تحت يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر اهالوتي يتلا ،"Attributions de police ةطرشل6 ةقلعتملا
  .2ايلعلا ةطلسلا فارشإ تحتو ،يدلبلا يبعشلا

 08-90 مقر نوناقلا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :اين>
 ... :يتè ام يلاولا ةطلس تحت ،يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر ىلوتي" :ىلع ةيدلبلل يناثلا نوناقلا ّصن

 .3"... ،ةيمومعلا ةفاظنلا ىلعو نيمومعلا نمألاو ماظنلا نسح ىلع رهسلا

 نينطاوملا قوقحل امارتحاو ةقباسلا ةداملا ماكحأ راطإ يف يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر ىلوتي" :كلذكو
 لك ىلع ةبقاعملا ،كالمألاو صاخشألا ةمالسو ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملا :يتè ام صوصخلا ىلع م�pرحو
  .4"... ،ا§ ةلخملا لامعألا لكو ةيمومعلا ةحارل6 ساسم

 ةحصلا ىلع ةحارص ّصني مل كلذكو ،ةماعلا بادآلا بّيغو ةيكيسالكلا ةيثالثلا سّرك هّنأ ظحالملا
 :ةيسنرفلا ةغلل6 ةداملا تاذ هتبثت ام وهو ،"ةيمومعلا ةفاظنلا" ا¥اكم دروأو ،ةماعلا

« Le président de l’assemblée populaire communale est chargé, sous 
l’autorité du wali : … de veiller au bon ordre, à la sureté, à la sécurité et à 
la salubrité publique ; … »5.  

 يف ،6نمأل6 ةصاخلا يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر تاصاصتخا ناونع تحت رصانعلا هذه تدرو دقو
 .يلاولا ةطلس تحتو ،ةلودلا ليثمت راطإ

 
1- L’article 237 de l’Ordonnance n° 67-24. 

 .24-67 مقر رمألا نم 235 ةداملا -2
 .08-90 مقر نوناقلا نم 69 ةداملا -3
 .08-90 مقر نوناقلا نم 75 ةداملا -4

5- L’article 69 de la loi n° 90-08. 
 .08-90 مقر نوناقلا نم 74 ةداملا -6
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 ةدرفم لمعتسا ثيح ،تاصاصتخا دّرجم ال تازايتما اّ¥أ دّدحي ةيسنرفلا ةغلل6 نوناقلا صن نكل
prérogatives1، يلي اميف ّنيبم وه امك: 

« Pour la mise en œuvre de ses prérogatives de police, le président de 
l’assemblée populaire communale… »2.  

 10-11 مقر نوناقلا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :اثل>
 يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر فلكي ،نينطاوملا ت�رحو قوقح مارتحا راطإ يف" :ىلع نوناقلا اذه ّصن

 ةبقاعمو ... ،تاكلتمملاو صاخشألا نمأو ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملا ىلع رهسلا :يتè امي ،صوصخلا ىلع
  .3"... ،ا§ لالخإلا ا¥أش نم يتلا لامعألا لكو ةنيكسل6 ساسم لك

 ماظنلا ىلع رهسلا ... :يتè امب يلاولا فارشإ تحت يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر موقي" :كلذكو
  .4"... ،ةيمومعلا ةفاظنلاو ةنيكسلاو

 :يلي ام دروأ ةيسنرفلا ةغلل6 هتخسن يفو

« Le président de l’Assemblée populaire communale est chargé, sous la 
diligence du wali, de : … veiller à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité 
publiques ; … »5.  

 ةحصلا ىلع ّصن هّنكل ،ةيمومعلا ةنيكسلاو ةحصلا ،نمألا نم لك سّرك هقباس رارغ ىلع هّنأ يأ
 .ةيمومعلا ةفاظنلا ةرابع تحت ةيمومعلا

 .نينطاوملا ت�رحو قوقح مارتحا ىلع ديكأتل6 ماعلا ماظنلا رصانع دادعت قبتسا هّنأ امك

 
1- « Les prérogatives ou privilèges de puissance publique sont divers moyens d’action ou de protection 
propres aux personnes publiques. Leur notion contribue à la définition du service public, à 
l’identification des actes administratifs unilatéraux émanant de personnes privées, et à la 
reconnaissance de la compétence administrative en matière de responsabilité extra - contractuelle des 
personnes privées gérant un service public ».  
Agathe VAN LANG et autres, 2015, op.cit., p. 353 et 354. 
2- L’article 74 de la loi n°90-08. 

 .10-11 مقر نوناقلا نم 94 ةداملا -3
 .10-11 مقر نوناقلا نم 88 ةداملا -4

5- L’article 88 de la loi n° 11-10. 
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 نم ،اهصيلقت وحن مت ةيدلبلا نيناوق ىوتسم ىلع ماعلا ماظنلا رصانع رّوطت ّن¨ لوقلا نكمي هيلعو
 .ةيمومعلا ةنيكسلاو ةيمومعلا ةحصلا ،يمومعلا نمأل6 ءافتكإلاو ةماعلا بادآلا نع ءانغتسالا لالخ

 نينطاوملا قوقح مارتحا راطإ يف نوكي رصانعلا هذ§ ماعلا ماظنلا ظفح ّنأ ىلع ديكأتلا ّمت كلذك
 .م�pرحو

 هليثمت راطإ يف يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئر تاطلس نمض ماعلا ماظنلا رصانع ىلع صنلا ّنأ ّالإ
 ماظنلا ظفحل لّخدتي امنيح يدلبلا يبعشلا سل7ا سيئرف ،ّريغتي مل اتبò يقب ،يلاولا فارشإ تحتو ،ةلودلل
 ةيدلبلا رود ىلع كلذ رثأ لوح لؤاستلا حرطي يذلا رمألا ،ةيدلبلل ال ةلودلل الّثمم هتفصب كلذ نوكي ماعلا

 .ماعلا ماظنلا ظفح يف

 يناثلا عرفلا
 ةيالولا نيناوق يف ماعلا ماظنلا رصانع

 ام لالخ نم ،ةيالولا نيناوق اهتسّرك يتلا ماعلا ماظنلا رصانع ثحب متي ،قباسلا حرطلا ةلكاش ىلع
èيت. 

 38-69 مقر رمألا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :الوأ
 ةيرادإلا ةطرشلا ةمظنأو نيناوقلا مارتحا ىلع لمعلا يلاولا ىلوتي" :يلي ام ىلع 38-69 مقر رمألا ّصن

  .1"يمومعلا ماظنلا طبض نع لوؤسم وهو

 :يتè امك صنلا تاذ درو ةيسنرفلا ةغلل6 هتخسن يفو

« Le wali assure le respect des lois et règlements de la police administrative 
et est responsable du maintien de l’ordre public »2.  

 
 .38-69 مقر رمألا نم 152 ةداملا -1

2- L’article 152 de l’Ordonnance n° 69-38.  
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 ةرابع عضوب ىفتكاو ،هرصانعب حّرصي مل هّنكل ،ماعلا ماظنلا ةحارص سّرك ةيالولل نوناق لّوأ ّنأ ظَحالملا
 يتلا ،ةيرادإلا ةطرشلا ةمظنأ مارتحا ىلع يلاولا لمعب ةنورقم يلاولل صّصخملا لصفلا نمض يمومعلا ماظنلا
 .la police administrative ةرابع داريì ةيسنرفلا ةغلل6 صنلا هحّضو امك ،يرادإلا طبضلا ا§ دصقي

 09-90 مقر نوناقلا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :اين>
 ةنيكسلاو ةمالسلاو نمألاو ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملا نع لوؤسم يلاولا" :ةيالولل نوناق ينò دروأ

  .1"ةماعلا
 :يلي امك تءاج دقف صنلا اذهل ةيسنرفلا ةخسنلا اّمأ

« Le wali est responsable du maintien de l’ordre, de la sécurité, de la 
salubrité et de la tranquillité publique »2.  

 ةنيكسلاو ةحصلا ،نمألا :ةيلاتلا ماعلا ماظنلا رصانعل حيرصلا سيركتلا مت دقف ،هالعأ دراو وه امك
 لالخ نم ةيسنرفلا ةغلل6 صنلا هنّيب ام وهو ،ةحصلا نع ريبعتلل "ةمالسلا" ةدرفم عضو مت نكل ،ةماعلا
  .salubrité حلطصم لامعتسا

 تاذ بجومب فّلكملاو ،ةلودلل الثمم هرابتع6 يلاولا تاطلس راطإ يف ماعلا ماظنلا رصانع تدرو دقو
  .3م�pرحو نينطاوملا قوقح ةيامح ىلع رهسلا ىلع صنلا

 07-12 مقر نوناقلا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :اثل>
 ةمالسلاو نمألاو ماظنلا ىلع ةظفاحملا ىلع لوؤسم يلاولا" :يلي ام ىلع 07-12 مقر نوناقلا ّصن

 :يلي امك درو ةيسنرفلا ةغلل6و .4"ةيمومعلا ةنيكسلاو

« Le wali est responsable du maintien de l’ordre, de la sécurité, de la 
salubrité et de la tranquillité publics »5. 

 
 .09-90 مقر نوناقلا نم 96 ةداملا -1

2- L’article 96 de la loi n° 90-09. 
 .09-90 مقر نوناقلا نم 94 ةداملا -3
 .07-12 مقر نوناقلا نم 114 ةداملا -4

5- L’article 114 de la loi n°12-07.  
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 ،ةيمومعلا ةنيكسلاو ةمالسلا ةيمستب ةحصلا ،نمألا نم لك دروأ ثيح ،هقباس نع فلتخي مل هّنأ يأ
 نينطاوملا قوقح ةيامح ىلع رهسلا عم ،ةلودلل الثمم هتفصب يلاولا تاطلس نمض ،ماعلا ماظنلل رصانعك
  .1م�pرحو

 ،ةيدلبلا نيناوقب ةنراقم هرصانعو ماعلا ماظنل6 قّلعت اميف اراصتخا رثكأ تناك ةيالولا نيناوق ّنأ ُظَحالُي
 كلذكو ،ماعلا ماظنلل ت©ّوكمك ةلوادتملا رصانعلا فلتخمب دوصقملا صوصخب ةساردلا هتدروأ ام ىلع دانتسالابف
 رصانعك ةيكيسالكلا ةيثالثلا تدمتعا ةيالولا نيناوق ّن¨ لوقلا نكمي ،ةيدلبلا نيناوق هتدروأ ام ءوض ىلع
 نيتطحم يف ةيالولا نيناوق رودص تقبس يتلا ،ةيدلبلا نيناوق يف حيرصو لّصفم ٍوحن ىلع ةدراولا يمومعلا ماظنلل
 .ةدحاو ةطحم يف ةيمسرلا ةديرجلا تاذ يف اهعم تدروو ،نيتنثا

 تناك ةيسنرفلا ةغلل6 ةدراولا ،ماعلا ماظنل6 ةقّلعتملا ةينوناقلا صوصنلا ّنأ هتظحالم تمت اّمم كلذك
 ،يمومعلا نمألا ىلع ةلالدلل ّةرم "ةمالسلا" ةدرفم لامعتسا مت ثيح ،ةيبرعلا ةغلل6 اpريظن نم ةّقد رثكأ
 ."ةيمومعلا ةفاظنلا" ةرابع ىرخأ عضاوم يف اهضوع تدرو يتلا ،ةيمومعلا ةحصلا ىلع ةلالدلل ىرخأ ةّرمو

 ال ةلودلل ةلّثمم اهفصوب ةيلحم تاهج تاطلس راطإ يف درو ماعلا ماظنلل حيرصلا ينوناقلا سيركتلا
 .ةّينعملا ةيلحملا ةعامجلل ةلّثمم اهفصوب

 ةيراسلا ةينوناقلا صوصنلا ىوتسم ىلع رئازجلا يف ًةحارص ةسّركملا يمومعلا ماظنلا رصانع ّنأ ىلإ صلخن
  .ةماعلا ةنيكسلاو ةيمومعلا ةحصلا ،يمومعلا نمألا :يف لثمتت ةيميلقإلا تاعامجل6 ةصاخلا

 موهفملا ايّنبت نييلاحلا ةيالولا نوناقو ةيدلبلا نوناق ّنأ يأ ،ةيكيسالكلا ةيثالثلا لّكشت يتلا رصانعلا يهو
 ىدحإك ةماعلا بادآلا ىلع يّلختلا دعب ،يداماللا موهفمل6 افرتعي ملو يمومعلا ماظنلل يكيسالكلا يّداملا
 .يداماللا دعبلا رصانع

 
 .07-12 مقر نوناقلا نم 112 ةداملا -1
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 لوألا بابلا ةصالخ

 ةينوناقلا تاطحملا لوط ىلع ،اهرهوج يف تابثلا نم ٍعونب رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام تزّيمت
 امب رخآلاو نيحلا نيب تاحالصإلا ضعب دوجو عم ،ةيميظنت وأ ةيعيرشت ،ةيروتسد تناك ءاوس ،اpدهش يتلا
 .ةلحرم لك تابّلطتم ّيبلي

 ّلظ رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ميظنت ّنإف اهرهوج يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام تابثل ةبسنل6
 .ةيالولا هدّسجت رخآلاو ،ةيدلبلا هدّسجت ّيدعاق :نينثا نييوتسم ىلع

 ةلودلا هيف دّسجت يذلا ءاضفلا لّكشتو ،يرادإلا ميظنتلا ةاون ّدعت مويلا ىلإ ثدحتسا ذنم ةيدلبلا ّنإ
 مدعو ةيزكرماللا نيب عمجتو ،ا�pدلبو ةلودلا نيب يطسولا زاهجلا ةيالولا ّدعت نيح يف ،ةيرادإلا ةيزكرماللا
 .اهتيهام يف يرادإلا زيكرتلا

 ةيميلقإلا تاعامجلا فئاظو ترّثà دقف ،ةطيحملا فورظلا اهيضتقت يتلا ةيبسنلا ةنورمل6 قّلعتي اميف اّمأ
 ةيطارقميدلا ميهافم ّينبت ىلإ ةفاضإلì ،ةيبزحلاو ةيسايسلا ةيدّدعتلا ىلإ ةيكارتشالا نم ،ةلودلا يف دمتعملا جهنل6
 .قحال تقو يف ،ةيلحملا نوؤشلا رييست يف نينطاوملا ةكراشمو ةيلحملا ةيكراشتلا

 سيئر ةسöرب ةيذيفنت ةئيهو ،يدلبلا يبعشلا سل7ا يف لّثمتت ةلوادم ةئيه :نيتئيه ىلع ةيدلبلا رّفوتت
 .ماعلا اهنيمأ اهطّشني ةيدلب ةرادإ ىلإ ةفاضإل6 ،ةيدلبلا يبعشلا سل7ا

 ىلإ ،ةموكحلا ضوفم يلاولاو ةلوادم ةئيهك يئالولا يبعشلا سل7ا امه نيتئيه ىلع ةيالولا موقت كلذك
 بدتنم ٍلاو اهّريسي ةيرادإ تاعطاقم اهضعب ىوتسم ىلع ثدحتسا امك ،ةيئالو ةرادإ ىلع اهرّفوت بناج
  .يلاولا ةطلس تحت

 يف اهبناج ىلإ اًمهاسم ةيالولاو ةيدلبلا -ةيميلقإلا اpاعامج نيناوق ءوض ىلع- ةيرئازجلا ةلودلا تربتعا
 .هنيسحتو نطاوملل يشيعملا راطإلاو نمألا ةيامح تّمض ،ةسيئرلا تالا7ا نم ةلمج
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 لك نوصب لقألا ىلع قّقحتت ،ىضوفلل ةيفانم ةشاعم ةلاح نع ةرابع يرادإلا لا7ا يف ماعلا ماظنلا
 نم وهو ،يرادإلا طبضلا ةسرامم نم ضرغلا ّدعي ،ةيمومعلا ةنيكسلاو ةيمومعلا ةحصلا ،يمومعلا نمألا نم
  .ةماعلا ةحلصملا قيقحت تايضتقم

 ةفاضإل6 ،)ديلاقتو تاداع ،ةيقالخأ ،ةينيد ،ةيفسلف ،ةيعامتجا نم( داعبألا دّدعتو رداصملا عّونتب زّيمتي
 .روطتلاو ةنورملا ىلإ

 ىلإ ،يداملا عباطلا سّركت يتلا ،ةقباسلا ةيكيسالكلا ةيثالثلا نم هرصانع ةرئاد عاستا رمثأ يذلا رمألا 
 ةماركلا ،ةماعلا بادآلا :يف تلّثمت ،يسنرفلا ةلودلا سلجم تاداهتجا ىلإ عجرت ،ةثيدح ىرخأ رصانع
  .هسفن نم درفلا ةيامحو كرتشملا شيعلا تايضتقم ،ةيناسنإلا

 تفتكاو ،دعب اميف اهنع تّلخت نكل ،ةماعلا بادآلا رئازجلا تفرع ةثيدحلا رصانعلا هذه ةلمج نم
 ىلع صنلا لالخ نم ،ةيالولاو ةيدلبلا ينوناق ىوتسم ىلع ماعلا ماظنلل يكيسالكلا يداملا موهفملا سيركتب
 .ةيمومعلا ةنيكسلاو ةيمومعلا ةحصلا ،يمومعلا نمألا
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 يناثلا بابلا

  ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم
 هطباوضو رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل
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 ،يعامتجالا دعبلا( هموهفم زّيمي يذلا داعبألا دّدعت ىلإ ةفاضإل3 ،ماعلا ماظنلا رصانع دّدعت ّنإ
 ،)ينوناقلا دعبلا وه ةساردلل ةبسنل3 ةيمهأ رثكألاو ،يرادإلا ،يسايسلا ،يقالخألا ،ينيدلا ،يفسلفلا
 ،ةيميلقإلا تاعامجلا اهيف امب ،هظفحب ةّينعملا تاهجلا لّخدت رُطُأ لّكشت يتلا تالاbا دّدعت ةرورضل3 زرفي
 .ةساردلا عوضوم لّكشت يتلا

 هيلمت ام ىلع ءانبو ،ايمومع اطاشن هفصوب ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت
 يعامتجالا راهدزالا قيقحت تابّلطتمو ،نطاوملل ةيساسألا تxّرحلا ةيامح ،نوناقلا ةلود تايضتقم
 نم ةلمجب ٌدّيقم ،1ةلودلا تاسسؤم فادهأ سأر ىلع يرئازجلا روتسدلا اهعضو يتلا ،ةمألل يفاقثلاو
 .ةدوشنملا تxاغلا غولب اهمارتحا نمضي ،طباوضلا

 تاعامجلا لّخدت تالاجم فلتخم ثحبب لّوألا هّقش يف ةساردلا نم ءزجلا اذه ّصتخي ،هيلعو
 نم لك ىلع بجاولا طباوضلا فلتخم ديدحت ّىلوتيف يناثلا هّقش يف اّمأ ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا
 .ةساردلا ّلحم اهلّخدت دنع ا�اعارم ةيالولاو ةيدلبلا

 :ةيلاتلا نيوانعلا هنع ّربعت ام وهو
 رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم :لوألا لصفلا

 ماعلا ماظنلا ظفحل ةيدلبلا لّخدت تالاجم :لوألا ثحبملا
 ماعلا ماظنلا ظفحل ةيالولا لّخدت تالاجم :يناثلا ثحبملا

  رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت طباوض :يناثلا لصفلا
 يف يمومعلا قفرملا طاشن ئدابم سيركتو ةيعرشلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا :لوألا ثحبملا

 ماعلا ماظنلل اهظفح
 يف ةباقرلل عوضخلاو تxرحلاو قوقحلا رهوجب ةيميلقإلا تاعامجلا ساسم مدع :يناثلا ثحبملا

ماعلا ماظنلل اهظفح

 
 .)2020 ءاتفتسا يروتسدلا ليدعتلا( رئازجلا روتسد نم 9 ةداملا -1
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 لوألا لصفلا

 ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم
 رئازجلا يف ماعلا
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 اهيف امب ،لئاسولا نم ةلمج رّفوت اهرودب يعدتست ،تايحالص دوجو يضتقي ام ٍلاجم يف لّخدتلا ّنإ
 تاعامجلا لّخدت تالاجم ثحب ّنإف هيلعو ،ضرغلا تاذ قيقحتل ىرخأ تاهج عم قيسنتلا وأ نواعتلا تاقالع
 ةسارد ىلع اًساسأ موقي ،كلذ يف اهرود ثحب ةيلاكشإ راطإ يف رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا

  .لّخدت تايلآ نم تايحالصلا هذه هبجوتست دق امو ،ماعلا ماظنلا ظفحب قّلعت اميف اnايحالص

 ،اًقاطن عسوأو تايحالصلا نم لمشأ هربتعن يذلا ،رودلاو تايحالصلا نيب قرف دوجوب ميلستلا عم اذه
 . (le plus juridique)رودلا نم رثكأ عباطلا ةينوناق يه نيح يف

 يف ،"رودلا" ال "تايحالص" حلطصم مدختسا يذلا ،ةيميلقإلا تاعامجل� صاخلا نينقتلا كلذ نمو
 :امه تايحالصلا نع ريبعتلل نيتنثا نيتدرفم نينقتلا تاذل ةيسنرفلا ةخسنلا يف يرئازجلا عّرشملا مدختسا نيح

compétences وattributions، ىلوألل ةبسنلابف ،نيتملكلا نيب قرف كانه اًحالطصاو ًةغل نكل: 
« Compétence : pour une autorité publique ou juridiction, aptitude légale à 
accomplir un acte ou à instruire et juger un procès. Pour un professionnel 
du droit, qualification technique permettant de remplir ses fonctions au 
mieux des intérêts dont il a la charge dans le respect des règles 
déontologiques »1. 

 :يلي ام ا� دصقيف ةيناثلا اّمأ

« Attribution : action d’attribuer quelque chose à quelqu’un. En droit ; 
indication, en matière de liquidation et de partage, des parts revenant à 
chacun des copartageants »2. 

 نوناقلا ا� فرتعي يتلا ةردقلا كلت ديفت compétences راطإ يف تايحالصلاف ،ظحالم وه امك
 ماظنلا ظفحل تايحالص ةيدلبلل نوكت نأف ،ام طاشن ةسراممل ةينوناقلا صاخشألا ىدحإل عساولا هانعمب
 .كلذ قيقحتل ةطشنألا نم ةلمج ءادأ ىلع ةردقلا اهحنم نوناقلا ّنأ هانعم ،ماعلا

 ةمهم ىرخأ ةهجل دنست يتلا يه ةهج دوجو ىنعم لمحت attributions راطإ يف تايحالصلا اّمأ
 .ماهم عيزوتو دانسإ ةيلمع يأ ،ةلعافلا تاهجلا دّدعت لظ يف ،ام طاشن ءادأ

 
1- Serge GUINCHARD et autres, Lexique des termes juridiques, 19e édition, 2012, op.cit., p. 186. 
2- Larousse dictionnaire, www.larousse.fr/dictionnaires/français. 
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 �ذخأ ام وهو ،رودلا ةدرفم نم ةينقت رثكأو ةينوناق رثكأ تايحالص حلطصم ىقبي نيتلاحلا اتلك يف
 صوصنلا هرّفوت ام عم ،عقاولا ضرأ ىلع ىَّدَؤُـي امو ىَّدَؤُـي نأ بجي اميف ريكفتلا ينعي رودل� لوقلاف ،هب
 ّن¦ لوقلاو ،تايحالصلا ىلع رودلا ةيلومشب ميلستلا مت كلذل ،تايحالصلا يف لّثمتملاو ،ةينوناقلا
 .اهتيمهأ ىلع ،رودلا لك تسيلو رودلا نم طقف ءزج يه تايحالصلا

 ،كلذ يف اهلّخدت تالاجم رهوج لّكشت ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا تايحالص ّنإ
 مث نمو ،)لوألا ثحبملا( اnايحالص ىلع ءانب ماعلا ماظنلا ظفحل ةيدلبلا لّخدت تالاجم ةسارد متت هيلعو
  .)يناثلا ثحبملا( ةيالولا لّخدت تالاجم ةسارد

 لوألا ثحبملا
 ماعلا ماظنلا ظفحل ةيدلبلا لّخدت تالاجم

 ىدل اهتيهامب ةطبترملا ،ةيدلبلا تاصاصتخا تالاجم زربأ نم ّدعي نييمومعلا ماظنلاو نمألا ظفح ّنإ
 ةصاخ ةفصب ،ةلودلا عم مهاست"  :ةيدلبلل "ةيساسألا ئدابملا" راطإ يف يلي ام دروأ يذلا ،يرئازجلا عّرشملا

 يشيعملا راطإلا ىلع ظافحلا اذكو نمألاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو ميلقإلا ةئيnو ةرادإ يف
 .1"هنيسحتو نينطاوملل

 يف اهيلع دمتعملا صوصنلا هنّيبتس ام وهو ،ماعلا ماظنل� "نينطاوملل يشيعملا راطإلا" ةقالعب ذخألا عم
 درس يف عورشلا لبق موهفملا اذه روضح رركتي ثيح ،ماعلا ماظنلا نوص دصق ةيدلبلا تايحالص ضرع
 .ةلاحلا بسح ،ماهملا وأ/و تايحالصلا فلتخم

 اهصاصتخا تالاجم زربأ نم ّدعي هرودب يذلا ،ناديملا اذه يف ةلودلا عم امهاسم ّدعت ةيدلبلا ّنأ ينعي ام
 .ا� صاخلا عيرشتلا ّصن حيرص بسح -اًرهاظ-

 لّخدتلا اهنكمي ةيدلبلا ّنأ دجن ،ماعلا ماظنلا ظفحب ةصاخلا صوصنلا ضعبو ةيدلبلا نوناق ىلإ عوجرل�
 دانتسال� كلذكو ،ةيدلبلا ةرادإلاو اnائيه نم نّوكتملا ،يلكيهلا اهئانب لك ىلع دامتعال� ،ريخألا اذه نوصل
  .اهل ةدعاسملا كالسألا ضعب ىلع

 
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 3 ةداملا -1
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 رودب لوقلا ّنأ يف ةلثمتملاو ،ةساردلا اهيلع ْتَيِنُب يتلا تاقلطنملا ىدحإ ىرخأ ةّرم تبثي ام وهو
 ماعلا ماظنلا ناك اذإف ،ماعلا ماظنلا ظفح يف اهرودب لوقلاو يوتسي ال يرادإلا طبضلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا
 ةديحولا ةيلآلا وه يرادإلا طبضلا ّنأ ةرورضل� ينعي ال اذهف ،يرادإلا طبضلا ةسراممل ديحولا ضرغلا وه
 طبضلا ةهج يف رصحنت ال يمومعلا ماظنلا ظفح اهل لكوملا ةيدلبلا ةزهجألاف هيلعو ،ماعلا ماظنلا ةيامحل ةرّفوتملا
 يدلبلا يبعشلا سل½ا كلذك لمشت لب ،يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر يف ةلّثمتملاو ةديحولا ةيدلبلا يرادإلا
  .ةيدلبلل يلكيهلا ءانبلا ةرئاد جراخ ،ىرخأ كالسأ ىلإ ةفاضإل� ،ةيدلبلل ماعلا نيمألا ىتحو ،هتاذ

 نم تايحالصلا هذه هيعدتست دق ام عم اهنم لك ماهمو تايحالص يف ثحبلا مّتحي يذلا رمألا
 ،ماعلا ماظنلا ظفح راطإ يف لكك ةيدلبلا تايحالص ىلع ديلا عضو ضرغب ،ىرخأ تاهجب ةناعتسا وأ لئاسو
 لاجم رهوج لّكشت اnابجومو تايحالصلا ّن¦ يضاقلا حرطلا ىلع ادامتعا كلذ يف اهلّخدت تالاجم يلاتل�و
 .لّخدتلا

 مث ،)لوألا بلطملا( ماعلا ماظنلا ظفحب قّلعت اميف ماعلا اهنيمأ ماهمو ةيدلبلا تائيه تايحالص لوانتن
 .)يناثلا بلطملا( ةيدلبلل ةدعاسملا كالسألا ضعب تايحالص

 لوألا بلطملا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف ماعلا اهنيمأ ماهمو ةيدلبلا تائيه تايحالص

 اهنيمأ ماهم ةسارد ّمث نمو ،)لوألا عرفلا( ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلا تائيه تايحالص ةسارد متت
 .كلذ يف رخآلا وه مهاسي يذلا ،)يناثلا عرفلا( ماعلا

 لوألا عرفلا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلا تائيه تايحالص

 نم اقالطنا ،هدح ىلع ماعلا ماظنلا ظفح لاجم يف ةيدلبلا يتئيه نم ةئيه لك تايحالص نايب متي
 تاذ وهو ،)اينÆ( يدلبلا يبعشلا سل½ا تايحالص ىلإ ،)الوأ( يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر تايحالص
 .مومعلا هجو ىلع اnايحالص ضرع يف ةيدلبلا نوناق هدمتعا يذلا بيترتلا
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 ماعلا ماظنلا ظفح يف يدلبلا يبعشلا سل0ا سيئر تايحالص :الوأ

 يراسلا ةيدلبلا نوناق ىلع -يساسأ لكشب- ادامتعا يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر تايحالص ثحب متي
 .1اديدحت يمومعلا ماظنلا لاجم يف ةئيهلا هذه تايحالصب قلعتي يذلا ،267-81 مقر موسرملاو لمعلا هب

 ،ماعلا ماظنلا ظفحب ب.ش.م سيئر صاصتخال سيئرلا يّصنلا ينوناقلا ساسألا ،ناتيلاتلا نÌداملا ّدعت
 يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر موقي" :هرصانع دادعت عم ماعلا ماظنلا موهفمل حيرص لكشب ةراشإلا تمت نيأ

  .2"ةيمومعلا ةفاظنلاو ةنيكسلا ،ماظنلا ىلع رهسل� يلاولا فارشإ تحت

 ةظفاحملا ىلع يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر رهسي ،نينطاوملا تÑرحو قوقح مارتحا راطإ يف" :كلذكو
 عمجتي يتلا ،ةيمومعلا نكامألا لك يف هظفح نم دكأتلاو ،تاكلتمملاو صاخشألا نمأو ماعلا ماظنلا ىلع
 .3"ا� لالخإلا هنأش نم ام لكو ةيمومعلا ةنيكسل� ساسم لك ةبقاعمو ،صاخشألا اهيف

 يلاولا فارشإ تحت نوكي ماعلا ماظنلا ظفح يف ب.ش.م سيئر لخدت ّنإف هالعأ ظحالم وه امك
 لمشت لا½ا تاذ يف هتايحالص كلذكو ،ىرخأ ةهج نم نينطاوملا تÑرحو قوقح مارتح� ادّيقمو ،ةهج نم
 ةيمومع ةنيكسو )2( ةيمومع ةحص ،)1( يمومع نمأ :نم رئازجلا يف ةسّركملا ماعلا ماظنلا ت�ّوكم لك
 .)4( ثراوكلا لالخ هلّخدت ىلإ ةفاضإل� ،)3(

 :يمومعلا نمألا ةيامح يف ب.ش.م سيئر تايحالص -1
 لّثمتت ،يمومعلا نمألا ةيامح فد� ةديدع نيدايم يف لخدتلا ةيناكمإ ب.ش.م سيئر نوناقلا حنم

  .تارايسلا رورم ةكرحو قرطلا ،نارمعلاو ءانبلا ،تاكلتمملاو صاخشألا نمأ :يف

 :يلي اميف ةيحالصلا ،ب.ش.م سيئرل كلذبو
 وأ ثداح ّيأ نم ،ةيمومعلا نكامألا يف تاكلتمملاو صاخشألا ةيامحب ةليفكلا ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا -أ

 .ديدn ردصم ةثراك

 
 ةنينأمطلاو ةواقنلاو قرطلا صخي اميف يدلبلا يبعشلا سل]ا سيئر تايحالصب قلعتي ،1981 ربوتكأ 10 يف خرؤم ،267-81 مقر موسرم -1
 .1422.ص ،1981 ربوتكأ 13 ،41 ددع ر ج ،ةيمومعلا
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 88 ةداملا -2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 94 ةداملا -3
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  .1طوقسلل ةليآلا تÑانبلاو ،تارامعلا ،ناردجلا مد� رمألا -ب
  .2ريمعتلاو نكسلاو راقعل� قلعتي اميف ةيراسلا تاميلعتلاو سيياقملا مارتحا ىلع رهسلا -ت
  .3ةئزجتلاو مدهلا ،ءانبلا صخر مّلسي نم وه -ث
 :يلي ام ب.ش.م سيئر ىلوتي ،اهيلع ةظفاحملاو 4ةيدلبلا قرطل� قلعتي اميف  -ج

  .ةفيثكلا ةكرحلا تاذ تاقرطلا ةيصوصخ ةاعارمو ،ةيدلبلا ميلقإ ىلع ةدجاوتملا تاقرطلا ةيطبض ميظنت -
  .5ةيمومعلا قرطلاو تاحاسلا يف ريسلا ةلوهس نامض -
 .اهتيؤرو ةيمومعلا قرطلا ريطست نسح ،ماعلا ريسلا نمأ ،رورملا ليهست -
 .عئاضبلا عيبو ضرعل ةفصرألاو ةيمومعلا قرطلا لامعتسا تايفيك ديدحت -
 تاراشإو تاحول عضو لالخ نم ةيدلبلل ةعباتلا ةينكسلا قطانملا لخاد تارايسلا فوقوو رورملا ميظنت -

 .6نيلجارلل ىرخأو تارايسلا فاقيإل تاحاسم ةئيnو
 .ةر�إلا ةكبش ةنايصو ةيمومعلا قرطلا ةر�إ ىلع رهسلا -
 .7اهفيفصتو تاسورغملا بيذشت ىلع رهسلا -

 يقابب ةنراقم ،ةعساول� ةيرضحلا كلاسملا صوصخب يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر تايحالص فصوت
 .8تاقرطلا نم¦ ابلاغ صتخت يتلا ،تاطلسلا

 ،لّصفم لكشب درت مل يمومعلا نمألا ةيامح راطإ يف ب.ش.م سيئر تايحالص ةلمج ّنأ نم مغرلا ىلع
 .ريبادت ةّدع ذاختا هقتاع ىلع عقي ناديم لك يفو ،نيدايم ةدع يف لّخدتي هنوك ،ةعساول� اهفصو نكمي هّنأ ّالإ

 
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 89 ةداملا -1
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 94 ةداملا -2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 95 ةداملا -3
 .10-11 مقر ةيدلبلا نوناق نم 82 ةداملا -4
  .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 94 ةداملا -5
 .267-81 مقر موسرملا نم 02 ةداملا -6
 .267-81 مقر موسرملا نم 04 ةداملا -7
 سرام ،رئازجلا ،33 ددعلا ،لوألا ءزجلا ،1رئازجلا ةعماج تايلوح ،"ةيمومعلا قرطلا يف يرادإلا طبضلا تاطلس" ،فيفك نسحلا -8

 .31.ص ،2019
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 دّكأتي ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ب.ش.م سيئر تايحالص صوصخب ةحارص ةدراولا صوصنلا ءوض ىلع
 طاشن لالخ نم كلذك لب ،عنمو ّدح طاشن لالخ نم ،طقف يرادإ طبض ةطلس هفصوب لّخدتي ال هّنأ انل
  .اهيف ةيؤرلا حيضوتل قرطلا تاسورغم فيفصتو ةر�إلا رارغ ىلع تامدخ ميدقت يف دّسجتي يباجيإ

 نم 82 ةداملا صن رارغ ىلع ةلودلل ال ةيدلبلل الثمم هفصو راطإ يف درو ام تايحالصلا نم كانهو
 ،ةيدلبلا قرطلا ةكبشب ةقلعتملا ةمزاللا ريبادتل� ب.ش.م سيئر لخدتل تسسأ يتلا ،10-11 ةيدلبلا نوناق
 .اقباس هحيضوت مت امك ،ميظنتلا اقحال هيف لّصف ام وهو

 بصنم ثادحتسا 1993 ةنس مت ،يمومعلا نمألا ةيامحل يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر لّخدت راطإ يف
 ،2يلاولا فرط نم ّنيعيو ،ةيدلبلا يف ٍلاع بصنمك فّنصي يذلا ،1"ةيدلبلا ىوتسم ىلع نمألل دعاسم"
 مجسنملاو يلعفلا قيبطتلا ةعباتم نم دكأتلاو ،ةيدلبلل يرادإلا طبضلا تاصاصتخا ةسرامم يف ةدعاسملا ّىلوتيو
  .3يئاقولا نمألا ريبادتل

 :ةيمومعلا ةحصلا ةيامح يف ب.ش.م سيئر تايحالص -2
 ،ةفاظنلا :سيئر لكشب لمشت ،ةيمومعلا ةحصلا ظفح دصق نيدايم ةّدع يف لّخدتي ب.ش.م سيئر ّنإ

 .ةيذؤملا ت�اويحلاو ةيذغتلا ،لبازملاو تÑافنلا ،ةمامقلا ،بورشلا ءاملا ،ةرذقلا هايملا فيرصتو ريهطتلا ،ةياقولا
 :اãايب يتآلا تايحالصلا ةعومجم يف ىّلجتي ام وهو
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تÑانبلا ،قرطلا ،تاحاسلا ،جãألا ،تارامعلا ،نكاسملا ةواقنو ةفاظن ىلع رهسلا -أ

  .4اهاوتسم ىلع ةيمومعلا ةحصلا ظفحو ،روهمجلا لابقتسال ةأيهملا نكامألا لكو
 ضارمألا تالماحو ةيدعملا ،ةيئ�ولا ضارمألا ةحفاكمو 5نم ةياقولل ةمزاللا ريبادتلاو تاطايتحالا ذاختا -ب

  .ةلقنتملا
 .ا� ةصاخلا تاكبشلا ةنايصو زاجنإو ،ريهطتل� ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنت ىلع رهسلا -ت

 
 ةمهمب نيفلكمو نيبودنم بصانم ثادحإ نمضتي ،1993 ربمسيد 19 يف خرؤم ،314-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا -1
 .7.ص ،1993 ربمسيد 20 ،84 ددع ر.ج ،يساسألا م�وناقو مهماهم ددحيو نمألل نيدعاسمو
 .314-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا 2
 .314-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا 3
 .267-81 مقر موسرملا نم 13 ةداملاو 07 ةداملا -4
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 94 ةداملا -5
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 .برشلل حلاصلا ءامل� ةنكاسلل ةيلزنملا تاجايتحالل يفاكلاو مظتنملا نيومتلا -ث
 .تيقوتلا قيقدو مظتنم لكشب ةمامقلا عمج ميظنت -ج
 .1ةرذقلا هايملا فيرصت نامض -ح
 تÑافنلا كلت ا� دصقيو ،2اه�اش امو ةيلزنملا تÑافنلا رييستل يدلبلا ططخملا دادعا ىلع فارشإلا -خ

 ،اهريغو ةيفرحلاو ةيراجتلاو ةيعانصلا تاطاشنلا نع ةمجانلا ةلثامملا تÑافنلاو ةيلزنملا تاطاشنلا نع ةمجانلا
 .3ةيلزنملا تÑافنلا هبشت ا�nوكمو اهتعيبط لعفب يتلا

 ةقداصملا ،هيلع عالطالا ،اه�اش امو ةيلزنملا تÑافنلا رييستل يدلبلا ططخملا دادعا :تاءارجإ نامض -د
 .4تÑافنلا هذهل كرتشملا رييستلا ةلاح يف هذيفنتو هيلع

 ،مجانملا ،رجاحملا لالغتسا نع ةجتانلا تÑافنلا لك يهو ،5ةدماهلا تÑافنلا ةجلاعم تآشنمل ةصخر ميدقت -ذ
 اهئاقلإ دنع يجولويب وأ يئايميك وأ يئÑزيف رييغت يأ اهيلع أرطي ال يتلا ،ميمرتلا وأ ءانبلاو مدهلا لاغشأ

 ةيمومعلا ةحصلا ىلع رثؤت نأ لمتحي ارارضأ ببست ىرخأ رصانعب وأ ةرطخ داومب ثولت مل يتلاو ،غرافملا يف
 .6ةئيبلاو

 .7كلذل ةصّصخملا نكامألا يف اهتجلاعمو ةمامقلا قارحإ لالخ نم ةيمومعلا لبازملا ميظنت -ر
 .8طيحملا ةفاظن تاميلعت مارتحا ىلع رهسلا -ز

 ثولتلا ةبراحم ،ةئيبلا ظفحل ةيمارلا تاردابملا لك عيجشت كلذ نمو ،اهنيسحتو ةئيبلا ةيامح ىلع رهسلا -س
 .9تايعمجلاو تامظنملا ءاشنإك ،هرارضأ ىلع ءاضقلاو

 
 .267-81 مقر موسرملا نم 08 ةداملا -1
 15 ،77 ددع ر.ج ،اهتلازإو اهتبقارمو ت�افنلا رييستب قلعتي ،2001 ربمسيد 12 يف خرؤم ،19-01 مقر نوناق نم 31 ةداملا -2
 .9.ص ،2001 ربمسيد
 ,19-01 مقر نوناقلا نم 03 ةداملا -3
 رييستل يدلبلا ططخملا دادعإ تاءارجإو تايفيك ددحي ،2007 وينوي 30 يف خرؤم ،205-07 مقر يذيفنت موسرم نم 10 ةداملا -4
 .8.ص ،2007 ويلوي 01 ،43 ددع ر.ج ،هتعجارمو هرشنو اه�اش امو ةيلزنملا ت�افنلا
 .19-01 مقر نوناقلا نم 42 ةداملا -5
 .19-01 مقر نوناقلا نم 03 ةداملا -6
 .267-81 مقر موسرملا نم 09 ةداملا -7
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 94 ةداملا -8
 .267-81 مقر موسرملا نم 10 ةداملا -9
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 كالهتسالل ةهجوملا تاجوتنملا نيزخت نكامأ ةبقارمو ةرÑز لالخ نم ،1ةيذغتلا ةحص ىلع رهسلا -ش
  .2ايحص علسلا هذه ةبقارم دصق ةصتخملا ةينقتلا حلاصملا راطخاو ،عيبلاو

 .3هتحفاكمو بلكلا ءاد نم ةياقولاو ،ةريطخلاو ةراضلا ت�اويحلا ديازتو درشت عنم -ص

 ىعدي زاهج ةيمومعلا ةواقنلاو ةحصلا ظفح ،ةيحصلا ةياقولا ماهم ذيفنت يف ب.ش.م سيئر دعاسي
 :يف نيينقت نم نّوكتيو ،ب.ش.م سيئر ةطلس تحت بيبط هريدي يذلا ،4"يدلبلا ةحصلا ظفح بتكم"
 مهماهم زربأ نم ،5ةيعونلا ةبقارم يشتفمو ةيناويحلا ةحصلا ،يرطيبلا بطلا ،ةحالفلا ،ةئيبلا ،ةيمومعلا ةحصلا
 :يلي ام

 نكامألاو تاسسؤملا يف ةواقنلاو ةحصلا ىلع ةمئادلا ةظفاحملا نامض هنأش نم ريبدت يأ حارتقاو ةسارد -
 .ةيمومعلا

 لاجم يف اصوصخ ،اهتيقرتو ةيلحملا ةعامجلا ةحص ةيامحب قّلعتي جم�رب وأ ريبدت يأ قيبطتو حارتقا -
 .ضارمألا تالق� ةمواقمو ةلقنتملا ضارمألا ةحفاكم

 .ةراضلا ت�اويحلا ةبراحم ميظنت -
 .تارشحلاو ناذرجلا ةد�إو ريهطتلا تايلمع ذيفنتب رمألا -
 .هتجلاعم ّيلوتو ،يلزنملا كالهتسالل ّدعملا ءاملا ةمالسو ةيعون ةبقارم ذيفنتو قيقحت ىلع رهسلا -
 .اهتجلاعمو اهفيرصتو ةيرضحلا ةبلصلا تÑافنلاو ةلمعتسملا هايملا عمج طورش ةبقارم -
 .ةيكالهتسالا تاجتنملاو ةيئاذغلا داوملا ةيعون ىلع رهسلا -
  .6ةيرحبلا مامحتسالا هايم ةيعون ةبقارم -

 
 .نيجتنملا دّدعتو ةيكالهتسالا تامدخلاو تاجتنملا عّونت ،كالهتسالا تالاجم دّدعت مامأ ،ةيمهأ رثكألا تالا]ا نم كلهتسملا ةيامح ّدعت -1
 ةينوناقلا تاساردلا ةلجم ،"يرئازجلا عيرشتلا يف كلهتسملا ةيامح لاجم يف ةيميلقإلا تاعامجلا رودل ينوناقلا راطإلا" ،يواتيغ رداقلا دبع
 .65.ص ،2019 ناوج ،02 ددعلا ،05 دل]ا ،رئازجلا - طاوغألا ،ةيسايسلاو
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 94 ةداملاو 267-81 مقر موسرملا نم 11 ةداملا - 2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 94 ةداملاو 267-81 مقر موسرملا نم 12 ةداملا -3
 ،27 ددع ر.ج ،ةيدلبلا ةحصلا ظفحل بتاكم ءاشنإ نمضتي ،1987 وينوي 30 يف خرؤم ،146-87 مقر موسرملا نم ىلوألا ةداملا -4
 .1048.ص ،1987 ويلوي لوأ
 .146-87 مقر موسرملا نم 6 ةداملا -5
 .146-87 مقر موسرملا نم 2 ةداملا -6
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 ءارجإ مهقتاع ىلع عقو ثيح ،191-ديفوك ةحئاج لالخ ةيدلبلا ةحصلا ظفح بتاكم رود زرب دقو
 رهسلاو ،اهنيب قيسنتلاو ةلعافلا تاهجلا فلتخم عم ةيرود تاءاقل ءارجإ ،نينطاوملا ةدئافل ةيسيسحت تالمح
 نكامألاو تاسسؤملا فلتخمو سرادملا ،دجاسملا ،ءايحألا :تلمش يتلاو ،اراãو اليل ميقعتلا تايلمع ىلع
 .2ةيمومعلا

 نيب عمجت كلذكو ،ةعساو ةيمومعلا ةحصلا ةيامح راطإ يف ب.ش.م سيئر تالّخدت ةرئاد ّنأ ظحالملا
  .تامدخ ميدقت طاشنو ّدحلا طاشن

 ةحصلا ظفح يف ةئيهلا هذه رود ةيمهأ سكعي هّنأ ىلع ب.ش.م سيئر لّخدت نيدايم دّدعت ةءارق نكمي
 .ةيمومعلا

 :ةيمومعلا ةنيكسلا ةيامح يف ب.ش.م سيئر تايحالص -3
 ام ذاّختا ب.ش.م سيئر قتاع ىلع عقيو ،"ةيمومعلا ةنينأمطلا" ةيمست تحت ةيمومعلا ةنيكسلا تدرو

 ةمدختسملا ةدرفملا يهو ،ا� ّلخي دق ام لك "عمق" هيلع بجي لباقملا يفو ،اهيلع ظافحلل تاءارجإ نم مزلي
 :يتì ام كلذ نمو ،il doit réprimer"3 عمقي نأ" :اّصن
 نم كلذو ،ةلمجل� هكاوفلاو رضخلا قاوسأ ،ضراعملا ،قاوسألا :اهسأر ىلع ،تاعمجتلا فلتخم ميظنت -أ

 فوقو ديدحت ،عيبلاو ضرعلل ةصصخملا نكامألا ديدحت ،ا� ةصاخلا قلغلاو حتفلا تاعاس ديدحت لالخ
 .اهرورمو تارايسلا

 .ةيمومعلا ةينفلا ضورعلا ميظنت -ب
 .4ةصاخلا تالفحل� ةقلعتملا ةينفلا ضورعلا ميظنتل ةصخر حنم لالخ نم يلبق لكشب لّخدتلا -ت

 
 ببست يتلا ،¦وروك تاسوريف ةلالس نم هفاشتكا مت سوريف رخآ هببسي دعم ضرم" :يلي امب 19-ديفوك ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تفّرع -1
 سوريفلا اذه دوجوب ملع يأ كانه نكي مل .سراسلا لثم ةماخو دشا ضارمأ ىلإ ةعئاشلا دربلا تالزن نم اªدح حوارتت ةيسفنت ضارمأ رشبلل
 ىلإ ملاعلا نادلب نم ديدعلا ىلع رثؤت ةحئاج ىلإ اهدعب لّوحتيل ،2019 ربمسيد يف ةينيصلا ناهوو ةنيدم يف هيشفت ءدب لبق هضرمو ديدجلا
  ."مويلا ةياغ
 .14/11/2020 :عقوملا ةر�ز خيرwww.who.int/ar، ² ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل يمسرلا عقوملا
 خيرwww.facebooc.com، ² ،"ضيبألا ءاملا ةيدلب ةحصلا ظفح بتكم" ،ضيبألا ءاملا ةيلدبل ةحصلا ظفح بتكمل ةيمسرلا ةحفصلا 2
 .14/11/2020 :عقوملا ةر�ز
 .267-81 مقر موسرملا نم 14 ةداملا -3
 .267-81 مقر موسرملا نم 15 ةداملا -4
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 نيدايم ّنأ ودبي ،)ةيمومعلا ةحصلا رصنعو يمومعلا نمألا رصنع( نيقباسلا نيرصنعلا سكع ىلع
 يّلج لكشب ّنيبت اnاذ ريبادتلا ةعيبط نكل ،ددعلا ةليلق ةيمومعلا ةنيكسلا لاجم يف ب.ش.م سيئر لّخدت
 .نأشلا تاذب ةقلعتملا صخرلا حنم ىلوتي نم وهو ،ميظنتلا ةيلمع لفكي ذإ ،هرود ةناكم

 :ثراوكلا رييستو ةياقولا لاجم يف ب.ش.م سيئر تايحالص -4
 ةمالس نامض دصق ،ةيئاقولا ريبادتلاو تاطايتحالا ةفاك ذاّختا ب.ش.م سيئر قتاع ىلع عقي

 نمألا ريبادت ذيفنت عم ،ثراوك نم ثدحي دق اّمم مهتيامحو ،ةيمومعلا نكامألا يف تاكلتمملاو صاخشألا
 .1كيشولاو ميسجلا رطخلا ةلاح يف يلاولا مالعإو

 اãأش نم ةريطخ ثادحأ ببسب ام ةعامج ريس يف ريطخ بارطضا" :اãّ¦ ةثراكلا ميظنتلا فّرع دقو
  .2"يئيبلا وأ يداصتقالا وأ يعامتجالا وأ يرشبلا ديعصلا ىلع ةربتعم رئاسخ ىلإ يدؤت نأ

 ،تافاعسإلا ميظنتل يدلبلا ططخملا ليعفتب ب.ش.م سيئر موقي ةيجولونكت وأ ةيعيبط ةثراك عوقو دنع
 .3تاكلتمملاو صاخشألا ريخست كلذ يف هلو

 ةذختملا ةينوناقلا ريبادتلاو تابيترتلا عومجمب يرئازجلا عّرشملا اهفّرع دقف ثراوكلا رييست ةموظنم اّمأ
 وأ/و ةيفاضإلا لئاسولا لّخدتو ةدعاسملا ،نمألا ،ةناعإلا ،ةدجنلا ،مالعإلل ىلثملا فورظلا نامض فد�
 ،يعامتجالا ،يرشبلا ديعصلا ىلع رارضأ هيلع بترتت يجولونكت وأ يعيبط رطخ ثودح ةلاح يف ،ةصّصختملا
  .4يئيبلا وأ/و يداصتقالا

 
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 89 ةداملا -1
 ر.ج ،اهرييستو ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإ تايفيك دّدحي ،2019 رياربف 2 يف خرؤم ،59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا -2
 .7.ص ،2019 رياربف 10 ،10 ددع
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 91و 90 ن²داملا 3
 ةيمنتلا راطإ يف ثراوكلا رييستو ىربكلا راطخألا نم ةياقول· قلعتي ،2004 ربمسيد 25 يف خرؤم ،20-04 مقر نوناقلا نم 4 ةداملا -4
 .13.ص ،2004 ربمسيد 29 ،84 ددع ر.ج ،ةمادتسملا
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 ةدجنلا ميظنت ططخم ةانق ربع هلّخدت لالخ نم ثراوكلا رييست لاجم يف ب.ش.م سيئر مهاسي
 ،3بهî ةلاح يف هعضي نم وهو ،102يدلبلا يبعشلا سل½ا ةلوادم دعب هيلع قداصي ثيح ،1يدلبلا
 :ةيلاتلا تالاحلا يف يلاولا مالعإو هقالطإ ّيلوت ىلإ ةفاضإل�

 .ةثراك عوقو -
 .ساسح عقومل يلخاد لخدت راطإ يف ةرّخسملا لئاسولا ةيافك مدع -
  .4ةثراكلا ثودح اهيضتقي ،ةصاخ ةيفاضإ لئاسو ةئبعت ةرورض -

 ةدجنلا ميظنت ططخم عفرب موقي نم كلذك وهو ،5ةدجنلا تايلمع ةرادï ب.ش.م سيئر موقي
 .7يلاولل لسري كلذب ريرقت دادعإ عم ،6ةيدلبلل

 اهنم ةقلعتملا نوكت ،تارارق ذاخت� ب.ش.م سيئر موقي ةقباسلا تايحالصلا فلتخم ةسراممل
 عم نكل ،لاجعتسالا لاح يف ذيفنتلا ةيروفو ،يلاولا ىلإ اهلاسرإ نم رهش دعب ذيفنتلل ةلباق ةماعلا تاميظنتل�
 .8ا� يلاولا مالعإ

 ةيعمج لثمم وأ ريبخ ،ةيلحم ةيصخش ةي¦ يراشتسا لكشب ةناعتسالا ب.ش.م سيئرل نكمي كلذك
  .�9وناق ةدمتعم ةيلحم

 ىوتسم ىلع ،ىرخألا تايحالصلا فلتخم لباقم ماعلا ماظنلا ظفحل ب.ش.م سيئر لّخدت زّيمي ام ّنإ
 تدرو يتلا ،10ايميلقإ ةصتخملا ينطولا كردلا وأ ةطرشلا تاوق ريخست ةيناكمإ وه ،ً�وناق ةحاتملا لئاسولا

 .يرادإلا طبضلا ةسرامم لالخ نم ماعلا ماظنلا ظفح ليبس يف ارصح

 
 .20-04 مقر نوناقلا نم 52و 50 ن²داملا -1
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 10 ةداملا -2
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 34 ةداملا -3
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 35 ةداملا -4
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 36 ةداملا -5
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 40 ةداملا -6
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 48 ةداملا -7
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 99 ىلإ 96 نم داوملا -8
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 13 ةداملا -9
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 93 ةداملا -10
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 ةطرشلا ماهمب علطضي ،1يمومعلا نمأل� صتخت ةيركسع ةوق نع ةرابع وهف ،ينطولا كردلل ةبسنل�
 ظفح ىلع ينطولا كردلا تادحو رهست ،ةيرادإلا ةطرشلا ةسرامم راطإ يف ،ةيركسعلاو ةيرادإلا ،ةيئاضقلا
 قرط ىلع لقنتلا ةيرحو تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح ،يمومعلا نمألا نيمî ،نييمومعلا ةنيكسلاو ماظنلا
 .2ةلصاوتمو ةماع ةبقارم لالخ نم ،يئاقو لكشب ،تالصاوملا

 نم يمسر بلط دعب ماعلا ماظنلا ظفح تايلمعب قّلعتي اميف ينطولا كردلا لّخدت تادحو كّرحتت
 .يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر اهنيب نم يتلا ،�3وناق ةلهؤملا تاطلسلا

 ماظنلا بابتتساو ظفح ماهم ةيدأتب مهكالسأ فالتخا ىلع اهدارفأ فّلكيف ،ةطرشل� قّلعتي اميف اّمأ
 معدلا ميدقت عم ،ةدعاسملاو لخدتلا ،ةياقولا تايلمع كلذ لجأل نوّلوتيو ،تاكلتمملاو صاخشألا نمأو ماعلا
  .4ينقتلاو يرادإلا

 لالخ نم ،ةيناثلا ةئيهلل لاقتنالا متيل ،ىلوألا ةيدلبلا ةئيهلا تايحالص نم غارفل� لوقلا نكمي كلذب
 .يلي ام

Zماعلا ماظنلا ظفح يف يدلبلا يبعشلا سل0ا تايحالص :اين 
 تحت ثيح ،يدلبلا يبعشلا سل½ا تايحالص لصألا يف يه اãوناق ءوض ىلع ةيدلبلا تايحالص ّنإ

 يتلا ةئيهلا هنوك ،يبعشلا اهسلجم تايحالص درسي عّرشملا حار ،لقتسم ب� يف "ةيدلبلا تايحالص" ناونع
 .ةيدلبلا ةيميلقإو ةيزكرمال دّسجت

 ماعلا ماظنلا ظفح يف رخآلا وه لّخدتي ب.ش.م ّنأ دجن ،ةلصلا تاذ ةينوناقلا صوصنلا ىلإ عوجرل�
 ،تÑافنلا ،نارمعلاو نكسلا ،ءانبلا ،اهرصانع فلتخمب ةئيبلا ةيامح ،ميلقإلا ةئيn :نيدايملا نم ديدعلا لالخ نم
 ،ةيذغتلا ،ةلقنتملا ضارمألا ةحفاكم ،ةرذقلا هايملا فيرصت ،برشلل ةحلاصلا هايملا ،ةفاظنلا ،يلامجلا رظنملا
  .ةيزئانجلا تامدخلاو ةيدلبلا حباذملا ،يعامجلا لقنلا ،ةيمومعلا ةر�إلا ،رورملا تاراشإو تاقرطلا

 
 03 ،26 ددع ر.ج ،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم نمضتي ،2009 ليربأ 27 يف خرؤم ،143-09 مقر يسºرلا موسرملا نم 2 ةداملا - 1
 .17.ص ،2009 ويام
 .143-09 مقر يسºرلا موسرملا نم 9 ةداملا - 2
 .143-09 مقر يسºرلا موسرملا نم 4 ةداملا -  3
 يساسألا نوناقلا نمضتي ،2010 ربمسيد 22 يف خرؤم ،322-10 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 95و 91 ،84 ،76 ،72 داوملا -4
 .4.ص ،2010 ربمسيد 26 ،78عددع ر.ج ،ينطولا نمأل· ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظومل· صاخلا
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 :ةيلاتلا تايحالصلا يف لثمتت يتلاو -ابيرقت- ب.ش.م سيئر لّخدت عضاوم تاذ يهو
  .1اهذيفنتو ةمادتسملا ةيمنتلاو ميلقإلا ةئيn تايلمع دادعإ تاءارجإ يف ةكراشملا -1
  .2امهل لضفألا لالغتسالا ىلع رهسلاو ،ةيئاملا دراوملاو ةبرتلا ةيامح يف ةمهاسملا -2
 ،ةيدلبلا ميلقإ ىلع ةيمومعلا ةحصلاو ةئيبل� رارضإلا لمتحي عورشم يأ ءاشنإل سل½ا ةقفاوم طارتشا -3

  .3ةئيبلا ةيامح ماكحأل ةعضاخلا ةينطولا ةعفنملا تاذ عيراشملا ةرئاد جراخ
 .نكسلاو زيهجتلا جماربب اهنم قلعت ام ،ءانبلا تايلمع ةقباطمل ةمئادلا ةبقارملا ىلع رهسلا -4
  .4ةينوناقلا ريغ ةشهلا تانكسلا ةحفاكم لاجم يف ماكحألا مارتحا ىلع رهسلا -5
  .5ةينكسلا تاعمجتلل يسدنهلا ماجسنالا ىلع ظافحلا ىلع رهسلا -6
 .اه�اش امو ةيلزنملا تÑافنلا رييست ةيلوؤسم -7
 .6اهتجلاعمو اهلقن ،ةيلزنملا تÑافنلا عمج ضرغب ةيمومع ةمدخ ميظنت -8
9- nافنلا ءاوتحال ةصصخملا غيرفتلا عقاوم رييستو ةئيÑ7ةدماهلا ت. 

 ناونع لمح لقتسم لصفب ب.ش.م تايحالص ّصخ ،ةيدلبلا نوناق لالخ نم يرئازجلا عّرشملا ّنإ
 ّىلوتيو ،هنايب قبس امك ماعلا ماظنلا ظفحب ةلصلا قيثو ناديم وهو ،"ةيدلبلا تاقرطلاو ةحصلا ظفحو ةفاظنلا"
 :يلي ام راطإلا اذه يف ب.ش.م
 .برشلل ةحلاصلا هايملا عيزوت ىلع رهسلا -1
 .اهتجلاعمو ةلمعتسملا هايملا فرص ىلع رهسلا -2
 .اهتجلاعمو اهلقن ،ةبلصلا تÑافنلا عمج -3
 .ةلقنتملا ضارمألا لقاون ةحفاكم -4
 .روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملاو نكامألا ،ةيذغألا ةحص ىلع ظافحلا -5

 
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 108 ةداملا -1
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 112 ةداملا -2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 114 ةداملا -3
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 115 ةداملا -4
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 116 ةداملا -5
 .19-01 مقر نوناقلا نم 32 ةداملا -6
 .19-01 مقر نوناقلا نم 38 ةداملا -7
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 .ةيدلبلا تاقرط ةنايص -6
  .1ةيدلبلا تاقرط ةكبشل ةعباتلا رورملا تاراشإ ىلع رهسلا -7

 ،ةيدلبلل ةماعلا ةرادإلا حلاصم بناج ىلإ ،ةينقت ةيمومع حلاصم ءاشنإ ةيناكمإ يدلبلا يبعشلا سلجملل
 :يلي ام رارغ ىلع ،يمومعلا ماظنلا ظفح يف ةمهاسمل� صتخي ام اهنم
 .ةلمعتسملا هايملا فرصو برشلل ةحلاصلا هايمل� ديوزتلا -1
 .ىرخألا تالضفلاو ةيلزنملا تÑافنلا -2
 .رورملا تاراشإو تاقرطلا ةنايص -3
 .ةيمومعلا ةر�إلا -4
 .ةيمومعلا نيزاوملاو قاوسألا ،ةاطغملا قاوسألا -5
 .فقوتلا تاحاسمو رئاظحلا -6
 .رشاحملا -7
 .يعامجلا لقنلا -8
 .ةيدلبلا حباذملا -9

 .2اهتنايصو رباقملا ةئيn ،ةيزئانجلا تامدخلا -10

 :رشابم لكشب يمومعلا ماظنلا ةيامحب طبتري ام اهنم تالاجم ةدع يف ةمئاد �اجل لكشي ب.ش.م ّنإ
 .ةئيبلا ةيامحو ةفاظنلا ،ةحصلا -1
2- n3ريمعتلاو ميلقإلا ةئي. 

 les services techniques ةلودلل ةينقتلا حلاصمل� نيعتسي نأ يدلبلا يبعشلا سلجملل نكمي
de l’État، ىرخألا سل½ا لّخدت تالاجم فلتخم نأش كلذ يف هنأش ،ماعلا ماظنلا ظفحل هلّخدت راطإ يف، 

  .4ةيدلبلل اهتمهاسم ميدقت حلاصملا هذه ىلع ً�وناق ّنيعتي ذإ

 
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 123 ةداملا -1
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 149 ةداملا -2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 31 ةداملا -3
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 105 ةداملا -4
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 ةدراولاو ،ماعلا ماظنلا ظفحل لّخدتلا راطإ يف جردنت تايحالصب ب.ش.م عّتمت ّنإف ظحالم وه امك
 صتخت ةينقت ةيمومع حلاصمل هئاشنإ ةيناكمإ اذكو ،كلذب قّلعتت ةمئاد ناجلل هليكشت ،لقتسمو حيرص لكشب
 ظفحل ةيدلبلا كّرحتت هب اسيئر العاف ّدعي ب.ش.م ّنأ دكؤت لئالد لثمت اهّلك ،ماعلا ماظنلا عبتت تالاجمب
  .يمومعلا ماظنلا

 ةيامح راطإ يف يدلبلا يبعشلا سلجملل نوناقلا اهلفك يتلا تايحالصلا نيب نم ،كلذ نم رثكألاو
 اهّدع نكمي يتلاو ،"ةينكسلا تاعمجتلل يسدنهلا ماجسنالا ىلع ظافحلا ىلع رهسلا" وه ،يمومعلا ماظنلا
 ةينوناقلا ةيهقفلا ت�اتكلا نم ديدعلا ىوتسم ىلع لّكشي يذلا ،"رهظملاو قنورلا لامج" تايضتقم نم
 ماجسنالاو ةنيدملا ةفاظن ،قنور ،لامجف ،اãوص بجاولا ،ةثيدحلا يمومعلا ماظنلا رصانع نم رصنع ةيرادإلا
 .1ينارمعلاو يلامجلا ماعلا ماظنلا رولبت ةينكسلا تاعمجتلل يسدنهلا

 ندملا يف قيسنتلاو ميظنتلاو لامجلا ىلع ةظفاحملاو ،ةماعلا نكامألا قنورو لامج" :رهظملا لامجب دصقي
 .3يونعملاو يسحلا نيدعبلا لامجلا اذه لمشيو ،2"عراوشلاو ءايحألا يف وأ

 ىلع صنلا لالخ نم ،هرصانع ةرئادل اعيسوت تلمح ماعلا ماظنلا ظفح يف ب.ش.م تايحالص ّنأ يأ
 هقفلا ىدل ماعلا ماظنلل ةثيدحلا رصانعلا ىدحإ ،رهظملاو قنورلا لامج نم ءزجك تانكسلل يسدنهلا ماجسنالا
 .يبرعلا يرادإلا ينوناقلا

 
 ثوحبلاو تاساردلل يبرعلا زكرملا ،-ةنراقم ةسارد– ندملا لامج ةيامح يف يئيبلا يرادإلا طبضلا رود ،يلضافلا سابع دمحم ىجس -1
 .36و 12 .ص.ص ،2017 ،رصم ،ةيبرعلا
 .320 .ص ،قباسلا عجرملا ،يلع ديسلا ديعس -2
 امو 57 .ص ،2011 ،توريب ،ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ،اهئاورو ندملا لامج ىلع ةظفاحملا يف يرادإلا طبضلا ةطلس ،ةكنزلا ن¦دع -3
 .اهيلي
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 يناثلا عرفلا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلل ماعلا نيمألا ماهم

 :ةيلاتلا ةسيئرلا ماهملا ةيدلبلل ماعلا نيمألا ّىلوتي
 .ب.ش.م تاعامتجا ريضحت نامض -1
 .ةيدلبلا ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ريس قيسنتو طيشنت -2
 رييست ططخمو يميظنتلا لكيهلا ةنمضتملا تالوادملا قيبطتب ةلصلا تاذ تارارقلا ذيفنت نامض -3

 .نيمدختسملا
 .ماهملا مالتساو ميلست رضحم دادعإ -4
 يرادإلا رييستل� ةقلعتملا قئÆولا ةفاك ىلع ءاضمإلا دصق ب.ش.م سيئر نم ءاضمإل� ضيوفتلا يّقلت -5

 .1تارارقلا ءانثتس� ةيدلبلل ينقتلاو

 مهاسي اهلالخ نم يتلا ،ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ريس قيسنتو طيشنتب ةقلعتملا كلت ماهملا هذه نيب نم
 :يلي امب موقي ثيح ،رشابم لكشب يمومعلا ماظنلا ظفح ةيلمع يف ةيدلبلل ماعلا نيمألا

 .اnاطاشن ةبقارمو ةيدلبلا حلاصمل يداعلا ريسلا نامض  -1
 .هذاختاو ،ةيدلبلا حلاصم ءادأ نيسحت هنأش نم ريبدت لك حارتقا -2
 .ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا تاءارجإ ذيفنت نامض -3
 .2ةيدلبلا تاكلتمم ةنايصو ظفح ةعباتم نامض -4
 .3ةيدلبلا ةدجنلا ميظنت ططخم دادعï ةفلكملا ةيدلبلا ةنجللا ةسóر -5

 ال نكل ،هسيئرو يدلبلا يبعشلا سل½ا نم لك تالخدتب ةنراقم ،رهاظلا يف ةدودحم تالّخدت يه
 ةحصلا رصنع راطإ يف ،رشابم لكشب ماعلا ماظنلا نوص يف مهاسيو لّخدتي ةيدلبلل ماعلا نيمألا ّنأ يفنت
 ةرادإلا طّشني نم وه هنوك ،رشابم ريغ لكشب كلذكو .ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا دنب لالخ نم ةيمومعلا
 .ةيدلبلا

 
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 129 ةداملا -1
 .320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 16 ةداملا -2
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 8 ةداملا -3
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 يناثلا بلطملا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلل ةدعاسملا كالسألا ضعب تايحالص

 ةقلعتملا هتايحالص ةسرامم راطإ يف يدلبلا يبعشلا اهسلجم سيئر اديدحتو ،ةيرئازجلا ةيدلبلا تدهش
  .ماعلا ماظنلا ظفح دصق نوناقلا صنب ٍكالسأ ىلع هدامتعا ،ةيرادإلا ةطرشل�

 "ةدعاسملا" فصو اّمأ ،ةينوناقلا صوصنلا لبق نم مدختسملا حلطصملا وهو "كلس" عمج "كالسأ"و
 نم ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلا تاهجلا ةدعاسمل ْتَدِجُو يهف ،كالسألا هذه رود فصول هانقحلأ دقف

   .ةيرادإلا ةطرشلا يف اهتفيظو لالخ

 .)يناثلا عرفلا( يدلبلا سرحلاو ،)لوألا عرفلا( ةيدلبلا ةطرشلا يف كالسألا هذه رصحنتو

 لوألا عرفلا
 اQايحالصو ةيدلبلا ةطرشلا فيرعت

 .)اينÆ( نÆ عضوم يف اnايحالص ثحب متي مث نمو ،)الوأ( لّوأ عضوم يف ةيدلبلا ةطرشلا فيرعت لوانتن

 ةيدلبلا ةطرشلا فيرعت :الوأ
  :يلي ام لالخ نم ةيدلبلا ةطرشل� فيرعتلا نكمي

  .1بتر يوذو ناوعأ ا� قرفلا نم ةلمج نم ةيدلبلا ةطرشلا كلس لكشتي -1
 ةطرشلا ناديم يف هتاصاصتخا نم هنيكمتل ،ب.ش.م سيئر ةطلس تحت ةيدلبلا ةطرشلا كلس لمعي -2

  .2ةيرادإلا
  .4هفرط نم رارقب مهنّيعي نم وهو ،3ماظتن� هئادأ ىلع رهسلاو ،مهلمعل يلاولا ةبقارم عم -3

 
 ر.ج ،هتايحالصو هميظنتو ةيدلبلا ةطرشلا كلس ثادحإ نمضتي ،1987 تشغ 25 يف خرؤم ،188-87 مقر موسرم نم 3 ةداملا -1
 .1347.ص ،1987 تشغ 26 ،35 ددع
 .188-87 مقر موسرملا نم 4 ةداملا -2
 .188-87 مقر موسرملا نم 5 ةداملا -3
 ددع ر.ج ،ةيدلبلا ةطرشلا كلسل يساسألا نوناقلا نمضتي ،1993 ربمتبس 27 يف خرؤم ،218-93 مقر يذيفنت موسرملا نم 2 ةداملا -4

 ،1994 ليربأ 18 ،22 ددع ر.ج ،1994 ليربأ 10 يف خرؤم ،87-94 مقر يذيفنتلا موسرمل· ممتملا .4.ص ،1993 ربوتكأ 06 ،63
 .7.ص
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 :يلي امب اساسأ نوفّلكي -4
 ةفاظنلا ،نمألا لاجم يف اميس ،ةيرادإلا ةطرشلا راطإ يف ةذختملا ةيدلبلا ةمظنألا مارتحا ىلع لمعلا -أ

  .1ماظنلا نسح ةياعرو ةماعلا
  .ةيمومعلا ةنينأمطلا ريفوت -ب
 ةحصلا ظفح ،ريمعتل� ةصاخلا تاميظنتلاو نيناوقلا قيبطتب قلعت اميف ةدعاسملا ميدقت -ت

 .2ةيمومعلا ةواقنلاو
 ةئيهلا ةطلس تحت ،ةطرشلا لاجم يف اnايحالصب ةقلعتملا ةيدلبلا تاطلسلا تاميظنت قيبطت -ث

 .3كلذب ةصتخملا ةيدلبلا
 .4ةيمسر ةلذب ءادترا عم ،اراãو اليل لمعلا -5

Zةيدلبلا ةطرشلا تايحالص :اين 
 تدرو ةدّدحم دونب ىلإ اnايحالص ةيدلبلا ةطرشلا كلس نأشب ةدراولا ةينوناقلا صوصنلا تمّسق

 :ليصفتلا هجو ىلع اهلخدت ةيفيك اهنم لك لمح ،نيوانعك
 ،تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح -"
 ،ةماعلا ةيرادإلا ةطرشلا ّيلوت -
 ،ماظنلا ظفح -
 ،قرطلا ةحلصم ىلع رهسلا -
 .5"ةطرشلل ةحلصم اهيف دجوت ال يتلا قطانملاو ةيسردملا تاسسؤملا مامأ رورملا ميظنت -

 رصنعلا ّلظ يف اقباس تدرو يتلا ،نيدايملا نم ديدعلا نيب تلصف ةلّصفملا صوصنلا هتاه ّنأ ظحالملا
 لّخدتلا نيدايم لكشت اهّلك تناك ذإ ،تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح ،رورملا ةكرح ،قرطلا ةكبش لثم ،دحاولا

 ّلخم ريغ هارن ام وهو ،ةلصفنم تدرو ةيدلبلا ةطرشلا صخي اميف اهّنكل ،يمومعلا نمألا ةيامح رصنع راطإ يف

 
 .218-93 مقر يذيفنت موسرملا نم 25 ةداملا -1
 .188-87 مقر موسرملا نم 7 ةداملا -2
 تايفيكو هماهم ددحيو ةيدلبلا ةطرشلل كلس ءاشنإ نمضتي ،1993 ربمتبس 22 يف خرؤم ،207-93 مقر يذيفنت موسرم نم 2 ةداملا -3
 .9.ص ،1993 ربمتبس 26 ،60 ددع ر.ج ،هلمع
 .207-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا -4
 .207-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -5



 هطباوضو رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يناثلا بابلا

 156 

 ةطرشلا كلس اهلجأ نم َدِجُو يتلا ةفيظولا ّنأل ،هّتبلا هضقاني الو ،اريثك رّركت يذلا دوهعملا فلاسلا حرطل�
 ،يمومعلا ماظنلا نوصل ةيدلبلا اهيلع لّوعت يتلا ةادألا ةيدلبلا ةطرشلا ّدعت ثيح ،ماعلا ماظنلا ظفح يه ةيدلبلا
 :ًةحارص دراو وه امك ،يذيفنتو ّيلمع لكشب

 ةماعلا ةفاظنلا ،نمألا لاجم يف اميس ،ةيرادإلا ةطرشلا راطإ يف ةذختملا ةيدلبلا ةمظنألا مارتحا ىلع لمعلا"
 ."2 ةيمومعلا ةنينأمطلا ريفوتو... .1ماظنلا نسح ةياعرو

 اهيف لّصفملا اهدونب لالخ نم ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلا ةطرشلا تايحالص ةسارد متت ،هليعو
 ةطرش ،)3( نمألا ظفح ،)2( ةماعلا ةياقولا ،)1( تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح :يلي اميف ةلّثمتملاو ،اميظنت

  .)5( رورملا ةكرحو )4( قرطلا ةكبش

 :تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح -1
 :لالخ نم كلذو

 .ةيمومعلا ةيرادإلا تاسسؤملا ةسارح نامض -أ
  .3نيقفترملاو نييمومعلا نيمدختسملا ةيامح -ب

 هيوحت امب ةيمومعلا ةسسؤملا يأ ،يمومعلا راطإلا يف ةروصحم تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح ّنأ ينعي ام
 .اقفترم مأ ناك امدختسم ،يرشب رصنع نم

 :ةماعلا ةياقولا -2
 :يلي ام ةيدلبلا ةطرشلا كلس ّىلوتي اهيفو ،ةماعلا ةيرادإلا ةطرشلا لاجم نمض جردنت ةماعلا ةياقولا ماهم

 .يعدرو نئمطم دجاوت نامض دصق نمألل ةحلصم اهيف بيغت يتلا نكامألا يف تÑرودب مايقلا  -أ
 طوقس ،ةبرتلا قالزنا ،قئارح( ثراوكلا تافآ ،ثداوح :يف بّبستت دق يتلا لماوعلاو رهاوظلا ةبقارم -ب

 .لخدتلا ىلع ةصتخملا ةرادإلا ثحو ،ت�اويحلا ضارمأو ةيدعملا وأ ةيئ�ولا ضارمألا ،)ةراجحلا
 .نييمومعلا نمألاو ماظنل� مهلالخا لاح يف ايلقع ىضرملا هاجت ةيظفحتلا ريبادتلا ذاختا -ت

 
 .218-93 مقر يذيفنت موسرملا نم 25 ةداملا -1
 .207-93 مقر يذيفنت موسرم نم 2 ةداملا -2
 .207-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -3
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 .ةرضملاو ةيذؤملا ت�اويحلا ىلع ءاضقلا -ث
 ةحارل ةقلقملا ةيليللا تاعمجتلا ،جيجضلاك ا� ّلخي ام ةهجاوم لالخ نم ةيمومعلا ةنيكسلا ىلع رهسلا -ج

  .1ةيمومعلا عراوشلا يف تاعازنلاو ةرجاشملا ،ناكسلا

 لماوعلا كلذ نم رثكألاو رهاوظلا ةبقارمب ةقلعتملا ،هالعأ ةمئاقلا يف ةدراولا طاقنلا ىدحإ ىلع ظّفحتن
 وهو ،يصّصختلاو ينقتلا ،يملعلا عباطلا هيلع بلغي لا½ا اذهف ،ةيئ�و وأ ةيعيبط ةثراك ىلإ يضفت دق يتلا
 تايناكمإ زواجتي فيلكتلا اذه ىرحأل� وأ ةيحالصلا هذه ّنأ يأ ،ةيدلبلا ةطرشلا لاجر يف رفوتي ال ام
 ىلإ اهيف رمألا دوعي يتلا ،رهاوظلا هذه لثم ثودح تارشؤم هقفي نأ هنكمي ال يذلا ،ةيدلبلا ةطرشلا كلس
  .اينقت ا� نيّصتخملا

 :نمألا ظفح -3
 :لالخ نم نمألا ظفح ىلع ةيدلبلا ةطرشلا رهست

 ،ةيمومعلا تالافتحالا ،ةيلستلا نكامأ ،خلاسملا ،رضخلا قاوسأ ،قاوسألا ،ضراعملا يف ماظنلا ظفح -أ
 .باعلألاو ضورعلا

 .ةيضÑرلا تارهاظتلاو دايعألا يف ماظنلا ظفح -ب
 ثثجلا جارختسا ،نفدلا ،تاومألا لقن تايفيكب اهنم قلعت ام ،رباقملاو زئانجلا ميسارم ماظن ظفح -ت

 .كلذ مارتحا ىلع رهسلاو ،رباقملا لخاد ماظنلا ظفح ،روبقلا نم
  .2اهتسارحو ةيمومعلا قفارملا ،قئادحلا ،رباقملا ةبقارم ماهم ةسرامم -ث

 ينامزلا رصنعلاو )ةيمومعلا( يناكملا رصنعل� طبترم ةيدلبلا ةطرشلل لكوملا نمألا ظفح ّنأ ظحالملا
 .)تابسانملا ضعب(

 :قرطلا ةكبش ةطرش -4
 امب ةقلعتملا تاميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا يف ةيدلبلا ةطرشلا كلس كراشي قرطلا ةكبش ةطرش لاجم يف

ìيت: 

 
 .207-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 5 ةداملا -1
 .207-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 6 ةداملا -2
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 .يمومعلا يلامجلا راطإلاو ةيمومعلا ةنيكسلا ،ةحصلا ،ةفاظنلا -أ
 .فيظنتلا -ب
 .ةيمومعلا ةر�إلا -ت
 .ءانبلا فيفصت ططخم -ث
 .ةيمومعلا قرطلاو نكامألا يف هايملا برست -ج
 .ضاقنألا ةحازإ -ح
 .اهميمرت وأ رايãالل ةليآلا تآشنملا مده -خ
 .ةهيرك حئاور ببسي وأ ةراملا يذؤي دق ام لك يمر عنم -د
 .ةايحلا راطإ ىلع ةظفاحملا -ذ
  .1هايملا ةدوج ةيامح -ر

 مجح سكعت ،قرطلا ةكبش ةطرش ناونعب ماعلا ماظنلا ظفحل ةيدلبلا ةطرشلا لّخدت عضاوم دّدعت
 .دصقلا تاذ يف هيلع ةيدلبلا ليوعت ىدمو ،كلسلا اذه ىلع عقاولا ءبعلا

 :رورملا ةكرح -5
 :يلي ام قيرط نع ةيدلبلا ةطرشلا لّخدتت ،ماعلا ماظنلا ظفح دصقو رورملا ةكرح ناونعب

 .تارمملا ةلوهس نامض -أ
 .ةيدلبلل ةعباتلا ةيمومعلا تاحاسلاو كلاسملا ،قرطلا يف رورملا ةكرح ةلوهس نامض -ب
 قرطلا رواحم نع اهنم جرخ ام ،رورملل ةحوتفملا قرطلا يف رورملا ثداوح نم ةياقولا تاطاشن ةسرامم -ت

 .ةينطولا قرطلاو ةعيرسلا
 .تارايسلا فقوت دعاوق مارتحا ىلع رهسلا -ث
  .2سرادملا نم ذيمالتلا جورخو لوخد نمأ ىلع رهسلا -ج

 ىلع ،قرطلا يف رورملا ةكرحف -هارن ام بسح- ةيدلبلا ةطرشلا دارفأ تايناكمإ قوفي رمألا ّنأ ظحالي
 .بولطملا وحنلا ىلع اهريسيتو اهرييست ىنستي ىتح رورملا دعاوقب ماملإلا ىلإ جاتحت لقألا

 
 .207-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7 ةداملا -1
 .207-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 8 ةداملا -2
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 تلمح اهلّخدت نيدايم ّنأ وه هنيودت نكمي ام زربأ ،ةيدلبلا ةطرشلا تايحالص فلتخم ةسارد ماتخ يف
 اهتظحالمل مزاللا ينفلا وأ ينقتلا صّصختلا ىلإ جاتحت اãوك ،كلسلا اذه دارفأ ةردقو تايناكمإ قوفي دق ام
 ةحازإ ىتحو ،ةيئ�ولاو ةيعيبطلا رهاوظلا ضعب لماوع ،هايملا ةدوج :رارغ ىلع ،اهعم لماعتلا ةيفيك ديدحتو
 لظ يف مهسفنأ ةيامح عم ةيلمعلا هذ� مايقلا نيّينعملا لّوخت تاربخو اّصاخ انيوكت بّلطتت يتلا ،ضاقنألا
  .1ضاقنألا هذه ببسب ةدوجوملا راطخألاو مئاقلا ديدهتلا

 :يلاتلا وه حرطي يذلا لاؤسلا هيلعو
 نيب كرتشم رارقب ةددحملا ةدملاو طورشلا بسح ةصصختملا تاسسؤملا ىدحإ يف صصختملا نيوكتلا" له
 كلسب قلعتملا ميظنتلا يف هيلع صوصنملا 2"ةيمومعلا ةفيظول� ةفلكملا ةطلسلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
 ؟تايحالصلا كلت لكب مايقلل ةمزاللا تاءافكلاو تاراهملا ريفوتب حمسي ،ةيدلبلا ةطرشلا

 :وه ةيدلبلا ةطرشلا يف فيظوتلل ساسألا طرشلا ّنأ نيح يف
 .ةيرئازجلا ةيسنجلا -
 .3اراãو اليل لمعل� حمست يتلاو ،يبط صحفب ةتبثملا ةيندبلا ةردقلا -

 ّلظ يف ،مهلّخدت تالاجم عم ،ةيدلبلا ةطرشلا دارفأ تاردق بسانت ىدم ةيلاكشإ ريثي يذلا رمألا
 سكعني ام وهو ،)لّخدتلا تالاجم يأ( ةيناثلا يف عّونتلاو دّدعتلاو )مnاردق يأ( ىلوألا يف صصختلا بايغ
 .ماعلا ماظنلا ظفح يف لكك ةيدلبلا رود ىلع رشابم لكشب

 ،ماعلا ماظنلا ظفحب قّلعتي اميف ةيدلبلا هتفرع يذلا يناثلا دعاسملا كلسلا ةساردل لاقتنالا متي كلذب
 .يلي ام لالخ نم

 
 ةناعتسالا متت نيأ ،ةيباغلا قئارحلا ةلاح يف كلذكو ،الثم لزالزلا ةلاح يف ضاقنألا ةلازإ لوح ىوتسملا يلاع نيوكتل صرف ميظنت كلذ نم -1
 .ةيبنجأ تاربخب
 ،رئازجلا يف اسنرف ةرافس ،"ةيندملا ةيامحلا لاجم يف يسنرفلا نواعتلا ،لزالزلا ةلاح يف ضاقنألا ةلازإو ذاقنإلا لوح ىوتسملا يلاع نيوكت"

https://dz.ambafrance.org، ²ز خير� .07/10/2020 :عقوملا ةر
 .218-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 38و 37 ،26 داوملا -2
 .218-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 15 ةداملا -3
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 يناثلا عرفلا
 هتايحالصو يدلبلا سرحلا فيرعت

 .يلي ام لالخ نم ،)اينÆ( هتايحالص فلتخم ثحبل لاقتنالا مث ،)الوأ( يدلبلا سرحل� فيرعتلا متي

 يدلبلا سرحلا فيرعت :الوأ
 :يتì اميف يدلبلا سرحل� فيرعتلا رصح نكمي

  .2يمسر سابل ءادتر� مزلتو ،اراã اليل لمعت ،1ةيدلبلا ةطرشلل كلس نع ةرابع -1
 تاهيجوت اهل مّدقي يذلا ،3ةيدلبلل ةيذيفنتلا ةئيهلا سيئر ةطلس تحت لمعت تادحو نم لكشتي -2

 ،يدلبلا سرحلا تادحو ةماقإ نع ةلوؤسملا ةيرادإلا ةطلسلا هرابتع� ،4يلاولا ةطلس تحت تاميلعتو
 ةفاضإل� .ةصّصخملا تادامتعالا لالخ نم اnاجاح ريفوت ىلع لمعي ذإ ،Ñدامو Ñرادإ اهمعد نعو
  .5يداعلا اهريس ىلع رهسلاو اnاطاشن ةبقارمو ،اهدادعإ ،اهنيوكت فورظ ىلع هرهس ىلإ

 .6ينطولا عافدلا ةرازو ىلإ يدلبلا سرحلا كلس ىلع ةياصولا ةطلس ليوحت ارخؤم مت  -3
 :يدلبلا سرحلا دارفأ تابجاو زربأ -4

   .ماعلا حلاصلا راطإ يف ّالإ فرصتلا مدعو ،ةّقد لكب ةرّرقملا طابضنالا دعاوق ةاعارم -أ
 نع عافدلل اذكو تاميظنتلاو نيناوقلا ذيفنتلو ،طقف ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلل ةوقلا لامعتسا -ب

 .7نطولا

 
 ،هميظنتو هماهم دّدحيو ،يدلبلا سرحلا كلس ءاشنإ نمضتي ،1996 تشغ 3 يف خرؤم ،265-96 مقر يذيفنت موسرملا نم ىلوألا ةداملا -1
 .5.ص ،1996 تشغ 7 ،47 ددع ر.ج
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 14 ةداملا -2
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا -3
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 10 ةداملا -4
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 13 ةداملا -5
 ىلإ يدلبلا سرحلا كلس ىلع ةياصولا ةطلس ليوحت نمضتي ،2011 رياربف 22 يف يضمم ،89-11 مقر يسºر موسرم نم ىلوألا ةداملا -6
  .6.ص ،2011 ويام 08 ،26 ددع ر.ج ،ينطولا عافدلا ةرازو
 ددع ر.ج ،يدلبلا سرحلا يفّظومل يساسألا نوناقلا نّمضتي ،1996 تشغ 3 يف خرؤم ،266-96 مقر يذيفنت موسرملا نم 9 ةداملا -7

 ربوتكأ 31 ،64 ددع ر.ج ،2001 ربوتكأ 28 يف خرؤم ،336-01 مقر يذيفنت موسرمل· لّدعملا .8.ص ،1996 تشغ 7 ،47
 .4.ص ،2001
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 ءاغلإ مت كلذبو ،1يدلبلا سرحلا كلس يف ةمدخلا يف مه نيذلا ةيدلبلا ةطرشلا يفظوم جامدإ مت -5
 :لمعلا هب يراسلا ةيدلبلا نوناق لضفب ديدج نم دوعتل ،2ةيدلبلا ةطرشلا كلسب ةقلعتملا ماكحألا
 كلس ىلع ،ةيرادإلا ةطرشلا لاجم يف هتايحالص ةسرامم دصق ،يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر دمتعي"
 .3"ميظنتلا قيرط نع يساسألا اãوناق ددحي يتلا ةيدلبلا ةطرشلا

 .20144 ةنس ديدج نم يدبلا سرحلا يمدختسم راشتنا ةداعإ ىلع صنلا مت -6

Zيدلبلا سرحلا تايحالص :اين 
 :يلي اميف ةمهاسمل� اساسأ يدلبلا سرحلا كلس فّلك

 .هعاجرتسا وأ ماعلا ماظنلا ظفح -
 .تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح -
  .5ةيدعاقلا تآشنملا تازيهجتو ةيمومعلا تآشنملا نمأ ةيامح -
 .6ةيدلبلا ىوتسم ىلع نيتيمومعلا ةنيكسلاو ةحصلا ظفح -

 .هرصانع فلتخمب ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ّبصنت يدلبلا سرحلل ةسيئرلا ماهملاف ظحالم وه امك

 :ه�دأ حّضوم وه امك ،اًميظنت ةدّدحم رصانع يف يدلبلا سرحلا تايحالص فّنصتو
 .تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح -
 .ةماعلا ةيرادإلا ةطرشلا -
 .ماظنلا ظفح -
 .قرطلا ةحلصم -
 .نمألل ةحلصم اهيف مدعنت يتلا قطانملاو ةيساردلا تاسسؤملا مامأ رورملا ميظنت -

 
 .266-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 47 ةداملا -1
 .266-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 48 ةداملا -2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 93 ةداملا -3
 ددع ر.ج ،يدلبلا سرحلا يمدختسم راشتنا ةداعإ نمضتي ،2014 سرام 09 يف يضمم ،100-14 مقر يذيفنت موسرملا نم 2 ةداملا -4

 .22.ص ،2014 سرام 09 ،13
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -5
 .652-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -6
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 .ريمعتلا ةطرش ةسرامم يف ةمهاسملا -
  .1تاردخملاو يعرشلا ريغ راجتالا ،بيرهتلا ةحفاكم يف ةمهاسملا -

 ريبك ّدح ىلإ ةبراقم )ت(ءاج اهتنونعو اهفينصت ّنأ ،تايحالصلا هذه صوصخب هابتنالا تفلي ام
 لخدت ةيفيك ىلع عالطالا بجو ،براقتلا كلذ ىدم نم تّبثتللو ،ةيدلبلا ةطرشلا كلسب ةصاخلا اnريظنل
 .يلي ام لالخ نم ،ليصفتلا هجو ىلع دونبلا كلت ّلظ يف يدلبلا سرحلا

 :ةماعلا ةيرادإلا ةطرشلا لاجم يف ةماعلا ةياقولا ماهم -1
 :يلي ام ةماعلا ةياقولا ناونعب ،ةماعلا ةيرادإلا ةطرشلا راطإ يف يدلبلا سرحلا لاجر ّىلوتي

 .ةرمتسملاو ةمئادلا ةسارحلا -أ
 .ماعلا ماظنل� ةقالع تاذ ةعقاو لكب ةصتخملا تاطلسلا راعشإ -ب
 ةراجحلا قالزنا ،ت�اضيفلا ،قئارحلاك( ثراوكلا ،ثداوحلا ىلإ ةيضفملا لماوعلاو رهاوظلا ةباقر -ت

 .لخدتلا ىلع ةصتخملا ةرادإلا ثح عم ،ت�اويحلا ضارمأو ةيدعملا وأ ةيئ�ولا ضارمألا ،)اهطوقسو
 .ةرضملا وأ ةيذؤملا ت�اويحلا ىلع ءاضقلا -ث
 تاعازنلاو تارجاشملا ،ةيليللا تاعمجتلا ،جيجضلا نم دحلا لالخ نم ،ةيمومعلا ةنيكسلا ىلع رهسلا -ج

 .2ناكسلا ةحار قالقإ اãأش نم يتلا ،ةيمومعلا نكامألا يف

 :ماظنلا ظفح -2
 ،هب صاخلا ميظنتلا يف اöيفرح درو امك ،"ماظنلا ظفح" راطإ يف يدلبلا سرحلا كلس قتاع ىلع عقي

 :يتì امب مايقلا
 ،ةيمومعلا تالافتحالا ،ةيلستلا نكامأ ،ةيمومعلا حباذملا ،رضخلا قاوسأ ،ضراعملا يف ماظنلا ظفح -أ

 .باعلألاو ضورعلا
 .ةيضÑرلا تارهاظتلاو دايعألا يف ماظنلا ظفح -ب
 ،تاومألا لقن تايفيكب – صوصخلا هجو ىلع – اهنم قلعت ام ،رباقملاو زئانجلا ميسارم ماظن ظفح -ت

 .كلذ مارتحا ىلع رهسلاو رباقملا لخاد ماظنلا ظفح ،روبقلا نم ثثجلا جارختسا ،نفدلا
 

 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -1
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 5 ةداملا -2
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  .1ةيمومعلا قفارملاو قئادحلا ،رباقملا ةبقارم -ث

 :قرطلا ةكبش لاجم يف -3
 ةقلعتملا تاميظنتلا مارتحا ىلع ماعلا ماظنلا ظفح دصق ،قرطلا ةكبش لاجم يف يدلبلا سرحلا رهسي

 :يلي امب
 .ةحصلا ظفحو ةفاظنلا -أ

 .ةيمومعلا ةنيكسلا -ب
 .يمومعلا يلامجلا راطإلا -ت
 .فيظنتلا -ث
 .ةيمومعلا ةر�إلا -ج
 .فصارتلا -ح
 .ةيمومعلا قرطلا يف هايملا برست -خ
 .ضاقنألا ةحازإ -د
 .اهميمرت وأ ،رايãال� ةددهملا تآشنملا مده -ذ
 .ةهيرك حئاور ببسي وأ ،ةرامل� ىذأ قحلي دق ام لك يمر عنم -ر
 .ةايحلا راطإ ىلع ةظفاحملا -ز

  .2هايملا ةدوج ةيامح -س

 :رورملا ةكرح لاجم يف -4
 :يتì ام رورملا ةكرح راطإ يف ،يمومعلا ماظنلا ظفح دصق يدلبلا سرحلا كلس ّىلوتي

 .ةيدلبلل ةعباتلا ةيمومعلا تاحاسلاو كلاسملا ،قرطلا يف رورملا ةكرحو تارمملا ةلوهس نامض -أ
 جراخ ةينطولا قرطلا ءانثتس� ،رورملل ةحوتفملا قرطلا يف رورملا ثداوح نم ةياقولا تاطاشن ةسرامم -ب

 .ةعيرسلا قرطلاو ةينكسلا تاعمجتلا
 .تارايسلا فّقوت دعاوق مارتحا -ت

 
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7 ةداملا -1
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 8 ةداملا -2
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  .1مهسرادم نمو ىلإ ذيمالتلا جورخو لوخد نمأ ىلع رهسلا -ث

 :ةيلاتلا تاظحالملا نيودت نكمي ،دونب ةّدع تحت ةدراولا ،تايحالصلا هذه ةلمج لع اقيلعت
 ةطرشلا كلس يأ ،هقباس ماهم تاذ يه كلسلا اذه ماهم ّنأ ّنيبي يدلبلا سرحلا تايحالص نومضم -

 .نيكلسلا ّصخي اميف ةغايصلا تاذب تدرو ةمدختسملا تارابعلا ىتح ،ةيدلبلا

 ناك ةيدلبلا ةطرشلا هتدهش صن لّوأ ثيح ،يدلبلا سرحلا كلس نم قبسأ ةيدلبلا ةطرشلا كلس ،اينمز -
 1996 ةنس ناك يدلبلا سرحل� صاخ صن لّوأ نيح يف ،272-70 مقر موسرملا لالخ نم 1970 يف
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا لالخ نم

 ةيسóر ميسارم ،ميسارم نيب تحوارت ذإ ،ميظنتلا ةجرد نم يه نيكلسل� ةصاخلا ةينوناقلا صوصنلا -
 .كلذب عيرشتلل ةقالع الو ةيذيفنتلا ةطلسلل اعجار ناك اهيف رمألاف هيلعو ،ةيذيفنت ميسارمو

 ثيح ،3نيكلسلا ةناكم هاجت -فصولا ّحص نإ- "ةبذبذتم" تناك ةيرئازجلا ةطلسلا ّنأ لوقلا نكمي هنمو -
Ìديدج نم هءاشنإ ديعت مث ،هّلح لالخ نم هيغلت كلذ دعبو ،ةيدلبلا ةطرشلا كلس ءاشنإ ىلع صنت ةر، 
 ةيدلبلا ةطرشلا ديدج نم يغلتو تايحالصلا تاذ لمحي يدلبلا سرحلا ناونعب رخآ اكلس ثدحت مث نمو
 يفو ،ةيدلبلا نوناق لالخ نم اعيرشت ةيدلبلا ةطرشلا سيركت متيل ،يدلبلا سرحلا كلسب اهدارفأ قحلتل
 :ينطولا عافدلا ةرازو ةياصو تحت يدلبلا سرحلا كلس عضو ةياهنلا

 .19704 ةنس ةيدلبلا ةطرشلا كلس ناوع¦ صاخ يساسأ نوناق عضو •
 .19815 ةنس ةيدلبلا ةطرشلل نÆ يساسأ نوناق عضو •

 
 .265-96 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا -1
 رياني 27 ،9 ددع ر.ج ،ةيدلبلا ةطرشلا ناوعأل صاخلا يساسألا نوناقل· قلعتي ،1970 رياني 22 يف يضمم ،27-70 مقر موسرم -2

 .133 .ص ،1970
 نوؤشلا رييست هاجت ةيزكرملا زيزعت يف ةيمومعلا تاطلسلا ةبغرب هرارقتسا مدعو ةيدلبلا ةطرشل· قّلعتملا ينوناقلا ماظنلا بذبذت رّسفي نم كانه -3
 .يّلحملا ىوتسملا ىلع ةينمألا
-31 ددعلا ،1رئازجلا ةعماج تايلوح ،"يرئازجلا نوناقلا نمض يلحملا نمألا ىلع ظافحلا يف ةيدلبلا ةطرشلا رود" ،هللا باج جاح لامآ

 .306.ص ،2017 ربمسيد ،رئازجلا ،عبارلا ءزجلا
 .27-70 مقر موسرملا -4
 ربوتكأ 6 ،40 ددع ر.ج ،ةيدلبلا ةطرشلا ناوعË صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتي ،1981 ربوتكأ 3 يف خرؤم ،265-81 مقر موسرملا -5

 .1395.ص ،1981
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 .19841 ةنس ةيدلبلا ةطرشلا كلس ّلح •
  .19872 ةنس ديدج نم ةيدلبلا ةطرشلا كلس ثادحإ •
 .19933 ةنس ىرخأ ةرم ةيدلبلا ةطرشلا كلس ءاشنإ •

 يذلا ةيدلبلا ةطرشلا كلس سكع ،اقلطم هؤاغلإ متي مل 1996 ةنس هئاشنإ ذنم يدلبلا سرحلا كلس ّنإ -
 .هداريإ قبس امك ةديدع تارم كلذ دهش

 امل عجارلا ينمألا ديدهتلا ةجيتن ،رئازجلا اnدهش دق تناك ةيئانثتسا فورظ يف رهظ يدلبلا سرحلا ّنإ -
 .نمزلا نم نيدقعل دتماو ،باهرإل� فرع

 بايغ لظ يفو ،ةهج نم ةيراسلا ةينوناقلا صوصنلا ىوتسم ىلع اعم نيكلسلا دوجو ّلظ يف ،هيلعو
 دوجو( ايلاح مئاقلاو -ايبسن- ديدجلا عضولا راطإ يف كلس لك تايحالص دّدحت يتلا ةيميظنتلا صوصنلا

 ،)ةيدلبلا نوناق يف هيلع صوصنملا ةيدلبلا ةطرشلا كلس دوجو عم عافدلا ةرازول عباتلا يدلبلا سرحلا كلس
 ظفح لاجم يف ةيدلبلا رود ىلع رشابملا يبلسلا ريثأتلا اãأش نم ةيلاكشإ ّدعي رمألا ّنأ دقتعن ،ىرخأ ةهج نم
 عضو ىلع ّدجتسا ام ءوض ىلع ،هماهمو كلس لك رود حّضوت ةينوناق صوصن رودص ةياغ ىلإ ،ماعلا ماظنلا
 .نيكلسلا

 يف ةيدلبلا ةدعاسم اهنم رظتنيو اهيف ضرتفي يتلا كالسألا تايحالص هاجت ةيؤرلا حوضو مدع مامأو
 سرحلاو ةيدلبلا ةطرشلا نم لك كلس عضو حبصيو رمألا سكعني نأ ىَشُْخي ،ماعلا ماظنلا ظفح يف اهرود
 .هنم ّدحي وأ/و ،ماعلا ماظنلا نوصل ةيميلقإلا ةعامجلا هذه لّخدت قيعي رثع رجح يدلبلا

 ثحبل لاقتنال� حمسي ام ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلا لّخدت تالاجم نم غارفلا مت دقف كلذب
 .يتì ام لالخ نم ةيالولا لّخدت تالاجم

 
 ،1984 تشغ 07 ،32 ددع ر.ج ،ةيدلبلا ةطرشلا ناوعأ كلس لح نمضتي ،1984 تشغ 04 يف خرؤم ،180-84 مقر موسرملا -1

 .1201.ص
 .188-87 مقر موسرملا -2
 .207-93 مقر يذيفنتلا موسرملا -3
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 يناثلا ثحبملا
 ماعلا ماظنلا ظفحل ةيالولا لّخدت تالاجم

 ةئيnو ةرادإ يف ةلودلا عم مهاستو" :لمعلا هب يراسلا اãوناق نمض ،ةيالولل "ةماعلا ماكحألا" يف درو
  .1"نينطاوملل يشيعملا راطإلا نيسحتو ةيقرت اذكو ةئيبلا ةيامحو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو ميلقإلا

 نم ّدعت ،ماعلا ماظنلا ظفح نم ءزجك ،هنيسحتو نينطاوملل يشيعملا راطإلا ةيقرتو ةئيبلا ةيامح ّنأ يأ
 .ةلودلا عم مهاسمك ،رئازجلا يف اهتيهامب ةطبترملا ةيالولل ةسيئرلا فئاظولا نيب

 :ةيلاتلا تاقورفلا ليجست نكمي ،ةيدلبلا هاجت درو ام عم ةنراقمل�و
 .ةيدلبلا رارغ ىلع ،ةلودلا بناج ىلإ ةيالولا ةمهاسمب قلعتي اميف "ةصاخ ةفصب" ةرابع بايغ -
 .ةيدلبلا صوصخب"نمألا" درو نيح يف ،ةيالول� قلعت اميف "ةئيبلا ةيامح" داريإ مت -
 هنيسحتو هتيقرت رودو ،ةيدلبلل هنيسحتو هيلع ظافحلا رود درو دقف ،نينطاوملل يشيعملا راطإلل ةبسنل� -

 .ةيالولل ةبسنل�

 ءوض ىلعو ،ةهج نم اهراودأ فلتخم ءادأ يف هيلع دمتعت يذلا ةيالولل يلكيهلا ءانبلا ءوض ىلع
 ريخألا اذه نوصل لّخدتت ةيالولا ّنأ دجن ،ىرخأ ةهج نم ماعلا ماظنلا ظفحب ةلصلا تاذ ةينوناقلا صوصنلا
 :لوألا بلطملا( تÑالولا ضعب يف ةيرادإ تاعطاقم ثادحتسإ ةلاح يف بدتنملا يلاولا ،يلاولا قيرط نع
 يئالولا يبعشلا اهسلجم لالخ نم كلذكو ،)ماعلا ماظنلا ظفح يف بدتنملا يلاولا ماهمو يلاولا تاطلس
 .)ماعلا ماظنلا ظفح يف يئالولا يبعشلا سل½ا تايحالص :يناثلا بلطملا(

 
 .07-12 ةيالولا نوناق نم ىلوألا ةداملا -1
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 لوألا بلطملا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف بدتنملا يلاولا ماهمو يلاولا تاطلس

 راطإلا تاذ يف بدتنملا يلاولا ماهم مث ،)لوألا عرفلا( ماعلا ماظنلا ظفح يف يلاولا تاطلس ثحب متي
 .ه�دأ ّنيبم وه امك ،)يناثلا عرفلا(

 لوألا عرفلا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف يلاولا تاطلس

 "تاطلس" حلطصم وه ،يلاول� قّلعت اميف ةيالول� صاخلا عيرشتلا لبق نم مدختسملا حلطصملا ّنإ
 يدلبلا يبعشلا سل½ا هاجت درو ام ريغ ىلع اذهو ،« pouvoirs » حلطصم ةيسنرفلا ةغللا يف هلباقيو
 ريغ دعبلا دّسجي يذلا يلاولل اّمأ تايحالص ةيدلبلل ّنأ يأ ،اقباس هلوانت مت امك هسيئرو
 .)décentralisé( يزكرماللا اهدعب باسح ىلع ةوقب ةيالولل )déconcentré(زكرمملا

 ةردقلا كلت يه -ا� فيرعتلا قبس امك- ةريخألا هذه ،تايحالصلاو تاطلسلا نيب فالتخا كانهو
 ،بْسَحَف ةردقلا ال زايتما يه تاطلسلا نيح يف ،ةدّدحم ماهم ءادأ دصق ام ينوناق صخشل نوناقلا اهلّوخي يتلا
 .تايحالصلا نم اãومضم يف "ةوق دشأو رثكأ" تاطلسلا ّنأ ينعي ام

 :يلي ام 1ماعلا اهانعم يف تاطلسلا لوح ةدراولا تافيرعتلا نم

« Le pouvoir est une prérogative permettant à une personne de gouverner 
une autre personne publique ou privée (mandats politiques, autorités 
parentale, tutelle) ou de gérer les bien d’une autre personne pour le compte 
de celle-ci »2. 

 كلذكو ،يفيظو دعب وهو ،ءادألا ىنعمب تايحالصلا لباقي ام ىلع ةلالدلل تاطلسلا ةدرفم مدختست
 "ةيئاضقلا ةطلسلا"و "ةيعيرشتلا ةطلسلا" ،"ةيمومعلا تاطلسلا" لاقي ثيح ،يوضع دعب راطإ يف لمعتست
 :ةدّدحم ت�ايكو ةزهجأ يف ةدّسجم ةينوناق صاخشأ ىلع لدت كلذ يف يهو ،لاثملا ليبس ىلع

 
 ،ةيسايسلا ةطلسلا ،ةيريدقتلا ةطلسلا ،ةيبيدأتلا ةطلسلا ،ةيسيسأتلا ةطلسلا كانهف ،هيف ةدراولا قايسلا بسح تافيرعت ةدع تاطلسلل ّنأل -1
 .ريثك اهريغو ةيميظنتلا ةطلسلا

2- Serge GUINCHARD et autres, 26e édition, 2018-2019, op.cit., p. 813. 
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« Pouvoirs publics : termes souvent employés, bien qu’au contenu juridique 
assez imprécis, pour désigner les organes de l’État, et même parfois ceux 
des collectivités territoriales. Dans ce sens, on parle aussi d’autorités 
publiques, encore que ces mots paraissent avoir un contenu encore plus 
extensif »1. 

 ةنيكسلاو ةمالسلاو نمألاو ماظنلا ىلع ةظفاحملا ىلع لوؤسم يلاولا" :ةيالولا نوناق ىوتسم ىلع درو
 :يلي ام يلاولا ّىلوتي ةيلوؤسملا هذه ناونعبو ،2"ةيمومعلا

  .3يركسعلا لا½ا ةرئاد نع اهنم جرخ ام ،ةيامحلاو عافدلا ريبادت ذيفنتو عضو ةيلوؤسم -
 اهئاسؤر مازلإو ،4هفرصت تحت عضوت يتلاو ،ةيالولا ميلقإ ىلع ةدجاوتملا نمألا حلاصم تاطاشن قيسنت -

ïاضقلا لكب لوألا ماقملا يف همالعÑ 5ةيالولا ىوتسم ىلع يمومعلا ماظنلاو نمأل� ةقلعتملا.  
 .6فورظلا لك يف ةيمومعلا ةفاظنلاو نانئمطإلا ،ملسلا نامضب ةليفكلا تاءارجإلا عيمج ذاختا -
 .مهرورمو كالمألاو صاخشألا ةيامح -
 .امظتنمو Ñداع اريس ةيمومعلا حلاصملا ريس نامض -
 .نطاوملا ةايح راطإ ىلع ةظفاحملا -
 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ،ةيداصتقالا لامعألا ريس نسح -
 .ةطلسلل ةيداعلا ةسرامملا ةلقرع وأ ماعلا ماظنلا بارطضا يف ببستلا هنأش نم ام لك ءاقتا -
 .ةيمومعلا تاكلتمملا ىلع ةظفاحملا -
 .نمألاو ةفاظنلا ،ةراهطلا دعاوق مارتحا نامض -
 .اهلئاسوو تالصاوملا قرط يف رمتسملا ريسلا نامض -
 .ينطولا عافدلا ةرازوب قلعتي ام ءانثتس� ،اهتيامحو ،ةيجيتارتسالا تازيهجتلاو ةيمومعلا ينابملا ةسارح -
 .ناكسلل مظتنملا نيومتلا -

 
1- Serge GUINCHARD et autres, 26e édition, 2018-2019, ibid., p. 817. 

 .07-12 ةيالولا نوناق نم 114 ةداملا -2
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 117 ةداملا -3
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 118 ةداملا -4
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 115 ةداملا -5
 ،22 ددع ر ج ،ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملاو نمألا ناديم يف يلاولا تاطلس ددحي ،1983 ويام 28 يف خرؤم ،373-83 مقر موسرم -6

 .1535.ص ،1983 ويام 31
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  .1ةصصختملاو ةماعلا ةطرشل� ةقلعتملا تاميظنتلاو نيناوقلا قيبطت نامض -
 يبعشلا سل½ا ةلوادم دعب يلاولا قداصي ثيح ،2اهيلع ةقداصملاو ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعا -

 6هعفرو 5هقالطإ ،4بهî ةلاح يف هعضو ّىلوتي نم وهو ،3ةيالولل ةدجنلا ميظنت ططخم ىلع يئالولا
 .7ةيالولا ىوتسم ىلع ةدجنلا ةيلمع ةرادإ ىلإ ةفاضإل� ،ةيلخادل� فلكملا ريزولا مالعإ عم

 لولحلاو ،ةصصختملاو ةماعلا ةيرادإلا ةطرشلا لاجم يف مnايحالص ب.ش.م ءاسؤر ةسرامم ىلع رهسلا -
 ةفاظنلا ،نمألا ىلع ظافحل� ةقلعتملا تاءارجإلا لك ذاختا هنكمي نيأ ،8ريصقتلا ةلاح يف مãاكم
  .9كلذب ةيدلبلا تاطلسلا مايق مدع لاح يف ةيمومعلا ةنيكسلاو

  .10و.ش.م تالوادم ذيفنتو رشن ىلع رهسلا -
 ةبقارمو طيشنت عم ،اهريس نسحو ،ةيمومعلا اnاسسؤمو ةيئالولا حلاصملا عضو ىلع رهسلا -

  .11اnاطاشن

 موهفملا رصانع فلتخم تطغ اãّأ ،ماعلا ماظنلا ظفح لاجم يف يلاولا تاطلس ةلسلس ىلع ظحالملا
  .ةيمومع ةنيكسو ةحص ،نمأ نم

 ةعسو مجح سكعي دونبلا ضعب ىوتسم ىلع يلاولا لّخدت ةيفيكل قيقدلا ديدحتلا مدع كلذك
 -ابلاغ- فوصوملا ديدحتلا ىلع دامتعالا مت نيأ ،يمومعلا ماظنلا نوص دصق يلاولل ةلّوخملا تاطلسلا
 هنأش نم ام ءاقتا اذكو ،يركسعلا قاطنلا نع جرخت يتلا ةيامحلاو عافدلا ريبادت عضو رارغ ىلع ،يبلسل�
 .يلاولا لّخدتل حوتفم لا½ا انهف ،ماعلا ماظنل� ساسملا

 
 .373-83 موسرملا نم 02 ةداملا -1
 .373-83 موسرملا نم 03 ةداملا -2
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 10 ةداملا -3
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 27 ةداملا -4
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 28 ةداملا -5
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 33 ةداملا -6
 .59-19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 29 ةداملا -7
  .373-83 موسرملا نم 04 ةداملا -8
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 100 ةداملا -9
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 102 ةداملا -10
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 108 ةداملا -11
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 ،ةنّيعم نيدايم يف ةدراولا يلاولا تالّخدت نايب يف ليصفتلا نكمي ،ةصاخلا صوصنلا ضعب ىلإ عوجرل�
  .يتì ام لالخ نم ،ماعلا ماظنلا ظفح دصق

 ةماعلا ةحصلا ظفح يف يلاولا تاطلس :الوأ
 :ةماعلا ةحصلا ةيامح لالخ نم ،يمومعلا ماظنلا نوصل ةيمارلا ةيلاتلا تاطلسلا يلاولل

  .1ىفشتسملا يف ةيلقع ت�ارطض� باصم ضيرم جارخإ وأ ءاقبإ ،ءافشتسا ضرغب بلط ميدقت -1
  .2"ةيلقعلا ةحصلل ةيئالولا ةنجللا" ىوتسم ىلع ليثمتب عتمتلا -2
 ةداهش دعب ،ديدجتلا ةيناكمإ عم ،رهشأ )06( ةتس قوفت ال ةدمل "يرابجإلا ءافشتسالا" رارق ذاختا -3

  .3ةيلقعلا ضارمألا ةسسؤم بيبط فرط نم ةيبط
  .4يرابجإلا ءافشتسإلل عضاخلا ضيرملا ةلاح تبثت ةيبط ةداهشل تقو يأ يفو ريخستلا قيرط نع بلطلا -4
 حلاصملا ريرقت ىلع ءانب ،ةصاخ ةيحص ةسسؤم وأ لكيه لكل رهشأ ةثالث هتدم زواجتت ال قلغ يف ّتبلا -5

 .5ةصتخملا ةيحصلا

 يف حضّتي أدب يلاولا فرط نم ماعلا ماظنلا ظفح ريبادتل )تاطلسلا ىلإ ةبسن( "يِوَطْلُسلا" هجولا ّنإ
 اصخش لخدي نأ يلاولل نكمي نيأ ،يرابجإلا ءافشتسال� فرعي ام قيرط نع ،ةيمومعلا ةحصلا راطإ
  .ةصاخ ةيحص ةسسؤم قلغ هنكمي كلذكو ،اًربج ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسمل

Zافنلا لاجم يف يلاولا تاطلس :اينoةئيبلاو ت 
 ،ءاملا ،وجلا ،ءاوهلاك ةيويحلاو ةيويحاللا ةيعيبطلا دراوملا نم نوكتت" :اãأ دروأف ةئيبلا نوناقلا فّرع

 رظانملا ،نكامألا ،دراوملا هذه نيب لعافتلا لاكشأ ،يثارولا ثارتلا ،ت�اويحلا ،تÌابنلا ،ضرألا نط� ،ضرألا
 .6"ةيعيبطلا ملاعملاو

 
 .3.ص ،2018 ويلوي 29 ،46 ددع ر.ج ،ةحصل· قلعتي ،2018 ويلوي 02 يف خرؤم ،11-18 مقر نوناق نم 133 ةداملا -1
 .11-18 مقر نوناق نم 132 ةداملا -2
 .11-18 مقر نوناق نم 154 ةداملا -3
 .11-18 مقر نوناق نم 163 ةداملا -4
 .11-18 مقر نوناق نم 315 ةداملا -5
 20 ،43 ددع ر.ج ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب قلعتي ،2003 ويلوي 19 يف خرؤم ،10-03 مقر نوناقلا نم 04 ةداملا -6
 .6.ص ،2003 ويلوي



 هطباوضو رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يناثلا بابلا

 171 

 ظفحل ةبجوملا ةيمومعلا ةحصلا ةيامح اهيلع موقت يتلا زئاكرلا زربأ ىدحإ لّكشي تÑافنلاو ةئيبلا فلم
 :يتì اميف اساسأ تلّثمت تاطلس يلاولل اهاوتسم ىلعو ،لكك ماعلا ماظنلا

 .1ةيلزنملا تÑافنلا رييستل يدلبلا ططخملا ىلع ةقداصملا -1
 نم مزلي ام ذاختا دصق هل لجأ ديدحتو ،ةفنصملا تآشنملا ةمئاق يف ةدراولا ريغ ةأشنملا لغتسم راذعإ -2

 ،ةحالفلا ،نمألا ،ةفاظنلا ،ةيمومعلا ةحصل� ةّساملاو ،2ةتبثملا رارضألا وأ راطخألا ةلازإل ةيرورضلا ريبادتلا
 .3راوجلا ةحارب ةساملا كلذكو ،ةيحايسلا قطانملاو ملاعملاو عقاوملا ،ةيعيبطلا دراوملا ،ةيئيبلا ةمظنألا

 ظفح ىلإ ةيمومعلا ةحصلا ةيامح ضرغ تّطخت ةئيبلاو تÑافنلا راطإ يف يلاولا تالخدت ّنأ ظحالملا
 .كلذك ةيمومعلا ةنيكسلا

Zرورملا ةكرح لاجم يف يلاولا تاطلس :اثل 
 لكاشملا ربكأ ىدحإ رورملا ثداوح لّكشت ذإ ،ماعلا ماظنل� ةطبترملا تالا½ا زربأ نم رورملا ةكرح ّدعت

 ظفح ليبس يف ةيرورملا ةمالسلا قيقحت بجوي يذلا رمألا ،يمومعلا نمألا دّدn اãوك ،مويلا ةلودلا هجاوت يتلا
 .4ماعلا ماظنلا هنمو نمألا

 :ةيلاتلا تاطلسلا رورملا ةكرح لاجم يف يلاولا لّوخي
 .5ةيوجلا لاوحألا ةءادر لالخ ،تقؤم لكشب ،قرطلا ضعب يف رورملا ةكرح ميظنت ىلع رهسلا -1
 .6قرطلا ةكبش نم ءازجأ ضعب ىلع تابكرملا فانصأ ضعب رورمل تقؤملا عنملا -2
 حضاو لكشب اهجراخمو اهلخادمل ةراشإلاك ،روسجلا ضعب ىلع رورملا نمأ نامضل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختا -3

 .7ا� صخرملا ىوصقلا ةلومحلا ديدحتو ،نيقئاسلل

 
 .19-01 مقر نوناقلا نم 31 ةداملا -1
 .10-03 مقر نوناقلا نم 25 ةداملا -2
 .10-03 مقر نوناقلا نم 18 ةداملا -3
 ،04 ددعلا ،09 دل]ا ،ةيناسنإلا مولعلاو قوقحلا ةلجم ،"ةيرورملا ةمالسلا قيقحت يف يرادإلا طبضلا ةطلس رود" ،نيقرز رداقلا دبع -4
 .72.ص ،2016 ربمسيد ،رئازجلا – ةفلجلا
 28 ،76 ددع ر.ج ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق ددحي ،2004 ربمفون 28 يف خرؤم ،381-04 مقر يذيفنت موسرم 91 ةداملا -5
 .ممتملاو لدعملا .6.ص ،2004 ربمفون
 .381-04 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 92 ةداملا -6
 .381-04 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 93 ةداملا -7
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 ضعبب قلعت اميف ،ةصاخ ةنجل يأر ذخأ دعب ،ةتقؤم ةفصب ،اãاحتما زايتجا عنم وأ ةقايسلا ةصخر قيلعت -4
 .1ً�وناق ةدّدحملا تافلاخملا

 رارغ ىلع ،ماعلا ماظنلا ظفح دصق يلاولا لخدتل يوطلسلا هجولا زربي ،رورملا ةكرح لاجم يف كلذك
 .)ةقايسلا ةصخر( �وناق ةحونمم ةصخر بحسو رورملا عنم

 ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالا لاجم يف يلاولا تاطلس :اعبار
 قفتم ،صاخشأل تقؤم عمجت وه يمومعلا عامتجالا" :يلي امك يمومعلا عامتجالا ميظنتلا فّرع

 وأ راكفألا لدابت دصق هب قاحتلالا سانلا مومعل لهسي قلغم ناكم يفو يمومعلا قيرطلا جراخ مظني ،هيلع
 .2"ةكرتشم حلاصم نع عافدلا

 تاعمجت وأ ،تاضارعتسالاو بكاوملا يه ةيمومعلا تارهاظملا" :ةيمومعلا تارهاظملا كلذك فّرعو
 .3"يمومعلا قيرطلا ىلع يرجت يتلا تارهاظتلا عيمج ةماع ةروصبو ،صاخشألا

 ناونعب يمومعلا ماظنلا ظفح يف يلاولا تاطلس عم لماعتلا ىلع جرد هقفلا ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 .4ةيمومعلا ةنيكسلا رصنعب طبترت اãّأ ىلع ،ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالا

 :يلي اميف ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالا راطإ يف يلاولا تاطلس دّسجتتو
 .5يلبق لكشب هداقعنا عمزملا يمومعلا عامتجال� حيرصتلا اهمامأ متي يتلا ةهجلا لّكشي -1
 وأ لوبقلا ةطلس هلو ،ةيمومع ةرهاظم ميظنتل اهل قبسملا صيخرتلا بلط ميدقت متي يتلا ةهجلا لّكشي -2

 .6ضفرلا

 
 ددع ر.ج ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب قلعتي ،2001 تشغ 19 يف خرؤم ،14-01 مقر نوناقلا نم 108 ةداملا -1

 .ممتملاو لدعملا .4.ص ،2001 تشغ 19 ،46
 رياني 24 ،4 ددع ر.ج ،ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجال· قلعتي ،1989 ربمسيد 31 يف خرؤم ،28-89 مقر نوناق نم 02 ةداملا -2

 ،1991 ربمسيد 04 ،62 ددع ر.ج ،1991 ربمسيد 02 يف خرؤم ،19-91 مقر نوناقل· ممتمو لدعم .163.ص ،1990
 .2377.ص
 .مّمتملاو لّدعملا 28-89 مقر نوناقلا نم 15 ةداملا -3
 طبضلا فادهأ دحأك ةيمومعلا ةنيكسلا ىلع ةظفاحملا يف يدلبلا يبعشلا سلpا سيئرو يلاولا تاصاصتخا" ،يروباج ليعامسإ -4
 .150-143 ص.ص ،2017 ناوج ،رئازجلا-ةلقرو ،17 ددعلا ،نوناقلاو ةسايسلا رتافد ،"رئازجلا يف يرادإلا
 .مّمتملاو لّدعملا 28-89 مقر نوناقلا نم 05 ةداملا -5
 .مّمتملاو لّدعملا 28-89 مقر نوناقلا نم 17 ةداملا -6
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 .1ماعلا ماظنلاو يمومعلا نمألل ديدn ردصم لكشي عامتجا لك عنم -3
 ،ةتباثلا ةيتوصلا ةزهجألاو توصلا تاربكم لامعتسا وأ بيكرتل ةقبسملا ةصخرلل ةحناملا ةهجلا لّكشي -4

 .2ةيئاهنلا وأ ةتقؤملا
 .3رخآ حارتقاو كلسملا رييغتب نيرهاظتملا هيجوت -5

 ىلع رصتقي ال ماعلا ماظنلا ظفح فد� ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالا ةدام يف يلاولا لّخدت ّنإ
 .يمومعلا نمألا كلذك لمشي لب ،ةيمومعلا ةنيكسلا ةيامح

 ،ةيمومعلا ةرهاظملا وأ عامتجالل قفارمو ّينآ ،ّيلبق لكشب نوكي ناديملا اذه يف يلاولا لّخدت ّنأ ظحالي
 .ماعلا ماظنلا ظفح يف يلاولا تاطلس مجح ّيوق لكشب دّسجي ام وهو

 ةيالولا ميلقإ ةئيw لاجم يف يلاولا تالطس :اسماخ
 ةئيn" ططخمب فرعي ام لالخ نم ،ماعلا ماظنلا ظفحب ةطبترملا ةيميلقإلا ةئيهتلا ناديم يف يلاولا لّخدتي

 ريدقت ىلع موقت ،ةيالولا ميلقإ ىوتسم ىلع ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيهتلا ةسايس ذيفنتل ةادأ" :وهو ،"ةيالولا ميلقإ
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاريثأتلاو ميلاقألا لغش لاكشأو ةيعيبطلا دراوملاو يفارغجلا طسولاو طوغضلاو تالهؤملا
  .4"ةيئيبلا ةمظنألا لمحت تاردق اذكو ةلكيهملا تازيهجتلاو ةيدعاقلا ةيتحتلا ىنبلاو ةيئيبلاو

 ظفحب طبتري ام اهنم ،تازكترم ةدع ىلع ةمئاق ةيجهنم عضو ةيالولا ميلقإ ةئيn ططخم عورشم يضتقيو
 :يلي ام رارغ ىلع ،يمومعلا ماظنلا

 .ناكسلل يشيعملا راطإلا نيسحتب ةقلعتملا تاحارتقالاو درجلا ىلع ةمئاق ةيكاردتسا ةبراقم ّدعي هنوك -
  .5ميلقإلا ةئيn لاجم يف نيلعافلا لك كارشإ اãأش نم يمهاستو يقفاوت ىعسم تاذ ةبراقم هنوك -

 يذلا ،ةيميلقإلا ةئيهتلاو ماعلا ماظنلا نيب طبارلا لّكشي ،هنيسحتو ناكسلل يشيعملا راطإلا ّنأ ىرن
 .يلاولا هاوتسم ىلع لّخدتي

 
 .مّمتملاو لّدعملا 28-89 مقر نوناقلا نم رركم 6 ةداملا -1
 .مّمتملاو لّدعملا 28-89 مقر نوناقلا نم 3 رركم 20و 2 رركم 20 نيتداملا -2
 .28-89 مقر نوناقلا نم 18 ةداملا -3
 ددع ر.ج ،ةيالولا ميلقإ ةئيª ططخم دادعإ تايفيك ددحي ،2016 سرام 01 يف خرؤم ،83-16 مقر يذيفنت موسرم نم 3و 2 ن²داملا -4

 .5.ص ،2016 سرام 02 ،13
 .83-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4و 3 ،2 داوملا -5
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 :يلي ام لالخ نم ،ةيالولا ميلقإ ةئيn ططخم ةانق ربع ماعلا ماظنلا ظفح يف يلاولا تاطلس ىلجتتو
 .ةيالولا ميلقإ ةئيn ططخم دادعï ةردابملا -1
 .هيلع فارشإلاو ةيالولا ميلقإ ةئيn ططخم عورشم ةعباتمل ةنجل نييعت -2
  .1ركذلا ةقباسلا ةنجللا ءاضعأ نيب نم ططخملا عورشم سيئر نييعت -3
  .2هلثمم وأ هتاذ يلاولا فرط نم ةينعملا ةنجللا ةسóر -4

 ميلقإلا ةئيn لاجم يف هتاطلس لالخ نم ماعلا ماظنلا ظفحل يلاولا لّخدت تبثت اقباس ةدراولا دونبلا
 .ةيالولا ىوتسم ىلع اهططخمو

 ىدل نمألا بودنم" بصنم ثادحتسا 1993 ةنس مت ،يمومعلا نمألا ةيامحل يلاولا لّخدت راطإ يف
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو حارتقا ىلع ءانب يذيفنت موسرمب اهيف نييعتلا متي ،ةلودلا يف ايلع ةفيظوك "يلاولا
 لالخ نم ،اهمييقتو اهذيفنت ،يئاقولا نمأل� ةصاخلا ريبادتلا روصت يف يلاولا ةدعاسم اهلغاش ّىلوتيو ،3ةيلحملا
 .4يلاولا ةطلس تحت تÑدلبلاو رئاودلا يف نمألا ةمهمب نيفلكملا لامعأ قيسنتو طيشنت

 ةصتخملا ةيركسعلا تاطلسلا راطخï يلاولا موقي ،ماعلا ماظنلا ظفح دصق رشابملا هلّخدت ىلع ةدÑز
 جردنيو ،5ةيلاجعتسا تافاعساو ريبادت نم مزلي ام ذاختإل ،ناكسلا ةايح ىلع مهادلا رطخلا ةلاح يف ايميلقإ
 يف نوكت يتلا ،ةيئانثتسإلا تالاحلا جراخ يمومعلا نمألا ةيامح يف يبعشلا ينطولا شيجلا ةمهاسم نمض كلذ
 :يلي امك اًرصح ةدّدحم تالاح

 .ةيئانثتسالا ةروطخلا تاذ ثراوكلا وأ ةيعيبطلا ثراوكلاو ةيمومعلا تابكنلا -
 .ةصتخملا حلاصملاو تاطلسلا قاطن نع يمومعلا نمألا ظفح جورخ -
 .ةميسج رطاخمل تاكلتمملاو صاخشألا نمأ ضّرعت -

 
 .83-16 مقر يذيفنت موسرملا نم 5 ةداملا -1
 .83-16 مقر يذيفنت موسرملا نم 8 ةداملا -2
 .314-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -3
 .314-93 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7 ةداملا -4
 يمومعلا نمألا ةيامح ماهم يف يبعشلا ينطولا شيجلا ةمهاسمب قلعتي ،1991 ربمسيد 06 يف خرؤم ،23-91 مقر نوناقلا نم 5 ةداملا -5
 رياربف 23 يف خرؤم ،03-11 مقر رمأل· ممتملاو لدعملا .2396.ص ،1991 ربمسيد 07 ،63 ددع ر.ج ،ةيئانثتسالا تالاحلا جراخ

 .5.ص ،2011 رياربف 23 ،12 ددع ر.ج ،2011
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  .1ةيدرفلا وأ ةيعامجلا تÑرحل� رمتسملا ساسملا -
 .2بيرختلاو باهرإلا ةحفاكم -

 ةلثمملاو ،ةصتخملا ةيندملا ةطلسلا ةبقارمو ةيلوؤسم تحت يبعشلا ينطولا شيجلا تادحو لمع نوكيو
 .3ينطولا ىوتسملا ىلع ةيلخادلا ريزوو ،يّلحملا ىوتسملا ىلع يلاولا يف

 وه ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةمهاسملا اãأش نم يتلا ةرشابملا ريغ يلاولا تالّخدت نيب نم كلذك
  .4يئالولا يبعشلا سل½ا تالوادم ذيفنت ىلع هرهس

 تاطاشن قيسنت هيلع بجوت ،ماعلا ماظنلا ظفح راطإ يف ،اهركذ قباسلا تاطلسلل يلاولا ةسرامم
 لكب لوألا ماقملا يف يلاولا مالعï اهؤاسؤر فّلكي يتلا ،ةيالولا ىوتسم ىلع ةدوجوملا نمألا حلاصم
 .6يلاولا فّرصت تحت نمألا حلاصم عضوت ضرغلا تاذلو ،5نييمومعلا ماظنلاو نمأل� ةقلعتملا Ñاضقلا

 تضتقا ام اذإ ،ريخستلا لالخ نم ينطولا كردلاو ةطرشلا تاوق لّخدت بلط يلاولل نكمي امك
  .7كلذ ةيئانثتسالا فورظلا

 هرادصإ يف ،ماعلا ماظنلا ظفحل تالاجم نم فلس اميف لّخدتلا يف ً�وناق يلاولا ةطلس دّسجتت
 .8ةيدرفو ةيميظنت ةيئالو تارارقل

 يدلبلا يبعشلا سل½ا نم ،اهتسارد قباسلا ماعلا ماظنلا نوص يف ةلّخدتملا تاهجلا فلتخم سكع ىلع
 ماظنلا ظفح نأشب ةدراولا يلاولا تاطلس ّنإف ،يدلبلا سرحلاو ةيدلبلا ةطرشلا ،ةيدلبلل ماعلا نيمألا ،هسيئرو

 
 .ممتملاو لدعملا ،23-91 مقر نوناقلا نم 3 ةداملا -1
 .03-11 مقر رمألا نم ىلوألا ةداملا -2
 شيجلا ةمهاسمب قلعتملا 23-91 مقر نوناقلا قيبطت نمضتي ،1991 ربمسيد 21 يف خرؤم ،488-91 مقر يسºر موسرملا نم 4 ةداملا -3
 .2548.ص ،1991 ربمسيد 22 ،66 ددع ر.ج ،ةيئانثتسالا تالاحلا جراخ يمومعلا نمألا ةيامح ماهم يف يبعشلا ينطولا
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 102 ةداملا -4
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 115 ةداملا -5
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 118 ةداملا -6
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 116 ةداملا -7
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 125و 124 ن²داملا - 8
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 اهلمجم جردنيو ،تامدخ ميدقتو حنملا طاشن ال ،دييقتلاو عنملا طاشن اهيلع بلغي ،1رشابم لكشب يمومعلا
 .يرادإلا طبضلا ةسرامم راطإ يف

 يناثلا عرفلا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف بدتنملا يلاولا ماهم

 ظفح ىلع ،ةيالولا يلاو ةطلس تحت بدتنملا يلاولا رهسي" :ماعلا ماظنلاو بدتنملا يلاولا صوصخب درو
 نمأ ،ماعلا ماظنلا ظفحل Ñرورض هاري ريبدت يأ يلاولا ىلع حارتقالا" :كلذكو ،2"نيمومعلا نمألاو ماعلا ماظنلا
 .3"هتعباتمو هذيفنت ىلع رهسلاو ،تاكلتمملاو صاخشألا

 تدهش يتلا تÑالولل ةبسنل� ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لعاوف ىدحإ ّدعي هّنأ يأ
  .4ةيرادإ تاعطاقم ثادحتسا

 بدتنملا يلاولا سرامي نأ يهيدبلا نم هيلعو ،ةّينعملا ةيالولا نع ةّلقتسم ريغ ةيرادإلا تاعطاقملا هذه
 .5يرادإلا زيكرتلا مدع دّسجي كلذب وهو ،يلاولا ةطلس تحت هماهم

 يلاولا ّنإف ،تÑالولا ضعب ىوتسم ىلع ةثدحتسملا ةيرادإلا تاعطاقمل� ةصاخلا تاميظنتلا ءوض ىلع
 دراوملاو ةئيبلا ،)الوأ( نارمعلاو نكسلا :ةدّدحم تالاجم ةّدع لالخ نم ماعلا ماظنلا نوصل لّخدتي بدتنملا

 
 اذه يف هلّخدتو ،يئالولا يبعشلا سل]ا تالوادم ذيفنت هيّلوت لالخ نم ،رشابم ريغ لكشب ماعلا ماظنلا ظفح يف كلذك مهاسي يلاولا ّنإ  -1
 .ّيلامو يرادإ عباط اذ نوكي راطإلا
 ةلودلا ريس نسحل نامض :يرئازجلا ينوناقلا ماظنلا يف ةيالولل الثمم هتفصب يلاولا تايحالص" ،حارد نب ميهاربإ يلع ،يملاس مالسلا دبع
 .622.ص ،2018 ربمتبس ،رئازجلا -ةفلجلا ،11 ددعلا ،ةيعامتجالاو ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"؟ةيزكرماللا أدبم ىلع قييضت مأ
 .337-18 مقر يسºرلا موسرملا نم 4 ةداملاو ،140-15 مقر يسºرلا موسرملا نم 6 ةداملا -2
 .140-15 مقر يسºرلا موسرملا نم 6 ةداملا -3
 بونجلا ت�الوب هت�ادب يف رمألا قّلعتو ،ةيلحملا ةيمنتلا يف ةلادعلا نامض بلطمل ةيبلت ءاج ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحتسا ّنأ نم مغّرلا ىلع -4
 .ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيرادإلا ةعطاقملا ةمهاسمب عنمي مل اذه ّنأ ّالإ ،طقف
 ددعلا ،09 دل]ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"يرئازجلا يرادإلا ميظنتلا يف ةثدحتسملا ةيرادإلا تاعطاقملا ةناكم" ،ةنزخوب ةدجام

 .770.ص ،2018 ربمسيد ،رئازجلا – يداولا ،03
 ،09 دل]ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"رئازجلا يف ةيرادإلا ةعطاقملا ىوتسم ىلع بدتنملا يلاولل ينوناقلا ماظنلا" ،ريصق لامآ -5

 .701.ص ،2018 ربمسيد ،رئازجلا -يداولا ،03 ددعلا
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 لالخ نم هنايب ىلع لمعن ام وهو ،)اعبار( لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ،)اثلÆ( ةيمومعلا ةحصلا ،)اينÆ( ةيئاملا
  .يتì ام

 نارمعلاو نكسلا لاجم يف بدتنملا يلاولا ماهم :الوأ
 :يلي امب ،ماعلا ماظنلا ظفح دصق نارمعلاو نكسلا راطإ يف بدتنملا يلاولا فّلكي

 .ريمعتلاو ةئيهتلاو ءانبل� ةقلعتملا ةباقرلا تاءارجإو ةيميظنتلا طورشلا مارتحا ىلع رهسلا -1
 .1يضارألا لغش تاططخمو ريمعتلاو ةئيهتلل ةيهيجوتلا تاططخملا ىلع ةقفاوملا -2

 .يمومعلا نمألا نوص نمض جردني ام وهو

Zةيئاملا دراوملاو ةئيبلا لاجم يف بدتنملا يلاولا ماهم :اين 
 ا� قلعت اميف كلذك فلكيو ،2اهتيامحو ةئيبلا ظفحب ةقلعتملا ريبادتلا ذيفنت ىلع بدتنملا يلاولا رهسي

 :يلي امب ةيئاملا دراومل�و
 .اهيلع ةظفاحملاو ةيئاملا دراوملا ةيامح نامض -1
 .ريهطتلاو ةيعانصلا هايملاو برشلل ةحلاصلا هايمل� ديوزتلا نامض ىلإ فدهي ءارجإ لك ذيفنت ىلع رهسلا -2
 .ةيئاملا دراوملا مادختسا صيخارت رادصإ -3
 .3ةثولملا ةيرضحلا تÑافنلا نم اهتيامحو طيحملا ةفاظنب ةقلعتملا ريبادتلا ذيفنتو قيسنت ىلع رهسلا -4
 .4ةيناثلا ةئفلا نم ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا لالغتسا صيخارت رادصإ -5

 ،طقف ديقلاو عنملا لالخ نم ال ماعلا ماظنلا ظفح يف مهاسي ،يلاولا سكع ىلعو بدتنملا يلاولا ّنإ
 .ةيئاملا دراوملا ناونعب هلّخدت هحّضو ام اذه ،تامدخ ميدقت ىلع رهسلا لالخ نم لب

 
 .337-18 مقر يسºرلا موسرملا نم 5 ةداملا -1
 .140-15 مقر يسºرلا موسرملا نم 7 ةداملا -2
 .337-18 مقر يسºرلا موسرملا نم 5 ةداملا -3
 .303-18 مقر يسºرلا موسرملا نم 3 رركم 7 ةداملا -4
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Zةيمومعلا ةحصلا ظفح يف بدتنملا يلاولا ماهم :اثل 
 :يتì ام ،ماعلا ماظنلا ظفح ضرغبو ،ةيمومعلا ةحصلا ناديم يف بدتنملا يلاولا ّىلوتي

 .2ا� ةقلعتملا تاطاشنلا ةيقرت ىلإ فدهي ءارجإ لكب ةردابملاو ،1ةيمومعلا ةحصل� ةقلعتملا ماهملا قيسنت -1
 .3ةئبوألا رطاخم ةحفاكم لاجم يف لمع لك ذيفنت ىلع رهسلا -2
 نيخدتلا ،نامدإلا ،تاردخملا ،فارحنالا :ةيعامتجالا تافآلا دض بابشلل ةيسيسحتلا لامعأل� مايقلا -3

 .4ايسنج ةلقنتملا ضارمألاو

 دونبلا زربأ ىدحإ لّكشت يتلا ،ةئبوألا رطاخم ةحفاكم يف بدتنملا يلاولا لّخدت وه ظحالي ام زربأ
 لعاوف ةطراخ ىوتسم ىلع بدتنملا يلاولا ةناكم سكعي ام وهو ،ةيمومعلا ةحصلا ةيامحل ةيكيسالكلا
 .ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا

 لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا لاجم يف بدتنملا يلاولا ماهم :اعبار
 ،لكك ماعلا ماظنلا ظفح يف مهاسي كلذبو ،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا لاجم يف بدتنملا يلاولا لّخدتي

 :ىلوتي ثيح
 لكب ةردابملاو تاقرطلا ةكبش ةنايصو ةئيnو ريوطت نامض هنأش نم لمع لك ذيفنت ىلع رهسلا -1

 .تاقرطلا نمأو ةياقولا لاجم يف ريبدت وأ جم�رب
 .5لقنلا لئاسو فلتخمل قسنملا لامعتسالاو ينالقعلا ميظنتلا نامض ىلإ فدهي ءارجإ لك ذاختا -2

 رصنع راطإ يف جردنت لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا لاجم يف ماعلا ماظنلا ظفحل بدتنملا يلاولا ماهم ّنأ يأ
 .يمومعلا نمألا

 
 .140-15 مقر يسºرلا موسرملا نم 7 ةداملا -1
 .303-18 مقر يسºرلا موسرملا نم 4 رركم 7 ةداملا -2
 .337-18 مقر يسºرلا موسرملا نم 5 ةداملا -3
 .303-18 مقر يسºرلا موسرملا نم 5 رركم 7 ةداملا -4
 .337-18 مقر يسºرلا موسرملا نم 5 ةداملا -5
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 ةخسار تناك دونب ىلإ هدي دادتماو ،ةهج نم ماعلا ماظنلا ظفحل بدتنملا يلاولا لّخدت نيدايم دّدعت ّنإ
 ماظنلا ظفح ةيلمع يف هيلع ةينوناقلا ةموظنملا ليوعت ىلع ّلدي ،ةيديلقتلا تاهجلاو تاطلسلا يف ةروصحمو
 .يلاولا ةطلس تحت ناك نإو كلذ يف هكارشإ لالخ نم يمومعلا

 يناثلا بلطملا
 هلّخدت تايلآو ماعلا ماظنلا ظفح يف يئالولا يبعشلا سلZا تايحالص

 ماعلا ماظنل� قلعتي ام اهنم ،ةدّدعتم تالاجم يف لوادتيو هتايحالص يئالولا يبعشلا سل½ا سرامي
 .قيثوو رشابم لكشب

 يزكرماللا دعبلا دّسجي يذلا( يئالولا يبعشلا سل½ا صوصخب "تايحالص" حلطصم اöصن در دقو
 يئالولا يبعشلا سل½ا ىقبي نكل ،)يلاولا يأ( ةقباسلا ةئيهلا نأشب دراولا "تاطلس" حلطصم ال )ةيالولل
 هنّيبت ام وهو ،ماعلا ماظنلا ظفح ةيلمع يف ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا اهيلع دمتعت يتلا عرذألا ىدحإ

 .)يناثلا عرفلا( ىرخأ ةهج نم تايحالصلا هذه ةسرامم تايلآو ،)لوألا عرفلا( ةهج نم كلذ يف هتايحالص

 لوألا عرفلا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف يئالولا يبعشلا سلZا تايحالص

 نم كلذكو ،)الوأ( ةيمومعلا ةحصلا لالخ نم ماعلا ماظنلا ظفح يف يئالولا يبعشلا سل½ا لّخدتي
 .)اثلÆ( لقنلاو )اينÆ( ميلقإلا ةئيn ،ريمعتلا ،نكسلا لالخ

 ةيمومعلا ةحصلا ظفح يف يئالولا يبعشلا سل0ا تايحالص :الوأ
 :ةيلاتلا دونبلا هزربت ام وهو ،ةيمومعلا ةحصلا ظفح يف يئالولا يبعشلا سل½ا مهاسي

  .1ةيتابنلاو ةيناويحلا ةحصلا لاجم يف ،ةئبوألا ةحفاكمو ةياقولا لامعأ لك ريوطت يف ةمهاسملا -1
 لامعتسا ةداعإو ريهطتلاو برشلل ةحلاصلا هايمل� ديوزتلا عيراشم يف ةيالولا تÑدلبل ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا -2

  .ةينعملا تÑدلبلل يميلقإلا راطإلا زواجتت يتلا هايملا

 
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 86 ةداملا -1
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  .1ريغصلاو طسوتملا يرلا ةيمنت ىلع لمعلا -3
 .تÑدلبلا تايناكمإ زواجتت يتلا ةحصلا تازيهجت زاجنإ -4
 .ةيحصلا ةياقولا ريبادت قيبطت ىلع رهسلا -5
 روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا يف ةحصلا ظفحو ةبقارمل لكايه ءاشنإ عيجشت اãأش نم يتلا ريبادتلا ذاختا -6

 .2ةيكالهتسالا داوملا يفو
  .3اهتحفاكمو ةئبوألا نم ةياقول� ةقلعتملا لامعألا لك ذيفنت يف تÑدلبلا بناج ىلإ ةمهاسملا -7
 .4ةئيبلا ةيامح -8
  .5اهحالصإو ةبرتلا ةيامح ،ريجشتلا صخي اميف ،ةيباغلا كالمألا ةيامحو ةيمنت لامعأ لك ريوطت يف ةمهاسملا -9

 ترثانت ،ماعلا ماظنلا ظفح نم ءزجك ةيمومعلا ةحصلا ةيامح يف يئالولا يبعشلا سل½ا تايحالص ّنإ
 ةفاضإ ،"يفاقثلاو يعامتجالا طاشنلا"و "يرلاو ةحالفلا" :ةيلاتلا نيدايملا نيب يلاحلا ةيالولا نوناق ىوتسم ىلع
 ."ةماعلا ماكحألا" يف درو ام ىلإ

 ،ةيمومعلا ةحصلا ةيامحل ةدوهعملا طاقنلا ّلج تطغ اãّأ ،تايحالصلا هذه هاجت هتظحالم نكمي ام
 .ةئيبلا ةيامحو ةيكالهتسالا داوملا ،برشلل ةحلاصلا هايملا ،ريهطتلا ،ةئبوألا ةحفاكم ،ةياقولا :نم

 تÑدلبلا ةدعاسمل بلاغلا يف نوكي ددصلا اذه يف يئالولا يبعشلا سل½ا لّخدت ّنأ كلذك ظحالي
 تاعامجلا( تÑدلبلا رود لمتكي نأ نكمي ال تالاحلا هذه يفف ،سل½ا رود ةيمهأ سكعي ام ،ايلامو اينقت
 لّخدتلا كلذ نم رثكألاو ،هتدعاسمو هتمهاسمب يئالولا يبعشلا سل½ا نم لّخدت نود )ةيدعاقلا ةيميلقإلا
 .اهزجع لاح يف اãاكم

 
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 87 ةداملا -1
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 94 ةداملا -2
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 95 ةداملا -3
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 77 ةداملا -4
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 85 ةداملا -5
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Zو ريمعتلا ،نكسلا لاجم يف يئالولا يبعشلا سل0ا تايحالص :اينwميلقإلا ةئي  
 ام يئالولا يبعشلا سل½ا ّىلوتي ،ميلقإلا ةئيnو ريمعتلاو نكسلا ناونعبو ،ماعلا ماظنلا ظفح راطإ يف

 :يلي
 ،يلاولا لبق نم ةلصلا تاذ تامولعم يّقلتو هقيبطت ةبقارم ،ةيالولا ميلقإ ةئيn ططخم دادعإ يف ةكراشملا -1

  .1ططخملا اذه ىلع ريثأتلا هنأش نم ام لك ىلع ةقداصملا لبق لوادتلاو
  .2هتبراحمو يحصلا ريغو شهلا نكسلا ىلع ءاضقلا جم�رب يف ةمهاسملا -2

 فدهتسي يحصلا ريغو شهلا نكسلا ىلع ءاضقلاف ،يمومعلا ماظنلا رصانع لخادت زربي ام وهو
 .نيحلا تاذ يف ةيمومعلا ةحصلاو يمومعلا نمألا ةيامح

Zلقنلا لاجم يف يئالولا يبعشلا سل0ا تايحالص :اثل 
 ،يمومعلا ماظنلا ظفح ةيلمع يف مهاسي وهف كلذبو ،لقنلا لاجم يف يئالولا يبعشلا سل½ا لّخدتي

 درو دقو ،3اهيلع ظافحلاو اهتنايص ،ةيئالولا كلاسملاو قرطلا ةئيn لاغش¦ ةطبترملا لامعأل� ةردابملا لالخ نم
 ."ةيداصتقالا ةيدعاقلا لكايهلا" ناونعب لكك سل½ا تايحالص راطإ يف كلذ

 لوقلا نكمي ،يمومعلا ماظنلل ةلّكشملا رصانعلا ىلع اسايق اذكو ،اãايب قباسلا تالا½ا ةلمج ءوض ىلع
 ةجردبو ،ةيمومعلا ةحصلا رصنع لالخ نم ،يمومعلا ماظنلا ظفح يف هرود زربي يئالولا يبعشلا سل½ا ّن¦
 .ةيمومعلا ةنيكسلا هاجت لخدتلا بايغ عم ،يمومعلا نمألا لقأ

 
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 78 ةداملا -1
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 101 ةداملا -2
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 88 ةداملا -3
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 يناثلا عرفلا
 ماعلا ماظنلا ظفحل يئالولا يبعشلا سلZا لّخدت تايلآ

 ،)الوأ( ةمئادلا ناجللا نم لك يف يمومعلا ماظنلا ظفحل يئالولا يبعشلا سل½ا لّخدت تايلآ لثمتت
  .)اينÆ( ةيئالولا ةيمومعلا حلاصملاو

 ةمئادلا ناجللا :الوأ
 سل½ا رئازجلا يف كلذ نمو ،امومع يلحملا يبعشلا سل½ا ريس زئاكر ىدحإ ةمئادلا ناجللا لّكشت

 رمتستو ةيلحملا سلاجملل ةيباختنالا ةدهعلا ءدب عم أشنت يتلا ناجللا كلت يه" :اهفيرعت يف درو دقو ،يئالولا
 .1"هئاهتن� يهتنتو هلمع يف ارمتسم سل½ا مادام

 ةيطارقميدو ةيزكرمال ميعدت اãأش نمو ،ةيلحملا نوؤشلا رييست ىوتسم ىلع ةيمهأ ةمئادلا ناجللا لتحتو
 :ثيح ،ةيميلقإلا تائيهلا

 .اهل ةمزاللا ةيانعلا نم اهبيصن ذخî ةضورعملا عيضاوملا ّنأ ينعي ام ،دّدحم لاجم يف صصختلا ةصرف رّفوت -
 عوضوملا داعبأ فلتخمب ةطاحإل� حمسي يذلا رمألا ،درلاو ذخألاو ،ةشقانملا ،راوحلل ءاضف لّكشت -

 .حورطملا
 ريبدتلا ذاختا يف دعاسي ام ،قئاقحلا بيرقتو عضولا ميدقت يف مهاست ناجللا اهيلإ يهتنت يتلا ريراقتلا -

 .2ناجللا فرط نم ةمدقملا قئاقحلا كلت ءوض ىلع ،سل½ا فرط نم بسانملا

 نم يتلاو ،هب ةصاخلا ةمئادلا ناجللا ةمئاق ةيالولا عيرشت دّدح دقف ،يئالولا يبعشلا سلجملل ةبسنل�
 يرلا ،ميلقإلا ةئيn ،ةحصلا :تالاجم صوصخلا هجو ىلع تلمش ،ماعلا ماظنلا ظفحب ةرشابم لصّتي ام اهنيب
 :ةيلاتلا تايمستلا تلمح دقو ،ةحالفلاو
 .ةئيبلا ةيامحو ةفاظنلاو ةحصلا -
- nنكسلاو ميلقإلا ةئي. 

 
 .ص ،2014 ناوج ،رئازجلا – ةريوبلا ،16 ددعلا ،9 دل]ا ،فراعم ةلجم ،"ةيميلقإلا ةيزكرماللا ةيطارقميدو ،ناجللا" ،يفاولا يماس -1

214. 
 .213 ،212 .ص.ص ،هتاذ لاقملا ،يفاولا يماس -2



 هطباوضو رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يناثلا بابلا

 183 

  .1ةحايسلاو يرحبلا ديصلاو ت�اغلاو ةيحالفلاو يرلا -

 ارهظم ّدعي ،يمومعلا ماظنلا ظفح دونب نمض جردنت عيضاومب صتخت ةمئاد ناجل ليكشت ىلع صنلا ّنإ
 .ماعلا ماظنلا نوص يف ةمهاسملل هلخدت ةيمهأو يئالولا يبعشلا سل½ا ةناكم دكؤي Ñّوق

Zةيئالولا ةيمومعلا حلاصملا :اين 
 ةيمومع قفارم يأ ،هلبق نم تالوادم بجومب "ةيئالو ةيمومع حلاصم" ءاشنإ يئالولا يبعشلا سلجملل

 :ةيالولا نوناقل ةيسنرفلا ةغلل� ةخسنلا يف ظفللا اذ� ةحارص تدرو يتلا ،ةيئالو

« Sous réserve des dispositions légales applicables en la matière et en vue 
de satisfaire les besoins collectifs de ses citoyens, la wilaya peut créer, par 
délibération de l’Assemblée populaire de wilaya, des services publics de 
wilaya »2. 

 ةيمومع قفارم لالخ نم نوكي ،هالعأ صنلا بسح يئالولا يبعشلا سل½ا لّخدت ّنأ اّيلج ظحالي
 .نينطاوملل ةيمومعلا تايجاحلا ّدس ىلإ فدn ةيئالو

 يف تامدخ ميدقت لفكت ةيمومع حلاصم ءاشنإ يئالولا يبعشلا سلجملل نكمي يتلا تالا½ا ةلمج نم
 :رشابم لكشب يمومعلا ماظنلا ظفحب ةلصتملا نيدايملا ضعب ،اهراطإ

 .ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا -
 .يمومعلا لقنلا -
 .3ةدوجلا ةبقارمو ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا -

 ةبسانمبو ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةمهاسملل لّخدتلا ،هتايحالص نيب نم يئالولا يبعشلا سل½ا ّنأ يأ
 عبشت تامدخ ميدقت لفكت ،دصقلا تاذل ةيئالو ةيمومع حلاصم ءاشنإ هنكمي امك ،ةمئاد ناجل لّكشي كلذ
 لالخ اينقتو Ñدام تÑدلبلا سل½ا دعاسي ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ا� فدهتسملا روهمجلا تاجاح
 .هنع تزجع ام اãاكم زجني دق امك ،ماعلا ماظنلا ظفح دونب ضعب يف اهرودل اهئادأ

 .هب ةينعملا تÑدلبلا رود ىلع رشابم لكشب سكعني رودو ،وه هب صاخ رود سلجملل ّنأ ينعي ام
 

 .07-12 ةيالولا نوناق نم 33 ةداملا -1
2- Art 141 de la loi de la wilaya n° 12-07. 

 .07-12 ةيالولا نوناق نم 141 ةداملا -3
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 يف ةيميلقإلا تاعامجلل ةبسنل� ماعلا ماظنلا ظفحل يئالولا يبعشلا سل½ا لّخدت ةناكمب مجرتي ام وهو
 .رئازجلا

 نم غارفلا هبو ،ماعلا ماظنلا ظفح يف يئالولا يبعشلا سل½ا لّخدت نم غارفل� لوقلا نكمي ،كلذب
 .كلذ يف لكك ةيالولا لّخدت

 لوانت دعبو ،ماعلا ماظنلا ظفحل ةيالولاو ةيدلبلا نم لك لّخدت تالاجم لمح يذلا لصفلا اذه ماتخ يف
 تايحالصلا كلت يهو ،امهنيب ةكرتشملا تايحالصلا ضعب داريإ متي ،هدح ىلع ةيميلقإ ةعامج لك تالّخدت
 ،"ةيميلقإلا تاعامجلا" ناونعب تدرو يتلا وأ ،ةيدلبلا نم ىرخأو ةيالولا نم ةئيه نيب نيحلا تاذ يف تعمج يتلا
 يأ ،ةنيدملا لاجمو ةحصلا ناديم رارغ ىلع ،ةنّيعم تالاجمب ةصاخلا ةينوناقلا صوصنلا ضعب ىوتسم ىلع
 ماظنلا ظفحل ةّهجوملا ةيميظنتلا صوصنلا كلت جراخ كلذكو ،ةيميلقإلا تاعامجل� قلعتملا سيئرلا صنلا جراخ
 .ماعلا

 :يلي اميف ةكرتشملا تايحالصلا هذه لّثمتت
 عامتجالا ناكم رييغت يمومع عامتجا يمّظنم نم ب.ش.م سيئرو يلاولا نم لك بلط ةيناكمإ -1

 .1ةيمومعلا ةنيكسلاو نمألا ظفحو ةفاظنلل ت�امضلا نم مزلي ام ىلع رّفوتي رخآ حارتقاو
 .2نيمظنملا نم بلطب عامتجالا روضحل مهبناج نم فظوم نييعت ب.ش.م سيئرو يلاولا ةيناكمإ -2
 يف مكحتلا دصق ،ةيميلقإلا تاعامجلا فرط نم ةيرضحلا ةقطنملا يف رورملا ةكرح ططخم ذيفنتو دادعا -3

 .3ةيبلسلا اnاريثî صيلقتو تارايسلا ةكرح
 بسحو اهتيمهأ بسح ةفنصملا تآشنملا ضعبل ب.ش.م سيئر وأ يلاولا لبق نم ةصخر حنم -4

 .4ةئيبلا هاجت اهلالغتسا نع رجنت يتلا راضملاو راطخألا

 
 .28-89 مقر نوناقلا نم 06 ةداملا -1
 .28-89 مقر نوناقلا نم 11 ةداملا -2
 .14-01 مقر نوناقلا نم 13 ةداملا -3
  .10-03 مقر نوناق نم 19 ةداملا -4
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 ةلودلا ا� ردابت يتلا ،"ةنيدملا ةسايس" تاودأو راطإ ،فادهأ ديدحت يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةكراشم -5
 يناكس مجح وذ يرضح عمجت لك" :يلي امب يرئازجلا عيرشتلا صن يف "ةنيدملا" فّرعتو ،1اهريدتو
  .2"ةيفاقثو ةيعامتجا ،ةيداصتقا ،ةيرادإ فئاظو ىلع رفوتي
 فدn ساسأل� يهف ،ةلودلا فرط نم ةيالولاو ةيدلبلا نم لك اهيف راشتست يتلا "ةنيدملا ةسايس" اّمأ
 :يلي ام قيقحت ىلإ يمومعلا ماظنل� قّلعت اميف

 .ةيحصلا ريغو ةشهلا تانكسلا ىلع ءاضقلا -أ
 .اهلوحو ةنيدملا رواحم لخاد رورملا ةكرح ،لقنتلاو لقنلا تاططخم يف مكحتلا -ب
 .ةفلتخملا تاكبشلاو قرطلا ميعدت -ت
 .ةحصلا صخي اميف اهميمعتو ةيمومعلا ةمدخلا ريفوت نامض -ث
 .ةئيبلا ةيامح -ج
 .ناكسلا ةيامحو ىربكلا راطخألا نم ةياقولا -ح
 .ةلاطبلاو رقفلا ،تافارحنالا ،ءاصقإلا ،ةيعامتجالا تافآلا ةحفاكم -خ
 .3امهتيقرتو ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا ىلع ةظفاحملا -د

 ضارمألا ةحفاكمل مئاد لكشب ةيرورضلا لئاسولاو ريبادتلل ب.ش.م سيئرو يلاولا نم لك ذيفنت -6
  .4ةيئ�ولا ةيعضولا بابسأ ىلع ءاضقلاو ةئبوألا روهظ يدافت ،ةنطوتملا

 ينهملا نيوكتلا ،ةيبرتلا ،ةحصلا ةرازو نم لكل ةعباتلا تاسسؤملا بناج ىلإ ةيلحملا تاعامجلا نمضت -7
 طاسوألا يف ةحصلا ةيامحل� قّلعت اميف ،ةعباتمو فشك لكايه عضول ةمزاللا لئاسولا ،يلاعلا ميلعتلاو
 .5ينهملا نيوكتلاو ةيعماجلا ،ةيوبرتلا

 
 ،2006 سرام 12 ،15 ددع ر.ج ،ةنيدملل يهيجوتلا نوناقلا نمضتي ،2006 رياربف 20 يف خرؤم ،06-06 مقر نوناق نم 13 ةداملا -1

 .16.ص
 .06-06 مقر نوناقلا نم 03 ةداملا -2
 .06-06 مقر نوناقلا نم 10و 06 ن²داملا -3
 .11-18 مقر نوناق نم 35 ةداملا -4
 .11-18 مقر نوناق نم 96 ةداملا -5
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 تاطاشن ةحصلا حلاصم عم قيسنتل�و ةينعملا تارازولا حلاصم عم نواعتل� ةيلحملا تاعامجلا لفكت -8
 .1ةيئاذغلا داوملاو يوجلا ءاوهلا ،هايملا ةيعونو سيياقم مارتحا ةبقارمو دصر

 .2ةلودلا بناج ىلإ ةيتوصلا رارضألا ئواسم نم ةياقولا دعاوق مارتحا ىلع لمعلا -9
 يلاعلا ميلعتلا ،ةيبرتلا تاسسؤم ،ةلودلا :نم لك بناج ىلإ ،"ةحصلا لجأ نم ةيبرتلا" يف ةمهاسملا -10

 :يلي ام يمومعلا ماظنل� ةقّلعتملا ،ةيبرتلا هذه فادهأ نيب نمو ،3ينهملا نيوكتلاو
 .ةيعامجلاو ةيدرفلا ةحصلا ظفح -أ

 .ةئيبلا ةيامح -ب
 .ةيعيبطلا راطخألا نم ةياقولا -ت
 .ةنزاوتملاو ةيحصلا ةيذغتلا -ث
 .نانسألاو مفلا ةحص ةيقرت -ج
 .ثداوحلاو ضارمألا نم ةياقولا -ح
 .ةيلقعلا ةحصلا لاجم يف ةياقولا -خ
 .بابشلا ىدل ةيسنجلا ةيبرتلا اميس ال ،ةيباجنإلا ةحصلا لاجم يف ةياقولا -د
 .ةحصل� ةراضلا تاسرامملا ةحفاكم -ذ
 .تاضÑرلاو ةيضÑرلاو ةيندبلا ةيبرتلا ةسرامم ةيقرت -ر
 .4كلذ لكل ةيرورضلا فراعملا باستكا نم مهنيكمت لالخ نم ،نينطاوملل ةحارلا ريفوت -ز

 ةحصلا ظفح ،ةياقولا ،رامثتسالا :جمارب راطإ يف ةحصلا ليومت يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةكراشم -11
  .5ةحصلا لجأ نم ةيبرتلاو

 
 .11-18 مقر نوناق نم 107 ةداملا -1
 .11-18 مقر نوناق نم 113 ةداملا -2
 .11-18 مقر نوناق نم 120 ةداملا -3
 .11-18 مقر نوناق نم 120 ةداملا -4
 .11-18 مقر نوناق نم 331 ةدملا -5
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 ،1ةنيدملل ينطولا دصرمل� صاخلا "هيجوتلا سلجم" تالوادمل ةيميلقإلا تاعامجلا نع نيلثمم روضح -12
  .2ةصاخ ريبادت ةساردب قّلعت اميف

 نع هيف اهيأر كلذك يدبت يتلاو ،ةيميلقإلا تاعامجلا فرط نم "ةديدجلا ةنيدملا ةئيn ططخم" ةسارد -13
 ماظنل� هديدحت ىلع لمعي ام لج لصتي ،"ةديدجلا ةنيدملا ةئيn ططخم" ّنأ امك ،3ةلوادملا قيرط
 :ه�دأ ّنيبم وه امك ،ماعلا

 .ةديدجلا ةنيدملا ةيامح طيحمو ةئيهتلاو ريمعتلا طيحم دودح -أ
 .ةماعلا ةفاثكلاو ءانبلا طورشو ةنيدملل ماعلا ططخملا -ب
 .ىربكلا راطخألا نم ةياقولا ريبادتو تاقفترملاو ليقارعلا -ت
 .ةينعملا ةديدجلا ةنيدملا جم�ربب لصّتملا يضارألل ماعلا صيصختلا -ث
 .ءايحألا ريمعت ماظن -ج
 .تاطاشنلاو تامدخلاو نكسلا جماربو ةيساسألا تآشنملاو ىربكلا تازيهجتلا عقومت -ح
 ةيكلسلا تالاصتالاو ةقاطلاو ريهطتلاو بورشلا ءاملا بلجو ةيوناثلاو ةيلوألا تاكبشلا ططخم -خ

 .ةيكلساللاو
 .ةماعلا ةعفنملا تاذ لاغشألا -د
 .لقنلا ماظن -ذ
 .تÑافنلا رييست ماظن -ر
 .يراقعلا لمعلا جم�رب -ز

 .عاطق لك بسح ةيمومعلا لاغشألاو ةيعامجلا تازيهجتلا جم�رب -س

 
 فلكملا ريزولا ةياصو تحت لمعت ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشل· عتمتت يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم وه ةنيدملل ينطولا دصرملا -1
 ةيمنتلا راطإ يف ةنيدملا رود نيمثو نطاوملل يشيعملا راطإلا نيسحت يف ةيلحملا تادحولاو ةلودلا نم لك ةدعاسم هفادهأ سأر ىلع ،ةنيدمل·
 تائيه نولثمي نيصتخم نييملع نيينقت صاخشأو ،ءارزو ةدع نع نيلثمم نم نّوكتي .ندملا رييستل ةديدج طامنأ ريوطت لالخ نم ؛ةمادتسملا

 دصرملا ةليكشت نمضتي ،2007 رياني 08 يف خرؤم ،05-07 مقر يذيفنت موسرم نم 17و 9 ،5 ،3 ،2 :داوملا رظنأ .ةفلتخم ةيصصخت
 رياربف 26 يف خرؤم ،94-17 مقر يذيفنتلا موسرمل· ممتملا .5.ص ،2007 رياني 10 ،3 ددع ر.ج ،هريسو هميظنتو ةنيدملل ينطولا

 .3.ص ،2017 سرام 01 ،14 ددع ر.ج ،2017
 .05-07 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 10 ةداملا -2
 .05-07 مقر يذيفنت موسرملا نم 4 ةداملا -3
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  .1ةيامحلا طيحم ىلع ةقبطملا تافصاوملا -ش
 ىلوتت يتلا ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ةليكشت يف ،و.ش.م ءاسؤرو ب.ش.م ءاسؤر ،ةالولا نم لك لخدي -14

  .2هيف يأرلا ءادبإو ةديدجلا ةنيدملا ةئيn ططخم عورشم ةسارد ةمهم
 :مضت يتلا ،ةيالولا ميلقإ ةئيn ططخم دادعï ةفلكملا ةنجللا ىوتسم ىلع ظوحلملا يميلقإلا روضحلا -15

 .يئالولا يبعشلا سل½ا سيئر -أ
 .ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملا يريدم -ب
 .ةيدلبلا ةيبعشلا سلا½ا ءاسؤر -ت
 .ةيفرحلاو ةينهملا فرغلا ءاسؤر -ث
 .3ةينهملا تامظنملا ءاسؤر -ج

 يف ،6ةيبنجأ ةيميلقإ تاعامج عم ةيالولاو ةيدلبلا فرط نم 5يزكرمال نواعت 4ةيقافتإ ماربإ ةيناكمإ -16
 :رشابم لكشب ماعلا ماظنلا ظفحب لصّتي ام اهنم ،اًرصح ةدّدحم نيدايم

 .ةيرضحلا ةسدنهلاو ةئيهتلا -أ
 .تالصاوملاو لقنلا -ب
 .ةئيبلا ةيامح -ت
 .ةدّدجتملا تاقاطلا -ث
 .يرلاو ةيئاملا دراوملا -ج

 
 .05-07 مقر يذيفنت موسرملا نم 3 ةداملا -1
 .05-07 مقر يذيفنت موسرملا نم 8و 7 ،6 داوملا -2
 .83-16 مقر يذيفنت موسرملا نم 08 ةدملا -3
 وأ ةيبنجأ ةيميلقإ ةعامجو ،ةهج نم رثكأ وأ ةيرئازج ةيميلقإ ةعامج نيب ةعّقوم ةقيثو لك" :يلي امب يزكرماللا نواعتلا ةيقافتا ميظنتلا فّرع -4
 ،عّقوم فرط لكل ةمزلملا تابجاولاو قوقحلا ددحتو ةين نالعإ وأ تاحيرصت نمضتتو يزكرمال نواعت ةقالع اهبجومب موقت ،ىرخأ ةهج نم رثكأ
 ."اهذيفنتل ةيلاملاو ةينقتلا تايفيكلاو نواعتلا تالاجم اذكو
 تاعامجلا نيب يزكرماللا نواعتلا تاقالع ةماقإ تايفيك ددحي ،2017 ربمفون 15 يف خرؤم ،329-17 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا
 .4.ص ،2017 ربمفون 28 ،68 ددع ر.ج ،ةيبنجألاو ةيرئازجلا ةيميلقإلا
 ةعامج نيب ،ةيقافتا بجومب ةمئاق ةكارش ةقالع لك" :يلي امك يزكرماللا نواعتلا 329-17 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا تفّرع -5
 لكش يف نوكت نأ نكمي .ةكرتشملا امªايحالص راطإ يف ةلدابتم ةحلصم قيقحت فد� ،رثكأ وا ةيبنجأ ةيميلقإ ةعامجو رثكأ وأ ةيرئازج ةيميلقإ
 ."ةكارشلا لاكشأ نم اهريغ وأ ةيض�ر وأ ةيملع وأ ةيفاقث تالدابت وأ ةيمنتلا عيراشم وأ جمارب وأ ةمأوت وأ ةقادص تاقالع
 .329-17 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -6
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  .1ةحصلاو ةفاظنلا -ح

 اهفادهأ لالخ نم ماعلا ماظنلا ظفح عم ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدتل يزكرماللا نواعتلا تايقافتإ يقتلت
 :لالخ نم كلذ حضّتي ،اهنيدايم نع ةدÑز

 .نينطاوملل يشيعملا راطإلا نيسحت -أ
  .2ةيولوألا تاذ اهبلاطمو ةنكاسلا تاجاح ةيبلت يف ةمهاسملا -ب

 ةموظنملا ّنأ لوقلا نكمي ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا نيب ةيكرتشملا تايحالصلا ءوض ىلع
 ىلإ ةياهنلا يف يضفت يتلا ،تالا½ا نم ديدعلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىلع لّوعت رئازجلا يف ةينوناقلا

 تاعامتجإلا ،رورملا ةكرح ،ميلقإلا ةئيn ،ةديدجلا ةنيدملا ،ةحصلا ناديم :رارغ ىلع ،يمومعلا ماظنلا نوص
 نمأ :نم ،هرصانع فلتخم يف ماعلا ماظنلا فدهتست اهلمجم يف يهو ،ةئيبلا ةيامحو ةيمومعلا تارهاظملاو
 .يلامجلا رظنملا ىلإ ةفاضإل� ،ةيمومع ةنيكسو ةيمومع ةحص ،يمومع

 )19-ديفوك( �وروك ةحئاج هنع تفشك رخآ كرتشم مساق دجوي ،"ةكرتشملا تايحالصلا" ىلع ةدÑز
 تدمتعا ثيح ،ماعلا ماظنلا نوص يلاتل�و ةيمومعلا ةحصلا ظفحل امهلّخدت راطإ يف ةيالولاو ةيدلبلا نيب عمج
 تايجولونكت ديدحتلا هجو ىلعو ،3ةثيدحلا تايجولونكتل� فرعي ام ىلع نيتيميلقإلا نيتعامجلا نم لك
 .يعامتجالا لصاوتلا عقاومو  ،4دعب نع يئرملا رضاحتلا ةينقت مادختسا نم ،تالاصتالا

 
 .329-17 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 12 ةداملا -1
 .329-17 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 11 ةداملا -2
 ةعرسلاو ةءافكلا ىلع ةمئاقلا )ةينورتكلإلا ةزهجألا( ينقتلا ىلع قلطي حلطصم"  :يلي امب ةثيدحلا تايجولونكتلا طيحملا ةعوسوم تفّرع -3
 ،ةءافكلا تاجرد ىلعËو تقو عرسË قرطلا فلتخمب هفادهأ ىلإ لوصولا ىلع ارداق حبصيف ،مدختسملا اهيلغ جاتحي يتلا ماهملا ذيفنت يف ةيلاعلا

 ةثيدحلا ايجولونكتلا حلطصم تحت جرديو اذه ،ةمّيقلا ةمولعملا وأ ةمدخلا ىلع لوصحلل قوثوملا ردصملا ىلإ لوصولل ةيلاثم ةقيرط ا�أ امك
 ،ةحلسأ ،بط ،ميلعت ،ةحص نم ،ةايحلا تالاجم فلتخم يف دارفألا ةايح ليهستل اهدوجو مزلتسي يتلا ةينورتكلإلا ةزهجألاو تاينقتلا نم ةعومجم
 ."اهريغو ةحايس ،لقن
 www.almoheet.net، ²ز خير� .15/11/2020 :عقوملا ةر
 نوناق لالخ نم ةحارص يرئازجلا عّرشملا اهيلع ّصن ،Visioconférence ىمست ةيسنرفلا ةغلل· ،"دعب نع ةيئرملا ةثداحملا" كلذك ىمست -4
 .4.ص ،2015 رياربف 10 ،06 ددع ر.ج ،ةلادعلا ةنرصعب قلعتي ،2015 رياربف لّوأ يف خرؤم ،03-15 مقر نوناق :ةلادعلا ةنرصع
 :يلي ام ةينقتلا هذه نأشب ةدراولا تافيرعتلا نيب نم

« La visioconférence peut être définie comme un système visuel et auditif permettant de communiquer 
oralement en temps réel et de façon interactive. La visiophonie, technologie permettant de voir et 
dialoguer avec son interlocuteur, offre différentes possibilités ». 
www.elit-technologies.fr, page consultée le 15/11/2020. 
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 :يلي ام لالخ نم

 ءاوس ،19-ديفوك ء�و راشتناو ةحصلا ةيعضولا رّوطت ةعباتم يف دعب نع يئرملا رضاحتلا لامعتسا -
 نيب وأ ،)اهل ةعباتلا تÑدلبلا ءاسؤر فلتخمب يلاولا تاعامتجا رارغ ىلع( ةيالولاو ةيدلبلا نيب
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مهسأر ىلع ،نيرخآلا نيلعافلاو ةيميلقإلا تاعامجلا
 ،ريهطتلاو ةياقولا ريبادتب ديقتلا ىلع ديدشتلاك ،مهل هتاميلعت هيجوتل ةالول� عمتجي يذلا ،ةينارمعلا
 ةيسيسحتلا تالمحلا فيثكتو ةبراضملا ةبراحم ،ةيرورضلا داوملا فلتخمب نيومتلا نامض ىلع رهسلا
 .1عضولا ةروطخب نينطاوملل

 مالعإلا ،رشنلل )Twitterو Facebook :اهسأر ىلع( 2يعامتجالا لصاوتلا عقاوم لامعتسا -
 نمضتت يتلاك ،ةيئ�ولا ةيعضول� ةقّلعتملا ت�ايبلا رشن :كلذ نم ،نيينعملا ناكسلا عم لصاوتلاو
 ةليصح ةنّمضتملا ىرخألا وأ ،لقن لئاسو قيلعت وأ تّالحم قلغل ةديدج ريبادت ذاّختا نع نالعإلا
 ناكسلا مالعإ ،ةيميلقإلا ةعامجلا ىوتسم ىلع تايفولا ددعو نيباصملا ددع لالخ نم ء�ولا راشتنا
 نع نالعإلا ،ةيالولا وأ ةيدلبلا ميلقإ ربع ةجمربملا ميقعتلا تالمح ءارجإ ناكمو تيقوت ،خيراتب نيينعملا
  .اهريغو ،تامامكلا عيزوت طاقن

 ةيلاكشإ ءوض ىلعو ،يمومعلا ماظنلا ظفح راطإ يف ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص فلتخم ثحب دعب
 يتلا ةزهجألاو ،ماعلا ماظنلا نوص ةيلمع يف ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت هجوأ فشكل ةيمارلا ةساردلا
 قيقحتل ةحاتملا لئاسولا ىلإ ةفاضإل� ،ضرغلا تاذل تادحولا هذه ا� لّخدتت يتلا يأ ،كلذ يف اهيلع دمتعي
 يتآلا لودجلا يف هيلإ لّصوتلا مت ام ةلصوح نكمي  ،هتاذ لّخدتلا طاشنو ةعيبط ديدحتب حمسي ام وهو ،كلذ
  :هنايب

 
 ربمفون 05 يف دعب نع يئرملا رضاحتلا ةينقت ربع مهعم هل عامتجا رخآ يف ةالولل ةيلخادلا ريزو اههّجو يتلا تاميلعتلا زربأ كلت تناك -1

2020.  
 ةر�ز خيرMinistère de l’intérieur-Algérie"، www.facebook.com، ² رئازجلا-ةيلخادلا ةرازو" :ةيلخادلا ةرازول ةيمسرلا ةحفصلا
   .15/11/2020 :عقوملا
 اهيف دجاوتي يتلا ةيلاصتالا ةئيبلا تاروطت عم ىشامتت ،ةيلعافتو ةددجتم ةيركف ةموظنم ءانب يف ةيروحم ةادأ يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربتعت -2
 .2020 ةنس ةيادب يف ¦وروك سوريف راشتنا تايعادت دعب اصوصخ اهريثÙ قمع حضتا دقو ،يعامتجالا قسنلا لخاد درفلا
 مالعإلا ثوحبل ةيرئازجلا ةل]ا ،"رئازجلا يف �وروك سوريف راشتنا رطاخم نم ةيعوتلاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم" ،دوليم دارم ،يقداص ةيزوف
 .145.ص ،2020 ناوج ،رئازجلا-طاوغألا ،1 ددعلا ،3 دل]ا ،ماعلا يأرلاو
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 ىلع ةلّخدتملا تاهجلا
 تاعامجلا ىوتسم

 ةيميلقإلا

 ةيدلبلا
 نيمألا ،يدلبلا يبعشلا سل½ا ،يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر
 .يدلبلا سرحلاو ةيدلبلا ةطرشلا ،ةيدلبلل ماعلا

 .يئالولا يبعشلا سل½او بدتنملا يلاولا ،يلاولا ةيالولا

 لّخدتلا هجوأ

 ديوزت ،ليومت ،راطخإ ،يأر ءادبإ ،ةسارد ،ناجل ةليكشتل مامضنا ،طيطخت
 حنم ،ةباقرو دصر ،ريبادت ذيفنت ىلع رهس ،ةيعوت ،لئاسوب ىرخأ تاهج
 ،تÑرودب مايقلاو ةيامحلا ،ةمهاسمو ةكراشم ،ةرشابم رماوأ رادصإ ،صخر
 .ّدحو عنم ،راعشإ

 لّخدتلا لئاسو
 صاخشألا ريخست ،ءاربخب ةيراشتسا ةناعتسا ،تايقافتا ،تالوادم ،تارارق
 حلاصم ىلع دامتعالا ،ينطولا كردلاو ةطرشلا تاوق ريخست ،تاكلتمملاو
  .ةثيدحلا تايجولونكتلاو ةينقت

 لّخدتلا ةعيبط
 لاح يف هعاجرتسال ّيجالع ّيدعبو ماعلا ماظنلا ةيامحل ّيئاقو ّيلبق
 .هب لالخإلا

 .لجعتسم ريغو لجعتسم لّخدتلا ىوتسم

 .يمومع قفرمو يرادإ طبض لّخدتلا طاشن

 ماعلا ماظنلا رصانع
 اهظفحل لّخدتملا

 .يلامجلا رظنملاو ةيمومعلا ةنيكسلا ،ةيمومعلا ةحصلا ،يمومعلا نمألا

 يبعشلا سل½ا لالخ نم رشابم لكشب لّخدتت ماعلا ماظنلا ظفحلو ةيدلبلا ّنإف ظحالم وه امك
 راطإلا تاذ يف ةيالولا لّخدتت نيح يف ،يدلبلا سرحلاو ةيدلبلا ةطرشلا ،ةيدلبلل ماعلا نيمألا ،هسيئر ،يدلبلا
 .يئالولا يبعشلا سل½او ةيالولا لخاد ةيرادإ تاعطاقم دوجو لاح يف بدتنملا يلاولا ،يلاولا قيرط نع
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 يه يمومعلا ماظنلا ظفحب قّلعت اميف ةيميلقإلا تاعامجلا نوكت ةرمف ،نيابتتو لّخدتلا اذه هجوأ دّدعتت
 راعشï موقت وأ ،ام تاحارتقا ميدقتو اهيأر ءادبï كراشت امك ،ىرخأ تاهج بناج ىلإ كراشملاو مهاسملا
 ذيفنت ىلع رهسلا ىلإ ،طيطختلا نم ،رشابملاو لوألا لوؤسملا يه نوكت ىرخأ تارم يفو ،ىرخأ فارطأ
 ديوزتلاو ليومتلا ىلإ ،ضرغلا تاذل تÑرودب مايقلا ،ةيامحلا ريفوت ،صخر ميدقت ،عنملاو رمألاف ،ةمزاللا ريبادتلا
 ةيعوتل� مايقلا ىلإ ماعلا ماظنلا ظفح ليبس يف ةيالولاو ةيدلبلا دي تدتما لب ،ةينقت مأ تناك ةيلام لئاسول�
 .سيسحتلاو

 نم :اهل ةحاتم لئاسو ةدع ىلع ةيميلقإلا تاعامجلا دمتعت ،هلاكشأ فلتخمب لّخدتلا اذه نيمأتل
 ةناعتسالا ،ءاربخ ىلإ ءوجللا ،ةيبنجأ ةيميلقإ تاعامج عم تايقافتإ ماربإ ،تالوادم ءارجإ ،تارارق رادصإ

 ىلإ ةفاضإل� ،ينطولا كردلاو ةطرشلا ريخست ،تاكلتمملاو صاخشألا ريخست ىلإ ،ةصتخم ةينقت تاهجب
 .ةثيدحلا تايجولونكتلا لالغتسا

 تّطغ ،يرادإلا طبضلا طاشن وأ يمومعلا قفرملا طاشن نمض تجردنا ءاوس ةدّدعتملا لّخدتلا هجوأ
 .يلامجلا رظنملا رصنع ىلإ ةفاضإل� ،ماعلا ماظنلل ةيكيسالكلا ةيثالثلا

 لكل عساولا هانعمب نوناقلا ا� دهع يتلا تايحالصلا ىوتسم ىلع طاشنلا ةعيبطو لخدتلا هجوأ دّدعت
 .كلذ يف اهتناكم مجح سكعي ،ماعلا ماظنلا ظفح فد� ةيالولاو ةيدلبلا نم

 هتعيبط عّونتو ،هلئاسوو هتالاجم دّدعتب ،رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا لّخدت ّنأ ّالإ
 دويقلا هذه ريثî ىدم لوح لؤاستلا حرطي يذلا رمألا ،اnاعارم بجاولا طباوضلا نم ةلمجب دّيقم ،هطاشنو
.يلاوملا لصفلا هثحبب ّصتخي ام وهو ،هتناكمو ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىلع
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 يناثلا لصفلا
 ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت طباوض

  رئازجلا يف ماعلا ماظنلا
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 طاشنب قّلعتت ،طباوضلا نم ةلمجب دّيقم رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ّنإ
 .هتعيبطو اهلّخدت

 طبضلا يطاشن نيب عمجي يذلا ،لّخدتلا كلذ تالاجم ثحب راطإ يف هيلإ لّصوتلا ّمت ام ىلع دامتعال�
 نوكت نأ ّيقطنملا نم ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت طباوض ّنإف ،يمومعلا قفرملاو يرادإلا
 .جئار وه امك بسحف يرادإلا طبضلا راطإ يف ال ،نيطاشنلا نم لك يف ةدراو

 لّخدت اطبر ،ماعلا ماظنلا موهفمل امهسيركت لالخ ،ةيميلقإلا تاعامجلا ينوناق ّنإف ،ىرخأ ةهج نم
 تحتو ،2ةيراسلا تاميظنتلاو نيناوقلا مارتحا لظ يف ،1مÑnرحو نينطاوملا قوقح مارتحا ةرورضب ةيالولاو ةيدلبلا

 .3)يلاولا فارشإ تحت يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر لّخدت رارغ ىلع( ىرخأ تاهج ةطلس

 طاشن ئدابم سيركتو ةيعرشلا مارتح� دّيقم ماعلا ماظنلا ظفحل ةيالولاو ةيدلبلا لّخدت ّنأ ينعي ام وهو
 ثحبملا( ىرخأ ةطلس ةباقرل عوضخلاو تÑرحلاو قوقحلا مارتحا ىلإ ةفاضإل� ،)لوألا ثحبملا( يمومعلا قفرملا
 .)يناثلا

 لوألا ثحبملا
 يف يمومعلا قفرملا طاشن ئدابم سيركتو ةيعرشلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا

 ماعلا ماظنلل اهظفح
 رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت طباوض ىلوأك ةيعرشلا أدبم مارتحا ةسارد متت

 مكحت يتلا ئدابملا سيركتو ةاعارم ةرورض يف لّثمتملا يناثلا طباضلا ةساردل لاقتنالا مث نمو ،)لوألا بلطملا(
 قفرملا طاشن ةسرامم لالخ نم ماعلا ماظنلل امهظفح دنع ةيالولاو ةيدلبلا نم لك فرط نم ،ةيمومعلا قفارملا
 .يتì اميف ّنيبم وه امك ،)يناثلا بلطملا( يمومعلا

 
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 112 ةداملاو10-11 ةيدلبلا نوناق نم 94 ةداملا -1
 07.-12 ةيالولا نوناق نم 113 ةداملاو ةيدلبلا نوناق نم 88 ةداملا -2
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 110 ةداملاو 10-11 ةيدلبلا نوناق نم 88 ةداملا -3
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 لوألا بلطملا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيعرشلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا

 اتبÆو امئاق ىقبي ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدتل ديقو طباضك ةيعرشلا مارتحا ّنإ
 فلتخي يذلا ّريغتملا نكل ،)يناثلا عرفلا( ةيئانثتسالا ىرخألا وأ )لوألا عرفلا( ةيداعلا فورظلا يف ءاوس
 لالخ نم حضّتي ام وهو ،1كلذ قيقحت ليبس يف لّخدتلا ىدمو ةيعرشلا هذه موهفم وه فورظلا فالتخ�
 .يلي ام

 لوألا عرفلا
 ةيداعلا فورظلا لالخ ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيعرشلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا

 ةّقدلا نكل ،يرادإلا نوناقلا هقف يف لامعتسالا ةجئار اãوك ،"ةيداعلا فورظلا" ةرابع مادختسا مت
 يه ًةغل فورظلا ّنأل ،ةيداعلا فورظلا ال les temps ordinaires ةيداعلا تاقوأل� لوقلا يضتقت
 رمأ دّرجم هّنإ" لاقي كلذ يفو ،رارقتسا-ّاللاو ةموميدلا مدع يلاتل�و ،بّلقتلاو ّريغتلا يناعم لمحتو ،2لاوحألا

 سكع ىلع ،ةيئانثتسالا فورظلل ينوناقلا موهفملا عم انتسارد لاجم يف بسانتي ام وهو ،تقؤم هّنأ ىنعمب "ّيفرظ
 ةغلل� حلطصملا هحّضويو هدّكؤي ام وهو ،ةيداعلاو ةيعيبطلا ةلاحلا ديفت يتلا ةيداعلا تاقوألا يأ ،اهلباقي ام
 .circonstances exceptionnelles les لباقم les temps ordinaires3 :ةيسنرفلا

 لالخ ماعلا ماظنلا ظفحل اهلّخدت يف ةيميلقإلا تاعامجلا فرط نم ةيعرشلا مارتحا ةرورض ثحب ّنإ
 لّخدتل هدييقت ةيفيك ثحب ّمث نمو ،)الوأ( هتاذ ةيعرشلا أدبم موهفم دنع فّقوتلا بجوتسي ،ةيداعلا تاقوألا
 .)اينÆ( ةساردلا ّلحم ةيميلقإلا تاعامجلا

 
  .8.ص ،2017 ،ةرهاقلا ،يبرعلا زكرملا ،)ةنراقم ةسارد( ةيئانثتسالا فورظلا يف يرادإلا طبضلا تاطلس ،ةزمح بيجن يلع -1
 ةر�ز خيرwww.baheth.info، ² ،ةينورتكلإ ةخسن ،برعلا ناسل سوماق .ةنكمألاو ةنمزألا فورظ كلذ نمو ،هؤاعو وه ءيشلا فرظ -2
 .21/11/2020 :عقوملا
 :عقوملا ةر�ز خيرwww.almaany.com، ² ،ةينورتكلإ ةخسن ،يناعملا سوماق .لاوحألل اقفو يأ فورظلا بسحب لاقي ،لاحلا :فرظلا

21/11/2020. 
3- Le temps se définit par : « Notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se 
succèdent les événements ». En revanche, la circonstance constitue « un fait particulier qui accompagne 
un événement ; élément secondaire d’une situation ». www.larousse.fr, page consultée le 21/11/2020.  
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 يرئازجلا روتسدلا يف هسيركتو يرادإلا لا0ا يف ةيعرشلا أدبم موهفم :الوأ
 هت�امض ديدحتب حمسي يذلا رمألا ،هب فيرعتلا ّمتي ،يرادإلا لا½ا يف ةيعرشلا أدبم موهفم ةساردل

 .)2( يرئازجلا روتسدلا ىوتسم ىلع موهفملا اذه سيركت ىدم ثحب ىلإ ةفاضإل� ،)1( هقيبطتو

 :هقيبطتو هت�امض ،يرادإلا لا0ا يف ةيعرشلا أدبم فيرعت -1
 ىلع ّلك لصفنم لكشب هقيبطتو هت�امض ،يرادإلا لا½ا راطإ يف ةيعرشلا أدبم فيرعت لوانت نكمي

 .يلي امك ،هدح

 :ةيعرشلا أدبم فيرعت -أ
 يف la légalité ةيعرشل� دصقي" :اهنيب نم ،ةيعرشلا أدبمل تافيرعت ةّدع يرادإلا نوناقلا هقف دروأ

 يأ عساولا موهفملا اذه نوناقل� دصقيو .نوناقلل قباطم وه ام لكل ةفصلا وأ نوناقلا ةدايس ،ماعلا اهانعم
 سرامت ةيمومعلا ةرادإلا تاطاشن عيمج نوكت نأ نذإ ينعي ةيعرشلا أدبمف .le droit ةينوناقلا دعاوقلا عيمج
 أدبملا اذه ماكحأ نع جرخي يرادإ لمع لكو .هتوق يف جردتلا ةاعارم عم ،هردصم ناك Ñأ ،نوناقلا دودح يف
  .1"هيف نعطلل الحم نوكي

 ةرادإلا عوضخو ،نوناقلا ةدايس امه نينثا نيموهفمب ةيعرشلا طبر فيرعتلا اذه ّنإف ظحالم وه امك
 ءاوس نوناقلل ماتلا عوضخلا وه" :ةيعرشلا أدبمل رخآ فيرعت هدّكأ ام وهو ،اهلامعأ ةلمج يف نوناقلل ةيمومعلا
 اذه ةدايسو نوناقلل نيموكحملاو نيمكاحلا عوضخب هنع ربعي ام وهو .ةلودلا بناج نم وأ دارفألا بناج نم
 .2"موكحملا وأ مكاحلا ةدارإ ءاوس ةدارإ لك قوف هدعاوقو هماكحأ ولعو ريخألا

 مهعيمج اهدارفأو اnائي� ةلودلا عوضخ" :يلي امك ةيعرشلا أدبم َفِّرُع ليصفت رثكأ ٍوحن ىلع كلذكو
 ،نوناقلا ماكحأ اnافرصت يف ةرادإلا مرتحت نأ أدبملا اذه تايضتقم نمو ،هدودح نع جرخت الأو نوناقلا ماكحأل
 فورظلا فالتخ� نوهرم أدبملا هيلع موقي يذلا ساسألاو .نالطبلل تضرعتو ةعورشم ريغ اهلامعأ تدع الإو

 
 .134.ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا نوناقلا يف يساسألا ،دابل رص¦ -1
 ددعلا ،3 دل]ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا تاساردلل ثحابلا ذاتسألا ةلجم ،"ت�رحلاو قوقحلا ةيامح يف ةيعرشلا أدبم رود" ،ريتخ دوعسم -2
 .462.ص ،2018 ربمتبس ،رئازجلا-ةليسملا ،3
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 يذلا وه عوضخلا اذه نأ ىلع لودلا قفتت ام ابلاغو لودلا فلتخم يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 .1"ةيسيلوب ةلود حبصت هنع اهجورخبو ةينوناقلا لودلا فاصم يف اهعضيو ةيعرشلا عباط اnافرصت حنمي

 يتلا ،L’État de droit نوناقلا ةلودب ةيعرشلا أدبم سيركت طبر هّنأ فيرعتلا اذه ىلع ظحالملا
 ينوناقلا ماظنلا مكحي جّردت :يه ،ةسيئر تازكترم )03( ثالث دوجو اهسيركتل رصاعملا ينوناقلا ركفلا طرتشي
 ةيعيرشتلا ةطلسلا نيناوق نم هقرخ مدعو روتسدلا اذه مارتحا ىدم بقاري زاهج ،روتسد هولعي يذلا مئاقلا
   .2نوناقلا مامأ ةينوناقلا صاخشألا عيمج ةاواسمو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا تاميظنتو

  ou l’État de policeةيسيلوبلا ةلودل� ةيعرشلا أدبم بايغ فيرعتلا تاذ طبر لباقملا يفو

L’État policier، لكشب اهفادهأ ذيفنتل ةيمارلا تاءارجإلا لك ةمئاقلا تاطلسلا ذاّختا ا� دصقي يتلا 
  :هماكح¦ دّيقتلا متي نوناق بايغ لظ يف ،قلطم

« L’État de police : système politique dans lequel le pouvoir peut 
prendre toutes les mesures susceptibles de permettre la réalisation des fins 
qu’il se donne »3.  

 :ةينيدلا ةلودل� فرعي ام ىلع اضيأ قبطني ام وهو

« L’État théocratique : système politique où le pouvoir est justifié au 
nom d’un dessein divin »4.  

 مدعو ،نوناقلل ةيمومعلا تاطلسلا عوضخب يضقي يرادإلا لا½ا يف ةيعرشلا أدبم ّنأ لوقلا نكمي هيلعو
  .اهجّردت ىلع ةمئاقلا ةينوناقلا دعاوقلا ةلمجل اnاطاشن قرخ وأ ةفلاخم

 .يتì ام لالخ نم حّضوت ،طورشلا نم ةلمج رّفوت بجو كلذ قيقحت نامضلو

 
 .462.ص ،قباسلا لاقملا ،ريتخ دوعسم -1

2- Olivier NAY et autres, Lexique de science politique, 4e édition, Dalloz, Paris, 2017, p.220.   
3- Olivier NAY et autres, ibid., p. 220. 
4- Olivier NAY et autres, ibid., p. 220. 
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 :ةيعرشلا أدبم قيبطت ت�امض -ب
 ةسّركم يهو ،رصانعلا نم ةلمج يف ةيعرشلا أدبم قيبطت طورشو ت�امض زربأ يرادإلا هقفلا رصحي

  :يلي اميف ّنيبم وه امك ،رئازجلا روتسد يف ةحارص
 نيب لصفلا روتسدلا لفكي" :يرئازجلا روتسدلا هيلع ّصن ،1تاطلسلا نيب لصفلا أدبمب ذخألا -

 .3"تاطلسلا نيب لصفلاو ...ىلع ةلودلا موقت" :كلذكو ،2"اهنيب نزاوتلاو تاطلسلا
 .4ةرادإلا تاصاصتخال حضاولا ديدحتلا -
 يف نوعطلا يف ءاضقلا رظني" :يلي ام يرئازجلا روتسدلا دروأ ،5ةلاعف ةيئاضق ةباقر سيركت بوجو -

  .6"ةيرادإلا تاطلسلا تارارق
 ،عيمجلا قوف روتسدلا ّنإ" :يساسألا نوناقل� رئازجلا يف ةحارص فصُو دقو ،7بوتكم روتسد دوجو -

  .8"يساسألا نوناقلا وهو
 ةيروتسدلا تاسسؤملا فلكت" :يرئازجلا روتسدلا ّصن يف هصوصخب درو اّمم ،9نيناوقلا جردت أدبم -

  .10"روتسدلل يميظنتلاو يعيرشتلا لمعلا ةقباطم يف قيقحتل� ةباقرلا ةزهجأو
 ىلع ةلودلا موقت" :اهنم ،عضاوم ةّدع يف يرئازجلا روتسدلا اهيلع دّكأ ،11دئاسلا ماظنلا ةيطارقميد -

  .12"يطارقميدلا ليثمتلا ئدابم

 
  .233 .ص ،2017 يفناج ،رئازجلا-ةفلجلا ،6 ددعلا ،2 دل]ا ،مولعلل قافآ ةلجم ،"ةيعورشملا أدبمب فيرعتلا" ،نامحد داعس -1
 .رئازجلا روتسد ةجابيد -2
 .رئازجلا روتسد نم 61 ةداملا -3
  .233.ص ،قباسلا لاقملا ،نامحد داعس -4
 .234 .ص ،هسفن لاقملا -5
 .رئازجلا روتسد نم 168 ةداملا -6
 ربمتبس ،رئازجلا -ةياجب ،1 ددعلا ،6 دل]ا ،ينوناقلا ثحبلل ةيميداكألا ةل]ا ،"دويقلاو ت�امضلا :نوناقلا ةلود" ،نارمعوب لداع -7

 .493 .ص ،2015
 .رئازجلا روتسد ةجابيد -8
   .493.ص ،قباسلا لاقملا ،"دويقلاو ت�امضلا :نوناقلا ةلود" ،نارمعوب لداع -9
 .رئازجلا روتسد نم 184 ةداملا -10
   .494.ص ،قباسلا لاقملا ،"دويقلاو ت�امضلا :نوناقلا ةلود" ،نارمعوب لداع -11
  .رئازجلا روتسد نم 16 ةداملا -12
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  .1ةماعلا ةرادإلا لامعأ ىلع ةباقرلا -
 ال ،لقتسم يضاقلا .ةلقتسم ةطلس ءاضقلا" :ةحارص يرئازجلا روتسدلا اهسّرك :2ءاضقلا ةيلالقتسا -

  .3"نوناقلل ّالإ عضخي

 :ةيعرشلا أدبم قيبطت -ت
 نم اهلّخدت بوجو :نيسيئر نيموهفم نيب زييمتلا ىلإ يضفي ةيعرشلا أدبمب ةيمومعلا ةرادإلا دّيقت ّنإ

 قيبطت" راطإ يف يرادإلا هقفلا نم بناج هدروي ام وهو ،ىرخأ ةهج نم اهل ةحونمملا ةيريدقتلا ةطلسلاو ،ةهج
  ."l’application du principe de légalité ةيعرشلا أدبم

  :l’obligation d’agir لّخدتلا بوجو -
 يف :ةيلاتلا تالاحلا يف ةيعرشل� ساسملا ةلئاط تحت ،لّخدتلا ةيمومعلا ةرادإلا ىلع بجي هّنأ هب دصقي

 ريبادتل اهذاختا مدع وأ ،يدرف يرادإ رارقل اهرادصإ مدع وأ ،عنتمت يهو لّخدتل� ةرادإلا مزلي صن دوجو لاح
 اذه لامعإ نيدايم زربأ نم ماعلا ماظنلا ظفحو يرادإلا طبضلا ةدام ّدعتو ،ام ميظنت وأ نوناق ذيفنت فد�
  .4ام رطخ فاقيإل لخدتلا اهيلع بجي نيأ ،لاجعتسال� رمألا طبترا اذإ صوصخلا هجو ىلعو ،موهفملا

 :le pouvoir discrétionnaire ةيريدقتلا ةطلسلا -
 ىدحإ اهربتعي نم كانهو ،ةيعرشلا أدبم قيبطت يموهفم دحأ ةيريدقتلا ةطلسلا ربتعي نم كانه

 .5ةدايسلا لامعأو ةيئانثتسالا فورظلا ةيرظن بناج ىلإ هيلع ةرّرقملا تاءانثتسالا

 ضعب رايتخا يف فرصتلا ةيرح ةرادإلا ءاطعإ" :ةيريدقتلا ةطلسلا لوح ةدراولا تافيرعتلا نيب نم
 اهلف ،ا� ةطونملا تايحالصلاو اهماهم ةسراممب موقت امدنع اذهو ،كلذ نع عانتمالا وأ تارارقلاو لامعألا

 ."هرادصإل ةمزاللا ةينوناقلا طورشلا رفاوت ةاعارم عم اهيلع ةضورعملا ةلاحلل ابسانم هارت يذلا رارقلا ذاختا ةيرح

 
   .494.ص ،قباسلا لاقملا ،"دويقلاو ت�امضلا :نوناقلا ةلود" ،نارمعوب لداع -1
 .495 .ص ،هسفن لاقملا -2
 .رئازجلا روتسد نم 163 ةداملا -3

4- Gustave PEISER, Droit administratif général, 26e édition, Dalloz, Paris, 2014, p.p. 37 et 38. 
 .500-495 .ص.ص ،قباسلا لاقملا ،"دويقلاو ت�امضلا :نوناقلا ةلود" ،نارمعوب لداع -5
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 ريدقت يف ةرح صاصتخالا ةبحاص ةيرادإلا ةهجلا تناك اذإ ةيريدقت ةرادإلا ةيحالص نوكت" :كلذكو
 .1"�وناق كلذ رربت يتلا طورشلا ترفاوت اذإ اnايحالصل اهتسرامم ىدم

 :la compétence liée ـب فرعي رخآ اموهفم ةيريدقتلا ةطلسلا لباقيو

« On dit qu’il y a pouvoir discrétionnaire lorsque l’administration est 
libre d’agir à sa guise ; il y a compétence liée, lorsque la règle de droit 
oblige l’administration à agir d’une certaine façon »2.  

  :يرئازجلا روتسدلا يف "ةيعورشملا"و "ةيعرشلا" سيركت -2
 ىلإ عوجرلا مّتحي ،"légitimité ةيعورشملا"و "légalité ةيعرشلا" يحلطصم فيظوت ةيلاكشإ ّنإ

 ةيمومعلا ةرادإلا لامع¦ قّلعتت ةيعرشلا ّنأ ثيح ،ةساردلا اnدمتعا يتلا ةقرفتلا دّكؤي يذلا ،يرئازجلا روتسدلا
 طبترملا موهفملا كلذ يه ةيعورشملا نيح يف ،عساولا هانعمب يراسلا نوناقلا فلاخت ّالأ بجي يتلا ،اnاطاشنو
 les actes de l’administration sont ةيعرش ةرادإلا لامعأ" :لاقيف ،ةيمومعلا تاطلسلاو ةلودل�

légales"، اطلسو ةلودلل ةبسنل� نكلnةعورشم ةمئاقلا ةطلسلا هذه ّنإ" :لاقي ا  un pouvoir 

légitime" ةعورشم ريغ ةطلسلا هذه" لاقيو ،لاثملا ليبس ىلع ةهيزنو ةّرح ت�اختن� تققحت نوكت نأك 
un pouvoir non légitime" ةرّوزم ت�اختنا وأ يركسع بالقنا ةجيتن نوكت نأك. 

 ،ةيبرعلا ةغلل� ةنراقم ةيسنرفلا ةغلل� ةّقد رثكأ تدرو ،ةديدع عضاوم يف رئازجلا روتسد هدّكأ ام وهو
 :ةيسنرفلا ةغلل� درو امب اعوبتم ةيبرعلا ةغلل� ينعملا صنلا عضوب ،ه�دأ حّضوم وه امك

 طغض لك نع اديعبو ينطولا لالقتسالل ةمدخ اnاطلس سرامت يتلا ةلودلا ةيعرش زيزعت اذكو ..."
  .3"يجراخ

« …ainsi que le renforcement de la légitimité de l’État exerçant ses 
pouvoirs au service de l’indépendance nationale et à l’abri de toute pression 
extérieure »4.  

 
-ةفلجلا ،3 ددعلا ،1 دل]ا ،ةيناسنإلاو ةيبدألا تاساردلل ريونت ةلجم ،"ديقملا اهصاصتخاو ةيريدقتلا ةرادإلا ةطلس رصانع" ،نامحد داعس -1
 .216.ص ،2017 ربمتبس ،رئازجلا

2- Gustave PEISER, op.cit., p.38. 
 .رئازجلا روتسد ةجابيد -3

4- Préambule de la Constitution algérienne. 
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  .1"بعشلا ةدارإ نم اهتيعرشو اهدوجو ةلودلا ّدمتست" :كلذكو

« L’État puise sa raison d’être et sa légitimité dans la volonté du 
peuple »2.  

 دصقي يروتسدلا سسؤملا ّنكل ،ةلودلا ةيعرش حلطصم فيظوت مت روتسدلا نم نيعضوملا نيذه يف
 :روتسدلا لوط ىلع ةيلاتلا صوصنلا ةلمج هتبثت ام وهو ،ةيسنرفلا ةغلل� درو امك ،اهتيعورشم ىنعم

 قوقحلا نمضي يذلا يساسألا نوناقلا وهو ،عيمجلا قوف روتسدلا ّنإ" :ةطلسلا ةيعورشمل ةبسنل�
 ،تاطلسلا ةسرامم ىلع ةيعورشملا يفضيو ،بعشلا رايتخا ةّيرح أدبم يمحيو ،ةّيعامجلاو ةّيدرفلا تÑّرحلاو
  .3"ةهيزنو ةّرح ،ةيرود ت�اختنا قيرط نع يطارقميدلا لوادتلا سّركيو

« La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui 
garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe 
du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et 
consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques 
libres et régulières »4.  

 .5"ةيعرشلا مارتحا راطإ يف روهمجلا عم دايح لكب ةرادإلا لماعتت" :ةرادإلا طاشن ةيعرشل ةبسنل� 

« L’administration agit avec le public en toute neutralité dans le respect 
de la légalité »6. 

  .7"ةاواسملاو ةيعرشلا ئدابم ساسأ ىلع ءاضقلا موقي" :كلذك

« La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité »8.  

  .9"ةيصخشلاو ةيعرشلا يأدبمل ةيئازجلا ت�وقعلا عضخت" :ىلإ ةفاضإل�

 
 .رئازجلا روتسد نم 13 ةداملا -1

2- Art 13 de la Constitution algérienne.  
 .رئازجلا روتسد ةجابيد -3

4- Préambule de la Constitution algérienne.  
 .رئازجلا روتسد نم 26 ةداملا -5

6- Art 26 de la Constitution algérienne.  
 .رئازجلا روتسد نم 165 ةداملا -7

8- Art 165 de la Constitution algérienne.  
 .رئازجلا روتسد نم 167 ةداملا -9
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« Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de 
personnalité »1.  

 ةلالدلل ،ةيعورشملا ال ةيعرشلا حلطصم لامعتس� ،ةساردلا يف ه�دمتعا يذلا رايخلا معدي ام وهو
 ام وهو ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدتل اطباضو اديق لّكشي يذلا موهفملا كلذ ىلع
 .يلي ام لالخ نم حضّتي

Zةيعرشلا مارتح� ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت دييقت :اين  
 يف ،ةيعرشلا أدبم مارتح� ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت دييقت ىلع ةحارص ّصنلا ّمت

 :نيلكش

 ةلمج نم ءزج ماعلا ماظنلا ظفحل لّخدتلا نوك نم عب� ةيعرشل� ةيميلقإلا تاعامجلا دّيقت -1

  :ةيميلقإلا تاعامجلا تالخدت
 اميف ،اnاجرد فالتخ� ةينوناقلا دعاوقلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا بوجو ىلع ديكأتلا مت ثيح

 ام رارغ ىلع ،ًةحارص كلذ ديفت تارابع ةّدع راركت لالخ نم ،اnايحالصو اهلّخدت تالاجم فلتخمب قّلعت
 :يلي

  .2"ام� لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط" -أ
  .3"ميظنتلاو نوناقلا يف ةددحملا طورشلا نمض" -ب
  .4"نوناقلا بجومب اهل ةلوخملا صاصتخالا تالاجم لك يف لخدتت" -ت
 ةقباطملا ريغو روتسدلل اقرخ ةذختملا :يئالولا يبعشلا سل½ا تالوادم نوناقلا ةوقب لطبت" -ث

  .5"تاميظنتلاو نيناوقلل
  .6"ا� لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط" -ج

 
1- Art 167 de la Constitution algérienne.  

 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 124و 108 ن²داملا -2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 115 ةداملا -3
 .07-12 ةيالولا نوناق نم ىلوألا ةداملا -4
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 53 ةداملا -5
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 78 ةداملا -6
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  .1"هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا طورشلا بسح" -ح
  .2"نوناقلا بجومب اهل ةلوخملا تالا½ا لك يف اnايحالص ةيدلبلا سرامت" -خ
 نيناوقلل ةقباطملا ريغو روتسدلل اقرخ ةذختملا :يدلبلا يبعشلا سل½ا تالوادم نوناقلا ةوقب لطبت" -د

  .3"تاميظنتلاو

 :ماعلا ماظنلا ظفحل لّخدتلا راطإ يف دّدحم لكشب ةيعرشلU ةيميلقإلا تاعامجلا دّيقت ىلع صنلا -2

 ظفحب ةصاخلا صوصنلاو ،ةهج نم ةيميلقإلا تاعامجلا ينوناق يف ديقلا اذه ىلع ةحارص صنلا مت
 :ىرخأ ةهج نم ةيلحملا تاطلسلا فرط نم ماعلا ماظنلا

 عيمج ،ا� لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا راطإ يف ذختيو ةيالولا ديعص ىلع ةلودلا ةطلس يلاولا مسجي" -أ
  .4"ةيمومعلا ةفاظنلاو نانئمطالاو ملسلا ،فورظلا لك يف نمضت نأ اãأش نم يتلا تاءارجإلا

  .5"ا� لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا لاكشألاو طورشلا بسح" -ب
 .6"ا� لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا راطإ يف" -ت
 ،نوناقلا راطإ يف ،نمألاو ماعلا ماظنلا ظفحب ةطبترملا ةمئادلا تامهملا ءادأ جردني نأ بجي" -ث

 .7"ةبوتكم قئÆو ساسأ ىلع متيو
  .8"هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر موقي" -ج
 .9"هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر ذفنيو ذختي" -ح
 ماظنلا ىلع رهسلا" :ةرشابم اهدعب دروأ مث ،"ةيدلبلا ميلقإ ىلع تاميظنتلاو نيناوقلا ذيفنتو غيلبت" -خ

  .10"ةيمومعلا ةفاظنلاو ةنيكسلاو
 

 .07-12 ةيالولا نوناق نم 89 ةداملا -1
  .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 3 ةداملا -2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 59 ةداملا -3
 .373-83 مقر موسرملا نم ىلوألا ةداملا -4
 .373-83 مقر موسرملا نم 3و 2 ن²داملا -5
 .373-83 مقر موسرملا نم 5 ةداملا -6
 .373-83 مقر موسرملا نم 7 ةداملا -7
 .267-81 مقر موسرملا نم 2 ةداملا -8
 .267-81 مقر موسرملا نم 14 ةداملا -9
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 88 ةداملا -10
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  .1"ميظنتلا قيرط نع ةددحملا تايفيكلا بسح" -د
 ىلع لوؤسم يلاولا" :دروأ ةرشابم مث ،2"ام� لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا ذيفنت ىلع يلاولا رهسي" -ذ

  .3"ماظنلا ىلع ةظفاحملا
  .4"تاميظنتلاو نيناوقلا اهدّدحت يتلا طورشلا بسح" -ر
  .5"هب لومعملا عيرشتلل اقبط" -ز

 ظفحل اهلّخدت لالخ ةيميلقإلا تاعامجلا فرط نم ةيعرشلا أدبم مارتحا بوجو دّكأتي هنايب قبس اّمم
 ددصلا تاذ يف ةذخّتملا تاءارجإلا ةقباطمو روتسدلا قرخ مدع ىنعمب ،ةيداعلا تاقوألا ّلظ يف ،ماعلا ماظنلا
 .لمعلا ا� يراسلا تاميظنتلاو نيناوقلل

 يناثلا عرفلا
 ةيئانثتسالا فورظلا لالخ ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيعرشلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا

 ،ةيئانثتسالا فورظلا يف امئاق ىقبي ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىلع ةيعرشلا ديق ّنإ
 ةيئانثتسالا فورظلا فيرعت دنع فّقوتلا امازل ناك ّريغتلا اذه ثحبل ،هتاذ لّخدتلا ةعيبطو هادم ّريغت عم نكل
 .)اينÆ( هتيعرشو ةيالولاو ةيدلبلا نم لك لّخدت ىلع اهرثأ اذكو ،)الوأ( رئازجلا يف اهسيركتو

 رئازجلا يف اهسيركتو ةيئانثتسالا فورظلا فيرعت :الوأ
 اميف ّنيبم وه امك ،)2( رئازجلا يف اهسيركت مث نمو ،)1( اًهقف ةيئانثتسالا فورظلا فيرعت لوانت متي

 :يلي

  :ةيئانثتسالا فورظلا فيرعت -1
 ةمالسلا ددn يتلا ةقراخلا ،ةذاشلا فورظلا يه" :اّ�أ ةيئانثتسالا فورظلا فيرعت صوصخب درو اّمم

 
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 93 ةداملا -1
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 113 ةداملا -2
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 114 ةداملا -3
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 117 ةداملا -4
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 119 ةداملا -5
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  .1"لاوزلل ةمألا نايك ضرعتو دالبلا يف ماظنلاو ماعلا نمألاو ةماعلا

 ةناكم ديكî ىلإ يضفي ،ماعلا ماظنلا ديدهتب ةيئانثتسالا فورظلا طبر يذلا فيرعتلا اذ� ذخألا ّنإ
 فورظلا ةعيبط دّدحت يتلا يه )ّلتخمو دَّدَهُم وأ ناَصُم( ةمئاقلا ماعلا ماظنلا ةلاحف ،هتروطخو ريخألا اذه
 .)ةيئانثتسا وأ ةيداع( ةطيحملا

 هكرادت رذعتي يذلا ميسجلا رطخلا نم ةلاحلا كلت" :يلي امك ةيئانثتسالا فورظلا فّرعي نم كانهو
 ةيئانثتسالا ةينوناقلا لئاسول� أجلت نأ ةيئانثتسالا فورظلا ىلع ةمئاقلا تاطلسلا عفدي امم ةيداعلا لئاسول�
  .2"تامزألا تاهجاومو رطخلا اذه عفدل

 لامعتسا هكرادت بجوي يذلا ،ميسجلا رطخل� ةيئانثتسالا فورظلا طبر فيرعتلا اذه ىلع ظحالي
 .ةيئانثتسا لئاسو

 ةيامحل ةلجاع ةيروتسد نيناوق ىضتقمب ررقتي ينوناق ماظن" :اãّأ دجن ةيئانثتسالا فورظلل رخآ فيرعت يف
 ةرادإلا اهنع رصتقت يتلا ةئراطلا فورظلا ةهجاومل ةتقؤمو ةيئانثتسا ةفصب الإ اهيلإ أجلي الو ةينطولا حلاصملا
 .)ةينطولا حلاصملا ةيامح( اهتياغو ينوناقلا اهعباط ىلع ديكأتلا ّمت نيأ ،3"اnاغوسم ءاهتن� يهتنتو ،ةيعرشلا

 :يلي امك ةيئانثتسالا فورظلا تفّرع دقف يسنرفلا هقفلا راطإ يف اّمأ

« Les régimes d’exception ont pour caractéristiques de permettre à 
l’État d’affronter une situation particulièrement dangereuse et inhabituelle, 
qui serait susceptible de le fragiliser, voire de le mettre en péril.  Ils 
prévoient que dans certaines situations, les pouvoirs au sein de l’État 
puissent être réorganisés et les libertés restreintes. Ces régimes sont si 
extraordinaires. Ils n’ont pas, normalement, vocation à durer ; ils doivent 
être contenus dans le temps pour permettre au plus vite un retour à une 
situation normale »4. 

 
 تارادصإلل يموقلا زكرملا ،)ةنراقم ةسارد( ةيروتسدلا ةيعرشلا ىلع ةيئانثتسالا فورظلا ريث� ىدم ،يليكعلا ديجم يلع ،ناملس دواد ريمس -1
  .16 .ص ،2015 ،رصم ،ةينوناقلا
  .17 .ص ،هسفن عجرملا -2
  .17 .ص ،هسفن عجرملا -3

4- Karine ROUDIER et autres, L’état d’urgence, Dalloz, Paris, 2016, p.p. 5 et 6. 
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 ريغو ةصاخلا ةلاحلا ،ةروطخلا :تادّدحم ةّدعب ةيئانثتسالا فورظلا طبر مت هداريإ قباسلا فيرعتلا يف
 .تÑرحلا نم دحلاو ةلودلا تاطلس ميظنت ةداعإ بجوتسي ام وهو ،اهفاعضإ وأ/و ةلودلا ديدn ،ةداتعملا

 :يتì امب كلذك ةيئانثتسالا فورظلا تفّرعو

« Circonstances très graves qui, perturbant la vie de la Nation et/ou le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics, amènent les autorités à 
prendre des mesures extraordinaires, au sens propre du terme, pour assurer 
la continuité de l’État »1. 

 ةيئانثتسالا فورظلا يف تطرتشا يتلا ،ةقباسلا يبرعلا هقفلا تافيرعت ىدحإ نع فيرعتلا اذه فلتخي مل
 نامض دصق ةيئانثتسا ريبادت ذاّختا مّتحي اّمم ،ةيمومعلا تاطلسلل مظتنملا ريسلاو ةّمألا ةايحب ّلخملا رطخلا
 .ةلودلا ةيرارمتسا

 ريغ ةئراطلا تالاحلا كلت" :يه ةيئانثتسالا فورظلا ّنأ ىلإ صلخن ،ةفلاسلا تافيرعتلا ىلع ادامتعا
 ديدnو ماعلا ماظنل� لالخإلا اãأش نم يتلا ،ةميسجلا رطاخملا نم ةلمج وأ رطخ ثودح نع ةمجانلا ،ةداتعملا

 نم ّدحلا اãأش نم ،ةيئانثتسا ريبادت ذاختا يعدتسي يذلا رمألا ،اnاسسؤمل مظتنملا ريسلاو ةلودلا ةمالس
  ."اهتيرارمتساو اهحلاصم ،ةلودلا ةيامح ضرغب ،تÑرحلا

 :رئازجلا يف ةيئانثتسالا فورظلا سيركت -2
 راصحلا ةلاح ،l’état d’urgence ئراوطلا ةلاح :يه رئازجلا يف ةسّركملا ةيئانثتسالا فورظلا

l’état de siège2، ةيئانثتسالا ةلاحلا l’état d’exception3، ةماعلا ةئبعتلا  la mobilisation

générale4، برحلا la guerre5. 

 ّنيبم وه امك روتسدلا ّصن يف درو ام ءوض ىلع ،ةيئانثتسالا فورظلا هذه نم ةلاح ّلكب فيرعتلا ّمتي
 .يتì اميف

 
1-  Agathe VAN LANG et autres, op.cit., p. 74. 

 .رئازجلا روتسد نم 97 ةداملا -2
  .رئازجلا روتسد نم 98 ةداملا -3
  .رئازجلا روتسد نم 99 ةداملا -4
  .رئازجلا روتسد نم 100 ةداملا -5
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  :راصحلا ةلاحو ئراوطلا ةلاح -أ
 :ةيلاتلا دونبلا يف راصحلاو ئراوطلا يتلاح صيخلت ّمتي
 .nécessité impérieuse ةّحلملا ةرورضلا ةلاح يف ن�وكت -
 ،ةمألا سلجم سيئر نم لك ةراشتساو نمألل ىلعألا سل½ا عامتجا دعب ،ةيروهمجلا سيئر امهرّرقي -

 .ةيروتسدلا ةمكحملا سيئرو ةموكحلا سيئر/لوألا ريزولا ،ينطولا يبعشلا سل½ا سيئر
 نيتعمت½ا هيتفرغب دقعنملا ناملربلا ةقفاوم دعب ددمتو ،اموي )30( نيثالث امهنم ةلاح ّلك زواجتت ال -

  .1اعم

 :ةيئانثتسالا ةلاحلا -ب
 :يلي اميف يرئازجلا روتسدلا ىوتسم ىلع ةيئانثتسالا ةلاحلا صوصخب درو ام رصح متي
 ةمالس وأ اهلالقتساو ةيروتسدلا ةلودلا تاسسؤم ةباصإ كشوي مهاد رطخ دوجو ةلاح يف نوكت -

 .ا�ارت
 سيئر ،ينطولا يبعشلا سل½ا سيئر ،ةمألا سلجم سيئر نم لك ةراشتسا دعب ،ةيروهمجلا سيئر اهرّرقي -

 .تاءارجإلا تاذب يهتنتو ،ءارزولا سلجمو نمألل ىلعألا سلجملل عامتسالاو ،ةيروتسدلا ةمكحملا
 نيتعمت½ا ناملربلا يتفرغ ءاضعأ ةيبلغأ ةقفاوم دعب ديدمتلل ةلباق ،اموي )60( نيتس زواجتت ال اnدم -

 .اعم
 تاسسؤملاو ةمألا لالقتسا ىلع ةظفاحملا اãأش نم ةيئانثتسا تاطلسب ةيروهمجلا سيئر عّتمتي اهريرقتب -

  .�2وجو ناملربلا عامتجا عم ،ةمألل �اطخ هجوي امك ،ةيروهمجلل ةيروتسدلا

  :ةماعلا ةئبعتلا -ت
 نم لك ةراشتساو نمألل ىلعألا سلجملل عامتسالا دعب ،ءارزولا سلجم يف ةيروهمجلا سيئر اهرّرقي

 ىدحإل ةبحاصم لب ةدرفنم نوكت ال اãّأ اهيف لصألاو ،3ينطولا يبعشلا سل½ا سيئرو ةمألا سلجم سيئر
 .ىرخألا تالاحلا

 
  .رئازجلا روتسد نم 97 ةداملا -1
  .رئازجلا روتسد نم 98 ةداملا -2
  .رئازجلا روتسد نم 99 ةداملا -3
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 :برحلا ةلاح -ث
 :يلي اميف رئازجلا يف اًروتسد ةسّركملا ةيئانثتسالا فورظلا تالاح ىدحإك برحلا ةلاح صيخلت ّمتي
 تابيترت هيلع صنت ام بسح( عقي نأ كشوي وأ ،دالبلا ىلع ّيلعف ناودع عوقو ةلاح يف نوكت -

 .)ةدحتملا ممألا قاثيم
 لك ةراشتساو نمألل ىلعألا سل½ا ىلإ عامتسالا ،ءارزولا سلجم عامتجا دعب ،ةيروهمجلا سيئر اهنلعي -

 .ةيروتسدلا ةمكحملا سيئرو ينطولا يبعشلا سل½ا سيئر ،ةمألا سلجم سيئر نم
- ïالعãفقو متيو ،تاطلسلا عيمج ّىلوتيو ،ةمألل �اطخ ةيروهمجلا سيئر هّجوي ،�وجو ناملربلا عمتجي ا 

 .روتسدل� لمعلا
 يأر سامتلا عم ،ملسلا تادهاعمو ةندهلا تايقافتا عيقوت كلذك ىلوتي نم وه ةيروهمجلا سيئر -

  .1اهيلع ةحيرصلا ةقفاوملل ناملربلا يتفرغ نم ةفرغ لك ىلع اهضرعو ،ةيروتسدلا ةمكحملا

 سيئر( اهرّرقت يتلا ةهجلا ةدحو وه ،رئازجلا يف ةسّركملا ةيئانثتسالا فورظلا ةلمج ىلع ظحالملا
 يتلاحل ةبسنل� "ةّحلملا ةرورضلا" :اnابّبسم فالتخا عم ،اãالعإو اهذاّختا تاءارجإ براقتو ،)ةيروهمجلا
 ةبسنل� "ا�ارت ةمالسو اهلالقتسا ،ةيروتسدلا ةلودلا تاسسؤم بيصي يذلا مهادلا رطخلا" ،راصحلاو ئراوطلا
 رثكألا ىلإ لقألا نم ّيدعاصت لكشب تدرو دقو ،برحلل ةبسنل� يّلعفلا ناودعلاو ،ةيئانثتسالا ةلاحلل

 .ةروطخ

 رّثؤت فيك :يلاتلا لؤاستلا حرطي ،رئازجلا يف ةسّركملا اnالاحو ،ةيئانثتسالا فورظل� دوصقملا ديدحت دعب
 ىلع ديقك ةيعرشلا موهفم رّوطتي فيكو ؟ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىلع تالاحلا هذه
   .يتì ام لالخ نم هثحب متي ام وهو ؟ةيئانثتسالا فورظلا ّلظ يف ةيالولاو ةيدلبلا نم لك لّخدت

 
  .رئازجلا روتسد نم 102و 101 ،100 داوملا -1
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Zهتيعرشو ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىلع ةيئانثتسالا فورظلا رثأ :اين 
 ىلع اذكو ،ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىلع ةيئانثتسالا فورظلا ريثî ةيفيك نايبل

 ةيدلبلا لّخدت رّوطت ةيفيك عّبتتو ،)1( ةهج نم اهلامعإ طورشو ةيئانثتسالا ةيعرشل� فيرعتلا متي ،هتيعرش
 .)2( رئازجلا اnدهش يتلا ةيئانثتسالا فورظلا ضعب لالخ ةيالولاو

 :اهلامعإ طورشو ةيئانثتسالا ةيعرشلا فيرعت -1
 :يلي اميف ّنيبم وه امك ،هدح ىلع ّلك اهلامعإ طورشو ،ةيئانثتسالا ةيعرشل� فيرعتلا لوانت نكمي

 :ةيئانثتسالا ةيعرشلا فيرعت -أ
 رطاخملا نم ةلمج وأ رطخ دوجو ىلإ عجرت اãّأ داريإ ّمت ،ةيئانثتسالا فورظل� فيرعتلا ّمت امدنع

 ةياقول� ّصاخ نوناق لالخ نم يرئازجلا عّرشملا راشأ دقو ،ينوناقلا ريطأتل� رئازجلا يف تيظح يتلا ،ةميسجلا
 ةجردنملا لامعألا عومجم ربتعت" :دروأ ثيح ،ةيئانثتسالا ةيعرشلا ىلإ ثراوكلا رييستو ىربكلا راطخألا نم

 اهؤانثتسا ةفصلا هذ� نكميو ،ماعلا عفنلا تاذ الامعأ ثراوكلا رييستو ىربكلا راطخألا نم ةياقولا نمض
 .1"نوناقلا اذه بجومب ةنّيبملا دودحلا نمض هب لومعملا عيرشتلا نم

 بجومب ةنّيبمو ةنّيعم دودح راطإ يف نكل ،يراسلا عيرشتلا نع جورخلا زاجأ هتاذ نوناقلا ّنأ ّيأ
 .ةيعرشلا ديق يغلت ال ةطيحملا فورظلا ةيئانثتسا ّنأ ينعي ام وهو ،ماعلا عفنلا قيقحت ىلإ يمرت ،نوناقلا

 ،ت�اضيفلا ،ةيجولويجلا راطخألاو لزالزلا :يلي اميف رئازجلا يف ً�وناق ةدّدحملا ىربكلا راطخألا لّثمتت
 ةيلمرلا حÑرلا ،رحصتلا ،فافجلا ،ةريزغلا راطمألا طوقس ،ةيوقلا حÑرلا :لمشت يتلا( ةيخانملا راطخألا
 راطخألا ،ةيوونلاو ةيعاعشإلا راطخألا ،ةيوقاطلاو ةيعانصلا راطخألا ،ت�اغلا قئارح ،)ةيجلثلا فصاوعلاو
 ةحصب ةلصتملا راطخألا ،)ء�ولا وأ ىودعلا رطخ ىلع ةيوطنملا ضارمأل� ةقّلعتملا( ناسنإلا ةحصب ةلصتملا
 Zoonose ىربكلا زونزل� فرعت يتلا أشنملا ةيناويح ضارمألا ،ةيناويحلا ةحئاجلا راطخأ اهنم( تابنلاو ناويحلا

majeure ةبترتملا ثراوكلاو ،يئاملا وأ يرحبلا وأ يضرألا وأ يوجلا ثولتلا لاكشأ ،)ةيتابنلا ةورثلا ةباصإو 

 
 .20-04 مقر نوناقلا نم 5 ةداملا -1
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 لقنلا تاطحم ،بعالملا :رارغ ىلع ،راوزلا نم عفترم ددع لابقتسا متي نيأ( ةريبكلا ةيرشبلا تاعمجتلا ىلع
  .1)ئطاوشلا وأ ةريبكلا تاراطملا ،ئناوملا ،يربلا

 ،"ةبوكنم ةقطنم" ةّينعملا ةقطنملا نالعإ ىلإ يضفي ام ابلاغ ،ةقباسلا ىربكلا راطخألا ىدحإ ثودح ّنإ
 متي ثيح ،Ñاحضلا ضيوعتب قّلعتي اميف ّيلام راطإ يف )"ةبوكنملا ةقطنملا" ةرابع يأ( ً�وناق تلمعتسا يتلا
 رواشتل� ةيلاملاو ةيلحملا تاعامجلا يريزو نيب كرتشم يرازو رارق لالخ نم ،ةبوكنم ةقطنم ينعملا ميلقإلا نالعإ
  .2يلاولا همّدقي لّصفم ريرقت دعب ،نيينعملا ءارزولا وأ ريزولا عم

 :ةيئانثتسالا ةيعرشلا أدبم لامعإ طورش -ب
 :يلي اميف ةيئانثتسالا ةيعرشلا أدبم لامعإ طورش هقفلا رصح

 .يئانثتسالا فرظلا دوجو -
 .يئانثتسالا فرظلا عم ةذخّتملا تاءارجإلا بسانت -
 .ةماعلا ةحلصملا قيقحت وه يئانثتسالا ينوناقلا ماظنلا نم فدهلا نوكي نأ -
 دوجو مدع يف ةلاحتسالا هذه ىّلجتت ،ةيداعلا ةينوناقلا دعاوقل� يئانثتسالا فرظلا ةهجاوم ةلاحتسا -

 ريغ اهّنكل ةينوناق صوصن دوجو وأ يئانثتسالا فرظلا دوجو نع جتانلا عضولا مكحي ينوناق ميظنت
 هنأش نم يذلا رمألا ،لّخدتلا نع اهزجعو ةّينعملا ةطلسلا ةردق مدع يأ ،فرظلا اذه ةهجاومل ةيفاك
 .3ةيمومعلا قفارملا ريسو ماعلا ماظنل� لالخإلا

 نم مغّرلا ىلع ،ةيئانثتسالا ةيعرشلا أدبم لامعإل اهرّفوت مزّاللا ةيهقفلا طورشلا هذه ىلع ظحالملا
 ،ماعلا حلاصلا وأ عفنلا قيقحت اهيف ساسألا ىقبيل ،اnاذ ةيئانثتسالا فورظلا موهفمو مءالتت اãّأ ،اهتيمومع
 .عيرشتلا ىوتسم ىلع ةحارص رئازجلا يف هسيركت ّمت ام وهو

 
  .20-04 مقر نوناقلا نم 40و 39 ،36 ،26 ،10 داوملا -1
 راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص ميظنت نمضتي ،1990 ربمسيد 15 يف خرؤم ،402-90 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7و 6 ن²داملا -2
 .1749.ص ،1990 ربمسيد 19 ،55 ددع ر.ج ،هريسو ىربكلا ةيجولونكتلا
 مولعلاو قوقحلا ةيلك ،نوناقلا يف مولع هاروتكد ةداهش لينل ةحورطأ ،ةلودلل ةيئانثتسالا فورظلا لظ يف ةيعورشملا أدبم ،لياكرب ةيضر -3
 .74-69 .ص.ص ،2020-2019 ،رئازجلا ،وزو يزيت-يرمعم دولوم ةعماج ،ةيسايسلا
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 اwدهش يتلا ةيئانثتسالا فورظلا ضعب لالخ ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت -2

 :رئازجلا
 انتساردل ةبسانم ةصرف لّكشي ام وهو ،ةيئانثتسالا فورظلا تالاح ضعب نالعإ ىلإ رئازجلا تأجل

 ماعلا ماظنلا ظفحل ةيالولاو ةيدلبلا نم لك لّخدت ىلع فورظلا هذه رثأ يف ّيلمع لكشب ثحبلا دصق
 .هتيعرشو

 :)1991 وينوي 5( راصحلا ةلاح -أ
 فد� ،1ينطولا بارتلا لماك ربع رهشأ )04( ةعبرأ ةدمل 1991 وينوي 5 نم راصحلا ةلاح ريرقت مت

 :يلي ام قيقحت
 .ةيروهمجلاو ةيطارقميدلا ةلودلا تاسسؤم رارقتسا ىلع ظافحلا -
 .ماعلا ماظنلا ةداعتسا -
  .2ةيميظنتلاو ةينوناقلا لئاسولا لكب ةيمومعلا قفارملل يداعلا ريسلا ةداعتسا -

 ماظنلا لاجم يف ةيندملا ةطلسلاو ةطرشلا ىلإ ةدنسملا تايحالصلا ضيوفت مت راصحلا ةلاح نالعإ بجومب
 .3ةيركسعلا ةطلسلا ىلإ ماعلا

 يف لخدي ،ةيركسعلا ةطلسلا ةسóرب ،ةيالو لك ىوتسم ىلع ماعلا ماظنلا ةياعرل ةنجل ءاشنإ مت دقو
 ام ،5ةرّرقملا راصحلا ةلاح راطإ يف اهيلع صوصنملا ةيئانثتسالا ريبادتلا نسح ىلع رهست ،4يلاولا اهتليكشت
 فورظلا ىدحإك راصحلا ةلاح لالخ ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلل "عضاوتم" روضح دوجو ينعي
 دّرجم يف روصحملا لّخدتلاو ،ةهج نم يلاولا يف ٌروصحملا دجاوتلا نم عب� روضحلا اذه عضاوت ،ةيئانثتسالا
 .ىرخأ ةهج نم ،ةيركسع ةطلس ةسóرب ةنجل ةليكشت يف لوخدلا

 
 وينوي 12 ،29 ددع ر.ج ،راصحلا ةلاح ريرقت نمضتي ،1991 وينوي 04 يف خرؤم ،196-91 مقر يسºرلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا -1

 .1087.ص ،1991
 .196-91 مقر يسºرلا موسرملا نم 2 ةداملا -2
 .196-91 مقر يسºرلا موسرملا نم 3 ةداملا -3
 .196-91 مقر يسºرلا موسرملا نم 5 ةداملا -4
 .196-91 مقر يسºرلا موسرملا نم 6 ةداملا -5
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 ةصاخلا ريبادتلا راطإ يف ةيميلقإلا تاعامجلا ركذ ىرج ،هركذ قباسلا عضاوتملا روضحلا ىلإ ةفاضإل�
 ةيميلقإلا تاعامجلا ىوتسم ىلع نيفظوم نم ةيذيفنت تايبودنم نييعت ىلع صنلا لالخ نم ،راصحلا ةلاحب
 سلا½ا نم ةحيرص ةضراعم وأ ةنّيبم ةيديمجت فقاومب هتلقرع وأ ةيمومعلا تاطلسلا لمع لاشفإ دهشت يتلا
 .1ةبختنملا ةيدلبلا ةيذيفنتلا وأ ةيلحملا

 .19912 ربمتبس 29 يف راصحلا ةلاح عفر ّمت دقو

 :)1992 رياربف 9( ئراوطلا ةلاح -ب
 )12( رشع ينثا ةدمل ينطولا بارتلا لماك يف 1992 رياربف 9 نم ءادتبا ئراوطلا ةلاح نالعإ مت

 :فد� ،3كلذ لبق اهعفر ةيناكمإ عم ،ارهش

 .ماعلا ماظنلا بابتتسا -
 .لضفأ لكشب تاكلتمملاو صاخشألا نمأ نامض -
- î4ةيمومعلا حلاصملل نسحلا ريسلا نيم.  

 ةلاح لالخ ينطولا ىوتسملا ىلع ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا نع لوؤسملا ةيلخادل� فّلكملا ريزولا ّدعي
 راطإلا تاذ يف ردصيو ،ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلاو ةياقولا ريبادت ذيفنتل ةماعلا ةرادإلا ىلوتي نم وهو ،ئراوطلا
  .5ةسوؤرملا تÑوتسملل تاهيجوتلاو رماوألا

 ماعلا ماظنلا ظفحل ةمزاللا ريبادتلا ذاخت� ةيميلقإلا هترئاد يف يلاولا فيلكت مت ،يّلحملا ىوتسملا ىلع
 :يتì امب لّوخو ،6ةيموكحلا تاهيجوتلاو اميظنت ةدّدحملا ماكحألا راطإ يف ،هبابتتساو

 
 .196-91 مقر يسºرلا موسرملا نم 10 ةداملا -1
 ربمتبس 25 ،44 ددع ر.ج ،راصحلا ةلاح عفر نمضتي ،1991 ربمتبس 22 يف خرؤم ،336-91 مقر يسºرلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا 2

 .1684.ص ،1991
 رياربف 09 ،10 ددع ر.ج ،ئراوطلا ةلاح نالعإ نمضتي ،1992 رياربف 09 يف خرؤم ،44-92 مقر يسºرلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا -3

 ،1992 تشغ 12 ،61 ددع ر.ج ،1992 تشغ 11 يف خرؤم ،320-92 مقر يسºرلا موسرمل· ممتملا .285.ص ،1992
 .1609.ص
 .ممتملا 44-92 مقر يسºرلا موسرملا نم 2 ةداملا -4
 ةلاح راطإ يف ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا ريبادتل ماعلا ميظنتلا نمضتي ،1992 رياربف 10 يف خرؤم ،كرتشملا يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا -5
 .298.ص ،1992 رياربف 11 ،11 ددع ر ج ،ئراوطلا
 .ممتملا 44-92 مقر يسºرلا موسرملا نم 4 ةداملا -6
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 .ةنيعم تاقوأو نكامأ يف تارايسلاو صاخشألا رورم عنم وأ ديدحت -
 .اهعيزوتو ىلوألا ةرورضلا تاذ علسلاو ةيئاذغلا داوملا لقن ميظنت -
 .نيميقملا ريغل ةمظنملا ةماقإلا قطانم ءاشنإ -
 وأ ماعلا ماظنل� رضم هطاشن نأ حضتي صخش لك ةيربجلا ةماقإلا تحت عضو وأ ةماقإلا نم عنم -

 .ةيمومعلا حلاصملا ريسب
 لمشيو ،يعرش ريغ وأ ،هب صخرم ريغ بارضإ ةلاح يف داتعملا ينهملا مهطاشنب مايقلل لامعلا ريخست -

 .ةماعلا ةعفنملا تاذ تامدخلا ميدقت ىلع لوصحلل ةصاخلا وأ ةيمومعلا تاسسؤملا ريخستلا اذه
 .1اليلو اراã شيتفتل� يئانثتسا لكشب رمألا -

 هظفحو ماعلا ماظنلا ةياقو لكاشم لكب قّلعتي اميف ،ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل عوجّرلا يلاولا ىلع ّنيعتيو
  .2هتيالو قاطن نع ةجراخ لّخدت تاوق مادختسا بلطتت يتلا

 ،ةيالولا ميلقإ ىلع ةزكرمتملا ينطولا كردلاو ةطرشلا حلاصم كّرحي نأ يلاولل ،كلت هتايحالص ةسرامملو
 سيئرو هلثمم وأ ينطولا كردلا ةعومجم دئاق ،يركسعلا عاطقلا دئاق :نم نوكتت ةطلتخم ناكرأ هدعاست امك
  .3هلثمم وأ يئالولا نمألا

 لصألا يف ذخّتملا 4نمأ زكرم يف عضولا ريبدت تاررقم ىلع ةيلخادلا ريزو مس� ءاضمإلا يلاولا ّىلوتي
 عيمجب ةبوحصم ةذختملا تاررقمل� ةيلخادلا ريزو مالعإ متي ةالولل ضيوفتلا ةلاح يفو ،5ةيلخادلا ريزو لبق نم
 .6اهيف تببست يتلا رصانعلا

 
 .ممتملا 44-92 مقر يسºرلا موسرملا نم 6 ةداملا -1
 .ئراوطلا ةلاح راطإ يف ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا ريبادتل ماعلا ميظنتلا نمضتملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم 6 ةداملا -2
 .ئراوطلا ةلاح راطإ يف ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا ريبادتل ماعلا ميظنتلا نمضتملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم 7و 6 ن²داملا -3
 مقر يسºرلا موسرملا ماكحأ ضعب قيبطت طورش ددحي ،1992 رياربف 20 يف خرؤم ،75-92 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا صنت -4

 اذ �رادإ اريبدت نمأ زكرم يف عضولا ّدعي"  :ىلع ،388.ص ،1992 رياربف 23 ،14 ددع ر.ج ،ئراوطلا ةلاح نالعإ نمضتملا 92-44
 هتيرح نم ةيمومعلا حلاصملا ريس نسح اذكو ،نييمومعلا نمألاو ماظنلا ،رطخلل هكولس ضرعي دشار صخش لك نامرح يف لثمتي ،يئاقو عباط
 ."ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا رزيو رارقب ةثدحملا زكارملا دحأ يف هعضوب ،ب�إلاو باهذلا يف
 .75-92 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4و 3 ن²داملا -5
 ر.ج ،نمألا زكارم يف عضولا صخي اميف ةالولا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1992 رياربف 11 يف خرؤملا رارقلا نم 3و ىلوألا ن²داملا -6
 .300.ص ،1992 رياربف 11 ،11 ددع
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 ىلإ ،ةيلحملا سلا½ا ريس ةلقرع لاح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ىوتسم ىلع ةيذيفنت تايبودنم نييعت مت
  .1باختنالا قيرط نع اهديدجت نيح

 .20112 ةنس ئراوطلا ةلاح عفر مت دقو

 تالاح ىدحإك ئراوطلا ةلاح لالخ ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ّنأ ظحالملا
 ةرئاد عيسوت مت لباقملا يف نكل ،راصحلا ةلاح رارغ ىلع ،طقف يلاولا يف ادّسجم يقب ،ةيئانثتسالا فورظلا
 .)راصحلا ةلاح لالخ عضاوتملا هروضحب ةنراقم( يلاولا لّخدت

 لّخدت لالخ نم ،ةيئانثتسالا فورظلا لالخ ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةمهاسم ّنإ 
 ريزوب يلاولا ةقالع هتتبثأ ام وهو ،يزكرماللا اهدعبل ال ،ةيالولل يرادإلا زيكرتلا مدع دعبل اديسجت يتì يلاولا
 .ةيركسعلا ةطلسل�و ةيلخادلا

 فورظلا لالخ صّلقتي ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ّنأ لوقلا نكمي هيلعو
 مارتح� ادّيقم دودحملا اهلّخدت ىقبي نكل ،ةيركسعلا ةطلسلا اذكو ،ةيندملا ةيزكرملا تاطلسلا حلاصل ةيئانثتسالا

 .ةيئانثتسا ةيعرش

 نم لك ىلع ّنيعتي ،ةيئانثتسالا فورظلا وأ ةيداعلا تاقوألا يف ءاوس ةيعرشلا مارتحا ديق ىلإ ةفاضإل�
 قّرطتن ام وهو ،ةيمومعلا قفارملا طاشن ئدابم ةاعارم ماعلا ماظنلا ظفح دصق امهلّخدت يف ةيالولاو ةيدلبلا
 .يلي اميف هيلإ

 
 .ممتملا 44-92 مقر يسºرلا موسرملا نم 8 ةداملا -1
 ،2011 رياربف 23 ،12 ددع ر.ج ،ئراوطلا ةلاح عفر نمضتي ،2011 رياربف 23 يف خرؤم ،01-11 مقر رمألا نم ىلوألا ةداملا -2

 .4.ص
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 يناثلا بلطملا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف يمومعلا قفرملا طاشن ئدابمل ةيميلقإلا تاعامجلا سيركت

 وهو ،1تاعمت½ا ةايح يف ايساسأ اطاشنو ،ماعلا نوناقلا لاجم يف Ñروحم اموهفم يمومعلا قفرملا لّكشي
 بّعصي يذلا رمألا ،ينوناقلاو يعامتجالا ،يسايسلا دعبلا نيب ،داعبألا دّدعتمو ادّقعم اموهفم هنم لعجي ام
 :موهفملا ّينوناقو ةركفلا ّيسايس وه يمومعلا قفرملا ّنأ كلذ يف ليق اّممو ،هانعم رصحو هفيرعت نم

« Service public ; la notion est politique, le concept est juridique »2.  

 :كلذكو

« L’expression service public ; une formule en quelque sorte 
monumentalisée, censée offrir une puissance durable d’idéalisation 
collective face au risque de vacuité des programmes politiques »3.  

 يّدام رخآلاو ّيوضع امهدحأ نينثا نيينعم زرفي 4بّكرملا لولدملا ىلع ءانب يمومعلا قفرملا فيرعت ّنإ
 لمعي ةيرشبو ةيدام لئاسو نم �ّوكم ازاهج يوضعلا هانعم ّلظ يف يمومعلا قفرملا ّدعي ثيح ،يفيظو وأ
 وأ يّداملا ىنعملا راطإ يف هب دصقي نيح يف ،5اهل يمتني يتلا ةرادإلا ىوتسم ىلع ةنّيعم ماهم نامض ىلع
  .6ماعلا حلاصلا قيقحت فد� روهمجلل ةهّجوملا ةمدخلا ،يفيظولا

 ةنميهلل عضاخ ،ماع عفن وذ طاشن وه يمومعلا قفرملا" :يلي ام درون يمومعلا قفرملا تافيرعت نيب نم
 دوجو مدع وأ ةيافك مدع ببسب ،روهمجلل ةماع تاجاح عابشإ ىلإ فدهيو ،ماكحلل ايلعلا ةرادإلا وأ
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l’Association française pour la recherche en droit administratif, Dalloz, Paris, 2014, p.41. 
3-  Geneviève KOUBI, Ibid. p.42. 

 .53.ص ،قباسلا عجرملا ،اطش دمحم دامح -4
5- Brigitte BOUQUET, Patrick DUBÉCHOT, « Le service, les services, fondements, ambiguité et 
contexte actuel », ERES Vie sociale, 2016/2, n° 14, p.23. 
6- Brigitte BOUQUET, Patrick DUBÉCHOT, Ibid. p.23. 
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 صاخ ينوناق ماظنل يأ ةصاخلا دعاوقلا نم ىندأ ّدحل عضخيو ،ضارغألا هذه ققحت ةصاخ تاعورشم
  .1"يئانثتساو

 ةيساسأك فّنصت يتلا ةيعامتجالا ةطشنألا ضعب دوجو وه يمومعلا قفرملا موهفم ساسأ ّنإف ،هيلعو
 ةمهاسملاو ،اهنم عيمجلا ةدافتس� حمسي يذلا وحّنلا ىلع ،ةيصوصخ ريياعم قفو ّريست نأ بجي ،ةيجيتارتسا وأ

  .2عمتجملل يداصتقالاو يفاقثلا ،يعامتجالا كسامتلاو نماضتلا سيركت يف

 :يه ،ةسيئر فئاظو )04( عبرأ يمومعلا قفرملل
 .)... ،ةيندملا ةيامحلا ،ءاضقلا ،ينطولا عافدلا( طبضلاو ماظنلا -
 .)يئافشتسالا يمومعلا قفرملا ،يعامتجالا نامضلا( ةيحصلاو ةيعامتجالا ةيامحلا -
 .)يرصبلا يعمسلا يمومعلا قفرملاو ،ثحبلا ،ميلعتلا( ةفاقثلاو ميلعتلا ،ةيبرتلا -
  .3يداصتقالا طاشنلا -

 لّثمتت يتلاو ،اهمكحت يتلا ئدابملا ةدحو هلباقت ،ةيمومعلا قفارملا فئاظوو ضارغأ زّيمي يذلا دّدعتلا ّنإ
 Louis يسنرفلا ينوناقلا هيقفلل ةبسن ،1930 ةنسل Les lois de Rolland ـب فرعي اميف اساسأ

Rolland، 4ّرمتسملا فّيكتلا أدبمو ةاواسملا أدبم ،ةيرارمتسالا أدبم :يف ةلّثمتملاو.  

 ةيميلقإلا تاعامجلا َّمِتُت نأ نكمي ال ،يمومعلا قفرملا فئاظو نم هريغكو ،ةيمومعلا تارادإلا نم اهريغك
 روتسدلا اهيلع ّصن يتلا ،ةيمومعلا قفارملا مكحت يتلا ةماعلا ئدابملا مارتحا نود ماعلا ماظنلا ظفحل اهلّخدت
 :ًةحارص يرئازجلا

 .زييمت نودبو ،تامدخلا ىلع لوصحلا يف يواستلا قفترم لكل ةيمومعلا قفارملا نمضت" 

 ،ينطولا بارتلل ةفصنملا ةيطغتلاو ،رمتسملا فّيكتلاو ،ةيرارمتسالا ئدابم ىلع ةيمومعلا قفارملا موقت 
  .5"ةمدخلا نم ىندأ دح نامض ،ءاضتقالا دنعو

 
  .58و 57.ص.ص ،قباسلا عجرملا ،يرادإلا طاشنلا ،يناثلا ءزجلا ،يرادإلا نوناقلا ،يدباوع رامع -1

2- Brigitte BOUQUET, Patrick DUBÉCHOT, op.cit. p.24. 
3- Brigitte BOUQUET, Patrick DUBÉCHOT, Ibid. p.24. 
4- Émilie MOREL, « Les lois du service public », www.carrieres-publiques.com, page consultée le 
13/12/2020.  

  .رئازجلا روتسد نم 27 ةداملا -5
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 :يتì امك ةيسنرفلا ةغلل� صنلا تاذ درو دقو

« Les services publics garantissent un égal accès et un traitement non 
discriminatoire à tout usager.   

Les services publics sont organisés sur la base du principe de 
continuité, d’adaptation constante et d’une couverture équitable du 
territoire national ou, le cas échéant, assurent un service minimum »1. 

 ،ةاواسملا :يف لّثمتت ،يساسألا اãوناق ءوض ىلع رئازجلا يف ةيمومعلا قفارملا طاشن ئدابم ّنأ يأ
 ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع بجي يتلا ئدابملا يهو ،)يناثلا عرفلا( رمتسملا فيكتلاو )لوألا عرفلا( ةيرارمتسالا
 .ماعلا ماظنلا ظفح دصق اnاعارم

 لوألا عرفلا
 ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخ ةيرارمتساو ةاواسملا نامض ةرورض

 ماعلا ماظنلا ظفحل
 :هلفسأ دراو وه امك ،ةيرارمتسالاو ةاواسملا يأدبم ةحارص ةيالولا نوناق سّرك

 يف يواستلاو ةيرارمتسالا هل نمضتو نطاوملا تاجايتح� لفكتلل ةيمومع حلاصم ءاشنإ ةيالولل نكمي"
  .2"عافتنالا

 :يلي امك ينوناقلا صنلا تاذ درو ،ةيسنرفلا ةغلل� هتخسن يفو

« La wilaya peut créer des services publics pour prendre en charge les 
besoins du citoyen et lui garantir la continuité et l’égal accès »3. 

 ،ماعلا ماظنلا ظفحل اهلّخدت يف ةيميلقإلا تاعامجلا فرط نم ةاواسملا أدبم نامض ةرورض لوانت ّمتي
 عضوم يف ،راطإلا تاذ يف اnامدخ ميدقت ةيرارمتسا نامض بوجول لاقتنالا مث نمو ،)الّوأ( لّوأ عضوم يف
Æٍن )Æاميف ّنيبم وه امك ،)اين ìيت. 

 
1- Art 27 de la Constitution algérienne.   

 .07-12 ةيالولا نوناق نم 7 ةداملا -2
3- Art 7 de la loi n° 12-07 relative à la wilaya. 
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 ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخ ىلع لوصحلا يف ةاواسملا أدبم سيركت ةرورض :الوأ

 ماعلا
 عضاوم يف ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا اهسّرك يتلا ،نوناقلل ةماعلا ئدابملا نم ةاواسملا أدبم ّدعي

 امنود نوناقلا ةيامحب عّتمتلا ّقح يف نوواستي مهو ،نوناقلا مامأ ءاوس اعيمج سانلا" :اهسأر ىلع ،هنم ةّدع
 اذه لثم ىلع ضيرحت ّيأ نمو نالعإلا اذه كهتني زييمت ّيأ نم ةيامحل� عّتمتلا ّقح يف نوواستي امك ،زييمت
    .1"زييمتلا

 ىلع ةيروهمجلا قفاوت" :هتدهش روتسد لّوأ ذنم ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإل� رئازجلا تفرتعا دقو
 اعانتقا كلذو يرئازجلا بعشلا حماطمل بيجتست ةيلود ةمظنم لك ىلإ مضنتو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا
 .2"يلودلا نواعتلا ةرورضب اهنم

 يف يسنرفلا ةلودلا سلجم اهفرع دقف ،ةيمومعلا قفارمل� ةقّلعتملا ةسيئرلا ئدابملا ىدحإك ةاواسملا اّمأ
 Principe d’égalité ةيمومعلا قفارملا ريس مكحي يذلا ةاواسملا أدبم" :ةيلاتلا ةيمستلا تحت قباس تقو

qui régit le fonctionnement des services publics"3. 

 ،يمومعلا قفرملا نم Ñازملا سفن ىلع نولّصحتي نيقفترملا لك" :يلي ام ةاواسملا أدبم فيرعت يف درو اّمم
 لاوحألا نم لاح ي¦ نكمي ال ةاواسملا دعاوقل دّحوملا قيبطتلا ّنإف لباقملا يف .ةيلضفألا ماظن بايغ ّلظ يف
  .4"ةيعامتجالا ةاواسمّاللا ىلإ يضفي نأ

 أدبم سيركتب ةدّيقم ،يمومعلا قفرملا طاشن ةانق ربع ماعلا ماظنلا ظفح دصق ةيميلقإلا تاعامجلا ّنإ
 يف دايحلا مازتلاو ،ماعلا ماظنلا نوصل ةيمارلا تامدخلا ميدقت يف نيينعملا نيقفترملا نيب اهزييمت مدع يأ ،ةاواسملا
 .هتاذ ماعلا ماظنل� لالخإلا ةلئاط تحت ،5كلذ

 زربأ نمو ،ةاواسملا أدبم ةاعارم نود ماعلا ماظنلا ظفح نم ةيميلقإلا تاعامجلا نّكمت رّوصتي ال ذإ
 ،ةاواسملا سيركت ةيمهأ اهيف ىّلجتت يتلا ،ماعلا ماظنلا نوص راطإ يف ةيالولاو ةيدلبلا اهمّدقت يتلا تامدخلا

 
 .18/12/2020 :عقوملا ةر�ز خيرwww.un.org/ar، ² ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 7 ةداملا -1
  .1963 ةنسل رئازجلا روتسد نم 11 ةداملا -2

3- Pierre ESPLUGAS-LABATUT, Le service public, 4e édition, DALLOZ, Paris, 2018, p.35. 
4- Brigitte BOUQUET, Patrick DUBÉCHOT, op.cit. p.23.  
5- Pierre ESPLUGAS-LABATUT, op.cit. p.p.36 et 37. 
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 تابسانملا ضعب يف اًصوصخ ،برشلل ةحلاصلا هايمل� ناكسلا ديوزتو ةيلزنملا تÑافنلا ةلازï ةقّلعتملا تايلمعلا
 عفر ةمدخ نيمî ىلع ةيدلبلا حلاصملا ضعب زجعت نيأ ؛كرابملا ىحضألاو رطفلا يديع رارغ ىلع ةينيدلا
 يدؤي رمألا ،ناكسلا ضعب نع هايملا عاطقنا عم ،ةيلاعلا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذو ةيبعشلا ءايحألا يف ةمامقلا
 ،ماعلا ماظنل� لالخإلا هنمو ،ةيمومعلا ةحصلا دّدهي ام وهو ،ةهيركلا حئاورلا راشتناو تÑافنلا سّدكت ىلإ
 تارقم ماحتقا ،تاقرطلا قلغ :اهسأر ىلع ةديدع روص يف ناكسلا ءالؤه جاجتح� ابلاغ رمألا يهتنيو
 .1تÑدلبلا نم ديدعلا يف رّركتي ام وهو ،نيينعملا نييلحملا نيلوؤسملا ةرصاحم ىتحو ةّينعملا تÑدلبلا

 سيركت مدع لباقملا يفو ،ةاواسملا أدبم ةاعارم نود قّقحتي نأ نكمي ال يمومعلا ماظنلا ظفح ّنأ يأ
 .هب لالخإلا ىلإ يضفي ماعلا ماظنلا نوص اãأش نم يتلا تامدخلا ميدقت يف ريخألا اذه

Zماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخ ميدقت ةيرارمتسا أدبم سيركت ةرورض :اين 
 نم هتاقيبطت ضعبو ةيرارمتسالا أدبمب فيرعتلا دنع فّقوتلا لالخ نم قّقحتي ةرورضلا هذه نايب ّنإ

 نم ةيميلقإلا تاعامجلا ريسو يمومعلا ماظنلا ظفح راطإ يف هسيركت ت�امض ثحب لالخ نمو ،)1( ةهج
 .)2( ىرخأ ةهج

 :هتاقيبطت ضعبو يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم فيرعت -1
 تاعامجلا ىوتسم ىلع هتاقيبطت ضعبل قّرطتلا ّمث ،)أ( ًةيادب ةيرارمتسالا أدبم فيرعت لوانت متي

 .)ب( ماعلا ماظنلا ظفحب قّلعت اميف ةيميلقإلا

 :يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم فيرعت -أ
 ةماعلا ئدابملا ىدحإ هنوك نم ،هروهظ ذنم تارّوطت ةّدع فرع ،ماعلا نوناقلا يف ةيرارمتسالا أدبم ّنإ

 .2ةيروتسدلا ئدابملا ىدحإف ،ةيساسألا ئدابملا ىدحإ ىلإ ،نوناقلل

 :يمومعلا قفرملا رهوجو ساسأ ضعبلا ىدل ةيرارمتسالا لّكشت
« …de l’essence même du service »3. 

 
 :عقوملا ةر�ز خيرonline، online.comwww.ennahar، ² راهنلا ،"ءام البو ةمامقلا طسو ديع" ،نرامزوب ةشئاع ،رونم ءامسأ -1

18/12/2020. 
2- Pierre ESPLUGAS-LABATUT, op.cit. 29.  
3- Pierre ESPLUGAS-LABATUT, Ibid. 29.  
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 .1عاطقنا نود ،ةيرورضلاو ةّحلملا نيقفترملا تايجاح ميدقت نامض ىلع موقت كلذب يهو

 ّدس قفارملا هذه ىلع ّنيعتي هّنأ دارطاو ماظتن� ةيمومعلا قفارملا ريس أدبم وأ ةيرارمتسالا أدبمب دصقي
  .2رمتسم لكشب ةيعامجلا تايجاحلا

 موهفم دتميو ،"ةمدخلا نومضم رابتعا ىلع يمومعلا قفرملل مظتنملاو يداعلا ريسلا" :ةيرارمتسال� دصقي
 .3ةلودلا ةيرارمتسا ةركف ىلإ ةيرارمتسالا

 تاجاحلا عابشاو ةمظتنم ةروصب هلمع ءادأ يف ماعلا قفرملا رارمتسا" :أدبملا اذه فيرعت يف درو اّممو
 نوؤش ميظنت ريبك لكشب اهيلع فقوتي ثيح ،ءالؤهل ةيساسأ تامدخ ءاد¦ موقي هنوكل كلذو ،دارفألل ةماعلا

  .4"روهمجلا ةايح بارطضاو لالتخا ىلإ يدؤي قفارملا هذه لطعت نإف مث نمو مnايح

 ماظنلا ظفح راطإ يف يّلحملا ىوتسملا ىلع يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم تاقيبطت ضعب -ب

 :ماعلا
 يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم سيركتل تاقيبطت ةّدعب )19-ديفوك( �وروك سوريف ء�و ةمزأ رخزت

 نيأ ،ةيمومعلا ةحصلا ةيامح لالخ نم ،يمومعلا ماظنلا ظفحب قّلعت اميف ،تÑالولاو تÑدلبلا ىوتسم ىلع
 :كلذ نم ،ةحارص أدبملا اذه ىلع صنلا ّمت

 تاطاشنلا ىلع ظافحلاو ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسا نامض لجأ نم صاخشألا لقن ميظنت يلاولا ّىلوتي" 
  .5"ةيويحلا

 سوريف ء�و ةمزأ لالخ اهتيرارمتسا نامض ةّيلحملا تاطلسلا قتاع ىلع عقو يتلا تامدخلا نيب نمو
 :يتì ام ،ةيرارمتسالا أدبم ىلع ديكأتلا اهيف ّمت يتلا ،)19-ديفوك( �وروك

 
1- Pierre ESPLUGAS-LABATUT, op.cit. p. 29.  
2- Brigitte BOUQUET, Patrick DUBÉCHOT, op.cit. p.23.   

 ،ةيسايسلاو ةينوناقلا تاساردلل ثحابلا ذاتسألا ةلجم ،"يرئازجلا ينوناقلا ماظنلا يف يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم" ،يدهملب ميهاربإ -3
  .122.ص ،2016 سرام ،رئازجلا-ةليسملا ،لوألا ددعلا ،لوألا دل]ا
 ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"ةيمومعلا قفارملا ريس مكحت يتلا ةماعلا ئدابمل� ةينورتكلإلا ةرادإلا ةقالع" ،ناقرز ديلو ،ل·وط مالعوب -4
  .464و 463.ص.ص ،2020 ناوج ،رئازجلا – ةفلجلا ،02 ددعلا ،05 دل]ا ،ةيعامتجالاو
-ديفوك( ¦وروك سوريف ء·و راشتنا نم ةياقولا ريبادتب قّلعتي ،2020 سرام 21 يف خرؤم ،69-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -5

 .6.ص ،15ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19
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 .1ايموي هتعباتم نامضو ،يبطلا نيجيسكألاو فشكلا لئاسول مئادلا نوزخملا زيزعت ىلع رهسلا -
 ةيمومعلا تاءاضفلا عيمجو قاوسألا ،عراوشلا ريهطت تايلمع نامضب حمست يتلا ريبادتلا لك ذاختا -

 .2مويلا يف تارم ةدع

 :يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم سيركت ت�امض -2
 يف ةيميلقإلا تاعامجلا لخدتب قّلعت اميف يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم سيركت ت�امض رصح نكمي

 تاقحلملاو تايبودنمل� فرعي ام ثادحتساو ،)أ( بارضإلا يف ّقحلا نم دييقتلا نم لك يف ماعلا ماظنلا ظفح
 .)ب( ةيدلبلا

 :بارضإلا يف ّقحلا نم دييقتلا -أ
 يعامجلا فّقوتلا هب دصقي يذلا ،بارضإلا يف ّقحلا عم يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم لامعإ عطاقتي

 :ةينهم بلاطم ىلع لوصحلا ضرغب لمعلا نع

« La grève est une cessation concertée et collective du travail en vue 
d’obtenir la satisfaction de revendication d’ordre professionnel. Le droit de 
grève des agents publics obéit à des règles particulières qui s’expliquent par 
le souci de ménager la continuité du service public »3. 

 عنمي نأ نكمي .نوناقلا راطإ يف سراميو ،هب فرتعم بارضإلا يف ّقحلا" :Ñروتسد اّقح بارضإلا ّدعي
 تامدخلا عيمج يف وأ ،نمألاوّ ينطولا عافّدلا نيدايم يف هتسراممل ادودح لعجي وأ ،ّقحلا اذه ةسرامم نوناقلا
 .4"ةمألل ةّيويحلا ةحلصملا تاذ ةيمومعلا ةطشنألا وأ

 ،هتيامحو يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم سيركت اãأش نم يتلا ت�امضلا نم ةلمج لفك نوناقلا ّنأ ّالإ
 رثكألاو ،نيبرضملا ريخست ىلإ ،ةمدخلا نم ىندأ ّدح ميدقت :نم لك يف لّثمتت ،بارضإلا يف ّقحلا باسح ىلع
 :يتì اميف ّنيبم وه امك ،بارضإلا ىلإ ءوجللا نم عنملا كلذ نم

 
 ¦وروك سوريف ء·و راشتنا نم ةياقولا ماظن زيزعت نمضتي ،2020 ويلوي 9 يف خرؤم ،182-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7 ةداملا -1
 .19.ص ،2020 ويلوي 11 ،39 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك(
 .182-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 8 ةداملا -2

3- Agathe VAN LANG et autres, op.cit. p.229.  
 .رئازجلا روتسد نم 70 ةداملا -4
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 :ةمدخلا نم ىندأ ّدح نامض §
 un ةمدخلا نم ىندأ ّدح نامضب فرعي اميف يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم ةناكمو ةّوق رهظت

service minimum ةحارص يرئازجلا عّرشملا هسّرك ام وهو ،بارضإلا يف قحلا ةسرامم نّ�إ: 

 ،ةيساسألا ةيمومعلا قفارملا رارمتسا ماتلا اهعاطقنا رضي نأ نكمي يتلا ةمظنألا سمي بارضإلا ناك اذإ" 
 نيعتيف ،ةدوجوملا كالمألاو تآشنملا ىلع ةظفاحملا وأ نينطاوملا نيومت وأ ةيويحلا ةيداصتقالا ةطشنألا سمي وأ
 تايقافتا وأ تاضوافم نع جت� وأ يرابجإ ةمدخلا نم ىندأ ردق لكش يف ةيرورضلا ةطشنألا ةلصاوم ميظنت
 .1"دوقع وأ

 ال يذلا ردقل� ةيساسألا تامدخلا ميدقت نامض ،يمومعلا قفرملا تامدخ نم ىندألا ّدحل� دصقي
 ددع ةيافك مدع ةلاح يفو ،نيبرضملا ريغ نيمدختسملا نم ددع دوجو هلفكي ام وهو ،هنع ءانغتسالا نكمي
 :نيبرضملا نم رخآ ءزج ريخست ىلإ ةينعملا تاطلسلا أجلت ءالؤه

« Service public minimum : renvoie à la garantie, en cas de grèves 
d’agents employés par des services a priori considérés comme essentiels – 
mais pas nécessairement (le service de la radio et de la télévision publiques 
pour lequel a été instauré un service minimum est un contre-exemple) -, d’un 
niveau incompressible de prestations en dessous duquel il est porté 
gravement atteinte au fonctionnement du service. Cette garantie a en 
particulier pour conséquence que si le nombre d’agents non-grévistes est 
insuffisant pour assurer ce niveau incompressible de prestations, l’autorité 
responsable du bon fonctionnement du service public procède à 
l’assignation ou la réquisition d’agents grévistes »2. 

 ةسرامم لالخ ةمدخلا نم ىندأ ّدح ميدقت ةيرابجإ ىلع رئازجلا يف عيرشتلا ّصن يتلا تالا½ا نمض نمو
 اميف حّضوم وه امك ،ماعلا ماظنلا ظفحب رشابم ريغو رشابم لكشب ةلصّتملا نيدايملا نم ةلمج دجن ،بارضإلا
ìيت: 

 
 قح ةسراممو اهتيوستو لمعلا يف ةيعامجلا تاعازنلا نم ةياقول· قلعتي ،1990 رياربف 6 يف خرؤم ،02-90 مقر نوناقلا نم 37 ةداملا -1
 ددع ر.ج ،1991 ربمسيد 21 يف خرؤم ،27-91 مقر نوناقل· ممتملاو لدعملا ،231.ص ،1990 رياربف 7 ،6 ددع ر.ج ،بارضإلا

 .2652.ص ،1991 ربمسيد 25 ،68
2- Pierre ESPLUGAS-LABATUT, « Service public minimum : où en est-on ? », Colloque sur Grève 
et droit public : 70 ans de reconnaissance, organisé à l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2017, 
version électronique, www.books.openedition.org, page consultée le 20/12/2020. 
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 .ةيودألا عيزوتو تالاجعتسالا حلاصمو ةبوانملا ،ةيئافشتسالا حلاصملا -
 .اهعيزوتو اهلقنو ءاملاو ةيلورتبلا داوملا ،زاغلا ،ء�رهكلا جاتنï ةطبترملا حلاصملا -
 .خلاسملاو ةيحصلا لكايهلا نم ةمامقلا عفرل ةيدلبلا حلاصملا -
 ةيرطيبلا حلاصملاو ئناوملا ،تاراطملا ،دودحلا يف ةيناويحلاو ةيتابنلا ةحصلا اهيف امب ةيحصلا ةبقارملا حلاصم -

 .ةصاخلاو ةماعلا
 .ريهطتلا حلاصم -
 .ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ةكبش ديوزتل ةصصخملا ةقاطلا جاتنï ةرشابم ةطبترملا حلاصملا -
 ةينطولا ةكبشلا ةنايصو ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا يف روبعلا زكارم ريسل ةيرورضلا حلاصملا -

 .ةراشإلل
 .يرحبلا لقنلاو نحشلا تاونق ربع اهلقنو ،تاقورحملا جاتنï ةفلكملا حلاصملا -
 .ةينطولا لحاوسلا نيب تاقورحملا لقن -
 ةطبترملا وأ فلتلا ةعيرسلاو اnروطخب فرتعملا تاجوتنملا لقنو ةيراطملاو ةيئانيملا غيرفتلاو نحشلا حلاصم -

 .ينطولا عافدلا تايجاحب
 سارح اهنمو ةيديدحلا ةكسلا ،ةيرحبلا ةراشإلا ،يوجلا داصرإلا( لقنلا لئاسو نم¦ ةطبترملا حلاصملا -

 .)عطاقملا زجاوح
 نفسلا ذاقنإو نحشلا تايلمع ،حاورألا ةيامحب ةطبترملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو لقنلا حلاصم -

 .ةرشابم
 .رباقملاو نفدلا حلاصم -
 .1)ةبقارملا جاربأو لوزنلل دادعتسالاو ةيوجلا ةبقارملا زكارم( يوجلا رورملا ةبقارمب ةفلكملا حلاصملا -

 :نيبرضملا ريخست §
 هبجومب ، Prérogatives de puissance publiqueةيمومعلا ةطلسلا تازايتما نم ريخستلا ّدعي

 .2ماعلا عفنلا ضارغأل ،مnاكلتمم لامعتسا وأ ،ا�اسحل تامدخ ميدقت ىلع دارفألا ةيمومعلا ةرادإلا ربجت

 
  .مّمتملاو لّدعملا ،02-90 مقر نوناقلا نم 38 ةداملا -1

2- Agathe VAN LANG et autres, op.cit. p.411.  
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 يرادإلا ءازجلا عيقوت ةلئاط تحت ،نيبرضملا ريخستب رمألا ةيناكمإ ىلع ةحارص يرئازجلا عّرشملا ّصن
 نيذلا نيبرضملا لامعلا ريخستب رمؤي نأ نكمي" :يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا نامض فد� ،1يئازجلا باقعلاو
 تآشنملاو صاخشألا نمأل ةيرورض لمع بصانم ،تاسسؤملا وأ ةيمومعلا تارادإلا وأ تائيهلا يف نولغشي
 نوسرامي نيذلا وأ دالبلل ةيويحلا تايجاحلا ريفوت يف ةيساسألا ةيمومعلا حلاصملا رارمتسا نامضل ،كالمألاو
 .2"ناكسلا ليومتل ةمزال ةطشنأ

 ،هالعأ دراولا ينوناقلا صنلا ىلع ادامتعاو ،ةيرارمتسالا موهفم لوح هداريإ قباسلا ىنعملا ىلع ادامتعا
 .ةيرورضلاو ةيويحلا تايجاحلا ةركف ىلع مئاقلا ةيرارمتسالا أدبم فيرعت سّرك يرئازجلا عّرشملا ّن¦ لوقلا نكمي

 :بارضإلا ىلإ ءوجللا نم عنملا §
 طاشنلا فّقوت طبتري يتلا ،اًرصح ةدّدحملا تالا½ا ضعب يف بارضإلا ىلإ ءوجللا يرئازجلا عّرشملا عنم

 يف بارضإلا ىلإ ءوجللا عنمي" :ةحارص درو امك ،رطخلل ينطولا داصتقالا ضيرعت وأ ماعلا ماظنلا ديدهتب اهيف
 .3"رطخلل ينطولا داصتقالا وأ نينطاوملا ةحص وأ نمأ وأ ةايح اهفقوت ضرعت دق يتلا ةيساسألا ةطشنألا نيدايم

 لوفكم قح ةسرامم عنمل الّوخم ّدعي ،نييمومعلا ةحصلاو نمألا هيرصنع يف ماعلا ماظنلا ظفح ّنأ يأ
 .هتروطخو ماعلا ماظنلا ةيمهأ سكعي ام وهو ،)بارضإلا يف قحلا( اروتسد

 ام بارضإلا ىلإ ءوجللا نم اãاوعأ عنمي يتلا ،رشابم لكشب ماعلا ماظنلا ظفحب ةطبترملا نيدايملا نمو
ìيت: 

 .نمألا حلاصم ناوعأ -
 .ةيندملا ةيامحلا حلاصم يف نيلماعلا نييناديملا ناوعألا -
 .4ةيلخادلا ةرازو يف ةينطولا ةراشإلا تاكبش لالغتسا حلاصم ناوعأ -

 
 .مّمتملاو لّدعملا ،02-90 مقر نوناقلا نم 42 ةداملا -1
 .مّمتملاو لّدعملا ،02-90 مقر نوناقلا نم 41 ةداملا -2
 .مّمتملاو لّدعملا ،02-90 مقر نوناقلا نم 43 ةداملا -3
  .مّمتملاو لّدعملا ،02-90 مقر نوناقلا نم 43 ةداملا -4
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 نمألا كالسأ فلتخم دّدعي مل ،"نمألا حلاصم ناوعأ" ةرابع دروأ امنيح يرئازجلا عّرشملا ّنأ ظحالملا
 ام وهو ،هبناج نم تاءانثتسا بايغ ّلظ يف ،ةروكذملا ةرابعلا يف اهّلك اهلمجأ هّنأ يأ ،ديدحتلا هجو ىلع
 .1اقلطم أدبم ّدعي رئازجلا يف ينمألا زاهجلل ةبسنل� بارضإلا ّقح عنم ّن¦ لوقل� انل حمسي

 :ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ثادحتسا -ب
 Des délégations ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا" ـب ً�ونعم الصف يرئازجلا ةيدلبلا نوناق نّمضت

et des antennes communales"، ةيناكمإ ةيدلبلا عّرشملا اهبجومب حنم ،2داوم )06( ّتس نم �ّوكم 
 :ةيدلبلا ةيبودنملا نأشب درو ثيح ،يمومعلا قفرملا ماهم نامض دصق ةيدلب تاقحلم وأ/و تايبودنم ءاشنإ
 ةغلل� هتخسن يفو ،3"ا� لفكتلل ةيرورضلا لئاسولا ريفوتو ماعلا قفرملا ماهم نامض ةيدلبلا ةيبودنملا ىلوتت"
 :يلي امك صنلا تاذ درو ةيسنرفلا

« La délégation communale a vocation d’assurer les missions de 
services publics et dispose des moyens nécessaires à leur prise en charge »4. 

 ءزجو ةيدلبلل يسيئرلا رقملا نيب لاصتالا بعصلا نم نوكي امدنع" :درو دقف ةيرادإلا ةقحلملا نأشب اّمأ
 .5"ةيرادإ ةقحلم ةلوادم بجومب يدلبلا يبعشلا سل½ا ثدحي ،ةرورضلل وا ةفاسملا دعبل اهنم

 ةيعامتجا ةيراوج ةيمومع حلاصمو ةينقت ةيمومع حلاصم ،ةيرادإ ةيمومع حلاصم :ةيدلبلا ةيبودنملا لمشت
 .7يرادإلا يمومعلا قفرملا ماهم ةيرادإلا ةقحلملا ىلوتتو ،6ةيفاقثو

 :يتì ام ىلوتي ،"يدلب بودنم" ةيدلب ةيبودنم لك سأر ىلع

 
1- Jean-Christophe VIDELIN, « L’interdiction du droit de grève pour les forces de l’ordre : un 
principe absolu ? », Colloque sur Grève et droit public : 70 ans de reconnaissance, organisé à 
l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2017, version électronique, www.books.openedition.org, page 
consultée le 20/12/2020. 

 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 138 ةداملا ىلإ 133 ةداملا نم -2
  .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 134 ةداملا -3

4- Art 134 de la loi n° 11-10 relative à la commune.  
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 813 ةداملا -5
 اهدودح نييعتو ةيدلبلا تايبودنملا ءاشنإ تايفيك دّدحي ،2016 ربوتكأ 10 يف خرؤم ،258-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 17 ةداملا -6
 .12.ص ،2016 ربوتكأ 19 ،61 ددع ر.ج ،اهريسو ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ميظنت دعاوق ددحيو
 .258-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 18 ةداملا -7
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 كلذب يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر مالعإ عم ،هل ةلّوخملا ةيمومعلا قفارمل� ةقلعتملا لئاسملا ةعباتم §
 .ريخî نود

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو ناكسلا ةشيعم طورش نيسحت يف ةمهاسملا هنأش نم لمع لكب ةردابملا §
 .ةيدلبلل

 ،نيدايم ةدعب قّلعتت يتلاو ،1ةيدلبلا ةيبودنملا صاصتخال ةعباتلا ةيدلبلا ةيمومعلا قفارملا لمع طيشنت §
 :يلي ام رارغ ىلع ،رشابم لكشب ماعلا ماظنلا ظفحب طبتري ام اهنم
 .تاكلتمملاو صاخشألا لقنت -
 .تارامعلا ةفاظنو ةيمومعلا ةفاظنلا -
 .ةئيبلا ةيامح -
 .ةيمومعلا ةر�إلاو تاقرطلا ةنايص -
 .ةيهيفرتلا تاءاضفلا ةنايص -
  .2رباقملاو ءارضخلا تاحاسملا ةنايص -

 قفرملا تامدخ ةيرارمتسا نامض ىلع يرئازجلا عّرشملا صرح سكعي تايلآلا هذه لثم ثادحتسا ّنإ
 يف ديدحتلا هجو ىلع ،يمومعلا ماظنلا ظفحب اهّلج لصّتي يتلاو ،ةيميلقإلا تاعامجلا ىوتسم ىلع يمومعلا
 .ةيمومعلا ةحصلاو يمومعلا نمألا :هيرصنع

 أدبم سيركتل ةرشابم ةنامضك ةساردلا اnدروأ يتلا ،ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ةيلآ ىلإ ةفاضإل�
 عوجرل�و ،ماعلا ماظنلا نوص ليبس يف ةيميلقإلا تاعامجلا فرط نم ةمّدقملا يمومعلا قفرملا تامدخ ةيرارمتسا
 يف ةيرارمتسالا أدبم سيركت نامض ىلع يرئازجلا عّرشملا صرح اّيلج ظحالي ،ةيالولاو ةيدلبلا ينوناق ىلإ
 :يلي ام اهسأر ىلع ،ةّدع عضاوم

 ءاصقإلا ،ةلاقتسالا ،ةافولا ةلاح يف يئالولا وأ يدلبلا يبعشلا سل½ا بختنم فالختسا بوجو -
  .3ينوناقلا عناملا لوصح وأ

 
 .258-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 11 ةداملا -1
 .258-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 14 ةداملا - 2
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 41 ةداملاو 10-11 ةيدلبلا نوناق نم 41 ةداملا -3
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 ،ةلاقتسالا ،ةافولا ةلاح يف يئالولا رخآلاو يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر فالختسا بوجو -
  .1ينوناقلا عناملا لوصح وأ ءافعإلا

  .2يدلبلا يبعشلا سل½ا ّلحل ةيلاوملا مÑأ )10( ةرشع لالخ نيدعاسمو فّرصتم نييعت -
 ثودح ةجيتن ةيدلبلا ت�اختنالا ءارجإ ةلاحتسا ةلاح يف ةيدلبلا نوؤش رييستل فرّصتم نييعت -

  .3ةيئانثتسا فورظ
  .4يئالولا يبعشلا سل½ا لح ةلاح يف ةيلخادل� فلكملا ريزولا فرط نم ةيئالو ةيبودنم نييعت -
  .5هنع ةباين توصيل ،يئالولا وأ يدلبلا يبعشلا سل½ا ءاضعأ دحأ بئاغ وضع ليكوت -

 أدبم سيركت بوجوب دّيقم ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ّن¦ لوقلا نكمي ،هيلعو
  .ت�امض ةّدعب ىظحي يذلا ،ةيرارمتسالا

 يف ّقحلا ةسرامم دييقت رارغ ىلع ،قالطإلا هجو ىلع يمومعلا قفرمل� قّلعتي ام ت�امضلا هذه نيب نم
 .بارضإلا

 اهنم ريبك ءزج طبتري يتلا ،ةيالولاو ةيدلبلا نم لك تامدخل ةيصوصخ لّكشي ام ت�امضلا كلت نمو
 نمأ ،ةئيبلا ةيامح ،ةيمومعلا ةفاظنلا ،تارامعلا ةفاظن( رشابم لكشب كلذ ناك ءاوس ،يمومعلا ماظنلا ظفحب
 ريس ةيرارمتسا نامض لالخ نم( رشابم ريغ لكشب وأ ،)تاقرطلا نمأو ةيمومعلا تاءاضفلا يف صاخشألا
 ةيلآ :اهغارف مدعو ةبختنملا ةيلحملا سلا½ا لّطعت مدع ىلع صرحلا قيرط نع ،امومع ةيميلقإلا تاعامجلا
 ةيبودنم نييعتو يدلبلا يبعشلا سل½ا ّلح ةلاح يف فّرصتم نييعت ،فالختسإلا ةيلآ ،بايغلا ةلاح يف ةلاكولا
 .)يئالولا يبعشلا سل½ا ّلحل ةبسنل� ةيئالو

 
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 66 ةداملاو 10-11 ةيدلبلا نوناق نم 71 ةداملا -1
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 48 ةداملا -2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 51 ةداملا -3
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 49 ةداملا -4
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 20 ةداملاو 10-11 ةيدلبلا نوناق نم 24 ةداملا -5
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 يناثلا عرفلا
  اهلّخدت ةيلاعف نامضل ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخل رمتسملا فّيكتلا

 ماعلا ماظنلا ظفح يف
 ىلع ديقك أدبملا سيركت ثحبل لاقتنالا ّمث ،)الّوأ( ةيمومعلا قفارملل رمتسملا فّيكتلا أدبمب فيرعتلا ّمتي

   .)اينÆ( كلذ يف هتيمهأ ىدمو ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت

 ةيمومعلا قفارملا طاشن يف رمتسملا فّيكتلا أدبم فيرعت :الوأ
 tendance( يعامتجا هّجوت دّرجم هاري نم كانهف ،ينوناقلا هعباط لوح فالخ ّلحم أدبملا اذه ناك

sociologique( كانهو ،ماعلا حلاصلا رّوطت تايضتقم نم ضعبلا هاري نيح يف ،نوناقلا دعاوقل يمتني الو 
 ،)un principe directeur des services publics( ةيمومعلا قفارملل ايهيجوت أدبم هربتعي نم
  .1ةاواسملا أدبم ةلكاش ىلع نوناقلل ةماعلا ئدابملا نمض هفّنصي رخآ هّجوت ىلإ ةفاضإل�

 ةيرورض ةجاح لّكشي لب ،ةيمومعلا قفارملا ريس ئدابم نم أدبم دّرجم ّدعي ال ّرمتسملا فّيكتلا ّنأ ّالإ
 ةبكاوم يأ ،ماعلا حلاصلا تارّوطت ةبكاومو فّيكتلا ةيمومعلا قفارملا ىلع بّجوتي ذإ ؛ةريخألا هذه طاشن يف
 :2ةيعامجلاو ةيمومعلا تايجاحلا تارّوطت

« Le principe d’adaptation continue ou mutabilité : le service public 
doit s’adapter et doit pouvoir évoluer selon les exigences de l’intérêt 
général »3 ; 

 :كلذكو

« Les services publics ne sont pas créés de manière immuable. Dès lors 
qu’ils naissent de la nécessaire satisfaction de l’intérêt général, par essence 
évolutif, les services publics doivent être en mesure de s’adapter à cette 
évolution, que commande le principe d’adaptabilité ou de mutabilité, des 
services publics »4.  

 
1-  Lucie CLUZEL-MÉTAYER, Le service public et l’exigence de qualité, thèse de doctorat, Droit, 
Université Panthéon-Assas (Paris II), France, 2004, p.517. 
2- Brigitte BOUQUET, Patrick DUBÉCHOT, op.cit. p.23.   
3- Rachid ZOYAIMIA, Marie Christine ROUAULT, Droit Administratif, BERTI Éditions, Alger, 
2009, p.221. 
4-  Lucie CLUZEL-MÉTAYER, op.cit. p.499. 
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 قح ةرادإلا حنم" :يلي ام ريوطتلاو ريغتلل ةماعلا قفارملا دعاوق ةيلباق نأشب ةدراولا تافيرعتلا نيب نم
 ةبواجتم نوكت ىتح هتامدخ طامنأ ليدعتو ماعلا قفرمل� لمعلا ريس مظنت يتلا ةيحئاللاو ةينوناقلا دعاوقلا ليدعت
 ةفلكت لق¦ نيعفتنملل اnامدخب مايقلا نم اهنّكمي امبو ،رصعلا تاروطتو ةماعلا ةحلصملا تاروطت عم رارمتس�
 .1"ةعونتمو ةريثك رييغتلا اذه يعاودو ،لضفأ بيلاس¦و

 بسح هليدعت يرجيو ريغتي نأ نكمي ماعلا قفرملا نأ ينعي فييكتلاو ليدعتلل ماعلا قفرملا ةيلباق" :كلذكو
 رثكأو مويلا ةماعلا قفارملا فيكت أدبم حبصأ :ليق كلذ يفو ،ةماعلا ةحلصمل� ةلصتملا تاريغتملاو تÑرورضلا
 تائيهو ماهم فييكت ىلإ يمارلا اهجم�ربو تاحالصإلا ةسايس لضفب ربكأ ةيمهأ اذ ىضم تقو يأ نم
 موقي يذلا يرقفلا دومعلا يه ةماعلا قفارملا ةيلاعف ن¦ روهمجلاو ةرادإلا نطفت ببسب اذكو يرادإلا زاهجلا
 ةماعلا اهقفارم زيمتت يتلا لودلاو ،ةيرصعلا ةلودلا تابلطتم نم اãأو يعامتجالاو يداصتقالا ماظنلا لك هيلع
 ناديملا يف ةيلودلا ةسفانملاو ةيعامتجالا تاريغتلا ةهجاوم يف ربكأ اهظوظح نوكت يتلا يه ةيلاعفل�
  .2"يداصتقالا

 تاّريغتلا ةضراعم يمومعلا قفرملا يمِدختسمو يمَدختسمل نكمي ال هّنإف رمتسملا فيكتلا أدبم سيركتلو
 .هيلع أرطت يتلا

 .3كلذك ةيلودلا ةينوناقلا دعاوقل� يمومعلا قفرملا فّيكت ةرورضب أدبملا اذه يضقي امك

 ةلودلا يف رمتسملا فّيكتلا أدبم سيركت نامض دصق اnاعارم بجاولا تازكترملا هقفلا نم بناج رصحي
 :يلي اميف ،ةرصاعملا

 .Des politiques de modernisation يمومعلا قفرملا ةنرصعل تاسايس عضو -

 .L’impératif d’efficacité ةيلاعفلا قيقحت نامض ةرورض -

 .transformation numériqueLa  4  يمقرلا لّوحتلا ةبكاوم -

 
 ،ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا ،)ةنراقم ةسارد( ريوطتلاو رييغتلل ةماعلا قفارملا دعاوق ةيلباق أدبم ،نانبلا نسح يلع دمحم نسح -1
  .10.ص ،2014 ،ةرهاقلا
  .466 .ص ،قباسلا لاقملا ،ناقرز ديلو ،ل·وط مالعوب -2

3- André MAURIN, Droit administratif, 11e édition, SIREY, France, 2018, p. 137. 
4- Jacques CHEVALLIER, Le service public, Presses Universitaires de France PUF, France, 2018, 
p.p.116-124. 
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Zماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخ ميدقت يف رمتسملا فّيكتلا أدبم سيركت ةرورض :اين 

 ماعلا
 ةرادإلا رهست" :كلذ نم ،اًنمضو ًةحارص نيلكش ىلع رئازجلا يف رمتسملا فّيكتلا أدبم ىلع ّصنلا ّمت

  .1"نينطاوملا تاجايتحا عم اهلكايهو اهماهم فييكت ىلع امود

 ةماعلا اnروص نيسحتو رارمتس� اهتمدخ ةيعون نيسحت ىلع اهنم اصرح ةرادإلا ىلع بجي" :كلذكو
 ىلعو اهلمع ميظنت رئاودو ،اهقرطو ،اnاءارجإ طيسبت ىلع رهست نأ ةيمومعلا ةطلسلا نع اريبعت اهرابتع�
  .2"كلذ فيفخت

 نوؤشلا رييست يف ةيفافشلا نامض ... :اهتياغ ،تاسّسؤم هسفنل بعشلا راتخي" :ىلإ ةفاضإل�
  .3"ةيمومعلا

 مارتحا راطإ يف روهمجلا عم دايح لكب ةرادإلا لماعتت ... .ةرادإلا زّيحت مدع نوناقلا نمضي" :كلذكو
  .4"لطامت نودب ةمدخلا ءادأو ،ةيعرشلا

 ىلع ّصنلا لالخ نم انمض كلذكو ،ةحارص رمتسملا فّيكتلا أدبم سيركت ّمت دقف ،ظحالم وه امك
 قفرملا ةيلاعف نامض ّنأ ىلع اسيسî ،لطامت نود ةمدخلا ءادأو ةيفافشلا نامض ،ةيمومعلا ةمدخلا ةيعون نيسحت
 :ًةحارص رئازجلا يف ىرخألا يه اهيلع صوصنملا ،رمتسملا فّيكتلا أدبم سيركت تازكترم نم ّدعي يمومعلا

 هتخسن يف صنلا اذه درو دقو ،5"هتعاجنو يمومعلا قفرملا ةيلاعف نمضت يتلا تارابتعالا لالخ نم ..."
 :يلي امك ةيسنرفلا ةغلل�

« … par des considérants garantissant l’efficacité et l’efficience au 
service public »6. 

 
 ،1988 ويلوي 6 ،27 ددع ر.ج ،نطاوملاو ةرادإلا نيب تاقالعلا مظني ،1988 ويلوي 4 يف خرؤم ،131-88 مقر موسرملا نم 6 ةداملا -1

 .1013.ص
  .131-88 مقر موسرملا نم 21 ةداملا -2
 .رئازجلا روتسد نم 9 ةداملا -3
  .رئازجلا روتسد نم 26 ةداملا -4
  .258-16 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -5

6- Art 3 du décret exécutif n° 16-258.  
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 ،ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدتل طباض وأ ديق دّرجم ّدعي ال ّرمتسملا فّيكتلا أدبم ّنإ
 لك ءادأ نامضل ةيساسأ ةجاح لّكشي لب ،)ةيرارمتسالا أدبمو ةاواسملا أدبم( نيقباسلا نيأدبملا ةلكاش ىلع
 .هتعاجنو هتيلاعف نامضل كلذكو ،ماعلا ماظنلا ظفح يف امهرودل ةيالولاو ةيدلبلا نم

 لاجم ةعيبط نم ةيّتأتم ،ةيرارمتسالاو ةاواسملا يأدبم نع رمتسملا فّيكتلا أدبم زّيمت يتلا ةيصوصخلا هذه
 .نيّرمتسملا رّوطتلاو ةيكرحل� مسّتي يذلا ،ماعلا ماظنلا ةعيبط يأ ،ةساردلا ّلحم ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت

 ،ماعلا ماظنلا موهفم رّوطت نابكاوت ال ،امnايحالصو امهميظنت لالخ نم ،ةيالولاو ةيدلبلا تناك اذإف
 رصنع ّلك ىوتسم ىلع عراستملا ديازتلا يف ةذخآلا هب لالخإلا تابّبسمو هديدn رطاخم باعيتسا مدع هنمو
 يجولونكتلاو يملعلا رّوطتلا لظ يف )ةيمومع ةنيكسو ةيمومع ةحص ،يمومع نمأ نم( ماعلا ماظنلا رصانع نم
 حمسي رمتسملا فّيكتلا أدبم سيركتو ةاعارم ّنإف ،هظفحو هتيامح نم نّكمتلا نود لوحي يذلا رمألا ،دوهشملا
  .)هنوص تايلآو هب لالخإلا راطخأ نم( هب قّلعتي ام لك رّوطتو ماعلا ماظنلا رّوطت تÑّدحت زواجتب اهل

 يناثلا ثحبملا
 يف ةباقرلل عوضخلاو ت[رحلاو قوقحلا رهوجب ةيميلقإلا تاعامجلا ساسم مدع

 ماعلا ماظنلل اهظفح
 قوقحلا رهوجب ساسملا مدعب دّيقم رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ّنإ

 ئدابمو ةيعرشلا مارتحا نع ةدÑز ،)يناثلا بلطملا( ىرخأ تاهج ةباقرل عوضخلاو ،)لوألا بلطملا( تÑرحلاو
  .اهتسارد قباسلا يمومعلا قفرملا ريس

 لوألا بلطملا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف تyرحلاو قوقحلا رهوجب ةيميلقإلا تاعامجلا ساسم مدع
 يمومعلا ماظنلا ظفح لالخ تÑرحلاو قوقحل� ساسملا مدع ىلع ّصن نم وه يرئازجلا روتسدلا ّنإ

 تÑرحلاو قوقحلا دييقت نكمي ال" :ةحارص دراو وه امك ،"تÑرحلاو قوقحلا رهوج" ةرابع لامعتس�
 كلت اذكو ةينطولا تباوثلا ةيامحو ،نمألاو ماعلا ماظنلا ظفحب ةطبترم بابسألو ،نوناق بجومب ّالإ ت�امضلاو
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 دويقلا هذه سمت نأ نكمي ال ،لاوحألا لك يف .روتسدلا اهسركي ىرخأ تÑرحو قوقح ةيامحل ةيرورضلا
 :يلي امك صنلا تاذ ءاج ةيسنرفلا ةغلل� هتخسن يفو .1"تÑرحلاو قوقحلا رهوجب

« Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut 
intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre 
public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales, ainsi que 
ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la 
Constitution. En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter 
atteinte à l’essence de ces droits et libertés »2. 

 قيقحتلو ،نوناقلا بجومب ّالإ دييقت ّلحم نوكت نأ نكمي ال ،اروتسد ةلوفكملا تÑرحلاو قوقحلا ّنأ يأ
 ينوناقلا دييقتلا اذه ّسمي ّالأ ىلع ،نمألاو ماعلا ماظنلا ظفح اهسأر ىلع ،ارصح ةدّدحملا ضارغألا نم ةلمج
 .تÑرحلاو قوقحلا كلت رهوجب - لاوحألا نم لاح ّي¦ -

 ماظنلا ظفحل اهلّخدت ىلع ديقك تÑرحلاو قوقحلا رهوجب ةيميلقإلا تاعامجلا ساسم مدع ةسارد ّنإ
 ّمث نمو ،)لوألا عرفلا( يرئازجلا روتسدلا يف اهسيركتو ،تÑرحلاو قوقحلا فيرعت دنع فّقوتلا يضتقت ،ماعلا
 رئازجلا يف ةسّركملا تÑرحلاو قوقحلا ضعب ىلع ةيالولاو ةيدلبلا نم لكل لّخدتلا كلذ رثأ ثحبل لاقتنالا
 .)يناثلا عرفلا(

 لوألا عرفلا
 يرئازجلا روتسدلا يف اهسيركتو تyرحلاو قوقحلا فيرعت

  :وطسرأ هدوأ ام بسح ،نوناقلا بايغ دنع دادبتسا ىلإ لوؤت يتلا ،ةيطارقميدلا ةياغ يه ةّيرحلا ّنإ

Comme le dit Aristote : « La liberté est la fin propre de la 
démocratie »3, et : « Sans les lois la démocratie est despotisme »4.  

 ،ةثيدحلا لودلا فلتخمل ةينوناقلا ةمظنألا هتدمتعا ام وهو ،تÑّرحلل ينوناقلا ريطأتلا ةرورض ينعي ام
 يتلا تÑّرحلاو قوقحلا كلت اهنم ةساردلا ينعي ،يساسألا اãوناق ىوتسم ىلع اهتسّرك يتلا ،رئازجلا اهيف امب

 
 .رئازجلا روتسد نم 34 ةداملا -1

2- Art 34 de la Constitution algérienne.  
3- Bruno BERNARDI, La démocratie, CORPUS-Flammarion, France, 2019, p. 135.  
4- Bruno BERNARDI, ibid., p. 165.   
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 دعب ،يتì ام لالخ نم هثحب متي ام وهو ،)اينÆ( يمومعلا ماظنلا ظفح ةيلمع لالخ دييقتلل ةضرع نوكت
 .)الوأ( تÑرحلاو قوقحل� دوصقملا ىلع جيرعتلا

 تoرحلاو قوقحلا فيرعت :الوأ
 نيموهفملا الك نيب زييمتلا ةلواحم ىلإ ةفاضإ ،)2( تÑرحل� فيرعتلا مث ،)1( قوقحل� فيرعتلا متي

)3(. 

 :قوقحلا فيرعت -1
 راثئتسا"و ،"نوناقلا اهيمحي ةحلصم" ،"صخشلل ةيدارإ ةطلس" :هتافيرعت زربأ نم ،قح عمج قوقحلا

  .1"نوناقلا هّرقي ام ءيشب صخش )صاصتخا(

 قوقح ىلإ مسقنت اهرودب يتلا ،)ةيندم وأ( ةيسايس ريغ قوقحو ةيسايس قوقح ىلإ قوقحلا مّسقت
  .انتسارد راطإ نمض جردنت يتلا يهو ،2ةماع قوقحو ةصاخ

  :يلي ام ةماعلا قوقحلا صئاصخ زربأ نم
 .ةيلام ريغ .أ

 .هب بستكت الو مداقتل� طقست ال .ب
  .3ضيوعتلا بجوي اهيلع ءادتعالا .ت

 ىلإ ةفاضإل� ،قحلم فصو ّيأ نود 4"قوقحلا" ةدرفم رّرك هدجن يرئازجلا روتسدلا ّصن ىلإ عوجّرل�
 ،مداقتلل عضخت ال ،فرصتلل ةلباقلا ريغ ةيساسألا قوقحلا ةلمج" :ا� دصقي يتلا ،5"ناسنإلا قوقح" سيركت
 ّدعت امك ،يقرعلا هئامتناو يعامتجالا هعضو ،هسنج ،هنيد ،هتيسنج نع رظنلا ّضغب ،ناسنإل� ةطبترملاو
 .6"اهنع ومستو اnاذ ةلودلا موهفم نع ةقباس

 
 .17.ص ،2014 ،نامع ،جيلخلا راد ،ةيساسألا هت�رحو ناسنإلا قوقح ،ةلامش وبأ دمحم جرف ،يدنفرصلا دي]ا دبع قراط -1
 .20.ص ،هسفن عجرملا -2
 .22 ،21 .ص.ص ،هسفن عجرملا -3
  .رئازجلا روتسد ةجابيد -4
   .رئازجلا روتسد ةجابيد -5

6- Olivier NAY, op.cit. p.192. 
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 Droits ةيساسألا قوقحلا" ةرابعل روتسدلا سيركت وه ةساردلل ةبسنل� ةّيمهأ رثكألاو
fondamentaux"1، ىوتسم ىلع ةسّركملا ،دارفأل� ةقّلعتملا قوقحلا ةلمج يف هقفلا نم بناج اهرصتخي يتلا 

  .2ةيلودلا قيثاوملا ىوتسم ىلع وأ/و ريتاسدلا

 :تoرحلا فيرعت -2
 ةينيتاللا ةملكلا نم ،Liberté ةيسنرفلا ةغللا يف اهلباقت ،"ةيرح" ةدرفمل عمج مسا "تÑرحلا"

Libertas، 3رايتخالا ّقح عم ،روظحملا ريغ حابملا ينعت يتلاو. 

 اهفّرع دقو ،4هصخش نع ةجراخ ةدارإل درفلا عضخي ال هبجومب ،ايقالخأو ايفسلف أدبم ةيرحلا ّدعت
 يف ببستي ال ام ّلك لعف ىلع ةردقلا يف ةيرحلا نمكت" :يلي امب نطاوملاو ناسنإلا قوقحل يسنرفلا نالعإلا
 وه هدحو نوناقلا .نيرخآلا قوقح دنع فقت ناسنإلل ةيعيبطلا قوقحلا دودح ّنأ ينعي كلذو ،نيرخآلا ءاذيإ
 .5"دودحلا هذه ررقي نم

 ،ريتاسدلا فرط نم ا� فرتعم قوقح نع ةرابع يهفlibertés publiques  ةيمومعلا تÑرحلا اّمأ
 اقاطن عسوأ اãّأ ىري نم كانهو ،ةيساسألا تÑرحلل ةقباطم اãّأ ىري نم كانه ،6ةيلودلا قيثاوملاو نيناوقلا
 رصانعلا نم ةلمج ديدحتب ءافتكالا مت ،ةيساسألا تÑرحلا ةركف فيرعت لوح قافتا بايغ لظ يفو ،اهنم
 :يلي اميف لّثمتت ،ةيساسأل� ام ةّيرح فصو ىنستي ىتح اهرّفوت بجاولا

 .ةيروتسد ىرخأو ةينطو قوف ةيلآ لالخ نم ةيساسألا ةيرحلا أدبمب فارتعالا -
 .نيينطولا ةرادإلاو عّرشملا فرط نم قيبطتلا زّيح اّصن ةسّركملا ةيساسألا تÑرحلا عضو -
 ةمكحملا( ينطولا ديعصلا ىلعو )ةيلودلا مكاحملا( يلودلا ديعصلا ىلع ،اهتيامح لجأ نم ت�امض ريفوت -

 .7)يرادإلاو يداعلا ءاضقلا ةباقرو ةيروتسدلا

 
 .رئازجلا روتسد نم 35و 34 ن²داملا -1

2- Jean GICQUEL, Pierre AVRIL, op.cit. p.p. 46 et 47. 
  .101.ص ،2014 ،رئازجلا ،هموه راد ،ةيرادإلا داوملا يف لاجعتسالا ءاضق ،ينغ ةنيمأ -3

4- Olivier NAY et autres, op.cit. p.335. 
 ةر�ز خيرwww.neorevivalism.files.wordpress.com، ² :ةينورتكلإ ةخسن ،نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ نم 4 ةداملا -5
 .21/12/2020 :عقوملا

6- Jean GICQUEL, Pierre AVRIL, op.cit. p.71. 
 .174و 173 .ص.ص ،2015 ،رئازجلا ،هموه راد ،لوألا ءزجلا ،ةيرادإلا تالاجعتسالا يف ةلاسر ،�ولم ثآ خيش نب نيسحل -7
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 درفملا ةغيصب اهدروأ ذإ ؛ةفلتخم تارابعو غيصب ةيرحلا دروأ هدجن يرئازجلا روتسدلا ّصن ىلإ عوجّرل�
 كلذك ،1"ةيعامجلاو ةيدرفلا تÑرحلا" ةرابع دروأ امك ،"نطولل ةيطارقميدلا تÑرحلا" ةرابع دروأو ،"ةيرحلا"
 رّرك اãومضم يف نكل ،ناونعك "ةماعلا تÑرحلا" ىلإ ةفاضإل� ،2"نطاوملل ةيساسألا تÑرحلا" ةرابع نّمضت
 .3)ةيساسأ وأ ةيمومع( فصو ّيأ نود "تÑرحلا" ةدرفم

 :تaرحلاو قوقحلا نيب زييمتلا -3
 :ةيساسألا تÑرحلاو قوقحلا نيب ةقرفتلا يف درو اّمم

« Droits fondamentaux renvoient à des prérogatives individuelles sur 
autrui ou contre autrui, consistant à exiger une action ou une abstention 
(droit au respect de : la vie, l’intégrité physique et morale, la propriété ; 
droits civiques…). 

Les libertés fondamentales évoquent des zones d’autonomie de la 
personne où les bénéficiaires peuvent agir a priori comme ils l’entendent 
(libertés de conscience et de religion, d’expression, d’association et de 
réunion) »4. 

Zرحلاو قوقحلا ضعب سيركت :اينoيرئازجلا روتسدلا يف ت 
 ةيالولاو ةيدلبلا نم لك لّخدت ةجيتن دييقتلل اضّرعت تÑرحلاو قوقحلا رثكأ ثحب ىلع ةساردلا رصتقت

 ّصن يف دراولا بيترتلا ىلع ءانب اهضرع متيو ،اهلولدمو اهسيركت ةيفيك نايب لالخ نم ،ماعلا ماظنلا ظفحل
  :يلي اميف ّنيبم وه امك ،يرئازجلا روتسدلا

 :تالسارملا ةّيرسو ةيصخشلا ةايحلا ةيامح يف ّقحلا -1
 صخش لكل .هفرشو ةصاخلا هتايح ةيامح يف قحلا صخش ّلكل" :يلي ام ىلع يرئازجلا روتسدلا ّصن

 ىلوألا نيترقفلا يف ةروكذملا قوقحل� ساسم ال .تناك لكش يأ يف ةصاخلا هتالاصتاو هتالسارم ةّيرس يف قحلا

 
 .رئازجلا روتسد ةجابيد -1
  .رئازجلا روتسد نم 9 ةداملا -2
 .رئازجلا روتسد نم 35و 34 ن²داملا -3

4- Michel LEVINET, Droits et libertés fondamentaux, PUF, France, 2010, p.5. 



 هطباوضو رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يناثلا بابلا

 236 

 يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم دنع صاخشألا ةيامح .ةيئاضقلا ةطلسلا نم لّلعم رم¦ ّالإ ةيناثلاو
  .1"قوقحلا هذهل كاهتنا لك ىلع نوناقلا بقاعي .يساسأ قح

 ةطرشألاو ةيفتاهلا تÆداحملا ىلع ةباقرلا رظح هنمو ،دارفألا نيب تالسارملا ةيرس فشك زاوج مدع يأ
  .2نوناقلا ماكحأل اقفو ّالإ ،يصخشلا لامعتسالا تاذ ةيئرملا وأ ةيعمسلا

 :ينطولا بارتلا ربع ةيرحب لقنتلا -2
 يرئازجلا روتسدلا اهسّرك دقو ،liberté d’aller et de venir بÑإلاو باهذلا ةيرحب كلذك فرعت

 ةيرحب لّقنتي نأو ،هتماقإ نطوم ةّيرحب راتخي نأ ،ةيسايسلاو ةّيندملا هقوقحب عّتمتي نطاوم لكل ّقحي" :يلي امك
 قوقحلا هذه دييقت نكمي ال .هنم جورخلاو ينطولا بارتلا ىلإ لوخدلا يف ّقحلا نطاوم ّلكل .ينطولا بارتلا ربع
   .3"ةيئاضقلا ةطلسلا نم للعم رارق بجومبو ،ةددحم ةّدمل ّالإ

 يفو لقنتلا ةيرح يف ّقح درف ّلكل" :يلاتلاك ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ّصن ىوتسم ىلع تدروو
 ىلإ ةدوعلا يفو ،هدلب كلذ يف امب ،دلب يأ ةرداغم يف قح درف لكل .ةلودلا دودح لخاد هتماقإ لحم رايتخا
  .4"هدلب

 ،مهتماقإ ّلحم رايتخا يف مهّقح مهبلس وأ/و ،نينطاوملا لّقنت ةكرح عنم زاوج مدع ىلإ ةيرحلا هذه يضفت
  .5ةينوناق تارّربم دوجو نود ،هنم مهجورخ وأ ينطولا بارتلل مهلوخد ةيرح وأ

 :ريبعتلا ةيرحو يأرلا ةيرح -3
 liberté d’opinion ـب فرعت ،6"يأرلا ةيرح ةمرحب ساسم ال" :ةحارص يرئازجلا روتسدلا اهلفك

  .liberté de penser وأ

 
  .رئازجلا روتسد نم 47 ةداملا -1
  .27 ،26 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،ةلامش وبأ دمحم جرف ،يدنفرصلا دي]ا دبع قراط -2
  .رئازجلا روتسد نم 49 ةداملا -3
 ،rights-human-declaration-www.un.org/ar/universal :ةينورتكلإ ةخسن ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 13 ةداملا -4
 .16/12/2020 :عقوملا ةر�ز خير²
  .107.ص ،قباسلا عجرملا ،ينغ ةنيمأ -5
 .رئازجلا روتسد نم 51 ةداملا -6
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 نود ،ةّيرح ّلكب وه هرايتخ� ،راكفأو ءارآ نم بغري ام ّينبتو قانتعا يف صخشلا ّقح ا� دصقي
 .1ةيجراخ تاهاركإ وأ دويق ةيأل كلذ يف عوضخلا

 :اروتسد ىرخألا يه ةسّركملا ،liberté d’expression ريبعتلا ةيرح ىلإ يضفتو يأرلا ةيرح ّدتمت
 تناك Ñّأ ،ةمÌ ةيرحب مهراكفأو مهئارآ نع ريبعتلا ىلع دارفألا ةردق ا� دصقيو ،2"ةنومضم ريبعتلا ةيرح"
    .3)ةفاحصو امنيس ،حرسم ،نويزفلت ،ةعاذإ ،ديرب( كلذ يف ةمدختسملا ةليسولا

 لمشيو ،ريبعتلاو يأرلا ةّيرحب عّتمتلا ّقح صخش ّلكل" :ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا اهيلع ّصن
 ةّي¦ ،نيرخآلا ىلإ اهلقنو اهيّقلتو راكفألاو ءابنألا سامتلا يفو ،ةقياضم نود ءارآلا قانتعا يف هتيرح قحلا اذه
  .4"دودحلل رابتعا امنودو ةليسو

 نايبب حمسي يذلا وحّنلا ىلع ليصفت رثكأ نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ ىوتسم ىلع تءاجو
 ةجيتنو .ناسنإلا قوقح نمثأ دحأ اذهو ،ةيرحب هئارآو هراكفأ نع نلعي نأ درف لكل قحي" :ا� دوصقملاو اهانعم
 بقاوع نع كلذك الوؤسم نوكي نأ طرشب ،ةّمÌ ةيرحب هءارآ رشنيو بتكيو ثدحتي نأ درف لكل قحي ،كلذل
  .5"نوناقلا ىري امك قحلا اذه كاهتنا

 هذه ةسراممل دودح دوجو وأ ةقلطم اãوك ىدم وه ريبعتلا ةيرح لوح راثي يذلا سيئرلا لاكشإلا ّنإ
 رخآل ينوناق ماظن نم ّريغتي ام وهو ،�وناق اهطبض ةيفيكو ،تدجو نإ دودحلا هذه قاطن ،همدع نم ةيرحلا
  .6)ةيكيرمألا ةدحتملا تÑالولاو �وروأ ،اسنرف :اهسأر ىلع(

 :يملسلا رهاظتلا ةيرحو عامتجالا ةيرح -4
 درجمب ناسرامتو ،ناتنومضم يملسلا رهاظتلا ةيرحو عامتجالا ةيرح" :يلي ام يرئازجلا روتسدلا دروأ

  .7"اهتسرامم تايفيكو طورش نوناقلا ددحي .ام� حيرصتلا

 
1- Olivier NAY et autres, op.cit. p.337. 

 .رئازجلا روتسد نم 52 ةداملا -2
 .31.ص ،قباسلا عجرملا ،ةلامش وبأ دمحم جرف ،يدنفرصلا دي]ا دبع قراط -3
 .ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 19 ةداملا -4
 .نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ نم 11 ةداملا -5

6- Géraldine MUHLMANN et autres, La liberté d’expression, Dalloz, Paris, 2016, p.p.5, 117 et suiv.  
  .رئازجلا روتسد نم 52 ةداملا -7
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 مهقوقح نع عافدلاو مهئارآ نع ريبعتلا يف دارفألا نم ةعومجم ّقح" :اãأشب ةدراولا تافيرعتلا نيب نم
 ،تاراشإلا :لثم ،يملس عباط تاذ ةفلتخم لئاسوب ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ،ةيسايسلا :ةفلتخملا تالا½ا يف
 تاحاسلاو تاقرطلاك ةددعتم نكامأ يف ،مهبلاطم نع ّربعت يتلا تارابعلا ديدرتو حايصلا ،تاوصألا عفر
 ،مظنم لكشب رظن ةهجو نع ريبعتلل ةددحم ةينمز ةرتف يف عامتجال� يملسلا رهاظتلا طبتري امك .ةيمومعلا

  .1"ةتبÆ وأ ةكرحتم ةقيرطب ناك ءاوس

 :تادابعلا ةسرامم ةيرح -5
 .نوناقلا مارتحا راطإ يف سرامتو ةنومضم تادابعلا ةسرامم ةيرح" :يلي امك يرئازجلا روتسدلا اهيلع ّصن

 .2"يجولويديإ وأ يسايس ريثî يأ نم ةدابعلا نكامأ ةيامح ةلودلا نمضت
 صخش ّلكل" :ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ىوتسم ىلع اقاطن عسوأو ليصفت رثكأ تدرو دقو

 راهظإ يف هتيّرحو ،هدقتعم وأ هنيد رييغت يف هتيّرح قحلا اذه لمشيو ،نيّدلاو نادجولاو ركفلا ةيرح يف ّقح
  .3"هدح ىلع وأ ألملا مامأو ،ةعامج عم وأ هدرفمب ،ميلعتلاو ةسرامملاو رئاعشلا ةماقإو دّبعتل� هدقتعم وأ هنيد

 عباطل� مستت اسوقط لكشت يتلا ،تادابعل� فرعي ام ةسرامم ىلإ يضفي ّنيعم نيدب داقتعالا ّنإ
 ةايحلا نم ازّيح لغشي نأ هنأش نم نّيدتلا رهاظم زورب ،اnاذ داقتعالا ةيلمع رارغ ىلع ّيونعملا ال يّداملا
 ةيامح دصق تادابعلا ةسراممل ينوناقلا ميظنتلاو ريطأتلا يعدتسي يذلا رمألا ،ريغلا ىلع ريثأتلا يلاتل�و ،ةماعلا
  .4عيمجلا

 ماظنل� ةيرحلا هذه ةسرامم لالخإ مدع ةرورض ىلع دّكأ دقف ،نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ اّمأ
 هذه ببستت الأ طرشب ،ةينيدلا لئاسمل� قلعتي اميف ىتح هئارآ نع حاصفإلا نع درفلا سارخإ زوجي ال" :ماعلا
  .5"نوناقلا بجومب ماعلا ماظنلا لالخإ يف ءارآلا

 
 ،رئازجلا-ةفلجلا ،12 ددعلا ،05 دل]ا ،مولعلا قافآ ةلجم ،"يملسلا رهاظتلا ةيرحل ةيروتسدلاو ةيلودلا ت�امضلا" ،ىسيع نب دمحأ -1
 .36.ص ،2018 ناوج
  .رئازجلا روتسد نم 51 ةداملا -2
 .ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم 18 ةداملا -3
  .31 ،30 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،ةلامش وبأ دمحم جرف ،يدنفرصلا دي]ا دبع قراط -4
 ةر�ز خيرwww.neorevivalism.files.wordpress.com، ² :ةينورتكلإ ةخسن ،نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ نم 10 ةداملا -5
 .16/12/2020 :عقوملا



 هطباوضو رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يناثلا بابلا

 239 

 :ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا هتدّكأ ام وهو

« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire 
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent 
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, 
ou à la protection des droits et libertés d’autrui »1. 

  :ةفاحصلا ةيرح -6
 .ةنومضم ،ةينورتكلإلاو ةيرصبلا ةيعمسلاو ةبوتكملا ،ةفاحصلا ةيرح" :يلي امك يرئازجلا روتسدلا اهسّرك

 .2"ةيهاركلاو زييمتلا باطخ رشن رظحي ...

 فحصلا يف مهئارآ نع ريبعتلا يف مهقح لامعتسا ىلع دارفألا ةردق" :ةفاحصلا ةيرح تافيرعت نيب نم
 نم ةباقر نود ،ّنيعم فده راطإ نمض ،تاعوبطم وأ فحص نم نوؤاشي ام رادصإ يف مهقحو ،تال½او
  .3"قحلا كلذ لامعتسا ءيست الو فدهلا كلذ مدخت تمادام ةماعلا ةطلسلا

 وأ ءارآ وأ لئاسر وأ ثادحأ عئاقول ثب وأ رشن لك" :اãّ¦ مالعإلا ةطشنأ يرئازجلا عّرشملا فّرع
 وأ روهمجلل ةهجوم نوكتو ،ةينورتكلإ وأ ةزفلتم وأ ةعومسم وأ ةبوتكم ةليسو ةيأ ربع ،فراعم وأ راكفأ
  .4"هنم ةئفل

 :يلي امك مالعإلا ةطشنأ نيب زييمتلا -يرئازجلا عيرشتلا ىوتسم ىلع- مت دقو

 ،اهعاونأ عيمجب تال½او فحصلا نمضتت يتلا ،ةيرودلا تÑرشنلا يف لثمتت :ةبوتكملا ةفاحصلا -أ
  .5ةصصختم ىرخأو ،ماعلا مالعإلل ةيرود تÑرشن ىلإ ةفّنصملاو ،ةمظتنم تارتف ىلع ةرداصلا

 
1- L’art 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, www.echr.coe.int, page consultée le 
18/12/2020.  

 .رئازجلا روتسد نم 54 ةداملا -2
 .32.ص ،قباسلا عجرملا ،ةلامش وبأ دمحم جرف ،يدنفرصلا دي]ا دبع قراط -3
 .21.ص ،2012 رياني 15 ،02 ددع ر.ج ،مالعإل· قلعتي ،2012 رياني 12 يف خرؤم ،05-12 مقر يوضعلا نوناقلا نم 3 ةداملا -4
 .05-12 مقر يوضعلا نوناقلا نم 6 ةداملا -5
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 قيرط نع هنم ةئف وأ روهمجلا فرصت تحت عضوي ام لك يف لّثمتملا :يرصبلا يعمسلا طاشنلا -ب
 ال ةفلتخم لئاسر وأ ،تاوصأ ،روص ،ةموسرم لاكشأ ،تامالع ،تاراشإ ثب ،يكلساللا لاصتالا
  .1ةصاخلا ةلسارملا عباط اهل نوكي

 ،هنم ةئف وأ روهمجلل ةهجوم ،تنرتنألا ربع بوتكم لاصتا ةمدخ لك يه :ةينورتكلإلا ةفاحصلا -ت
 اهاوتحم يف مكحتيو ،ينطولا نوناقلل عضخي يونعم وأ يعيبط صخش فرط نم ينهم لكشب رشني
  .2يحاتتفالا
 ربع يرصبلا يعمسلا طاشنلاو ،تنرتنألا ربع ةبوتكملا ةفاحصلا طاشن ةينورتكلإلا ةفاحصلا نمضتتو
  .3تنرتنألا

 ،ارصح ةدّدحملا ،مالعإلا طاشن ةسرامم دنع اهمارتحا بجاولا طباوضلا نم ةلمج عيرشتلا تاذ دّدع امك
 تابلطتم ...مارتحا لظ يفو ...ةيرحب مالعإلا طاشن سرامي" :ةيلاتلا ةرابعل� دراولا ،ماعلا ماظنلا مارتحا اهنيب نم
  .4"ماعلا ماظنلا

 :تايئاصحإلاو قئZولا ،تامولعملا ىلإ لوصولا يف قحلا -7
 ،تايئاصحإلاو قئÆولاو تامولعملا ىلإ لوصولا يف قحل� نطاوم لك عتمتي" :يرئازجلا روتسدلا دروأ

 ةعورشملا حلاصمل�و ،مهقوقحبو ريغلل ةصاخلا ةايحل� قحلا اذه ةسرامم سمت نأ نكمي ال .اهلوادتو اهيلع لوصحلاو
 .5"ينطولا نمألا تايضتقمبو ،تاسسؤملل

 ةردقو ةلءاسملا زيزعت يف Ñروحم ارود تامولعملا ىلع لوصحلا قح بعلي" :قحلا اذه ةّيمهأ نع درو اّمم
 .6"ةكراشملا ىلع ةمئاقلا ةيمنتلا زيزعت يف مهسيو ،ةموكحلا لاعفأ ةبقارم ىلع نينطاوملا

 
 .05-12 مقر يوضعلا نوناقلا نم 58 ةداملا -1
 .05-12 مقر يوضعلا نوناقلا نم 67 ةداملا -2
 .05-12 مقر يوضعلا نوناقلا نم 70 ىلإ 68 نم داوملا -3
 .05-12 مقر يوضعلا نوناقلا نم 2 ةداملا -4
 .رئازجلا روتسد نم 55 ةداملا -5
 نأشب يميلقإلا راوحلا راطإ يف ّدعأ ريرقت ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا ،نوهدملا ديعس -6
 ،ةينورتكلإ ةخسن ،"تاكبشلاو تافالتئالا ةدناسم :ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تامولعملا ىلع لوصحلا زيزعت"

www.openknowledge.worldbank.org، ²ز خير� .22/12/2020 :عقوملا ةر
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 نم ةلمجب ادّيقم ءاج يذلا ،تامولعملا ىلإ لوصولا يف قحلا اسّرك ةيميلقإلا تاعامجلا ينوناق ّنإ
 سل½ا تالوادم تاجرختسم ىلع عالطالا صخش لكل نكمي ثيح ،ماعلا ماظنلا اهسأر ىلع ،طباوضلا
 رضاحم ىلع ناكملا نيع يف عالطالا كلذك هنكمي ةحلصم هل نم لكلو ،ةيدلبلا تارارقلاو يدلبلا يبعشلا
 كلذ يف نكي مل ام ،هتقفن ىلع اهنم ةيئزج وأ ةلماك ةخسن ىلع لوصحلاو ،يئالولا يبعشلا سل½ا تالوادم
 .1ماعلا ماظنل� ساسم

 ظافحل� ةطبترملا لئاسملا ةسارد ىلوتت يتلا يدلبلا يبعشلا سل½ا تاسلج ةيدلبلا نوناق ىنثتسا كلذك
  .2ةينلعلا أدبم نم ماعلا ماظنلا ىلع

 :ةلواقملاو رامثتسالاو ةراجتلا ةيرح -8
 :ءاضقلا اهتيامح ىلوتيو ،نوناقلا اهمّظني يتلا ،نوناقلل ةماعلا ئدابملا نم ةعانصلاو ةراجتلا ةيرح ّدعت

« En tant que principe général du droit, cette liberté peut être limitée 
par la loi. Le juge administratif veille à ce que des règlements n’y portent 
pas atteinte »3. 

 راطإ يف سرامتو ،ةنومضم ةلواقملاو رامثتسالاو ةراجتلا ةيرح" :ةحارص يرئازجلا روتسدلا اهسّرك
 4."نوناقلا

 لكشب هراتخي يذلا طاشنلا ةسرامم نم Ñونعم وأ ناك ايعيبط صخشلا نيكمت ةلواقملا ةيرحب دصقي
  .5اهيلع لوصحلا وأ ،ةكرش ءاشنإ ،لقتسم

  .6قوسلا داصتقا حتفو ،يلاريبيللا جهنلا لضفب تÑرحلا هذه زيزعت مت دقو

 اهرايتخا مت يتلا ،رئازجلا يف ةسّركملا تÑرحلاو قوقحلا ضعب لولدم ةسارد نم غارفلا مت دقف كلذب
 نم هنايب متي ام وهو ،ماعلا ماظنلا ظفحل ةيالولاو ةيدلبلا نم لك لّخدت ببسب دييقتلل ةضرع رثكألا اãوك
.يتì ام لالخ

 
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 32 ةداملاو 10-11 ةيدلبلا نوناق نم 14 ةداملا -1
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 26 ةداملا -2

3- Arlette HEYMANN-DOAT, 50 libertés et droits fondamentaux, Dalloz, France, 2015, p.98. 
  .رئازجلا روتسد نم 61 ةداملا -4

5- Didier FERRIER, La liberté du commerce et de l’industrie, ouvrage collectif, Libertés et droits 
fondamentaux, 23e édition, Dalloz, Paris, 2017, p. 877.  
6- Didier FERRIER, ibid. p.881. 
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 يناثلا عرفلا
 ةمزأ( تyرحلاو قوقحلا ىلع ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت رثأ

 )اجذومن �وروك
 ةيفيك ثحبلو ،تÑرحلاو قوقحلا ىلع ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت رثأ نايبل

 ةمزأ لالخ ةيالولاو ةيدلبلا نم لك لّخدت ءوض ىلع ةساردلا ءارجإ انيîرا ،لّخدتلا اذه ةبسانمب اهدييقت
 ىتح ،un sujet d’actualité ةشاعُم ةلاحو اّيح الاثم لّكشت اãوك ،)19-ديفوك( �وروك ء�و راشتنا

 لّخدت ريثî ةيفيك حيضوتو بيرقت هنأش نم ام وهو ،ةيرّوصتلا وأ/و ةيرظنلا بناوجلا سيبح ثحبلا ىقبي ال
 .تÑرحلاو قوقحلا ىلع ماعلا ماظنلا ظفحل رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا

 لكشب ،ةيميظنتلا صوصنلا نم ةعومجم رادصا مت ،رئازجلا يف )19-ديفوك( �وروك ء�و راشتنا ةجيتن
  .عضولا ءاوتحا ةلواحمو ،ةيئ�ولا ةلاحلا رّوطت ةبكاوم ضرغب ،عباتتم

 ىلع ليوعتلا ىلإ ةيرئازجلا ةلودلا هّجوت ةظحالم ّيلج لكشب نكمي تاميظنتلا هذه ىلإ عوجرل�
 .ء�ولا كلذ راشتنا ةهجاوم يف ،ةيالولا صوصخلا هجو ىلعو ،ةيميلقإلا تاعامجلا

 ،ةيمومعلا ةحصلا ةيامح دصق ةيلحملا تاطلسلا فرط نم ةذخّتملا ريبادتلا فلتخم نايب يلي اميف ّمتي
 تÑرحلاو قوقحلا نم ةيرح وأ/و ّقح ىلع ادييقت لمحي ريبادتلا كلت نم ريبدت لكو ،ماعلا ماظنلا ظفح هنمو
 .�وناق ةلوفكملا

�وروك سوريف ء�و راشتنا نم ةياقولل يعاطقلا طاشنلا قيسنتب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا لّخدت :الوأ 

 هتحفاكمو )19-ديفوك(
 سيئرو ،يئالولا يبعشلا سل½ا سيئر ،ماعلا بئانلا ،نمألا حلاصم يلثمم :نم ةنجللا هذه لكشتت

  .يلاولا اهسأريو ،ةيالولا رقمل يدلبلا يبعشلا سل½ا
 :يلي امب فلكت

 عضولا روطتو ،ةيالو لك ةيصوصخو ىشامتي امب ،هتحفاكمو ء�ولا راشتنا نم ةياقولل ةيفاضإ ريبادت ذاختا -1
 .ا� يحصلا
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 نم نيومتلا تاجايتحا ءاضق( ءانثتسا صاخشألا لقنتب حمست ةصخر ميلست تايفيك ددحت نم يه -2
 صخرم ينهم طاشن ةسراممو جالعلا تارورض ،لزنملا راوجب نيومتلا تاجايتحا ءاضق ،اهل صخرملا رجاتملا
 .1)هب

3- î2هتحفاكمو ء�ولا نم ةياقولا يف ةيمومعلا تاطلسلا دوهج معدل ةيمارلا ةيعوطتلا لامعألا ريط.  
  .3ةرّرقملا ةيئاقولا ريبادتلا لمجم قيبطت ىلع رهسلا -4

Zوروك ء�و راشتنا ةهجاومل ةالولا لّخدت :اين� :تoرحلاو قوقحلا ةسرامم ىلع هرثأو )19-ديفوك( 
 ء�و ةمزأ لالخ ،ةيمومعلا ةحصلا ةيامح ربع ،ماعلا ماظنلا ظفح دصق ةالولا لّخدت ةيفيك نايب متي

 يتلا تاطلسلا ةلمج ةسارد لالخ نم ،�وناق ةلوفكملا تÑرحلاو قوقحلا ىلع هرثأو ،)19-ديفوك( �وروك
 يف ةذخّتملا ةيئالولا تارارقلا ضعب ىلإ عوجّرلا لالخ نم كلذكو ،)1( ةيذيفنتلا ميسارملا بجومب ةالولا اهزاح
 .)2( راطإلا تاذ

 :تoرحلاو قوقحلا ىلع اهرثأو )19-ديفوك( �وروك ء�و راشتنا ةهجاوم يف ةالولا تاطلس -1
 ةيمارلا تاطلسلا نم ةلمجب ةالولا ىلإ ةيرئازجلا تاطلسلا لبق نم ةذختملا ةيميظنتلا ميسارملا تدهع

 يف ،�وناق ةلوفكملا تÑرحلاو قوقحلا نم ديدعلا ىلع انّيب ادييقت تلمح يتلاو ،�وروك ء�و راشتنا ةهجاومل
  :يلي اميف اساسأ تاطلسلا هذه تلّثمت ،ماعلا ماظنلا نوص ليبس
 ةيناكمإ عم ،معاطملا اذكو ،ضرعلاو ةيلستلا ،هيفرتلا تاءاضف تاسسؤم ،ت�ورشملا عيب تالحم قلغ -

  .4يلاولا نم رارق بجومب ىرخأ ةطشنأ ىلع قلغلا ءارجإ عيسوت
 ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملل نيعباتلا نييربخملاو ةحصلا كالسأ يمدختسم :نم لكل يلاولا ريخست -

 ،ةيمومعلا ةفاظنلا ،ةيحصلا ةياقولا ،ةيندملا ةيامحلا ،ينطولا نمألا كالسأل نيعباتلا نيمدختسملا ،ةصاخلاو
 مكحب تاءارجإلا هذ� اينعم نوكي نأ نكمي درف لك ،هتحفاكمو ء�ولا نم ةياقولا ريبادتب ينعم كلس لكو

 
 ¦وروك سوريف ء·و راشتنا نم ةياقولل ةيليمكت ريبادت ددحي ،2020 سرام 24 يف خرؤم ،70-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 6 ةداملا -1
 9.ص ،2020 سرام 24 ،16 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك(
 .70-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 19 ةداملا -2
 ¦وروك سوريف ء·و راشتنا نم ةياقولا ماظن ليدعت نمضتي ،2020 وينوي 7 يف خرؤم ،145-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 12 ةداملا -3
 .20.ص ،2020 وينوي 7 ،34 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك(
 .69-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 5 ةداملا -4
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 لئاسو لك ،ةصاخ وأ ةيمومع ىرخأ قفارم يأو ةيقدنفلا قفارملاو ءاويإلا قفارم لك ،ةينهملا هتربخ وأ هتنهم
 ةأشنم يأ ،يحصلا لقنلل اهلالغتسا نكمي لقن ةليسو يأ ،اهتعيبط تناك امهم ةيرورضلا دارفألا لقن
  .1نينطاوملل تامدخلا نم ىندألا دحلا نامض اãأش نم ةصاخ وأ ةيمومع

 يعاطقلا لمعلا قيسنتل ةيئالولا ةنجللا لمع راطإ يف ،اهقيسنتو نيفوتملا نيماثج نفدو لقن ةيلمع ةعباتم -
 ،اهنفدو نيماثجلا لسغ ةيلمعب مايقلل نيصتخم صاخشأ ريخست ةيناكمإ عم ،2هتحفاكمو ء�ولا نم ةياقولل
  .3يلاولا نم رم¦

 تارÑز ءانثأ يعامتجالا دعابتلاو ةياقولا طورش مارتحا نامض هنأش نم بسانم ءارجإ يأل يلاولا ذاّختا -
  .4نيفوتملا صاخشألا ىلع محرتلل رباقملا

 ةصصخملا ةيضرألا عطقلا ةئيn لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا ذاختاو ،نفدلل نكامأ ريفوت نامض ىلع رهسلا -
  .5ةيدلبلا ةيبعشلا سلا½ا ءاسؤر عم قيسنتل� ،ضرغلا تاذل ةيضرأ عطق صيصخت وأ/و رباقمك اهلامعتسال

 ةصاخلا ريهطتلل ةلباقلا ريغ ضارغألا ةلازإ ةيلمعب مايقلل تÑافنلا ةجلاعمل تآشنمل يلاولا ريخست ةيناكمإ -
 يدافت دصق ،نفدلاو لقنلا يف ةلمعتسملاو ،اهلسغل ةثجلا ريضحت يف ةلمعتسملا تادعملاو ىفوتملا صخشل�
  .6ىودع يأ

  .7يلحملا ىوتسملا ىلع ةيامحلاو ةياقولل ةيفاضإ ريبادت رارقإ -
  .8اميظنت ةدّدحملا تÑالولا ضعب ىلإو نم رورملا ةكرح عنم دعب ،ءانثتسا رورملل صيخارت يلاولا حنم -
  .9نينطاوملا ريطî تايلمع يف يندملا عمت½ا تايعمجو ءايحألا ناجلل يلاولا كارشإ -

 
 .69-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 10 ةداملا -1
 نيذلا نيفوتملا صاخشألا نيماثج نفدو لقن ىلع ةقبطملا دعاوقل· قلعتي ،2020 ويام 6 يف خرؤم ،كرتشملا يرازولا رارقلا نم 3 ةداملا 2
 .14.ص ،2020 ويام 30 ،31 ددع ر.ج ،)19-ديفوك( ¦وروك سوريف ء·وب ىودعل· مªافو طبترت
 .هسفن رارقلا نم 20و 7 ن²داملا 3
 .هسفن رارقلا نم 23 ةداملا -4
 .هسفن رارقلا نم 24 ةداملا -5
 .هسفن رارقلا نم 28 ةداملا -6
 ةياقولا ماظن ريبادت ميعدتو يلزنملا يئزجلا رجحلا ديدمت نمضتي ،2020 وينوي 29 يف خرؤم ،168-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -7
 .10.ص ،2020 وينوي 30 ،38 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( ¦وروك سوريف ء·و راشتنا نم
 .182-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -8
 .182-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 6 ةداملا -9
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 .1يلاولا نم رارق بجومب اميظنت ةدّدحملا دجاسملا حتف رارقإ -
 تاءاضف ،ةحارلاو ةهزنلا نكامأ ،ئطاوشلا ،دجاسملا صوصخب ةيفاضإ ةيئاقو ريبادت ذاختا يلاولا ةيناكمإ -

 ىدم نم ققحتلا دصق ةيئاجف شيتفت تايلمعب مايقلاو ،ةيراجتلا ةطشنألا ضعبو هيفرتلاو مامجتسالا
 .2ةضورفملا تاءارجإلا مارتحا

 يتلا ،رثكأ وأ اّيح ،�اكم ،ةيدلب فدهتسي يلك وأ يئزج يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعت ،رارقإ -
 .ىودعلل ارؤب دهشت
 مدعب صاخشألا مازلإ يف يلكلا يلزنملا رجحلا لثمتي" :يلي امك يلكلا يلزنملا رجحلا ميظنتلا فّرع دقو
  .3"اميظنت اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ادعام ،ةينعملا ةرتفلا لالخ ،مهتماقإ نكامأ وأ مهلزانم ةرداغم
 وأ مهلزانم ةرداغم مدعب صاخشألا مازلإ" :وه ميظنتلا تاذ ىوتسم ىلع يئزجلا يلزنملا رجحلا نيح يف
  .4"ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةررقملا ةينمزلا تارتفلا وأ/و ةرتفلا لالخ مهتماقإ نكامأ

 لكو ،ةيلستلاو هيفرتلا تاءاضف ،ةحارتسالا ،ةهزنلا نكامأل يلك وأ يئزج قلغل ةيرورضلا تابيترتلا ذاّختا -
  .5روهمجلل اريبك اقفدت لبقتسي ناكم

 راشتنا ةحفاكم راطإ يف ةذختملا ريبادتلل اهكاهتنا لاح يف رجاتملاو ةيعوبسألا قاوسألل يروفلا قلغلا -
  .6)19-ديفوك( �وروك سوريف

 دشح لالخ نم ،ةيمومعلا ينابملاو تاءاضفلا ،نكامألا ريهطت تايلمع نامضل تابيترتلا عيمج ذاختا -
  .7ةيندملا ةيامحلاو نمألا حلاصم ،ةيلحملا تاعامجلا ةدعاسمب ةمزاللا لئاسولا

 
 ¦وروك سوريف ء·و راشتنا نم ةياقولا ماظن قيفخت نمضتي ،2020 تشغ 08 يف خرؤم ،225-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 6 ةداملا -1
   .14.ص ،2020 تشغ 09 ،46 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك(
 .225-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 14و 9 ن²داملا -2
 .70-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -3
 .70-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -4
 ء·و راشتنا نم ةياقولا ماظن زيزعتب ةقلعتملا ماكحألا نمضتي ،2020 ربمفون 9 يف خرؤم ،310-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -5
 .3.ص ،2020 ربمفون 10 ،66 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( ¦وروك سوريف
 .310-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7 ةداملا -6
 .310-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 11 ةداملا -7
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 سوريف راشتنا ةحفاكم راطإ يف ةذختملا ريبادتلا ةفلاخم ةلاح يف 1اميظنت ةدّدحملا تّالحملل يروفلا قلغلا -
  .2)19-ديفوك( �وروك

 ةيلئاعلا تابسانملاو تالفحلا ،اهعون ناك امهم تاعمجتلا لك رظح ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهسلا -
 ،تارادإلا فرط نم ةمظنملا ةماعلا تايعمجلاو تاعمجتلا ،تاعامتجالا ،)زئانجو ناتخ ،جاوز(
 ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا ت�وقعلا قيبطت ىلع لمعلاو ،3ىرخألا تامظنملا لكو تائيهلا ،تاسسؤملا
  .4تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام دض اذكو

�وروك ةمزأ لالخ ةيئالو تارارق بجومب ةيمومعلا ةحصلا ظفح ريبادت -2: 
 ،ةيمومعلا ةحصلا ظفحو �وروك ء�و راشتنا ةهجاوم راطإ يف ةذختملا ةيئالولا تارارقلا ضعب ءوض ىلع

 يهو ،�وناق ةلوفكملا تÑرحلاو قوقحلا ضعب ةسرامم ىلع رشابم لكشب رّثؤت يتلا ،ةيلاتلا ريبادتلا نيودت مت
 ظفح لجأ نم ،ةيلحم ةطلس زربأك يلاولا لّخدت هجوأ نع ةّيح ةلثمأ لّكشت )ةيئالولا تارارقلا يأ( كلذب
 :ماعلا ماظنلا

 :لمشت يتلاو ،اهعون ناك امهم نينطاوملل ةبطقتسملا يريهامجلا عباطلا تاذ تاطاشنلا عيمج ميظنت عنم -
 ،ةيلستلاو هيفرتلل ةصصخملا تاءاضفلاو ةيمومعلا قئادحلا ،تالفحلا تاعاقو امنيسلا رود تالفحو ةطشنأ
 تاضور ،ةناضحلا رود ،ةيعامجلا سارعألاو حراسملا ،ضورعلا ،تاعمجتلا ،تارهاظتلا ،تامامحلا
   .5ذيمالتلا ةدئافل ةيميعدتلا سوردلل ةهّجوملا ماسقألاو لافطألا

 
 ةراجتلا ،ةيض�رلا مزاوللا ةراجت ،ثيثأتلا ةشمقأو تاشورفملا ةراجت ،تاروكيدلاو ةيلزنملا تاودألا ةراجت ،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراجت :تالحم -1
 لكألا تالحمو معاطملا ،يهاقملا ،ت�ولحلاو تابطرملا ،ءاسنلاو لاجرلل ةقالحلا تاعاق ،ةيراجتلا ةطشنلا زكرمت نكامأ ،بعللاو باعلألا يف
   .عيرسلا
 راشتنا نم ةياقولا ماظن زيزعتل ةيفاضإلا ريبادتلا نمضتي ،2020 ربمفون 16 يف خرؤم ،314-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 5 ةداملا -2
 .4.ص ،2020 ربمفون 17 ،68 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( ¦وروك سوريف ء·و
 .314-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 10و 9 ،8 داوملا -3
 ء·و راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت فييكت نمضتي ،2020 ربمسيد لّوأ يف خرؤم ،360-20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 13 ةداملا -4
 .26.ص ،2020 ربمسيد 2 ،71 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( ¦وروك سوريف
 ¦وروك سوريف راشتنا عنم ريبادت نمضتي ،2020 سرام 10 يف خرؤم ،ةلقرو ةيالو يلاو نع رداص ،438 مقر رارقلا نم 3و 2 ن²داملا -5
  .ةيالولا ت�دلب بارت ربع
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 ةفاظنلا دعاوقب مراصلا ديقتلا نامض :يلي امب حتفلل صيخرتل� ةّينعملا ةيراجتلا تاطاشنلا باحصأ مازلإ -
 ميقعتلاو فيظنتلا ةرورض ،لقألا ىلع رتم )1( دحاوب ةددحملا نامألا ةفاسم مارتحا ،يعامتجالا دعابتلاو
 عضو ،ةيراجتلا تالحملا جراخ تاجوتنملا ضرع مدع ،ةمامكلاو مقعملا لامعتسا ةيرابجإ ،لحملل يمويلا
 ريبادتلل ةيحيضوت تاتفال عضو ،لحملا لخدمب نئ�زلا فّرصت تحت نيديلا مّقعم يلوحك ورديهلا مالهلا
  .1ةذختملا

 تحت ،ةيالولا ميلقإ ىوتسم ىلع روطعلاو ليمجتلا تارضحتسم ةراجت طاشن يف ةلغتسملا تالحملا قلغ -
 .2يراجتلا لجسلل يروفلا بحسلاو قلغلا ةلئاط

 ،ةيذحألاو ةسبلألا ،ةيديلقتلا تÑولحلاو تابطرملا تالحم ،تالفحلا تاعاق :ةيلاتلا تالحملا يروفلا قلغلا -
 تارضحتسم ،ةطايخلاو تاجوسنملاو ةشمقألا ،ةيلزنملا يناوألاو تاودألا ،ةيلزنمورهكلا تاودألا ةراجت
 .3ةيئازجلا تاعباتملاو ت�وقعلا ةلئاط تحت ،روطعلاو ليمجتلا

 عفد ةلئاط تحت ،4ةيرادإلا حلاصملاو ةيراجتلا زكارملا ،تالحملا لخاد Ñرابجإ ةمامكلا ءادتر� نينطاوملا مازلإ -
  .5يرئازج رانيد 10.000 اهردق ةيلام ةمارغ

  .6ةياقولا ريبادتل ةفلاخملا ةيراجتلا تالحملل يرادإلا قلغلا -
 عم ،هكاوفلاو رضخلل ةاطغملا قاوسألا لخاد ةمامكلا ءادترا ةيرابجإ ءارجإ ذيفنتب ةيدلبلا حلاصم مازلإ -

  .7نمألا ناوع¦ ةناعتسالا

 
 تالحملا حتفل يئانثتسالا صيخرتلا نمضتي ،2020 ليرفأ 26 يف خرؤم ،سارها قوس ةيالو يلاو نع رداص ،384 مقر رارقلا نم 2 ةداملا -1
  .يداصتقالا طاشنلا معدت يتلا تاطاشنلا ضعبو ةيراجتلا
 ةراجت طاشن يف ةلغتسملا تالحملا قلغ نمضتي ،2020 يام 03 يف خرؤم ،ةياجب ةيالو يلاو نع رداص ،0564 مقر رارقلا نم 2 ةداملا -2
  .ةياجب ةيالو ميلقإ ىوتسم ىلع روطعلاو ليمجتلا تارضحتسم
 تالحملل يروفلا قلغلاو عنملا نّمضتي ،2020 يام 03 يف خرؤم ،ةليم ةيالو يلاو نع رداص ،836 مقر رارقلا نم ةيناثلاو ىلوألا ةداملا -3
  .ةيالولا ميلقإ ىوتسم ىلع ةيراجتلا ةطشنألاو
 نم دحلا تاءارجإو ريبادت عضو نمضتي ،2020 يام 10 يف خرؤم ،ةلقرو ةيالو يلاو نع رداص ،912 مقر رارقلا نم 4و 3 ،2 داوملا -4
 .¦وروك سوريف راشتنا
 .هسفن رارقلا نم 6 ةداملا -5
 .هسفن رارقلا نم 5 ةداملا -6
  .هسفن رارقلا نم 7 ةداملا -7
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 )20:00( ءاسم ةنماثلا ةعاسلا نم ،ةيالولا تÑدلب عيمج ىوتسم ىلع يلزنملا يئزجلا رجحلا ريبادت قيبطت -
  .1اموي )15( رشع ةسمخ ةدمل ،)05:00( احابص ةسماخلا ىلإ

 ةددعتملا تاعاقلا :اموي )15( رشع ةسمخ ةدمل ،ةيالولا تÑدلب عيمج ىوتسم ىلع ةيلاتلا ةطشنألا قيلعت -
 زكارملاو بابشلا رود ،هيفرتلا تاءاضفو مامجتسالاو ةيلستلا نكامأ ،ةيضÑرلا تاعاقلاو تاضÑرلا
  .2ةيفاقثلا

 )15( رشع ةسمخ ةدمل ،الاوز )15:00( ةثلاثلا ةعاسلا ىلع اهفّقوتب ةيلاتلا رجاتملا طاشن تاقوأ ديدحت -
 ،ثيثأتلا ةشمقأو تاشورفملا ،تاروكيدلاو ةيلزنملا تاودألا ،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا :نم لك ةراجت :اموي
 قلغلا ةلئاط تحت ،ءاسنلاو لاجرلل ةقالحلا تاعاقو ةيراجتلا ةطشنألا زكرمت نكامأ ،تÑولحلاو تابطرملا
  .3يروفلا

 ىلع ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ريثî ةيفيك )19-ديفوك( �وروك سوريف ء�و راشتنا ةمزأ تزربأ
 .ماعلا ماظنلا ظفح هنمو ،ةيمومعلا ةحصلا ةيامح ليبس يف ،ً�وناق ةلوفكملا تÑرحلاو قوقحلا ضعب ةسرامم

 تاطلسلا تقّوفت نيأ ،ةيالولا يف تزّكرت اãّأ ظحالي ،اãايب قباسلا ةذخّتملا ريبادتلا ةلمج ىلإ عوجرل�
 .ةيدلبلا اnريظن ىلع ،يلاولا اهسأر ىلعو ،ةيئالولا تاهجلا ىلإ ا� دوهعملا

 ىلإ ةفاضإل� ،تÑرحلاو قوقحلا ضعب ىلع ةذختملا ريبادتلا كلت ساسم هجوأ اّيلج ظحالي امك
 .اهتسراممل يّلكلا عنملا ىلإ يئزجلا دييقتلا نم ،اهيلع دراولا دييقتلا تاجرد توافت

 ةيرح ،لّقنتلا ةيرح :يه ،�وروك ء�و ةمزأ لالخ دييقتو ساسم ّلحم تناك يتلا تÑرحلاو قوقحلا زربأ
 .يملسلا رهاظتلاو عامتجالا ةيرحو ،تادابعلا ةسرامم ةيرح ،ةلواقملاو رامثتسالاو ةراجتلا

 ّمت ثيح ،ةيئ�ولا ةيعضولا رّوطتو ايشامتم ّلظ ،تÑرحلاو قوقحلا كلت ىلع درو يذلا دييقتلا ّنإ
 عجارت دنع اهنم فيفختلا ّمتو ،ىودعلا ةجردو ت�اصإلا ةبسن عافترا لالخ ريبادتلا ضعب نم ديدشتلا
 .اًروتسد سّركملا تÑرحلاو قوقحلا رهوجب ساسملا مدعل ارّشؤم لّكشي يذلا رمألا ،ء�ولا راشتنا

 
 ميعدتل ةيفاضإلا تابيترتلا نمضتي ،2020 ربمفون 16 يف خرؤم ،سارهأ قوس ةيالو يلاو نع رداص ،1402 مقر رارقلا نم ىلوألا ةداملا -1
 .)19 ديفوك( ¦وروك ء·و نم ةيامحلاو ةياقولا ريبادت
 .هسفن رارقلا نم ىلوألا ةداملا -2
 .هسفن رارقلا نم ةيناثلاو ىلوألا ن²داملا -3
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 يناثلا بلطملا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةباقرلا

 بُرْضَأ نم ديدعلا ىلإ ةيمومعلا تائيهلاو تاطلسلا نم ديدعلا رارغ ىلع ةيميلقإلا تاعامجلا عضخت
 عرفلا( ةيئاضقلا ةباقرلاو ،)لوألا عرفلا( ةيرادإلا ةباقرلا نم لك لّكشت ،1ةيبعشو ةيئاضق ،ةيلام ،ةيرادإ :ةباقرلا
 .يمومعلا ماظنلا ظفح يأ ،ةساردلا لاجم ءوض ىلع ةيمهأ رثكألاو ،2ةيساسألا ةباقرلا روص ،)يناثلا

 لوألا عرفلا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةيرادإلا ةباقرلا

 قّقحي امب ،3اهل ةلكوملا راودألا فلتخمل اهئادأ لالخ ةّلقتسم -ماع لصأك- ةيميلقإلا تاعامجلا ّنإ
 نم ردق دوجو نم عنمت ال ةيلالقتسالا هذه نكل ،ةلودلا ةدحو راطإ يف ،ةيميلقإلا ةيرادإلا ةيزكرماللا موهفم
    .اهيلع ةسرامملا ةيرادإلا ةباقرلا

 ديدحتب موقت ةيرادإ ةيميظنت ةقالع وأ ةطبار يه" :ةيرادإلا ةباقرلا نأشب ةدراولا تافيرعتلا نيب نم
 تائيهلاو تامظنملاو تاسسؤملا نيبو ةيرادإلا تاسسؤملا نيبو ةيزكرملا ةيرادإلا تاطلسلا نيب ةينوناقلا ةقالعلا
 .4"ةلودلل يرادإلا ماظنلا يف اينف وأ ايميلقإ ةيزكرماللا ةيرادإلا

 ىلع ةيزكرمال وأ تناك ةيزكرم ايلع ةيرادإ ةطلسل �وناق ةددحملا ةيرادإلا تاءارجإلا ةعومجم" :كلذكو
  .5"ماعلا حلاصلاو ةيعورشملا ةيامح دصق ةيزكرماللا تائيهلا لامعأو صاخشأ

 ىلع ةباقر ىلإ اهميسقت ىلع ،ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةيرادإلا ةباقرلا ةسارد لالخ هقفلا ىرج دقو
 ىلإ ةفاضإل� ،لامعألا ىلع ىرخأو ،صاخشألا ىلع ةباقر نيب اهيف زّيميو ،نيبختنملا ىلع ةباقرو ،نينّيعملا
 .6ةئيهلا ىلع ةباقر

 
  .140-94 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،يرئازجلا عيرشتلا يف ةيدلبلا ،نارمعوب لداع -1
 .130.ص ،قباسلا عجرملا ،ةيرئازجلا ةيلحملا ةرادإلا ،يلعب ريغصلا دمحم -2
 .41.ص ،2003 ناوج - يفناج ،رئازجلا ،3 ددعلا ،ةلودلا سلجم ةلجم ،"ةباقرلاو لالقتسالا نيب ةيلحملا تاعومpا" ،بوهيش دوعسم -3
  .95.ص ،قباسلا عجرملا ،يرئازجلا عيرشتلا يف ةيدلبلا ،نارمعوب لداع -4
  .96.ص ،هسفن عجرملا -5
 .346-325.ص.ص ،قباسلا عجرملا ،ةيالولا نوناق حرش ،فايضوب رامع -6
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 ةباقرلا راطإ يف يفتكن ،يمومعلا ماظنلا لوح ةروحمتملا ،ثحبلا ّلحم ةساردلا ةيلاكشإ ءوض ىلع
 ،)الوأ( يمومعلا ماظنلا ظفح ةيلمع لالخ ةيدلبلا ىلع يلاولا ةطلس ةساردب ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةيرادإلا
 .)اينÆ( دصقلا تاذل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىلع ةيلخادلا ريزو ةطلس كلذكو

 ماعلا ماظنلل اهظفح يف ةيدلبلا ىلع يلاولا ةطلس :الوأ
 ماظنلا ظفح ثحب راطإ يف اهنم ةساردلا ينعي ،رهاظمو روص ةّدع يف ةيدلبلا ىلع يلاولا ةطلس دّسجتت

 .يلاولا لولح ةطلس ،ماعلا

 ذيفنتو مايقلل ةيصولا تاهجلل ةلوخم ةيئانثتسا ةطلس" :اãّ¦ يرادإلا لا½ا يف لولحلا ةطلس فّرعت
 لامهإ وأ عانتما نع كلذب ةريخألا هذه مايق مدع ةجيتن ةيزكرماللا ةيلحملا تائيهلا نم الدب تامازتلالا ضعب
 هذ� مايقلا ببسب ةيزكرماللا تائيهلا نع ةسرامملا ةباقرلا عاونأ رطخأ ربتعيو كلذب اههيبنت مغر زجع وأ
  .1"كلذ ةيلوؤسم ةريخألا هذه لمحتتو اهنم الدب لامعألا

 :درو ثيح ،يبرعلا هقباس نع يسنرفلا يرادإلا هقفلا يف اهفيرعت فلتخي ملو
« Pouvoir de substitution d’action : procédé très rigoureux permettant 

notamment à une autorité tutelle de prendre une décision à la place de 
l’autorité décentralisée, il n’existe que s’il est prévu et suivant les modalités 
fixées par un texte. En règle générale, ce pouvoir ne peut s’exercer que 
lorsque l’autorité décentralisée, alors que les textes lui imposent de prendre 
une décision, a négligé de le faire »2. 

 تالاحلا نم ددع يف تدرو يتلا ،لولحلا ةطلس ةيدلبلا نوناق ىوتسم ىلع يرئازجلا عيرشتلا سّرك
 ،هظفحب ةقّلعتملا تاءارجإلا لك ذاّختا يلاولل نكمي نيأ ،ماعلا ماظنلا ظفح ناديم اهسأر ىلع ،ارصح ةدّدحملا
 .3كلذب لّفكتل� ةيدلبلا تاطلسلا مايق مدع لاح يف ،ةيمومع ةنيكسو ةحص ،نمأ نم

 مدخي ّيباجيإ راطإ يف دراو هنكل ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلا لّخدت نم ّدحي اديق هرابتعا نكمي ام وهو
 .ماعلا حلاصلا

 
 ،رئازجلا - يداولا ،16 ددع ،ةيسايسلاو ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"ةيدلبلا تائيه ىلع ا اقيبطتو لولحلا ةطلس" ،ةحشك حلاصلا دمحم -1
 .402.ص ،2017 ناوج

2- Agathe VAN LANG et autres, op.cit. p.456. 
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 100 ةداملا -3



 هطباوضو رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يناثلا بابلا

 251 

Zماعلا ماظنلل اهظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةيلخادلا ريزو ةطلس :اين 
 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالصل �اديم )14( رشع ةعبرأ ميظنتلا ىصحأ

 :رارغ ىلع ،ماعلا ماظنل� ةلص ىلع ىرخألا نيدايملا نوك ىلإ ةفاضإل� ،نييمومعلا نمألاو ماظنل� تّلهتسا
  .1ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيمومعلا تاعامتجالاو تارهاظتلا ،مهلقنتو كالمألاو صاخشألا ةلاح

 لاجم يف ةيلخادلا ريزو لّخدت هجوأ دّدعت يف ليصفتل� يميظنتلا صنلا تاذ ماق ّلقتسم عضوم يف
 ةسايسلا ديدحت يف ةمهاسملا ىلإ ،ةباقرلاو ةحفاكملا ،ةياقولا لامعأ قيسنتو مييقت ،رييست ،رّوصت نم ،ماعلا ماظنلا
  .2ىرخألا تاعاطقلا تايحالصب ساسملا نود ،ميلقإلا نم¦ قّلعتي اميف ةينطولا

 :ماعلا ماظنلا ظفح لاجم يف ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لّخدت -1
 :يلي ام نييمومعلا نمألاو ماظنلا ناونعب ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ّىلوتي

 .تاميظنتلاو نيناوقلا مارتحا ىلع رهسلا -أ
 .كالمألاو صاخشألا ةيامح يلوت -ب
 .ةيمومعلا ةفاظنلاو ماعلا ماظنلاو ةنينأمطلاو ةنيكسلا نامض -ت
 .ةينطولا تاسسؤملا ةيامح نامض -ث
 .دودحلا ربع رورملا ةبقارم نامض -ج
 .يمومعلا قيرطلا يف رورملا ةلوهس نامض -ح
  .3اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيرورملا ةمالسلاو ةياقولل ةينطولا ةسايسلا دادعإ يف ةينعملا تاعاطقلا عم ةمهاسملا -خ

 
 اعباط يستكت يتلا اهنم اميس ال( ةينطولا ةحلصملا تاذ تايلمعلا ،دالبلا يف ةماعلا ةيعضولا ،ةماعلا ت�رحلا :يلي اميف نيدايملا هذه لّثمتت -1
 ةئيهتلا ،ةيلحملا ةماكحلا ،يميلقإلاو يرادإلا ميظنتلا ،ةيلحملا ةيمنتلا ،ةيلحملا تارارقلا ةباقرو ةيزكرماللا لامعألا ،ةمظنملا ةطشنألا ،)ايلاجعتسا
  .ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ةيندملا ةيامحلا ،يزكرماللا نواعتلاو ةيميلقإلا تاعامجلا نيب نواعتلا ،ةيلحملا ةيلاملا ،ةينارمعلا
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي ،2018 ربمسيد 22 يف خرؤم ،331-18 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا
 .4.ص ،2018 ربمسيد 23 ،77 ددع ر.ج ،ةينارمعلا
 .331-18 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا -2
 .331-18 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 4 ةداملا -3
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 ظفحل ةيضفملا نيدايملا ضعب يف ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لّخدت -2

  :ماعلا ماظنلا
 ظفحل ةيضفملا ىرخألا نيدايملا ضعب ناونعب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ّىلوتي

 :يلي ام ،ماعلا ماظنلا
 .1تاكلتمملاو صاخشألا لقنتو ةلاحب ةفلكملا حلاصملا ريس نسحو ماجسناو ميظنت ىلع رهسلا -أ

  .2اهريس نسحو تارهاظتلا نمأ ىلع رهسلا -ب
 لالغتساو عمجو ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتل� ىربكلا رطاخملا لاجم يف ثحبلا ريوطتو ةيقرت -ت

 .ةلصلا تاذ تامولعملا
 ،ةدجنلاو ةناعإلاو ةدعاسملاو ةياقولا لاجم يف ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتل� لمع يأ وأ ريبدت يأ ذاختا -ث

 .ثراوكلاو حئاوجلاو تابكنلا ةهجاوم هنأش نم
  .3كالمألاو ناكسلا ةدجن ميظنتب ةقلعتملا تاططخملا دادعإ -ج
 .4اهتعجارمو اهمييقت نامضو ةيميلقإلا ةئيهتلا تاودأ ذيفنتو دادعإ ،ةعباتم ،طيشنت -ح
 اهيف ببستي يتلا ثراوكلا وأ تابكنلا وأ ثداوحلا راطخأ نم كالمألاو صاخشألا ةيامح ىلع رهسلا -خ

 .ةعيبطلا وأ ناسنإلا
 .اهتبقارمو ثراوكلا راطخأ نم ةياقولا تاططخم طيشنت -د
 .ثراوك عوقو ةلاح يف ةدجنلاو تالخدتلا ميظنت تاططخم قيسنت -ذ
  .5ةئيبلا ةيامح يف ةينعملا تائيهلا عم ةكراشملا -ر

 ةدّدعتم تاطلسلا نم ديدعل� ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو راثئتسا اّيلج ظحالي
 يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت عم هلّخدت عطاقتل امتح يضفي ام وهو ،ماعلا ماظنلا ظفحل ةيمارلا ،هجوألا
 ةرازو نوك نم اهتيصوصخ ّدمتست ،تاجردلاو روصلا ةفلتخم ةيرادإ ةباقر بلاق يف ُغَرْفُـي ٌعطاقت ،راطإلا تاذ

 
 .331-18 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 5 ةداملا -1
 .331-18 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 8 ةداملا -2
 .331-18 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 10 ةداملا -3
 .331-18 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 16 ةداملا -4
 .331-18 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 19 ةداملا -5
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 زربأ ،ةيلخادل� فّلكملا ريزولا نوك نمو ،ةهج نم ةيميلقإلا تاعامجل� ةقّلعتملا ةيزكرملا ةهجلا يه ةيلخادلا
 .يمومعلا ماظنلا ظفحل ةلودلا يلعاف

 ريزوب امهتقالع ةعيبط هيلمت امب نÌدّيقم يمومعلا ماظنلا ظفحل امهلّخدت يف ةيالولاو ةيدلبلا ّنإف ،هيلعو
   .ةيلخادلا

 يناثلا عرفلا
 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا

 لكل دودحلا عضو فد� ةيئاضقلا ةطلسلا ا� موقت يتلا ةباقرلا كلت" :ةيئاضقلا ةباقرل� دصقي
 .1"اهنع مجنت يتلا رارضألا نم فيفختلاو ةرادإلا اهسرامت يتلا تازواجتلا

 نم ماعلا ماظنلا ناديمو ،ةهج نم ةيميلقإلا تاعامجلا لوح انتسارد يف ةيئاضقلا ةباقرلا ثحب روحمتي
 تاهجلا فرط نم ةسرامملا ةباقرلا زّيمي ام دجوي له :يلاتلا وه حرطي يذلا لاؤسلاف هيلعو ،ىرخأ ةهج
 لّخدت نيدايم لمجم نمو ؟ماعلا نوناقلا صاخشأ نم اهريغب ةنراقم ،ةيالولاو ةيدلبلا نم لك ىلع ةيئاضقلا
 راطإ يف لّخدتلا ىلع ةسرامملا ةيئاضقلا ةباقرلا زّيمي ام كانه له ،ءاضقلا ةباقرل ةعضاخلا ةيميلقإلا تاعامجلا

 ؟ماعلا ماظنلا ظفح

 ةيرادإلا مكاحملا صاصتخا أدبم ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ءاضقلا ةباقرب قّلعت اميف يرئازجلا عّرشملا سّرك
 ةرداصلا تارارقلل ةيعرشلا صحف ىواعدو ةيريسفتلا ىواعدلا ،ةيرادإلا تارارقلا ءاغلإ ىواعد يف لصفل�
 ةفاضإل� ،ىرخألا ةيرادإلا اهحلاصمو ةيدلبلا ،ةيالولا ىوتسم ىلع ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملا ،ةيالولا :نع
 ةيمارلا ةيلوؤسمل� ةصاخ ىوعد لكب ةقلعتملا تاعزانملاو قرطلا تافلاخم ءانثتس� ،لماكلا ءاضقلا ىواعد ىلإ
 صاصتخا ىلإ لوؤت يتلا ،تÑدلبلا وأ تÑالولا ىدحإل ةعبÌ ةبكرم نع ةمجانلا رارضألا ضيوعت بلط ىلإ
 .2ةيداعلا مكاحملا

 
 .129.ص ،قباسلا عجرملا ،يرئازجلا عيرشتلا يف ةيدلبلا ،نارمعوب لداع -1
 ددع ر.ج ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتي ،2008 ليربأ 23 يف خرؤم ،09-08 مقر نوناقلا نم 802و 801 ن²داملا -2

  .3.ص ،2008 ليربأ 23 ،21
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 ءوض ىلع ،ماعلا ماظنلل امهظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا نم لك ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا ةسارد متت ،هيلعو
 ،)الوأ( ةيعرشلا ةباقر يف هقفلا نم بناج اهرصح يتلا ،ةيلحملا ةرادإلا لامعأ ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا تاميسقت
 عم ،عوضوملل ةمّظنملا ةينوناقلا صوصنلا ىلع دامتعال� ،)اثلÆ( لماكلا ءاضقلا ةباقرو )اينÆ( ةمءالملا ةباقر
 :يتì اميف ّنيبم وه امك ،رئازجلا يف ةيئاضقلا تاداهتجالا ضعب داريإ

 ةيعرشلا ةباقر :الوأ
 مارتح� اهمازلإل ةيمارلا ،ةيميلقإلا تاعامجلا لامعأ ىلع ةّصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا ةباقر ا� دصقي

 .1تاطلسلا نيب لصفلا أدبمب لالخإلا نودو ،ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلالقتسا راطإ يف ،عساولا هموهفمب نوناقلا

 يرادإلا لمعلا ةيعرش ريدقتو صحف صتخملا يضاقلا ىلوتي ثيح ،روص ةّدع ةيعرشلا ةباقر ذختت
 :يلي ام لالخ نم هنايب متي ام وهو ،ةيعرشل� هساسم لاح يف هئاغلإ ىلإ ،هريسفت ّىلوتي امك ،ّينعملا

  :)ةطلسلا زواجت ىوعد( ءاغلإلا ىوعد -1
 صحفي نأ يضاقلل نوكي هبجومب يذلا ءاضقلا" :هّن¦ ءاغلإلا ءاضق يوامطلا ناميلس روتكدلا فّرع

 كلذ نم رثكأ ىلإ همكح دتمي نأ نود نكلو هئاغلï مكح نوناقل رارقلا ةبناجم هل نيبت ام اذإف يرادإلا رارقلا
 .2"هب هريغ لادبتسا وأ هيف نوعطملا رارقلا ليدعت هل سيلف

 تارارقلا ةيعرش نع ثحبلا صتخملا ءاضقلا نم اهيف بلطي يتلا ىوعدلا" :يهف ءاغلإلا ىوعد اّمأ
 مكحب كلذو نوناقلل اهتفلاخم تدكî ام اذإ تارارقلا هذه ءاغلï مكحلاو ةيعرشلا مدعب اهيف نوعطملا ةيرادإلا
 .3"ةيعرشلا ةيامحل ةدمتعملا ماعلا نوناقلا ىواعد مهأ ءاغلإلا ىوعد ربتعتو .ةقلطمو ةماع ةيجح يذ يئاضق

 تائيهلا ىدحإ مامأ ةعوفرملا ةيئاضقلا ىوعدلا" :اãوك يف يلعب ريغصلا دمحم روتكدلا اهزجوأ امك
  .4"بويع نم هناكرأ بوشي امل هتيعرش مدع ببسب يرادإ رارق ءاغلإ فدهتست يتلا ةيرادإلا ةيئاضقلا

 
 ،2013 ،رئازجلا ،روسج راد ،ةيرادإلا تاعزانملل يرظنلا راطإلا ،لوألا مسقلا ،ةيرادإلا تاعزانملا يف عجرملا ،فايضوب رامع -1

 .37.ص
 ،2013 ،رئازجلا ،روسج راد ،ةيرادإلا تاعزانملل ةيقيبطتلا بناوجلا ،يناثلا مسقلا ،ةيرادإلا تاعزانملا يف عجرملا ،فايضوب رامع -2

 .9 ،8 .ص.ص
 .269.ص ،2014 ،رئازجلا ،ىدهلا راد ،ةنراقمو ةيدقن ةيليلحت ةسارد ةيرادإلا تاعزانملا يف سورد ،نارمعوب لداع -3
 .9.ص ،قباسلا عجرملا ،يناثلا مسقلا ،ةيرادإلا تاعزانملا يف عجرملا ،فايضوب رامع -4
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 لكشلا بيعو صاصتخالا مدع بيع لمشت يتلا ،ةيجراخلا ةيعرشلا بويع نيب ءاغلإلا هجوأ يف ُزَّـيَُمي
 ةيواز نم يرادإلا رارقلا يف نعطلا( ببسلا مادعنا ةلاح نمضتت يتلا ،ةيلخادلا ةيعرشلا بويعو ،تاءارجإلاو
 يف نعطلا( ةطلسل� فارحنالا ةلاحو )هّلحم ةيواز نم يرادإلا رارقلا يف نعطلا( نوناقلا ةفلاخم ةلاح ،)ببسلا
 .1)ةياغلا نكر ةيواز نم رارقلا

 ةيئاضقلا ةباقرلا زّيمت ةيصوصخ ةطلسل� فارحنالا ّدعي ،ءاغلإلل ةبجوملا ةقباسلا بويعلا ةلمج نيب نم
 اذإ :نيتنثا نيتلاح يف ،بيعلا اذ� ةبوشم يرادإلا طبضلا تارارق نوكت ثيح ،ماعلا ماظنلا ظفحب ةقّلعتملا

 ىرخأ ضارغأ قيقحت ىلإ فدهي ناك اذإ وأ ،ةصاخ ةحلصم قيقحت ىلإ فدهي نعطلا ّلحم رارقلا ناك
 .2ماعلا ماظنلا ظفح ةياغ ريغ ةماعلا ةحلصملل

 ماظنلا ظفحب ةقّلعتم ةيئالوو ةيدلب تارارق ءاغلإ نع ةيئاضقلا تاداهتجالا ضعب ضرع يتì اميف متي
  :ماعلا
 رئازجلا ةيالو يلاو دض )س.ع( ةيضق يف ،23/09/2002 خيراتب هل رارق بجومب ةلودلا سلجم ماق -أ

 ىلع اسيسî ،هلغشي ناك يذلا نكسملا ىلإ فنأتسملا عاجرإو ،عازنلا ّلحم ريخستلا لاطبï ،هعم نمو
 ّنأ ديكî متو ،ةطلسلل زواجت باكترا مت دقف نمو ،ةميسجو ةرهاظ ةفلاخمب بوشم ريخستلا رارق ّنأ
  .3نكسلا نم جارخإل� ةصتخملا ةديحولا يه ةيئاضقلا ةطلسلا

 ةعطق صيصختب يضاقلا يئالولا رارقلا ءاغلï ،23/05/2007 خيراتب هل رارق يف ةلودلا سلجم ماق -ب
 يف ةيمومع ةغرفم ءاشنإ ّنأ ثيح ،ةيمومع ةمامق ءاشنإل ةصصخم تياف دالوأ ةيدلب ةدئافل ضرأ
 ةمالسب ساسملا بنجتل ةمئالملا تاءارجإلا ذاختا نودو ءابعألا رتفد طورش مارتحا نود يناكس طسو
  .4ّينعملا رارقلا ءاغلإو ،ايئاã اهقلغ هيلع بترتيو ةئيبلا نوناقل ةفلاخم دعي صاخشألاو طيحملا

 يضتقت امدنع ريخستل� تارارق ذاختا يلاولا تايحالص نم ناك ىتم" :يلي ام ةلودلا سلجم ّرقأ -ت
 ءاسنلا بط يف نيصتخم صاخلا عاطقلا ءابطأ ريخستب يئالولا رارقلا نإف ،كلذ ةيئانثتسالا فورظلا

 
 .73-35 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،يناثلا مسقلا ،ةيرادإلا تاعزانملا يف عجرملا ،فايضوب رامع -1
 .679.ص ،2007 ،رصم ،ةطرشلا عباطم ،يرادإلا طبضلا تارارق ةيعورشم ىلع ءاضقلا ةباقر تايلاكشإ ،دوعسم ديمحلا دبع دمحم -2
 .1002 ،1001 .ص.ص ،2013 ،رئازجلا ،كيلك تاروشنم ،يناثلا ءزجلا ،يرادإلا ءاضقلا يف يرئازجلا داهتجالا ،سياس لامج -3
 .1565.ص ،2013 ،رئازجلا ،كيلك تاروشنم ،ثلاثلا ءزجلا ،يرادإلا ءاضقلا يف يرئازجلا داهتجالا ،سياس لامج -4
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 ريطخ عضو يف ةدجاوتم ةلوفطلاو ةمومألا ضارمأ جالع يف ةصتخم ةيئافشتسا ةحلصم ميعدتل ديلوتلاو
  .1"ساسألا نم يلاخ هئاغلï نعطلاو اعورشم دعي ،ىضرملا ةيامحو ماعلا قفرملا ةيرارمتسال �امض

 لحم مد� يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر رارق ّنأ" :ىلع اسيسî يدلب رارق ءاغلإ ةلودلا سلجم ّرقأ -ث
 رضحمب هميعدت نود قوقحل ائشنمو امئاق لازال مظتنم يئالو رارق بجومب صخشل صصخم يراجت
 ارطخ لكشي فرصت وأ طاشنب همايق نع وأ يوضوف ءانب هبحاص زاجنإ نع ةمجانلا ةفلاخملا ةنياعم
  .2"ةطلسلا زواجت بيعب بوشمو عورشم ريغ دعي ،مدهلا ةيلمع ريربتل ،ماعلا نمألا ىلع

 مدعل ،ءانب ةصخر لحم تناك لاغشأ فقوب رارق رادصا ةرادإلل زوجي ال" :يلي ام ةلودلا سلجم ّرقأ -ج
 صنل ريثî ال .هتيعورشم مدعل Ñدعت رارقلا اذه لثم ذاختا دعي .ةيحالصلا هذه ىلع ةرادإلا رفوت
  .3"قباس ينوناق صن تايضتقم قفو ةمّلسم ءانب ةصخر ىلع ديدج ينوناق

  :ةيعرشلا صحف ىوعد -2
 ةبلاطملا ضرغب صتخملا يرادإلا ءاضقلا مامأ ةحلصملا بحاص اهعفري يتلا ىوعدلا كلت" :ا� دصقي

 ةيرادإلا ىواعدلا يق� نع ةلقتسم ىوعد يهو .اهمدع نم هتيعرش رارقإو يرادإ رارق ةيعرش صحفب
 .4"ىرخألا

 :ريسفتلا ىوعد -3
 رارقلل يقيقحلا ىنعملا نايب صتخملا ءاضقلا نم اهلالخ نم بلطي يتلا ىوعدلا" :يه ريسفتلا ىوعد

 نأ نود هانعم ديدحت ىلع ىوعدلا هذه يف تبلا دنع يضاقلا رود رصتقيو ،ضومغل� هيف نوعطملا يرادإلا
  .5"ةيئاضقلا ةلاحإلا قيرط نع وأ ىوعدلا كيرحتل رشابم لكشب اهكيرحت ةيلمع متت .كلذ رمألا ىدعتي

 
 عاطقل· ديلوتلل ةدايع بحاص بيبط نيب ،2010 يام 27 يف خرؤم ،ةلودلا سل] ةثلاثلا ةفرغلا نع رداص ،050582 مقر رارقلا -1
 .يلاولا تايحالص :عوضوملا ،ةرادإلا ةيلوؤسم :فييكتلا ،جيريرعوب جرب ةيالو يلاوو صاخلا
 ،ةنيطنسق ةيدلبو يراجت لحم نم ديفتسم نيب ،2011 ةيليوج 28 يف خرؤم ،ةلودلا سل] ةثلاثلا ةفرغلا نع رداص ،064475 مقر رارقلا -2
  .ةطلسلا زواجت :عوضوملا ،ريمعتلا :فييكتلا
 جرب ةيدلبو ءانب ةصخر نم ديفتسم نيب ،2013 يفناج 31 يف خرؤم ،ةلودلا سل] ةثلاثلا ةفرغلا نع رداص ،078902 مقر رارقلا -3
 .ةطلسلا فارحنا :عوضوملا ،ريمعتلا :فييكتلا ،يرحبلا
 .80.ص ،قباسلا عجرملا ،يناثلا مسقلا ،ةيرادإلا تاعزانملا يف عجرملا ،فايضوب رامع -4
 .267 ،266 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،ةنراقمو ةيدقن ةيليلحت ةسارد ةيرادإلا تاعزانملا يف سورد ،نارمعوب لداع -5
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Zةمءالملا ةباقر :اين 
 عضت هبجومب ،اينوناق امازتلا ءاضقلا اهيلع ضرفي نيأ ،ةيميلقإلا تاعامجلل ةيريدقتلا ةطلسل� قلعتت

 عفاودلا نع اديعب ،ةيعوضوملا حورلا ةاعارم عم ،ريدقتلا كلذب مايقلل فورظلا بسنأ يف اهسفن ةيلحملا ةدحولا
 مدع وأ ذيفنتل لّخدتلا ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع هيف بجاولا تيقوتل� ابلاغ ةمءالملا ةباقر قلعتتو ،ةيصخشلا
  .1ام رمأ ذيفنت

Zةيرادإلا ةيلوؤسملاو ضيوعتلا ىوعد( لماكلا ءاضقلا ةباقر :اثل( 
 صاخشألا دحأ اهعفري يتلا ىوعدلا كلت" :ضيوعتلا ىوعدب دصقيو ،2قوقحلا ءاضقب كلذك فرعت

 .3"ةرادإلا فّرصت ةجيتن ررض نم هباصأ ام ضيوعتب ةبلاطملل ءاضقلا ىلإ

 ةفاضإل� ،أطخ نود وأ ،أطخلا ساسأ ىلع ،ةيميلقإلا تاعامجلا اهيف امب ةيمومعلا ةرادإلا ةيلوؤسم دقعنت
 طاشن اهزربأ ،يمومعلا طاشنلا ةروطخب مستت تالاجم ةّدع يف اهلامعإ متي يتلا ،رطاخملا ساسأ ىلع اهمايق ىلإ
 .4يرادإلا طبضلا

 ةيدلبلا نم لك ةيلوؤسمل حيرصلا سيركتلا دجن ،رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ينوناق ىلإ عوجرل�
 ةقّلعتملا ةيئاضقلا تاداهتجالا ضعب ضرع ىلإ ةفاضإل� ،)1( يتì ام لالخ نم هنايب متي ام وهو ،ةيالولاو
 .)2( يمومعلا ماظنلا ظفح راطإ يف اهلّخدت نع ةيميلقإلا تاعامجلا ةيلوؤسمب

 :سّركملا يعيرشتلا أدبملا -1
  .)ب( ةيالولا ّصخي يذلا كلذ مث ،)أ( ةيدلبلل ةبسنل� اعيرشت سّركملا ةيلوؤسملا أدبمل قّرطتلا متي

  :ةيدلبلا ةيلوؤسم .أ
 :يتì اميف ةيدلبلا ةيلوؤسم صوصخب يرئازجلا عيرشتلا هّرقأ ام رصح نكمي

 
 ،رصم ،نوناقلاو ركفلا راد ،ةنراقم ةسارد ةيلحملا ةرادإلا لامعأ ىلع ةيئاضقلاو ةيسايسلا ةباقرلا ،لاعلا دبع دمحم ينوماديدلا دمحم -1

 .344.ص ،2011
 .133.ص ،قباسلا عجرملا ،يرئازجلا عيرشتلا يف ةيدلبلا ،نارمعوب لداع -2
 .332.ص ،قباسلا عجرملا ،ةنراقمو ةيدقن ةيليلحت ةسارد ةيرادإلا تاعزانملا يف سورد ،نارمعوب لداع -3
 .337-334 .ص.ص ،هسفن عجرملا -4
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 ةيدلبلا يبختنم ،يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر فرط نم ةبكترملا ءاطخألا نع ةيندملا ةيلوؤسملا -
  .1يصخش أطخل م�اكترا توبث لاح يف ،مهّدض عوجرلا ىوعدل ةيدلبلا عفر ةيناكمإ عم ،اهيمدختسمو

 اهذاختا توبث لاح يف ،ةيعيبط ةثراك عوقو دنع ،نينطاوملاو ةلودلا هاجت ةيلوؤسملل ةيدلبلا لمحت مدع -
  .2اهقتاع ىلع ةعقاولا تاطايتحالل

 ت�اهإلا ،تاديدهتلا نم اهيمدختسمو ةيدلبلا يبختنم ،يدلبلا يبعشلا سل½ا سيئر ةيامحب ةيدلبلا مازتلا -
 مهضيوعت غلابم ةيطغت ىلإ ةفاضإل� ،3اهتبسانمب وأ مهماهم ةسرامم ءانثأ اهل ضرعتلا نكمملا ،فذقلا وأ

  .4ةراض ثداوحل مهضّرعت لاح يف

 يف ىفتكاو ،ةيعيبط ةثراك عوقو لاح يف رطاخملا ساسأ ىلع ةيلوؤسملا سّركي مل يرئازجلا عّرشملا ّنأ يأ
 .أطخلا ساسأ ىلع ةيدلبلا ةيلوؤسم داقعن� لاوحألا لك

  :ةيالولا ةيلوؤسم .ب
 :يلي اميف ةيالولا ةيلوؤسم لوح يرئازجلا عيرشتلا هدروأ ام صيخلت متي

 اهظافتحا عم ،نيبختنملاو يئالولا يبعشلا سل½ا سيئر فرط نم ةبكترملا ءاطخألا نع ةيندملا ةيلوؤسملا -
  .5يصخش أطخل م�اكترا توبث لاح يف مهّدض عوجرلا ىوعد يف اهقحب

 عافدلاو ،ةيئالولا تايبودنملا باونو نيبختنملا ،ناجللا ءاسؤر ،هباون ،يئالولا يبعشلا سل½ا سيئر ةيامح -
 وأ مهماهم ءادأ ءانثأ اهل نوضرعتي يتلا ،تامجهتلا وأ ءارتفالا ،ت�اهإلا ،تاديدهتلا نم مهنع
  .7م� قحلت دق يتلا رارضألا نع مهضيوعت غلابم لمحت عم ،6اهتبسانمب

 صيصختب مقي مل ذإ ،قلطم لكشب ةيالولل ةبسنل� أطخلا ساسأ ىلع ةيلوؤسملا يرئازجلا عّرشملا سّرك
  .ةيدلبل� قّلعتي اميف هيلع ّصن امك ،ةيعيبطلا ثراوكلا ةلاح

 
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 144 ةداملا -1
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 147 ةداملا -2
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 614 ةداملا -3
 .10-11 ةيدلبلا نوناق نم 148 ةداملا -4
  .07-12 ةيالولا نوناق نم 140 ةداملا -5
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 139 ةداملا -6
 .07-12 ةيالولا نوناق نم 138 ةداملا -7
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 :ماعلا ماظنلا ظفحل اهلّخدت نع ةيميلقإلا تاعامجلا ةيلوؤسمل ةيئاضقلا تاداهتجالا ضعب -2
 ديسلا ةدئافل ،اهيضارأ يف ت�ارطضالا نع مجانلا فالتإلاو رارضألا نع ةيدلبلا ةيلوؤسم رارقإ مت -أ

 ةوقل� ةبكترملا حنجلاو تÑانجلا ءارج نم هب قحاللا ررضلا حالصï بلاط يذلا ،)ح.ع.ب(
 ىلع ماعلا ماظنل� تّلخأ يتلاو ،19851 ناوج 7 ىلإ 6 نم ةليل يف ةيادرغ ةيدلب بارت يف ةحلسملا
 .ةيدلبلا ىوتسم

 ةجيتن ،ضيوعتل� ةيدلبلا مازلإ مت ،27/04/1997 خيراتب ،ةرونب ةيدلب دض )ب.ذ.ش( ةيضق يف -ب
  .2ةصخرل هبحاص ةزايح مغر ،يوضوف لكشب هئانب ةجحب هميطحتب مايقلاو رادج ىلع اهيّدعت

 ةيدلبلا مازلإ مت ،)و.خ( دض ةيدلب ةيضقب قلعتم ،31/05/1999 خيراتب ةلودلا سل½ رارق يف -ت
 ةسارح نع ةلوؤسملا يه ّدعتو ،هلوح جايس اهعضو مدع ببسب ،رئب يف لفط طوقس ةجيتن ضيوعتل�
  .3لافطألا اهيف بعلي ةيمومع ةحاس بناجب دجاوتي يذلا رئبلا كلذ

 مدع ،نارهو ةيدلب دض )ف.ب( ةيضق لوح ،22/07/2003 خيراتب هل رارق يف ةلودلا سلجم رقأ -ث
 ةقحم ةيدلبلا ،ريغلا ىلع يدعتلا نم ةيامحلل �امض فرصتت امدنع ةيدلبلا ةيلوؤسم ةماقإ ةيناكمإ

 نمأ ىلع اظافح ريغلا ةيكلم يف ارادج ةيدلبلا ءانب ،كالمألاو صاخشألا ةيامحل ريبادتلا ةفاك ذاختال
  .4نينطاوملا ةمالسو

 ةجيتن صخش ةافو ّنأ ،ةيدلب دض ةيحض ةيضق يف ،30/01/2008 خيراتب ةلودلا سلجم ّرقأ -ج
 ةمالس نامض بجاوب ةيدلبلا لالخإ ىلع لدي يمومعلا قيرطل� دوجوم يئ�رهك دومع ةنايص لامهإ
 Ñاحضلا ضيوعتب اهمزليو ثداحلا ةيلوؤسم اهلّمحي امم نوناقلا مكحب اهقتاع ىلع عقاولا صاخشألا
  .5م� ةقحاللا رارضألا نع

 )ف.ج( ةيضق يف ،ةيدلبلل ةيلوؤسملا ليمحت ،07/05/2001 خيراتب هل رارق يف ةلودلا سلجم ضفر -ح
 فرط نم طئاحلا ءانب ءارج نم هب تقحل يتلا رارضألا نع ضيوعتل� بلاط يذلا ،رقموب ةيدلب دض

 
 .431.ص ،2013 ،رئازجلا ،كيلك تاروشنم ،لوألا ءزجلا ،يرادإلا ءاضقلا يف يرئازجلا داهتجالا ،سياس لامج -1
 .795.ص ،قباسلا عجرملا ،يناثلا ءزجلا ،سياس لامج -2
 .828.ص ،هسفن عجرملا -3
 .1315.ص ،قباسلا عجرملا ،ثلاثلا ءزجلا ،سياس لامج -4
 .1568.ص ،هسفن عجرملا -5
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 يف ببست امم ةزبخملا لخاد تقفدتو راطمألا هايم هجو يف اعينم ادس حبصأو هتزبخم فلخ ةيدلبلا
 رارضألا ببس وه طئاحلا نأ تبثي ليلد يأ مّدقي مل ررضتملا نكل ،ا� دوجوملا داتعلا فلتخم ميطحت
  .1ةعقاولا

 يهو ،ّصتخملا ءاضقلا ةباقر ىلإ ماعلا ماظنلا ظفحل اهلّخدت رثإ ةيالولاو ةيدلبلا نم لك عضخت نأ نكمي
 .ضيوعتلاو ةيلوؤسملا ةباقرو ةمءالملا ةباقر ،ةيعرشلا ةباقر :روص ةّدع ذختت يتلا ةباقرلا

 ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت طباوض رخآ – ةساردلا رظن يف – ةيئاضقلا ةباقرلا لّكشت
 قوقحلا رهوجب ساسملا مدعو ةيمومعلا قفارملا طاشن ئدابم مارتحا ،ةيعرشلا سيركت :نم لك دعب( ماعلا
 لّثمتملا ،2طقف يندملا رثألا ال ،ةيئازجلا ةبوقعلل ضّرعتلا ةلئاط تحت ،ا� مازتلالاو اهمارتحا بجاولا ،)تÑرحلاو
 وأ عنتما وأ يئاضق مكح ذيفنت فقول هتفيظو ةطلس لمعتسا يمومع فظوم لك" :ةيديدهتلا ةيمارغلا يف
 5.000 نم ةمارغبو تاونس )3( ثالث ىلإ )6( رهشأ ةتس نم سبحل� بقاعي هذيفنت ادمع لقرع وأ ضرتعا
  .3"جد 50.000 ىلإ جد

 �وناق نÌدّيقمو ،ةيئاضقلا ةباقرلل عوضخلل ناتضّرعم ماعلا ماظنلل امهظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا ّنأ يأ
 ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت دّيقت يتلا طباوضلا ىدحإ لّكشت كلذب يهو ،ةباقرلا هذه هيلإ يهتنت امب مازتلال�
 .ماعلا ماظنلا نوص دصق

 
 .1010.ص ،قباسلا عجرملا ،يناثلا ءزجلا ،سياس لامج -1
 .93-74 .ص.ص ،قباسلا عجرملا ،يناثلا مسقلا ،ةيرادإلا تاعزانملا يف عجرملا ،فايضوب رامع -2
 وينوي 11 ،49 ددع ر.ج ،ممتملاو لدعملا ،ت·وقعلا نوناق نمضتي ،1966 وينوي 8 يف خرؤم ،156-66 رمألا نم رركم 138 ةداملا -3

 .702.ص ،1966
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 يناثلا بابلا ةصالخ

 يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم فلتخمل ةساردلا َْيبَ� نم يناثلا بابلا قّرطت
 راطإ يف اnاعارمو اهمارتحا ةيميلقإلا تاعامجلا قتاع ىلع عقي يتلا طباوضلا ةلمج ىلإ ةفاضإل� ،رئازجلا
 .ماعلا ماظنلا ظفحل اهلّخدت

 ةفاضإل� ،ماعلا اهنيمأو هسيئر ،يدلبلا يبعشلا اهسلجم لالخ نم ماعلا ماظنلا ظفحل ةيدلبلا لّخدتت
 يبعشلا سل½ا ،يلاولا لالخ نم ضرغلا تاذل ةيالولا لّخدتت نيح يف ةيدلبلا ةطرشلا كلس ةدعاسم ىلإ
 .ةيالولا ىوتسم ىلع ةيرادإ تاعطاقم ثادحتسا لاح يف بدتنملا يلاولاو يئالولا

 نم رصنع لك ىوتسم ىلع تالا½ا نم ةلمج راطإ يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدتت
 :يلي ام اهزربأ ،ماعلا ماظنلا نوص يف ةيالولاو ةيدلبلا رود تعبط تادّدحم ةباثمب ّدعت يتلا ،ماعلا ماظنلا رصانع
 ءانبلا ،تاكلتمملاو صاخشألا نمأ :ةيلاتلا لّخدتلا عضاوم دجن ،يمومعلا نمألا رصنع ىوتسم ىلع -

   .ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالا ،تارايسلا رورم ةكرح ،قرطلا ،نارمعلاو
 ،بورشلا ءاملا ،ةرذقلا هايملا فيرصتو ريهطتلا ،ةياقولا ،ةفاظنلا :دجن ،ةيمومعلا ةحصلا رصنع ىوتسم ىلع -

 ةيدعملا ضارمألا راشتنا ةحفاكمو ،ةئيبلا ةيامح ،ةيذؤملا ت�اويحلا ،ةيذغتلا ،لبازملاو تÑافنلا ،ةمامقلا
 .ةئبوألاو

 هكاوفلاو رضخلا قاوسأ ،ضراعم ،قاوسأ نم( تاعمجتلا :دجن ،ةيمومعلا ةنيكسلا رصنع ىوتسم ىلع -
 .ةماعلا ةينفلا ضورعلا ميظنتو )ةلمجل�

 بناج ىلإ ،يرادإلا طبضلا طاشن لالخ نم ماعلا ماظنلا ظفح يف اهرود ةيميلقإلا تاعامجلا يّدؤت
 .ةيمومعلا قفارملا طاشن

 قفرملا طاشن ئدابم سيركت ،ةيعرشلا أدبم مارتح� دّيقم ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا لّخدت
 ةلوفكملا ةماعلا تÑرحلاو ةيساسألا قوقحلا رهوجب ساسملا مدع ،)رمتسم فّيكتو ةيرارمتسا ،ةاواسم( يمومعلا
 ىلإ ةفاضإل� ،يلاولل ةبسنل� ةيلخادل� فّلكملا ريزولا ةباقرو ةيدلبلل ةبسنل� يلاولا ةطلسل عوضخلاو ،ً�وناق
  .ضيوعتلاو ةيلوؤسملا ةباقرو ةمءالملا ةباقر ،ةيعرشلا ةباقر اهيلع سرامي يذلا ،ّصتخملا ءاضقلا ةباقر
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 ةيدعاقلا ةيميلقإلا ةعامجلا يه ةيدلبلا ّنأ يساسألا ا:وناق لالخ نم تّربعو ةيرئازجلا ةلودلا تربتعا
 تاعامجلل يناثلا ىوتسملا ةيالولا دّسجت نيح يف ،دالبلل يرادإلا ميظنتلا ةاون لّكشت كلذب يهو ،ةلودلل
 كلذ حضتي ،ةيدلبلi ةنراقم اهيلع بلاغلا عباطلا وهو ،يرادإلا زيكرتلا مدعو ةيزكرماللا نيب عمجتو ،ةيميلقإلا

 تادحولا ةلمج نيبو اهنيب طبارلاو ،يّلحملا ىوتسملا ىلع اهديو ةلودلا نيع ّدعي يذلا يلاولا يأ ،اهلّثمم يف اّيلج
 .ةيدعاقلا ةّيلحملا

 ةيلمع وه – ةيميلقإلا تاعامجلا ينوناق ءوض ىلع – ةيالولاو ةيدلبلا ةيهامب قيصللا صاصتخالا ّنإ
 .ةلودلا عم مهاسملا ةفصب ،هنيسحتو نطاوملل يشيعملا راطإلاو نمألا ىلع ةظفاحملاو ميلقإلا ةئي~ ،ةيمنتلا

 زربأ ىدحإك فّنصملا ،ماعلا ماظنلا ظفح لاجم لوانتب ةساردلا تّصتخا تالا�ا هذه ةلمج نيب نم
 ةروطخلا نيب عمجت اّمنإو ،بسحف ةغلابلا ةّيمهألا ىلع رصتقت ال يتلا ،ةلودلل ةيساسألاو ةيديلقتلا فئاظولا
 .اهتيرارمتسا نامضو ةلودلا نايك ةدحوب اهطابترال ،ةيساسحلاو

 زيزعت وحنو ،يّلحملاو ينطولا نييوتسملا ىلع ةيمومعلا ا~ارادإ ةطرقمد وحن ةثيدحلا ةلودلا هّجوت ىضفأ دقو
 ديدعلا يف اهيلع ليوعتلاو ةريخألا هذه كارشإ عيسوت ىلإ ،ةيميلقإلا ا~اعامج رود ميعدتب ةيميلقإلا اهتيزكرمال
 .ماعلا ماظنلا ظفح اهيف امب ،ةلودلا فئاظو نم

 يف تاسسؤم نم هنّمضتت امب ةلودلا لّخدتو ،ةهج نم رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا راودأ دّدعت مامأ
 ظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا نم لك لّخدت ىدم ثحبب ةساردلا هذه تماق ،ىرخأ ةهج نم ماعلا ماظنلا نوص
  :ا:ايب يتآلا تاحارتقالاو جئاتنلا نيودت ىلإ تصلخو ،ماعلا ماظنلا

 جئاتنلا :الوأ
 :يلي اميف اهيلإ لّصوتلا ّمت يتلا جئاتنلا ةلمج صّخلتت

 اهّصخ يتلا اهتناكمو اهتيهامب ةطبترملا ،ةيالولاو ةيدلبلا نم لكل ةسيئرلا راودألا نم ماعلا ماظنلا ّدعي -1
 .رئازجلا يف عساولا هموهفمب نوناقلا ا¦
 ىضوفلا نم ٍلاخ ،شاعم عضو وأ/و )état( ةلاح نع ةرابع يرادإلا لا�ا يف ماعلا ماظنلا -2
 ،لقألا ىلع ،ةيمومعلا ةنيكسلاو ةيمومعلا ةحصلا ،يمومعلا نمألا ةمالس نامضب قّقحتي ،بارطضالاو
 .يرادإلا طبضلا ةسرامم نم )la finalité légale( يعرشلا ضرغلا هظفح لّكشيو
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 ةد°ز ،هل ةلّكشملا رصانعلا ةرئاد عاستi حمس اّمم ،رمتسملا رّوطتلاو ةنورملi ماعلا ماظنلا موهفم زّيمتي -3
 ةماركلا ،ةماعلا بادآلا :نم لك سيركت يسنرفلا ةلودلا سلجم تاداهتجا لضفب متف ،ةيكيسالكلا ةيثالثلا نع
 يداصتقالا ماعلا ماظنلا لوادت ىلإ ةفاضإلi ،هسفن نم درفلا ةيامحو كرتشملا شيعلا تايضتقم ،ةيناسنإلا
 .يبرعلا يرادإلا هقفلا فرط نم ماعلا ماظنلل رصانعك ،هقنورو رظنملا لامج ةيامحو
 بادآلا ،ةيمومعلا ةنيكسلا ،ةيمومعلا ةحصلا ،يمومعلا نمألا :يف رئازجلا يف ةسّركملا ماعلا ماظنلا رصانع لّثمتت
 .ماعلا رظنملا لامجو ةماعلا

 تازكترم ّدعت تالا�ا نم ةلمج يف لّخدتلا ىلع ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا رود موقي -4
 :كلذ يف ةيالولاو ةيدلبلا رود غبصتو ،ماعلا ماظنلا رصانع نم رصنع ّلكل ةيساسأ

-  iتارايسلا رورم ةكرح ،قرطلا ،نارمعلاو ءانبلا ،تاكلتمملاو صاخشألا نمأ :يمومعلا نمألل ةبسنل، 
 .ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالا

- iةمامقلا ،بورشلا ءاملا ،ةرذقلا هايملا فيرصتو ريهطتلا ،ةياقولا ،ةفاظنلا :ةيمومعلا ةحصلل ةبسنل، 
 .ةئبوألاو ةيدعملا ضارمألا راشتنا ةحفاكمو ،ةئيبلا ةيامح ،ةيذؤملا ت«اويحلا ،ةيذغتلا ،لبازملاو ت°افنلا

- iهكاوفلاو رضخلا قاوسأ ،ضراعملا ،قاوسألا :اهسأر ىلع( تاعمجتلا :ةيمومعلا ةنيكسلل ةبسنل 
iةماعلا ةينفلا ضورعلا ميظنتو )ةلمجل. 

- iةينكسلا تاعمجتلل يسدنهلا ماجسنالا :ماعلا رظنملا لامجل ةبسنل. 
 ةليكشتل مامضنا ،طيطخت :نيابتلاو دّدعتلi ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا لّخدت هجوأ مسّتت -5
 ،ريبادت ذيفنت ،ةيعوت ،تامدخ ميدقت ،لئاسوب ىرخأ تاهج ديوزت ،ليومت ،راطخإ ،يأر ءادبإ ،ةسارد ،ناجل
 ،راعشإ ،ت°رودب مايقلاو ةرشابملا ةيامحلا ،ةمهاسمو ةكراشم ،ةرشابم رماوأ رادصإ ،صخر حنم ،ةباقرو دصر
 لّخدتملاو ،يساسألاو يلصألا لعافلا يه نوكت ةراتف ،اهلّخدت تاجرد توافت سكعي ام وهو ،ّدحو عنم
 فرط نم ةمدختسملا تاحلطصملا ىوتسم ىلع رهظي ام وهو ،مهاسملاو كيرشلا نوكت ىرخأ ةرÃو ،رشابملا
 ،ميظنت" :نيب تحوارت يتلا ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا تايحالص فلتخم درس يف نوناقلا

 ،ةمهاسملا ،ةكراشملا ،حنم ،صخر ميدقت ،ىلع فارشإلا ،نيومت ،ىلع رهسلا ،تايفيك ديدحت ،ليهست ،نامض
 .اهريغو ،"حلاصم ءاشنإ ،ـب ديوزت ،ةنايصلا ،ىلع ظافحلا ،رييستو ةئي~ ،ىلع ةقفاوملا
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 ،تالوادم ،تارارق :ةعّونتم لئاسو ةّدع ىلع ماعلا ماظنلا ظفح يف امهلّخدتل ةيالولاو ةيدلبلا رّفوتت -6
 ،ينطولا كردلاو ةطرشلا تاوق ريخست ،تاكلتمملاو صاخشألا ريخست ،ءاربخب ةيراشتسا ةناعتسا ،تايقافتا
 .ةثيدحلا تايجولونكتلاو ةينقت تايلآ ىلع دامتعالا

 ةفاضإلi ،ماعلا اهنيمأو هسيئر ،يدلبلا يبعشلا سل�ا لالخ نم ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلا لّخدتت -7
 ةبسنلi بدتنملا يلاولاو يئالولا يبعشلا سل�ا ،يلاولا قيرط نع ةيالولا لّخدتت امنيب ،ةيدلبلا ةطرشلا ىلإ
 .ةيرادإ تاعطاقم ثادحتسا تدهش يتلا ت°الولل

 ،يمومعلا قفرملاو يرادإلا طبضلا يطاشن ءادأ نيب عمجي ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا لّخدت -8
 .تامدخ ميدقتو حنملا طاشن ىلإ ّدتمي لب ،عنملاو ّدحلا طاشن يف رمألا رصحني ال ذإ

 قفارملا طاشن ىلع ةيميلقإلا تاعامجلا فرط نم ماعلا ماظنلا ظفح ةيلمع زاكترi فارتعالا ّنإ -9
 يف ةيلحم تادحوك ةيالولاو ةيدلبلا رود ةناكم زاربإ هنأش نم ،يرادإلا طبضلا طاشن بناج ىلإ ةيمومعلا

 سل�ا سيئر وأ/و ةبختنملا ةلوادملا تائيه لبق نم نوكي راطإلا كلذ يف اهلّخدت نوك ،ماعلا ماظنلا نوص
 ةيرادإلا ةيزكرماللا رهوج دّسجي ام وهو ،يلاوتلا ىلع ةيالولاو ةيدلبلل امهليثمت لالخ يلاولاو يدلبلا يبعشلا
 ةيئالولاو ةيدلبلا تاطلسلا هنّمؤت يذلا ،يطبضلا طاشنلا ءادأ قيرط نع امهلّخدت سكع ىلع ،ةيميلقإلا

 .يرادإلا زيكرتلا مدع سّركيو ،ةلودلل لّثممك
 ةلاحو راصحلا ةلاح رارقإ نع نالعإلا مت ثيح ،ةيئانثتسالا فورظلا ةيرظن لامعÙ رئازجلا تماق -10

 تاطلس باسحل ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا لّخدت صّلقت تدهش ،ةقباس ةينمز ةلحرم يف ئراوطلا
 ةيدلبلا تاهجلا نم هريغ نود طقف يلاولا يف ةيميلقإلا تاعامجلا روضح رصحنا نيأ ،ةيركسعو ةيندم ىرخأ
 .ةيئالولاو
 ال يرادإ زيكرت مدع ةهجك هرود سكعي ةيئانثتسالا فورظلا لالخ ماعلا ماظنلا ظفحل يلاولا لّخدت ّنأ ّالإ

 تادحو اهفصوب ةيميلقإلا تاعامجلا بايغ ينعي ام وهو ،ةيالولا يتئيه ىدحإ هنوك مغر ،ةيزكرمال ةهجك
  .ةيئانثتسالا فورظلا لالخ ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا ةيرادإلا ةيزكرماللا دّسجت

 قفارملا طاشن ئدابم سيركت ،ةيعرشلا مارتحi دّيقم ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيالولاو ةيدلبلا لّخدت ّنإ -11
 ةيساسألا قوقحلا رهوجب ساسملا مدعو ،)رمتسملا فّيكتلا أدبمو ةيرارمتسالا أدبم ،ةاواسملا أدبم( ةيمومعلا
 بارتلا ربع ةّيرحب لّقنتلا ،تالسارملا ةّيرسو ةيصخشلا ةيامحلا يف ّقحلا :اهزربأ( ً«وناق ةلوفكملا ةماعلا ت°رحلاو
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 قحلا ،ةفاحصلا ةيرح ،تادابعلا ةسرامم ةيرح ،يملسلا رهاظتلاو عامتجالا ةيرح ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح ،ينطولا
 .)ةلواقملاو رامثتسالا ،ةراجتلا ةيرح ،تايئاصحإلاو قئÞولا ،تامولعملا ىلإ لوصولا يف

 ةطلس يلاولا سرامي ثيح ،ةيرادإلا ةباقرلل ماعلا ماظنلا ظفحل اهلّخدت يف ةيميلقإلا تاعامجلا عضخت -12
 هّنß لوقلا نكمي نيأ ،ماعلا ماظنلا ظفح يف ةعساولا ةيلخادلا ريزو تالّخدت نع ةد°ز ،ةيدلبلل ةبسنلi لولحلا
 ةيداعلا فورظلا يف كلذ ناك ءاوس ،ةيندملا تاطلسلا ةلمج نيب نم ،ماعلا ماظنلا ظفحل يساسألا يعارلا ّدعي
 .ةيئانثتسالا ىرخألا وأ
iةباقرو ةمءالملا ةباقر ،ةيعرشلا ةباقر :ةّدع روص يف ،ّصتخملا ءاضقلا ةباقرل عوضخلا ةيناكمإ ىلإ ةفاضإل 
 .ضيوعتلاو ةيلوؤسملا

 عضوم ّلكل لب ،ا¦ ّصتخت لعاوف اهدحول ةيمومعلا ةحصللو ،هب ّصتخت لعاوف هدحول يمومعلا نمألل -13
 صاخشألا نمأ ،رورملا ةكرح ،تاقرطلا :رارغ ىلع ،هب ّصتخت لعاوف رصنع ّلك راطإ يف لّخدتلا عضاوم نم
 لّكشت لباقملا يف ،اهريغو ةيئiولا ضارمألا ،ةيذغتلا ،ت°افنلا رييست ،ةئيبلا ،ريهطتلا ،ةفاظنلا ،تاكلتمملاو
 فلتخمبو ّلكب ،هلمجمب ماعلا ماظنلا ظفحب لّوخملا ،ا~اذ ةلودلا دعب ديحولا لعافلا ةيميلقإلا تاعامجلا
 ةناكمو ،ماعلا ماظنلا ظفح ةيلمعل ةبسنلi ةيالولاو ةيدلبلا ةيمهأ زربت انه نم ،لماكتم دحاو موهفمك ،هرصانع
  .كلذ يف اهرود

 تاحارتقالا :اين0
 لّخدت فاعضإ وأ لاشفإ ا:أش نم رصانع نم ةساردلا ىوتسم ىلع هيلإ لّصوتلا ّمت ام ءوض ىلع

 :يلي ام ُحََرتْقُـي ،هتيلاعفو هتعاجن نود ةلوليحلا وأ ،رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا
 نيوكت ةيرابجإ وأ ،يدلبلا يبعشلا سل�ا ةسæر ّيلوتل يملعلا لهؤملا وأ/و ىوتسملا طرش ءافضإ -1
 عّتمتلا هنمو ،ةيدلبلا ةسæر ّيلوت ةيناكمإ ّنأ ذإ ،ت°رحلاو قوقحلا ةدام يف يدلبلا يبعشلا سل�ا سيئر
 ىوتسم يأ طارتشا مدع ّلظ يف ،ةنس )23( نيرشعلاو ثالثلا رمُع يف يرادإلا طبضلا لاجم يف تايحالصب
 ام لكو ماعلا ماظنلا ةيساسحو ةّيمهأ باعيتسi حمسي يفاقث الو يركف ىوتسم الو ،ةيتايح ةربخ الف ،يملع
  .ً«وناق ةلوفكملا ت°رحلاو قوقحلا ديد~ هنأش نم ٌرمأ ،هب قّلعتي

 نيبختنملل حمسي يذلا ردقلi ،ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملل لّكشملا يرشبلا راطإلi مامتهالا -2
 ام وهو ،كلذ يف لطامّتلا وأ يخارتلل لاجم الف ،هب لالخإلا ةروطخو ماعلا ماظنلا نوص ةّيمهأ كاردÙ نيّيلحملا
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 ةيلمع يف ،ةلوادم تائيه اهفصوب ،ةيميلقإلا ةيرادإلا ةيزكرماللا رهوج دّسجت يتلا سلا�ا هذه ةمهاسم هبجوت
 .ماعلا ماظنلا ظفح
 ،ثدحتسملا ةيدلبلا ةطرشلا كلس تايحالصب ةصاخلا ةيميظنتلا صوصنلا رادصÙ ليجعتلا ةرورض -3
 .ماعلا ماظنلا ظفحل ةيدلبلا لّخدت اهيلع موقي يتلا زئاكرلا زربأ ىدحإ هنوك
 ماظنلا ظفحب ةقّلعتملا كلت اهيف امب ،ةيميلقإلا تاعامجلi ةصاخلا ةيميظنتلا ةينوناقلا ةناسرتلا ثيدحت -4
 .تانينامثلا تاونسل اهّلج دوعي ذإ ،رشابم ريغ لكشبو رشابم لكشب ماعلا

 ،07-12 ةيالولا نوناق نم 123 ةداملا هيلع تّصن يذلا ،ةالولا كلسل يساسألا ينوناقلا رادصا -5
 تاعامجلا ةزهجأ فلتخم ةطراخ ىوتسم ىلع هتناكمو ،ماعلا ماظنلا ظفح يف يلاولا هبعلي يذلا رودلل اًرظن
 .كلذ يف ةلّخدتملا ةيميلقإلا

 لّخدتلi قّلعتي اميف ةيالولاو ةيدلبلا فرط نم رمتسملا فيكتلا أدبمل لاّعفلاو يّلعفلا سيركتلا ةاعارم -6
 تايلآو ،هب لالخإلا تابّبسم ،ريخألا اذه موهفم :رّوطت ةبكاوم يف اهدعاسي يذلا رمألا ،ماعلا ماظنلا ظفحل
 .هظفح
 عبتي امو ،نيتيلحملا تاداريإلاو ةيلاملا زيزعتو ،ةيالولاو ةيدلبلا نم ّلكل يلاملا بناجلi ةيانعلا بوجو -7
 تاعامجلا لّخدت نوك ،راطإلا تاذ يف ةيلحملا ةيمومعلا تاقفنلi ةقّلعتملا ديشرت لبسو رييست تايلآ نم كلذ
 ةماع تامدخ ميدقت لالخ نم ،ةيمومعلا قفارملا طاشن ةانق ربع متي رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا
 .يرادإلا طبضلا طاشن بناج ىلإ

 هتمهاسم لّدعم ةد°زو ،ماعلا ماظنلا ظفح ةيلمع يف صاخلا عاطقلا نم ةيالولاو ةيدلبلا نم لك ةدافتسا -8
 لالخإلا لماوع عّونتو ماعلا ماظنلا دّد~ يتلا رطاخملا دّدعت ّنأ ذإ ،ةيمومعلا ةحصلاو يمومعلا نمألا ةيامح يف
 عاسّتا ّلظ يف ،ماعلا ماظنلا نوص يف مهاست دق يتلا لبسلا لك ذافنتسا ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ضرفي ،هب
  .صاخلا عاطقلا ةناكم زّزع يذلا رامثتسالاو ةعانصلا ،ةراجتلا ةيرح ةسرامم تالاجم ةرئاد
 نابسحلi ذخألا ةرورض ،ريبادت نم مزلي امل امهذاختاو ماعلا ماظنلا ظفحل ةيالولاو ةيدلبلا لّخدت دنع -9
 ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ّنأ ذإ ،ريبادتلا كلت نضتحيس يذلا ءاعولا لّثمي يذلا رخآلا فرطلا ةناكمل
 ،ةيلوؤسملاو يعولا نم ٍردق ىلع نوكي نأ هنم رظتني يذلا ،يندملا عمت�ا كارشإ نود لمتكي ال ماعلا ماظنلا
 ّالإو ،اهتيلاعفو اهتعاجن نامضو ،ماعلا ماظنلا ةيامح راطإ يف ةذخّتملا ريبادتلا عم بولطملا بواجتلi هل حمسي
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 ،ديد~ ّلحم ماعلا ماظنلا ءاقب هنمو ،ةيئازج وأ/و ةيلام تiوقع دوجو ّلظ يف ّىتح اهزجع ىلإ رمألا ىضفأ
 مدعو ةمامكلا ءادترا مدع لثم( تالاحلا نم ديدعلا يف 19-ديفوك «وروك سوريف ءiو راشتنا هفشك املثم
 .)يعامتجالا دعابتلا تاءارجإ مارتحا
 زيزعتو ةيسيسحت تايلمعب مايقلا وه يمومعلا ماظنلا ظفح ةيلمع يف يندملا عمت�ا رود ةاعارم رهاظم نيب نم
 renforcement de la communication اهينكاس عم اهلصاوتو اهلاصتال ةيميلقإلا تاعامجلا

publique au niveau local. 
 ماظنلا ظفحل اهلّخدت مدخي يذلا رمألا ،يلودلا يزكرماللا نواعتلا تاقالعل ةيالولاو ةيدلبلا ةماقإ زيزعت -10

 ةدافتسالا لضفب ،ةيمومعلا ةحصلا ظفح تازكترم ىدحإك ،ةئيبلا ةيامح رارغ ىلع تالاجم ةّدع يف ،ماعلا
 ةبسانمب رّفوت يتلا لئاسولا نم ةدافتسالا كلذكو ،ىرخألا لودلل ةيميلقإلا تاعامجلا براجت نم اهرّفوي يتلا
 .)اهريغو ةيدام ،ةينقت لئاسو ،تاربخ( نواعتلا كلذ تايقافتا

 ٍضاق ءانبل ،ىرخأ ةهج نم يئاضقلا داهتجالل لا�ا حتفو ،ةهج نم ةاضقلا صّصخت أدبم رارقإ -11
 هموهفم رّوطت سيركتو ،ماعلا ماظنلا رصانع ةرئاد عيسوت ىلع iاجيإ سكعني ام وهو ،دهتجمو صّصختم ّيرادإ

 سيركت كلذ نم ،يرئازجلا عمت�ا ةيصوصخ مارتحا ّلظ يف ،ىرخألا ةينوناقلا ةمظنألا ةلكاش ىلع ،رئازجلا يف
 اهسّرك يتلا ،ةماركلاو ةفنألا ،ةزعلا يناعمب يرئازجلا بعشلا ركذ نرتقا املاط ذإ ،ناسنإلا ةمارك مارتحا رصنع
 ."ةماركلاو ةّزعلا ضرأ" :رئازجلا نع دروأ نيح ،هتجابيد ا¦ ّلهتساو رئازجلا روتسد

 نايحألا نم ريثكلا يف هلالغتسا ّمتي يذلا ،دوهشملا عراستملا يجولونكتلاو ينقتلا ،يملعلا رّوطتلا مامأ -12
 ريفوت دصق ةيميلقإلا ا~اعامجو ةلودلا رود بّعصي اّمم ،بوعشلاو تاعمت�i رّرضلا قحلي ّيبلس ٍوحن ىلع
 ىلع ّيمتحلا نم حبصأ ،ماعلا ماظنلi لالخإلا تابّبسمو لماوع ديازت ىلإ يّدؤي كلذكو ،ةمزّاللا ةيامحلا
 يف ماعلا ماظنلا ظفحل امهلّخدت يف ةثيدحلا تايجولونكتلا مادختساو ةينورتكلإلا ةرادإلا دامتعا ةيالولاو ةيدلبلا
  :لاثملا ليبس ىلع كلذ نم ،رئازجلا

 دارفألا ت°وه ىلع فّرعتلi ةليفكلا ةيمقرلا تاينقتلi ةدّوزملا ةبقارملا تاريماك راشتنا ىلع لمعلا -
 مهّقح رهوجب ساسملا نود ،نوناقلا اهدّدحي يتلا تايفيكلا بسح ،مهلّقنت راسمو مهعقاوم ديدحتو
 .اهتمرح كاهتنا مدعو ةيصخشلا م~ايح ةيامح يف
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 يف مّكحتلi ةّينعملا ةيميلقإلا ةعامجلل حمست يتلا ،Smart City ةيكذلا ندملi فرعي ام دامتعا -
 ةسبك لالخ نم ،ام ديد~ دوجو لاح يف ينآلاو عيرسلا لّخدتلا عم ،نيحلا تاذ يف تالاجم ةّدع
 .)ةمدختسملا ةيكذلا ةزهجألاو Digital لاتيجيدلا ةينقت لضفب( عبصإ ةسمل وأ رز

 وهو ،ةيمومعلا ةحصلاو يمومعلا نمألا ةيامح يف ةريبك ةيلعاف تتبثأ يتلا Big Data ـلا مادختسا -
 ةلودلا ةبرجت رارغ ىلع ،لودلا ضعب يف ،)19-ديفوك( «وروك سوريف ةحئاج ةهجاوم يف ىّلجت ام
   .ةينيصلا

 يناثلا يف يرئازجلا بعشلا هرشi يذلا يملسلا يبعشلا كارحلل ّيروحم بلطمك "ةديدجلا رئازجلا" ّنإ
 ةجابيد ىوتسم ىلع حيرص يّصن سيركتب يظح يذلاو ،2019 ةنسل رياربف رهش نم )22( نيرشعلاو
 ،هقيقحت بجاولا ماعلا ماظنلا موهفم يف رظنلا ةداعإ مّتحي ،هدهش ليدعت رخآ لضفب ،يرئازجلا روتسدلا
 فورظلا نم مغرلا ىلع ،رارقتسالاو نمألا ىلع اهظافح يف تّلجت بساكم نم رئازجلا هتقّقح اميف رامثتسالاو
 وه ام ميدقت ىلع رصتقي يذلا ،ماعلا ماظنلا نم ىندألا ّدحلا ءاسرÙ ءافتكالا مدع لالخ نم ،ةطيحملا ةيلودلا

 ،bien-être social le يعامتجالا هافرلا فادهتسا هيف ّمتي رخآ ىوتسمل لاقتنالاو ،يساسأو ّيرورض
 عمت�ا رهاظم ءافضإو ،دارفألا ةايح ليهست هنأش نم ،يمومعلا ماظنلا بناج ىلإ "اماع اميظنت" قيقحتو
 .ةمّدقتملا لودلا يف امك ،رّضحتملاو ّيرصعلا
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I- رداصملا 
 :ةينوناقلا صوصنلا §

 :ةيروتسدلا صوصنلا .أ
 .888 .ص ،1963 ربمتبس 10 ،64 ددع ر.ج ،1963 ةنسل رئازجلا روتسد  -1
 روتسد رادصإ نمضتي ،1976 ربمفون 22 يف خرؤم ،97-76 مقر رمأ ،1976 ةنسل رئازجلا روتسد  -2

 .1292.ص ،1976 ربمفون 24 ،94 ددع ر.ج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 قلعتي ،1989 رياربف 28 يف خرؤم ،18-89 مقر يس]ر موسرم ،1989 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا -3

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف ،1989 ةنس رياربف 23 ءاتفتسا يف هيلع قفاوملا روتسدلا ليدعت صن رشنب
 .234.ص ،1989 سرام لوأ ،9 ددع ر.ج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 قلعتي ،1996 ربمسيد 7 يف خرؤم ،438-96 مقر يس]ر موسرم ،1996 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا -4
mةيمسرلا ةديرجلا يف ،1996 ةنس ربمفون 28 ءاتفتسا يف هيلع قداصملا ،روتسدلا ليدعت صن رادص 
 .6.ص ،1996 ربمسيد 8 ،76 ددع ر.ج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 ليدعتلا نمضتي ،2016 سرام 6 يف خرؤم ،01-16 مقر نوناقلا ،2016 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا -5
  .3 .ص ،2016 سرام 7 ،14 ددع ر.ج ،يروتسدلا

 قلعتي ،2020 ربمسيد 30 يف خرؤم ،442-20 مقر يس]ر موسرم ،2020 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا -6
mةيمسرلا ةديرجلا يف ،2020 ةنس ربمفون لّوأ ءاتفتسا يف هيلع قداصملا ،يروتسدلا ليدعتلا رادص 
 .3.ص ،2020 ربمسيد 30 ،82 ددع ر.ج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 .1948 ربمسيد 10 ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا .ب

 :ةيوضعلا نيناوقلا  .ت
 يف ةأرملا ليثمت ظوظح عيسوت تايفيك ددحي ،2012 رياني 12 يف خرؤم ،03-12 مقر يوضع نوناق -1

  .46.ص ،2012 رياني 14 ،لوألا ددعلا ر.ج ،ةبختنملا سلا�ا
 رياني 15 ،02 ددع ر.ج ،مالعإل� قلعتي ،2012 رياني 12 يف خرؤم ،05-12 مقر يوضع نوناق -2

 .21.ص ،2012
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 ،50 ددع ر.ج ،ت�اختنالا ماظنب قلعتي ،2016 تشغ 25 يف خرؤم ،10-16 مقر يوضع نوناق -3
 ربمتبس 14 يف خرؤم ،08-19 مقر يوضعلا نوناقل� ممتملاو لّدعملا .9.ص ،2016 تشغ 28

 .12.ص ،2019 ربمتبس 15 ،55 ددع ر.ج ،2019

 :رماوألاو نيناوقلا .ث
 ،49 ددع ر.ج ،ممتملاو لدعملا ،ت�وقعلا نوناق نمضتي ،1966 وينوي 8 يف خرؤم ،156-66 رمأ -1

 .702.ص ،1966 وينوي 11
 رياني 18 ،6 ددع ر.ج ،يدلبلا نوناقلا نمضتي ،1967 رياني 18 يف خرؤم ،24-67 مقر رمأ -2

 .90.ص ،1967
 ويام 23 ،44 ددع ر.ج ،ةيالولا نوناق نمضتي ،1969 ويام 23 يف خرؤم ،38-69 مقر رمأ -3

 .520.ص ،1969
 ربمتبس 30 ،78 ددع ر.ج ،يندملا نوناقلا نمضتملا ،1975 ربمتبس 26 يف خرؤم ،58-75 مقر رمأ -4

 .ممتملاو لدعملا ،990.ص ،1975
 ويلوي 30 ،61 ددع ر.ج ،ينطولا قاثيملا رشن نمضتي ،1976 ويلوي 5 يف خرؤم ،57-76 مقر رمأ -5

 .890.ص ،1976
 ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا روتسد رادصإ نمضتي ،1976 ربمفون 22 يف خرؤم ،97-76 مقر رمأ -6

  .1292.ص ،1976 ربمفون 24 ،94 ددع ر.ج ،ةيبعشلا
 ر.ج ،ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجال� قلعتي ،1989 ربمسيد 31 يف خرؤم ،28-89 مقر نوناق -7

 ربمسيد 02 يف خرؤم ،19-91 مقر نوناقل� ممتمو لدعم .163.ص ،1990 رياني 24 ،4 ددع
 .2377.ص ،1991 ربمسيد 04 ،62 ددع ر.ج ،1991

 لمعلا يف ةيعامجلا تاعازنلا نم ةياقول� قلعتي ،1990 رياربف 6 يف خرؤم ،02-90 مقر نوناق  -8
 نوناقل� ممتملاو لدعملا ،231.ص ،1990 رياربف 7 ،6 ددع ر.ج ،بارضإلا قح ةسراممو اهتيوستو
  .2652.ص ،1991 ربمسيد 25 ،68 ددع ر.ج ،1991 ربمسيد 21 يف خرؤم ،27-91 مقر

 ،1990 ليربأ 11 ،15 ددع ر.ج ،ةيدلبل� قلعتي ،1990 ليربأ 7 يف خرؤم ،08-90 مقر نوناق -9
 .488.ص
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 ،1990 ليربأ 11 ،15 ددع ر.ج ،ةيالول� قلعتي ،1990 ليربأ 7 يف خرؤم ،09-90 مقر نوناق -10
 .504.ص

 ماهم يف يبعشلا ينطولا شيجلا ةمهاسمب قلعتي ،1991 ربمسيد 06 يف خرؤم ،23-91 مقر نوناق -11
 .2396.ص ،1991 ربمسيد 07 ،63 ددع ر.ج ،ةيئانثتسالا تالاحلا جراخ يمومعلا نمألا ةيامح
 ،2011 رياربف 23 ،12 ددع ر.ج ،2011 رياربف 23 يف خرؤم ،03-11 مقر رمأل� ممتملاو لدعملا

 .5.ص
 اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب قلعتي ،2001 تشغ 19 يف خرؤم ،14-01 مقر نوناق -12

 يف خرؤم ،05-17 مقر نوناقل� ممتملاو لدعملا .4.ص ،2001 تشغ 19 ،46 ددع ر.ج ،اهنمأو
 .3.ص ،2017 رياربف 22 ،12 ددع ر.ج ،2017 رياربف 16

 ر.ج ،اهتلازإو اهتبقارمو ت�افنلا رييستب قلعتي ،2001 ربمسيد 12 يف خرؤم ،19-01 مقر نوناق -13
 .9.ص ،2001 ربمسيد 15 ،77 ددع
 14 ،25 ددع ر.ج ،روتسدلا ليدعت نمضتي ،2002 ليربأ 10 يف خرؤم ،08-02 مقر نوناق -14

 .13.ص ،2002 ليربأ
 ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب قلعتي ،2003 ويلوي 19 يف خرؤم ،10-03 مقر نوناق -15

 .6.ص ،2003 ويلوي 20 ،43 ددع ر.ج
 رييستو ىربكلا راطخألا نم ةياقول� قلعتي ،2004 ربمسيد 25 يف خرؤم ،20-04 مقر نوناق -16
 .13.ص ،2004 ربمسيد 29 ،84 ددع ر.ج ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ثراوكلا
 ر.ج ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتي ،2006 ويلوي 15 يف خرؤم ،03-06 رمأ -17

 .3.ص ،2006 ويلوي 16 ،46 ددع
 ددع ر.ج ،ةنيدملل يهيجوتلا نوناقلا نمضتي ،2006 رياربف 20 يف خرؤم ،06-06 مقر نوناق -18

 .16.ص ،2006 سرام 12 ،15
 ر.ج ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتي ،2008 ليربأ 23 يف خرؤم ،09-08 مقر نوناق -19

 .3.ص ،2008 ليربأ 23 ،21 ددع
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 ،63ددع ر.ج ،يروتسدلا ليدعتلا نمضتي ،2008 ربمفون 15 يف خرؤم ،19-08 مقر نوناق -20
 .8.ص ،2008ربمفون 16

 23 ،12 ددع ر.ج ،ئراوطلا ةلاح عفر نمضتي ،2011 رياربف 23 يف خرؤم ،01-11 مقر رمأ -21
 .4.ص ،2011 رياربف
 ،2011 ويلوي 3 ،37 ددع ر.ج ،ةيدلبل� قلعتي ،2011 وينوي 22 يف خرؤم ،10-11 مقر نوناق -22

 .4.ص
 رياربف 29 ،12 ددع ر.ج ،ةيالول� قلعتي ،2012 رياربف 21 يف خرؤم ،07-12 مقر نوناق -23

 .5.ص ،2012
 10 ،06 ددع ر.ج ،ةلادعلا ةنرصعب قلعتي ،2015 رياربف لّوأ يف خرؤم ،03-15 مقر نوناق -24

 .4.ص ،2015 رياربف
 7 ،14 ددع ر.ج ،يروتسدلا ليدعتلا نمضتي ،2016 سرام 6 يف خرؤم ،01-16 مقر نوناق -25

 .4.ص ،2016 سرام
 ويلوي 29 ،46 ددع ر.ج ،ةحصل� قلعتي ،2018 ويلوي 02 يف خرؤم ،11-18 مقر نوناق -26

 .3.ص ،2018
 قلعتملا 09-84 مقر نوناقلا مّمتيو لّدعي ،2019 ربمسيد 11 يف خرؤم ،12-19 مقر نوناق -27

 .13 .ص ،2019 ربمسيد 18 ،78 ددع ر.ج ،دالبلل يميلقإلا ميظنتل�

 :ةيسAرلا ميسارملا .ج
 ةطرشلا ناوعأل صاخلا يساسألا نوناقل� قلعتي ،1970 رياني 22 يف يضمم ،27-70 مقر موسرم -1

 .133 .ص ،1970 رياني 27 ،9 ددع ر.ج ،ةيدلبلا
 ةطرشلا ناوع¡ صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتي ،1981 ربوتكأ 3 يف خرؤم ،265-81 مقر موسرم -2

 .1395.ص ،1981 ربوتكأ 6 ،40 ددع ر.ج ،ةيدلبلا
 يدلبلا يبعشلا سل�ا سيئر تايحالصب قلعتي ،1981 ربوتكأ 10 يف خرؤم ،267-81 مقر موسرم -3

 .1422.ص ،1981 ربوتكأ 13 ،41 ددع ر ج ،ةيمومعلا ةنينأمطلاو ةواقنلاو قرطلا صخي اميف
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 ام¤اصاصتخاو ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،371-81 مقر موسرم -4
 .1854.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةض�رلاو ةبيبشلا يعاطق يف

 ام¤اصاصتخاو ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،372-81 مقر موسرم -5
 .1857.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،يحايسلا عاطقلا يف

 ام¤اصاصتخاو ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،373-81 مقر موسرم -6
 .1860.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةيعارزلا ةروثلاو ةحالفلا عاطق يف

 ام¤اصاصتخاو ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،374-81 مقر موسرم -7
 .1863.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةحصلا عاطق يف

 ام¤اصاصتخاو ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،375-81 مقر موسرم -8
 .1866.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،يرحبلا ديصلاو لقنلا يعاطق يف

 ام¤اصاصتخاو ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،376-81 مقر موسرم -9
 .1869.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ينهملا نيوكتلاو لمعلا يعاطق يف

 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،377-81 مقر موسرم -10
 .1872.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةيبرتلا عاطق يف ام¤اصاصتخاو
 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،378-81 مقر موسرم -11

 .1875.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةقاطلاو ةعانصلا يعاطق يف ام¤اصاصتخاو
 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،379-81 مقر موسرم -12

 .1879.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،هايملا عاطق يف ام¤اصاصتخاو
 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،380-81 مقر موسرم -13

 ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةينارمعلا ةئيهتلاو طيطختلا عاطق يف ام¤اصاصتخاو
 .1882.ص

 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،381-81 مقر موسرم -14
 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،نينطاوملا تائف ضعبل ةيعامتجالا ةيقرتلاو ةيامحلا ناديم يف ام¤اصاصتخاو

 .1884.ص ،1981
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 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،382-81 مقر موسرم -15
 .1889.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةفاقثلا عاطق يف ام¤اصاصتخاو
 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،383-81 مقر موسرم -16

 .1892.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةراجتلا عاطق يف ام¤اصاصتخاو
 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،384-81 مقر موسرم -17

 .1894.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،تالصاوملاو ديربلا عاطق يف ام¤اصاصتخاو
 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،385-81 مقر موسرم -18

 ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةيدعاقلا ةيساسألا تآشنملا عاطق يف ام¤اصاصتخاو
 .1896.ص

 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،386-81 مقر موسرم -19
 .1898.ص ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،ةينيدلا نوؤشلا عاطق يف ام¤اصاصتخاو
 ةيالولاو ةيدلبلا تايحالص ددحي ،1981 ربمسيد 26 يف خرؤم ،387-81 مقر موسرم -20

 ،1981 ربمسيد 29 ،52 ددع ر ج ،يضارألا حالصتساو ت�اغلا عاطق يف ام¤اصاصتخاو
 .1900.ص

 ،4 ددع ر.ج ،ةرئادلا سيئر تايحالص ددحي ،1982 رياني 23 يف يضمم ،31-82 مقر موسرم -21
 .147.ص ،1982 رياني 26

 ةظفاحملاو نمألا ناديم يف يلاولا تاطلس ددحي ،1983 ويام 28 يف خرؤم ،373-83 مقر موسرم -22
 .1535.ص ،1983 ويام 31 ،22 ددع ر ج ،ماعلا ماظنلا ىلع
 ،ةيدلبلا ةطرشلا ناوعأ كلس لح نمضتي ،1984 تشغ 04 يف خرؤم ،180-84 مقر موسرم -23

 .1201.ص ،1984 تشغ 07 ،32 ددع ر.ج
 ،ةيدلبلا ةحصلا ظفحل بتاكم ءاشنإ نمضتي ،1987 وينوي 30 يف خرؤم ،146-87 مقر موسرم -24

 .1048.ص ،1987 ويلوي لوأ ،27 ددع ر.ج
 ةيدلبلا ةطرشلا كلس ثادحإ نمضتي ،1987 تشغ 25 يف خرؤم ،188-87 مقر موسرم -25

 .1347.ص ،1987 تشغ 26 ،35 ددع ر.ج ،هتايحالصو هميظنتو
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 ددع ر.ج ،نطاوملاو ةرادإلا نيب تاقالعلا مظني ،1988 ويلوي 4 يف خرؤم ،131-88 مقر موسرم -26
 .1013.ص ،1988 ويلوي 6 ،27

 قفاوملا روتسدلا ليدعت صن رشنب قلعتي ،1989 رياربف 28 يف خرؤم ،18-89 مقر يس]ر موسرم -27
 ر.ج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف ،1989 ةنس رياربف 23 ءاتفتسا يف هيلع
 .234.ص ،1989 سرام لوأ ،9 ددع
 ددع ر.ج ،راصحلا ةلاح ريرقت نمضتي ،1991 وينوي 04 يف خرؤم ،196-91 مقر يس]ر موسرم -28

 .1087.ص ،1991 وينوي 12 ،29
 ر.ج ،راصحلا ةلاح عفر نمضتي ،1991 ربمتبس 22 يف خرؤم ،336-91 مقر يس]ر موسرم -29

 .1684.ص ،1991 ربمتبس 25 ،44 ددع
-91 مقر نوناقلا قيبطت نمضتي ،1991 ربمسيد 21 يف خرؤم ،488-91 مقر يس]ر موسرم -30

 ر.ج ،ةيئانثتسالا تالاحلا جراخ يمومعلا نمألا ةيامح ماهم يف يبعشلا ينطولا شيجلا ةمهاسمب قلعتملا 23
 .2548.ص ،1991 ربمسيد 22 ،66 ددع
 ددع ر.ج ،ئراوطلا ةلاح نالعإ نمضتي ،1992 رياربف 09 يف خرؤم ،44-92 مقر يس]ر موسرم -31

 تشغ 11 يف خرؤم ،320-92 مقر يس]رلا موسرمل� ممتملا .285.ص ،1992 رياربف 09 ،10
 .1609.ص ،1992 تشغ 12 ،61 ددع ر.ج ،1992

 ةيندملا فئاظولا يف نييعتل� قلعتي ،1999 ربوتكأ 27 يف خرؤم ،240-99 مقر يس]ر موسرم -32
 .3.ص ،1999 ربوتكأ 31 ،76 ددع ر.ج ،ةلودلل ةيركسعلاو
 ،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم نمضتي ،2009 ليربأ 27 يف خرؤم ،143-09 مقر يس]ر موسرم -33

 .17.ص ،2009 ويام 03 ،26 ددع ر.ج
 ىلع ةياصولا ةطلس ليوحت نمضتي ،2011 رياربف 22 يف يضمم ،89-11 مقر يس]ر موسرم -34

  .6.ص ،2011 ويام 08 ،26 ددع ر.ج ،ينطولا عافدلا ةرازو ىلإ يدلبلا سرحلا كلس
 لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتي ،2015 ويام 27 يف خرؤم ،140-15 مقر يس]ر موسرم -35

 لدعملا .3.ص ،2015 ويام 31 ،29 ددع ر.ج ،ا¸ ةطبترملا ةصاخلا دعاوقلا ديدحتو ت�الولا ضعب
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 ربمسيد 05 ،72 ددع ر.ج ،2018 ربمسيد 05 يف خرؤم ،303-18 مقر يس]رلا موسرمل� ممتملاو
  .8.ص ،2018

 يف ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتي ،2018ربمسيد 25 يف خرؤم ،337-18 مقر يس]ر موسرم -36
 ربمسيد 26 ،78 ددع ر.ج ،اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ةديدجلا ندملا ضعب يفو ىربكلا ندملا

 .4.ص ،2018
 اينطو اموي يفناج 18 ميسرت نمضتي ،2019 يفناج 2 يف خرؤم ،01-19 مقر يس]ر موسرم -37

 .7.ص ،2019 يفناج 6 ،لوألا ددعلا ر.ج ،ةيدلبلل
 مقر يس]رلا موسرمل� قحلملا ممتي ،2019 ربمسيد 8 يف خرؤم ،328-19 مقر يس]ر موسرم -38

 ،ا¸ ةطبترملا ةصاخلا دعاوقلا ديدحتو ت�الولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملا 15-140
 .13 .ص ،2019 ربمسيد 10 ،76 ددع ر.ج

 ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتي ،2020 ربمتبس 15 يف خرؤم ،251-20 مقر يس]رلا موسرملا -39
 .3 .ص ،2020 ربمتبس 16 ،54 ددع ر.ج ،روتسدلا ليدعت عورشمب قلعتملا ءاتفتسالل

 :ةيذيفنتلا ميسارملا .ح
 فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا قوقح ددحي ،1990 ويلوي 25 يف خرؤم ،226-90 مقر يذيفنت موسرم -1

 موسرمل� ممتملاو لدعملا ،1023 .ص ،1990 ويلوي 28 ،31 ددع ر.ج ،م¤ابجاوو ةلودلا يف ايلع
 ،16.ص ،1994 رياني 02 ،1 ددع ر.ج ،1994 رياني 02 يف يضمم ،04-94 مقر يذيفنتلا
 ،2008 ويام 11 ،24 ددع ر.ج ،2008 ويام 11 يف يضمم ،141-08 مقر يذيفنتلا موسرملاو

 .16 .ص
 صاخلا يساسألا نوناقلا ماكحأ ددحي ،1990 ويلوي 25 يف خرؤم ،230-90 مقر يذيفنت موسرم -2

 لدعملا .1033.ص ،1990 ويلوي 28 ،31 ددع ر.ج ،ةيلحملا ةرادإلا يف ايلعلا فئاظولاو بصانمل�
 ،1991 ربمتبس 04 ،41 ددع ر.ج ،1991 تشغ 24 يف خرؤم ،305-91 مقر يذيفنتلا موسرمل�

 .1572.ص
 ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ ميظنت دعاوق ددحي ،1990 ربمتبس 29 يف خرؤم ،285-90 مقر يذيفنت موسرم -3

 موسرمل� لدعم ،1305 .ص ،1990 ربوتكأ 03 ،42 ددع ر.ج ،اهلمعو اهلكايهو ةيالولا يف
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 .ص ،1992 ليربأ 12 ،27 ددع ر.ج ،1992 ليربأ 07 يف يضمم ،138-92 مقر يذيفنتلا
794. 

 ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص ميظنت نمضتي ،1990 ربمسيد 15 يف خرؤم ،402-90 مقر يذيفنت موسرم -4
 .1749.ص ،1990 ربمسيد 19 ،55 ددع ر.ج ،هريسو ىربكلا ةيجولونقتلا راطخألاو

 يلاولا تايحالص قيبطت تايفيك ددحي ،1991 ربمسيد 15 يف خرؤم ،485-91 مقر يذيفنت موسرم -5
 ،66 ددع ر.ج ،كلذ ةبقارمو ،ةيالولا يف ةدوجوملا ةيمومعلا تاسسؤملاو حلاصملا نيب قيسنتلا لاجم يف

 .2575.ص ،1991 ربمسيد 22
 موسرملا ماكحأ ضعب قيبطت طورش ددحي ،1992 رياربف 20 يف خرؤم ،75-92 مقر يذيفنت موسرم -6

 .388.ص ،1992 رياربف 23 ،14 ددع ر.ج ،ئراوطلا ةلاح نالعإ نمضتملا 44-92 مقر يس]رلا
 ،50 ددع ر.ج ،جيجضلا ةرÀإ مظني ،1993 ويلوي 27 يف خرؤم ،184-93 مقر يذيفنت موسرم -7

 .13.ص ،1993 ويلوي 28
 ةيدلبلا ةطرشلل كلس ءاشنإ نمضتي ،1993 ربمتبس 22 يف خرؤم ،207-93 مقر يذيفنت موسرم -8

 .9.ص ،1993 ربمتبس 26 ،60 ددع ر.ج ،هلمع تايفيكو هماهم ددحيو
 ةطرشلا كلسل يساسألا نوناقلا نمضتي ،1993 ربمتبس 27 يف خرؤم ،218-93 مقر يذيفنت موسرم -9

 خرؤم ،87-94 مقر يذيفنتلا موسرمل� ممتملا .4.ص ،1993 ربوتكأ 06 ،63 ددع ر.ج ،ةيدلبلا
 .7.ص ،1994 ليربأ 18 ،22 ددع ر.ج ،1994 ليربأ 10 يف

 نيبودنم بصانم ثادحإ نمضتي ،1993 ربمسيد 19 يف خرؤم ،314-93 مقر يذيفنتلا موسرم -10
 ربمسيد 20 ،84 ددع ر.ج ،يساسألا مÃوناقو مهماهم ددحيو نمألل نيدعاسمو ةمهمب نيفلكمو

 .7.ص ،1993
 ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ طبضي ،1994 ويلوي 23 يف خرؤم ،215-94 مقر يذيفنت موسرم -11

 .5.ص ،1994 ويلوي 27 ،48 ددع ر.ج ،اهلكايهو
 ،يدلبلا سرحلا كلس ءاشنإ نمضتي ،1996 تشغ 3 يف خرؤم ،265-96 مقر يذيفنت موسرم -12

 .5.ص ،1996 تشغ 7 ،47 ددع ر.ج ،هميظنتو هماهم دّدحيو
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 يفّظومل يساسألا نوناقلا نّمضتي ،1996 تشغ 3 يف خرؤم ،266-96 مقر يذيفنت موسرم -13
 ،336-01 مقر يذيفنت موسرمل� لّدعملا .8.ص ،1996 تشغ 7 ،47 ددع ر.ج ،يدلبلا سرحلا
 .4.ص ،2001 ربوتكأ 31 ،64 ددع ر.ج ،2001 ربوتكأ 28 يف خرؤم
 ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق ددحي ،2004 ربمفون 28 يف خرؤم ،381-04 مقر يذيفنت موسرم -14

 .ممتملاو لدعملا .6.ص ،2004 ربمفون 28 ،76 ددع ر.ج
 ةنيدملل ينطولا دصرملا ةليكشت نمضتي ،2007 رياني 08 يف خرؤم ،05-07 مقر يذيفنت موسرم -15

 خرؤم ،94-17 مقر يذيفنتلا موسرمل� ممتملا .5.ص ،2007 رياني 10 ،3 ددع ر.ج ،هريسو هميظنتو
 .3.ص ،2017 سرام 01 ،14 ددع ر.ج ،2017 رياربف 26 يف

 دادعإ تاءارجإو تايفيك ددحي ،2007 وينوي 30 يف خرؤم ،205-07 مقر يذيفنت موسرم -16
 ،2007 ويلوي 01 ،43 ددع ر.ج ،هتعجارمو هرشنو اه¸اش امو ةيلزنملا ت�افنلا رييستل يدلبلا ططخملا

 .8.ص
 صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتي ،2010 ربمسيد 22 يف خرؤم ،322-10 مقر يذيفنت موسرم -17

 .4.ص ،2010 ربمسيد 26 ،78عددع ر.ج ،ينطولا نمأل� ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظومل�
 ةئي¤ ططخم عضو تايفيكو طورش ددحي ،2011 رياربف 16 يف خرؤم ،76-11 مقر يذيفنت موسرم -18
 موسرمل� ممتمو لدعم .10.ص ،2011 رياربف 20 ،11 ددع ر.ج ،هدامتعاو هدادعإو ةديدجلا ةنيدملا
 .9.ص ،2014 رياربف 18 ،8 ددع ر.ج ،2014 رياربف 09 يف خرؤم ،68-14 مقر يذيفنتلا
 صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتي ،2011 ربمتبس 20 يف خرؤم ،334-11 مقر يذيفنت موسرم -19

 .3.ص ،2011 ربمتبس 28 ،53 ددع ر.ج ،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب
 يجذومنلا يلخادلا ماظنلا نمضتي ،2013 سرام 17 يف يضمم ،105-13 مقر يذيفنت موسرم -20

 .9.ص ،2013 سرام 17 ،15 ددع ر.ج ،يدلبلا يبعشلا سلجملل
 يجذومنلا يلخادلا ماظنلا نمضتي ،2013 وينوي 18 يف يضمم ،217-13 مقر يذيفنت موسرم -21

 .6.ص ،2013 وينوي 23 ،32 ددع ر.ج ،يئالولا يبعشلا سلجملل
 يمدختسم راشتنا ةداعإ نمضتي ،2014 سرام 09 يف يضمم ،100-14 مقر يذيفنت موسرم -22
 .22.ص ،2014 سرام 09 ،13 ددع ر.ج ،يدلبلا سرحلا
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 ،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت نمضتي ،2015 ويام 28 يف خرؤم ،141-15 مقر يذيفنت موسرم -23
 .6.ص ،2015 ويام 31 ،29 ددع ر.ج

 ميلقإ ةئي¤ ططخم دادعإ تايفيك ددحي ،2016 سرام 01 يف خرؤم ،83-16 مقر يذيفنت موسرم -24
 .5.ص ،2016 سرام 02 ،13 ددع ر.ج ،ةيالولا
 تايبودنملا ءاشنإ تايفيك دّدحي ،2016 ربوتكأ 10 يف خرؤم ،258-16 مقر يذيفنت موسرم -25
 19 ،61 ددع ر.ج ،اهريسو ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ميظنت دعاوق ددحيو اهدودح نييعتو ةيدلبلا
 .12.ص ،2016 ربوتكأ
 ةقبطملا ةصاخلا ماكحألا نمضتي ،2019 ربمسيد 13 يف خرؤم ،320-16 مقر يذيفنت موسرم -26

 .3.ص ،2016 ربمسيد 15 ،73 ددع ر.ج ،ةيدلبلل ماعلا نيمألا ىلع
 نواعتلا تاقالع ةماقإ تايفيك ددحي ،2017 ربمفون 15 يف خرؤم ،329-17 مقر يذيفنت موسرم -27
 .4.ص ،2017 ربمفون 28 ،68 ددع ر.ج ،ةيبنجألاو ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا نيب يزكرماللا
 ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي ،2018 ربمسيد 22 يف خرؤم ،331-18 مقر يذيفنت موسرم -28

 .4.ص ،2018 ربمسيد 23 ،77 ددع ر.ج ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
 ميظنت تاططخم دادعإ تايفيك دّدحي ،2019 رياربف 2 يف خرؤم ،59-19 مقر يذيفنت موسرم -29
 .7.ص ،2019 رياربف 10 ،10 ددع ر.ج ،اهرييستو ةدجنلا
 يف نيدها�ا ةيريدم ميظنت نمضتي ،2019 تشغ 13 يف خرؤم ،230-19 مقر يذيفنتلا موسرم -30
 .5 .ص ،2019 تشغ 21 ،51 ددع ر.ج ،ةيالولا
 ء�و راشتنا نم ةياقولا ريبادتب قّلعتي ،2020 سرام 21 يف خرؤم ،69-20 مقر يذيفنت موسرم -31

 .6.ص ،2020 سرام 21 ،15ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( Åوروك سوريف
 راشتنا نم ةياقولل ةيليمكت ريبادت ددحي ،2020 سرام 24 يف خرؤم ،70-20 مقر يذيفنت موسرم -32

 لّدعملا ،9.ص ،2020 سرام 24 ،16 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( Åوروك سوريف ء�و
 ويام 21 ،30 ددع ر.ج ،2020 ويام 20 يف خرؤم ،127-20 مقر يذيفنتلا موسرمل� ممتملاو

 .32.ص ،2020
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 راشتنا نم ةياقولا ماظن ليدعت نمضتي ،2020 وينوي 7 يف خرؤم ،145-20 مقر يذيفنت موسرم -33
 .20.ص ،2020 وينوي 7 ،34 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( Åوروك سوريف ء�و
 يلزنملا يئزجلا رجحلا ديدمت نمضتي ،2020 وينوي 29 يف خرؤم ،168-20 مقر يذيفنت موسرم -34

 ،38 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( Åوروك سوريف ء�و راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ميعدتو
 .10.ص ،2020 وينوي 30

 راشتنا نم ةياقولا ماظن زيزعت نمضتي ،2020 ويلوي 9 يف خرؤم ،182-20 مقر يذيفنت موسرم -35
 .19.ص ،2020 ويلوي 11 ،39 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( Åوروك سوريف ء�و
 نم ةياقولا ماظن قيفخت نمضتي ،2020 تشغ 08 يف خرؤم ،225-20 مقر يذيفنتلا موسرملا -36
   .14.ص ،2020 تشغ 09 ،46 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( Åوروك سوريف ء�و راشتنا
 ماظن زيزعتب ةقلعتملا ماكحألا نمضتي ،2020 ربمفون 9 يف خرؤم ،310-20 مقر يذيفنت موسرم -37
 ،2020 ربمفون 10 ،66 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( Åوروك سوريف ء�و راشتنا نم ةياقولا

 .3.ص
 ماظن زيزعتل ةيفاضإلا ريبادتلا نمضتي ،2020 ربمفون 16 يف خرؤم ،314-20 مقر يذيفنت موسرم -38
 ،2020 ربمفون 17 ،68 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( Åوروك سوريف ء�و راشتنا نم ةياقولا

 .4.ص
 ةياقولا ماظن ريبادت فييكت نمضتي ،2020 ربمسيد لّوأ يف خرؤم ،360-20 مقر يذيفنت موسرم -39

 .26.ص ،2020 ربمسيد 2 ،71 ددع ر.ج ،هتحفاكمو )19-ديفوك( Åوروك سوريف ء�و راشتنا نم

 :ةيرازولا تارارقلا .خ
 ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا ريبادتل ماعلا ميظنتلا نمضتي ،1992 رياربف 10 يف خرؤم ،كرتشم يرازو رارق -1

 .298.ص ،1992 رياربف 11 ،11 ددع ر ج ،ئراوطلا ةلاح راطإ يف
 ،نمألا زكارم يف عضولا صخي اميف ةالولا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1992 رياربف 11 يف خرؤم رارق -2

 .300.ص ،1992 رياربف 11 ،11 ددع ر.ج
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 صاخشألا نيماثج نفدو لقن ىلع ةقبطملا دعاوقل� قلعتي ،2020 ويام 6 يف خرؤم ،كرتشم يرازو رارق -3
 ويام 30 ،31 ددع ر.ج ،)19-ديفوك( Åوروك سوريف ء�وب ىودعل� م¤افو طبترت نيذلا نيفوتملا

 .14.ص ،2020

 :ةيئالولا تارارقلا .د
 عنم ريبادت نمضتي ،2020 سرام 10 يف خرؤم ،ةلقرو ةيالو يلاو نع رداص ،438 مقر رارق -1

 .ةيالولا ت�دلب بارت ربع Åوروك سوريف راشتنا
 صيخرتلا نمضتي ،2020 ليرفأ 26 يف خرؤم ،سارها قوس ةيالو يلاو نع رداص ،384 مقر رارق -2

 .يداصتقالا طاشنلا معدت يتلا تاطاشنلا ضعبو ةيراجتلا تالحملا حتفل يئانثتسالا
 قلغلاو عنملا نّمضتي ،2020 يام 03 يف خرؤم ،ةليم ةيالو يلاو نع رداص ،836 مقر رارق -3

 .ةيالولا ميلقإ ىوتسم ىلع ةيراجتلا ةطشنألاو تالحملل يروفلا
 تالحملا قلغ نمضتي ،2020 يام 03 يف خرؤم ،ةياجب ةيالو يلاو نع رداص ،0564 مقر رارق -4

 .ةياجب ةيالو ميلقإ ىوتسم ىلع روطعلاو ليمجتلا تارضحتسم ةراجت طاشن يف ةلغتسملا
 ريبادت عضو نمضتي ،2020 يام 10 يف خرؤم ،ةلقرو ةيالو يلاو نع رداص ،912 مقر رارق -5

 .Åوروك سوريف راشتنا نم دحلا تاءارجإو
 نمضتي ،2020 ربمفون 16 يف خرؤم ،سارهأ قوس ةيالو يلاو نع رداص ،1402 مقر رارق -6

 .)19 ديفوك( Åوروك ء�و نم ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ميعدتل ةيفاضإلا تابيترتلا

 :ةيئاضقلا صوصنلا §
 بيبط نيب ،2010 يام 27 يف خرؤم ،ةلودلا سل� ةثلاثلا ةفرغلا نع رداص ،050582 مقر رارقلا .أ

 .جيريرعوب جرب ةيالو يلاوو صاخلا عاطقل� ديلوتلل ةدايع بحاص
 ديفتسم نيب ،2011 ةيليوج 28 يف خرؤم ،ةلودلا سل� ةثلاثلا ةفرغلا نع رداص ،064475 مقر رارقلا .ب

 .ةطلسلا زواجت :عوضوملا ،ريمعتلا :فييكتلا ،ةنيطنسق ةيدلبو يراجت لحم نم
 ديفتسم نيب ،2013 يفناج 31 يف خرؤم ،ةلودلا سل� ةثلاثلا ةفرغلا نع رداص ،078902 مقر رارقلا .ت

 .ةطلسلا فارحنا :عوضوملا ،ريمعتلا :فييكتلا ،يرحبلا جرب ةيدلبو ءانب ةصخر نم
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 :مقر تحت هيدل ةروشنملا ةيضقلا يف ،لجيج ةيالول ةيرادإلا ةمكحملا نع رداص ،يلاجعتسا رمأ .ث
 .ريهاطلا ةيدلب نيبو نيرخآو .س .ق ديسلا نيب ،2020 سرام ،00306/20

II- عجارملا: 
 :ةيبرعلا ةغلل9 §
 :بتكلا .أ

 .1998 ،ةديلبلا ،باتكلا رصق ،يرئازجلا عيرشتلا يف ةينوناقلا تاحلطصملا ،مارقلا ماستبا -1

 تاعوبطملا ناويد ،04 ط ،اليصاص برع دمحم.د ةمجرت ،ةيرادإلا تاسسؤملا يف تارضاحم ،ويحم دمحأ -2
   .2006 ،رئازجلا ،ةيعماجلا

  .2014 ،رئازجلا ،هموه راد ،ةيرادإلا داوملا يف لاجعتسالا ءاضق ،ينغ ةنيمأ -3

 ،رئازجلا ،كيلك تاروشنم ،لوألا ءزجلا ،يرادإلا ءاضقلا يف يرئازجلا داهتجالا ،سياس لامج -4
2013. 

 .2013 ،رئازجلا ،كيلك تاروشنم ،يناثلا ءزجلا ،يرادإلا ءاضقلا يف يرئازجلا داهتجالا ،سياس لامج -5

 ،رئازجلا ،كيلك تاروشنم ،ثلاثلا ءزجلا ،يرادإلا ءاضقلا يف يرئازجلا داهتجالا ،سياس لامج -6
2013. 

 ،رشنلل يترب ،لوألا ءزجلا ،ةثادحلاو ديلقتلا نيب نوناقلا ةيرظن ،ةينوناقلا مولعلل لخدم ،ةجع يلاليجلا -7
 .2009 ،رئازجلا

 هقفلاو يعضولا نوناقلا يف ةنراقم ةسارد يرادإلا طبضلا لاجم يف ةرادإلا ةطلس ،يسرم ماسح -8

 .2011 ،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد ،يمالسإلا

 ،)ةنراقم ةسارد( ريوطتلاو رييغتلل ةماعلا قفارملا دعاوق ةيلباق أدبم ،نانبلا نسح يلع دمحم نسح -9
 .2014 ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا

 ةسارد ،يرادإلا طاشنلا-يرادإلا ميظنتلا :ةيرادإلا تاسسؤملاو يرادإلا نوناقلا ،يرهاط نيسح -10

 .2012 ،رئازجلا ،ةينودلخلا راد ،ةنراقم

 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،ةلودلا ةفيظو يناثلا باتكلا ،ةماعلا تاسسؤملا ةيرظن ،اطش دمحم دامح -11
 .1984 ،رئازجلا
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 يبلحلا تاروشنم ،02 ةعبطلا ،يرادإلا طاشنلا :ماعلا يرادإلا نوناقلا ،تاحرف يزوف ،ينابق دلاخ -12
 .2012 ،توريب ،ةيقوقحلا

 تارادصإلل يموقلا زكرملا ،اهيلع ةباقرلاو اهقيبطتو ةيلحملا ةرادإلا ،ينادمحلا مجن نسح يماس -13
 .2014 ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا

 ،-ةنراقم ةسارد– ندملا لامج ةيامح يف يئيبلا يرادإلا طبضلا رود ،يلضافلا سابع دمحم ىجس -14
 .2017 ،رصم ،ةيبرعلا ثوحبلاو تاساردلل يبرعلا زكرملا

 .2017 ،رئازجلا ،هموه راد ،طباوضو تاطلس يرادإلا طبضلا ،نودنه يناميلس -15

 ةيروتسدلا ةيعرشلا ىلع ةيئانثتسالا فورظلا ريث� ىدم ،يليكعلا ديجم يلع ،ناملس دواد ريمس -16

 .2015 ،رصم ،ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا ،)ةنراقم ةسارد(

 زكرملا ،ةنراقم ةسارد ماعلا نمألا ةيامحل صاخلا يرادإلا طبضلا ةيعورشم ،يربص دومحم ريماش -17
 .2018 ،ةرهاقلا ،يبرعلا

 ،جيلخلا راد ،ةيساسألا هت�رحو ناسنإلا قوقح ،ةلامش وبأ دمحم جرف ،يدنفرصلا دي�ا دبع قراط -18
 .2014 ،نامع

 .2010 ،رئازجلا ،ىدهلا راد ،يرئازجلا عيرشتلا يف ةيدلبلا ،نارمعوب لداع -19

 ،رئازجلا ،ىدهلا راد ،ةنراقمو ةيدقن ةيليلحت ةسارد ةيرادإلا تاعزانملا يف سورد ،نارمعوب لداع -20
2014.  

 .2008 ،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد ،يرادإلا سيلوبلا ،ريخلا وبأ دمحم ديعسلا لداع -21

 ،ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةرصاعملا ةيعضولا مظنلا يف يرادإلا طبضلا ةيرظن ،ينويسب مشاه فوؤرلا دبع -22
 .2008 ،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد

 ةيخير� تاعجارم ةيرئازجلا ةيروهمجلا ريتاسدو خير� يرئازجلا يروتسدلا نوناقلا ،ةفقوب هللا دبع -23

 .2010 ،رئازجلا ،ىدهلا راد ،ةينوناقو ةيسايس

 يبلحلا تاروشنم ،اهئاورو ندملا لامج ىلع ةظفاحملا يف يرادإلا طبضلا ةطلس ،ةكنزلا نÅدع -24
 .2011 ،توريب ،ةيقوقحلا

  .2011 ،رئازجلا ،ىدهلا راد ،ةيدلبلا نوناق حرش ،يشع نيدلا ءالع -25
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 ،يبرعلا زكرملا ،)ةنراقم ةسارد( ةيئانثتسالا فورظلا يف يرادإلا طبضلا تاطلس ،ةزمح بيجن يلع -26
   .2017 ،ةرهاقلا

 ،يرئازجلا عيرشتلا يف ا�اقيبطتو نوناقلل ةماعلا ةيرظنلا ،ةينوناقلا مولعلا ىلإ لخدملا ،فايضوب رامع -27
 .2007 ،رئازجلا ،روسج راد ،ةثلاثلا ةعبطلا

 .2010 ،رئازجلا ،روسج راد ،قيبطتلاو ةيرظنلا نيب رئازجلا يف يرادإلا ميظنتلا ،فايضوب رامع -28

 .2012 ،رئازجلا ،روسج راد ،ةيدلبلا نوناق حرش ،فايضوب رامع -29

 راد ،2012 رياربف 21 يف خرؤملا 07-12 مقر نوناقلا – ةيالولا نوناق حرش ،فايضوب رامع -30
  .2012 ،رئازجلا ،روسج

 .2013 ،رئازجلا ،روسج راد ،03 ط ،يرادإلا نوناقلا يف زيجولا ،فايضوب رامع -31

 ،ةيرادإلا تاعزانملل يرظنلا راطإلا ،لوألا مسقلا ،ةيرادإلا تاعزانملا يف عجرملا ،فايضوب رامع -32
 .2013 ،رئازجلا ،روسج راد

 ،ةيرادإلا تاعزانملل ةيقيبطتلا بناوجلا ،يناثلا مسقلا ،ةيرادإلا تاعزانملا يف عجرملا ،فايضوب رامع -33
 .2013 ،رئازجلا ،روسج راد

 ،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،يناثلا ءزجلا ،يرادإلا طاشنلا يرادإلا نوناقلا ،يدباوع رامع -34
2007. 

 ،رئازجلا ،هموه راد ،لوألا ءزجلا ،ةيرادإلا تالاجعتسالا يف ةلاسر ،�ولم ثآ خيش نب نيسحل -35
2015.  

 .2018 ،ةرهاقلا ،يبرعلا زكرملا ،ماعلا ماظنلا ةركفل ةيروتسدلا ةيامحلا ،يرهاظلا يلع ىمل -36

 .2008 ،ةيردنكسإلا ،ةديدجلا ةعماجلا راد ،يرادإلا نوناقلا ،ولحلا بغار دجام -37

  .2008 ،كرمندلا يف ةيبرعلا ةيميداكألا تاروشنم ،يرادإلا نوناقلا ،يضار وليل نزام -38

 ،رئازجلا ،IMAG ةيعبطملا نونفلل ةثيدحلا ةعبطملا ،رئازجلا يف ةيروتسدلا ةبرجتلا ،بشعل ظوفحم -39
2001. 

 ةدعاقلا صئاصخو ةعيبط نوناقلا رهوجو ةفسلفو موهفم نوناقلا ةيرظن ،روصنم نيسح دمحم -40
 .2009 ،ةيردنكسإلا ،ةديدجلا ةعماجلا راد ،هقيبطتو نوناقلا رداصم ةينوناقلا
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 ةسارد ةيلحملا ةرادإلا لامعأ ىلع ةيئاضقلاو ةيسايسلا ةباقرلا ،لاعلا دبع دمحم ينوماديدلا دمحم -41

 .2011 ،رصم ،نوناقلاو ركفلا راد ،ةنراقم

 ماع رادصإ ،ةيمالسإلا مولعلل يسلبانلا ةعوسوم – ىنسحلا هللا ءامسأ ،يسلبانلا بتار دمحم -42
 :عقوملا ةر�ز خيرwww.nabulsi.com، â :عقوملا ىلع ةينورتكلإ ةخسن ،2008

08/11/2019. 
 ،توريب ،ةيقوقحلا يبلحلا تاروشنم ،يرادإلا نوناقلا ماكحأو ئدابم ،باهولا دبع تعفر دمحم -43

2003. 
 .2013 ،ةبانع ،مولعلا راد ،ةيرئازجلا ةيلحملا ةرادإلا ،يلعب ريغصلا دمحم -44

 ،ةبانع ،مولعلا راد ،يرادإلا طاشنلا-يرادإلا ميظنتلا ،يرادإلا نوناقلا ،يلعب ريغصلا دمحم -45
2013. 

 .2014 ،ةبانع ،مولعلا راد ،يرئازجلا يرادإلا نوناقلا يف ةيالولا ،يلعب ريغصلا دمحم -46

 عباطم ،يرادإلا طبضلا تارارق ةيعورشم ىلع ءاضقلا ةباقر تايلاكشإ ،دوعسم ديمحلا دبع دمحم -47
 .2007 ،رصم ،ةطرشلا

 .2010 ،ناّمع ،لئاو راد ،ةماعلا ةرادإلا ئدابم ،يغ� حاتفلا دبع دمحم -48

 راد ،ةدحّتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودو رصم يف ةنراقم ةسارد يرادإلا نوناقلا ،نسح يردق دمحم -49
 .2009 ،ناّمع ،ءارثإ

 ،روسج راد ،ةثيدحلا تاهاجتالاو ةيكيسالكلا تاهاجتالا نيب يمومعلا رييستلا ،نامدع قزيرم -50
 .2015 ،رئازجلا

 .2009 ،ناّمع ،ةماسأ راد ،يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم – يكولمملا رصعلا ،يديزلا ديفم -51

52- Å2011 ،رئازجلا ،فيطس ،دد�ا راد ،02 ةعبطلا ،يرادإلا نوناقلا يف يساسألا ،دابل رص. 

 .2010 ،ناّمع ،ةفاقثلا راد ،ةعبارلا ةعبطلا ،لوألا باتكلا ،يرادإلا نوناقلا ،ناعنك فاون -53
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 :ةيملعلا تالاقملا .ب

 ذاتسألا ةلجم ،"يرئازجلا ينوناقلا ماظنلا يف يمومعلا قفرملا ةيرارمتسا أدبم" ،يدهملب ميهاربإ -1
 ،2016 سرام ،رئازجلا-ةليسملا ،لوألا ددعلا ،لوألا دل�ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا تاساردلل ثحابلا

 .136-121 .ص.ص
 ينوناقلا ماظنلا يف ةيدلبلل ماعلا نيمألل ينوناقلا زكرملا" ،يواتيغ رداقلا دبع ،ةيرهاوط دووادوبأ -2

 ،رئازجلا –راردأ ،02 ددعلا ،02 دل�ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا تاساردلل ةيقيرفإلا ةل�ا ،"يرئازجلا
 .59-45 .ص.ص ،2018 ربمسيد

 دل�ا ،مولعلا قافآ ةلجم ،"يملسلا رهاظتلا ةيرحل ةيروتسدلاو ةيلودلا ت©امضلا" ،ىسيع نب دمحأ -3
 .46-35 .ص.ص ،2018 ناوج ،رئازجلا-ةفلجلا ،12 ددعلا ،05

 ةنيكسلا ىلع ةظفاحملا يف يدلبلا يبعشلا سل»ا سيئرو يلاولا تاصاصتخا" ،يروباج ليعامسإ -4

-ةلقرو ،17 ددعلا ،نوناقلاو ةسايسلا رتافد ،"رئازجلا يف يرادإلا طبضلا فادهأ دحأك ةيمومعلا
 .150-143 ص.ص ،2017 ناوج ،رئازجلا

 ةيليلحت ةسارد– ةيلودلا قيثاوملاو مالسإلاو ةيحيسملا يف ةيناسنإلا ةماركلا" ،بريكش ايسآ -5

 .158-136 .ص.ص ،2017 ناوج ،رئازجلا - ةنيطنسق ،42 ددع ،رايعملا ،"-ةنراقم

 ،"يرئازجلا نوناقلا نمض يلحملا نمألا ىلع ظافحلا يف ةيدلبلا ةطرشلا رود" ،هللا باج جاح لامآ -6
 .309-287.ص.ص ،2017 ربمسيد ،رئازجلا ،عبارلا ءزجلا-31 ددعلا ،1رئازجلا ةعماج تايلوح

 ةلجم ،"رئازجلا يف ةيرادإلا ةعطاقملا ىوتسم ىلع بدتنملا يلاولل ينوناقلا ماظنلا" ،ريصق لامآ -7
 ص.ص ،2018 ربمسيد ،رئازجلا -يداولا ،03 ددعلا ،09 دل�ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا مولعلا

694-703. 

 ،رئازجلا-ةفلجلا ،02 ددعلا ،03 دل�ا ،ثاحبأ ةلجم ،"يرئازجلا ماظنلا يف ةرئادلا" ،دوعس ةنيمأ -8
 .61-54 .ص.ص ،2018 ربمسيد

 قفارملا ريس مكحت يتلا ةماعلا ئدابمل° ةينورتكلإلا ةرادإلا ةقالع" ،ناقرز ديلو ،ل�وط مالعوب -9
 ناوج ،رئازجلا – ةفلجلا ،02 ددعلا ،05 دل�ا ،ةيعامتجالاو ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"ةيمومعلا

 .471-458 .ص.ص ،2020
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 ةلودلا سسأ ءاسرإ ةياغ ىلإ لالتحالا ذنم رئازجلا يف يرادإلاو يسايسلا ميظنتلا" ،ةمشاط نيدموب -10

 سرام ،رئازجلا-سابعلب يديس ،01 ددعلا ،01 دل�ا ،يطسوتملا راوحلا ةلجم ،"1962 ةينطولا
 .129-115 .ص.ص ،2009

 ءزجلا ،1رئازجلا ةعماج تايلوح ،"ةيمومعلا قرطلا يف يرادإلا طبضلا تاطلس" ،فيفك نسحلا -11
  .50-31 ص.ص ،2019 سرام ،رئازجلا ،33 ددعلا ،لوألا

 ثوحبلا ةلجم ،"ديدجلا ةيدلبلا نوناق ءوض ىلع ةيدلبلل ماعلا نيمألل ينوناقلا زكرملا" ،سابع ةيضار -12
-67 .ص.ص ،2016 يفناج ،رئازجلا – ةديلبلا ،09 ددعلا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا تاساردلاو

92. 

 خرؤملا 320-16 مقر يذيفنتلا موسرملا لظ يف ةيدلبلل ماعلا نيمألل ينوناقلا زكرملا" ،دويعس ةرهز -13

 ددعلا ،03 دل�ا ،ةيسايسو ةينوناق تاسارد ،"يوضعلا رايعملا بسح 2016 ربمسيد 13 يف
 .101-72 .ص.ص ،2018 ناوج ،رئازجلا – سادرموب ،01

 ةلجم ،"ةيمالسإلا ئدابملاو قيثاوملا ءوض ىلع ةيناسنإلا ةماركلل يميهافملا راطإلا" ،ةنش يواوز -14
 .65-43.ص.ص ،2018 ربمتبس ،رئازجلا – ةديعس ،09 ددعلا ،ةيقوقحلا تاساردلا

 ،16 ددعلا ،9 دل�ا ،فراعم ةلجم ،"ةيميلقإلا ةيزكرماللا ةيطارقميدو ،ناجللا" ،يفاولا يماس -15
 .222-205.ص.ص ،2014 ناوج ،رئازجلا – ةريوبلا

 ،رئازجلا-ةفلجلا ،6 ددعلا ،2 دل�ا ،مولعلل قافآ ةلجم ،"ةيعورشملا أدبمب فيرعتلا" ،نامحد داعس -16
 .244-230 .ص.ص ،2017 يفناج

 ةيبدألا تاساردلل ريونت ةلجم ،"ديقملا اهصاصتخاو ةيريدقتلا ةرادإلا ةطلس رصانع" ،نامحد داعس -17
 .222-215.ص.ص ،2017 ربمتبس ،رئازجلا-ةفلجلا ،3 ددعلا ،1 دل�ا ،ةيناسنإلاو

 ،"2017-2011 رئازجلا يف ةيدلبلل ماعلا نيمألا بصنمل ينوناقلا راطإلا مييقت" ،شايع نب ريمس -18
-156 .ص.ص ،2018 يفناج ،رئازجلا – يداولا ،17 ددع ،ةيسايسلاو ةينوناقلا مولعلا ةلجم

171. 
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 تاعامجل° اهتقالعو يرئازجلا نوناقلا يف ةيرادإلا ةعطاقملل ةينوناقلا ةعيبطلا" ،ةفيلخ نبا ةريمس -19

 ،2018 ربمسيد ،رئازجلا-يداولا ،03 ددعلا ،09 دل�ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"ةيلحملا
 .891-876 .ص.ص

 ةلجم ،")2019 تاجاجتحا( ةجلاعملاو حرطلا نيب رئازجلا يف يبعشلا كارحلا" ،يديود ةشئاع -20
-834 .ص.ص ،2020 ليرفأ ،رئازجلا-يداولا ،01 ددعلا ،11 دل�ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا مولعلا

843. 
 ،6 دل�ا ،ينوناقلا ثحبلل ةيميداكألا ةل�ا ،"دويقلاو ت©امضلا :نوناقلا ةلود" ،نارمعوب لداع -21

 .502-491.ص.ص ،2015 ربمتبس ،رئازجلا -ةياجب ،1 ددعلا

 ةركسب ،47 ددعلا ،ةيناسنإلا مولعلا ةلجم ،"ةيدلبلا يف يميظنتلا لكيهلا ءانب سسأ" ،جاحلا رماع -22
 .100-75 .ص.ص ،2017 ناوج ،رئازجلا –

 ينوناقلا ماظنلا يف ةيالولل الثمم هتفصب يلاولا تايحالص" ،حارد نب ميهاربإ يلع ،يملاس مالسلا دبع -23

 ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"؟ةيزكرماللا أدبم ىلع قييضت مأ ةلودلا ريس نسحل نامض :يرئازجلا
 .636-619 .ص.ص ،2018 ربمتبس ،رئازجلا -ةفلجلا ،11 ددعلا ،ةيعامتجالاو

 مولعلاو قوقحلا ةلجم ،"ةيرورملا ةمالسلا قيقحت يف يرادإلا طبضلا ةطلس رود" ،نيقرز رداقلا دبع -24
 .83-72.ص.ص ،2016 ربمسيد ،رئازجلا – ةفلجلا ،04 ددعلا ،09 دل�ا ،ةيناسنإلا

 يف كلهتسملا ةيامح لاجم يف ةيميلقإلا تاعامجلا رودل ينوناقلا راطإلا" ،يواتيغ رداقلا دبع -25

 ،02 ددعلا ،05 دل�ا ،رئازجلا - طاوغألا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا تاساردلا ةلجم ،"يرئازجلا عيرشتلا
 .81-65.ص.ص ،2019 ناوج

 ،1 دل�ا ،طسوتملا رتافد ةلجم ،"يبرعلا عيبرلا لظ يف رئازجلا يف ةيطارقميدلا عقاو" ،مغيلش ريبع -26
 .130-117 .ص.ص ،2014 ربمسيد ،رئازجلا-ةبانع ،2 ددعلا

 ذاتسألا ةلجم ،"رئازجلا يف يئالولا يبعشلا سل»ا سيئرل ينوناقلا زكرملا" ،يبغز نب نانح ،قيرب رامع -27
 ،2017 ربمتبس ،رئازجلا -ةليسملا ،07 ددعلا ،02 دل�ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا تاساردلل ثحابلا

 .592-577 .ص.ص
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 ددعلا ،01 دل�ا ،يروتسدلا سل�ا ةلجم ،"ةيرئازجلا ريتاسدلا روطت يف ةزر° تاطحم" ،سابع رامع -28
 .38-15 .ص.ص ،2013 ربمسيد ،رئازجلا ،يناثلا

 ©وروك سوريف راشتنا رطاخم نم ةيعوتلاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم" ،دوليم دارم ،يقداص ةيزوف -29

 ناوج ،رئازجلا-طاوغألا ،1 ددعلا ،3 دل�ا ،ماعلا يأرلاو مالعإلا ثوحبل ةيرئازجلا ةل�ا ،"رئازجلا يف
 .159-145 .ص.ص ،2020

 ،"يسايسلا فنعلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةفلكتلا" ،ناضمر دي�ا دبع ،ةينحوب يوق -30
 .26-1 .ص.ص ،2014 ربمسيد ،رئازجلا-راردأ ،2 ددعلا ،2 دل�ا ،عمت�او نوناقلا ةلجم

 مولعلا ةلجم ،"يرئازجلا يرادإلا ميظنتلا يف ةثدحتسملا ةيرادإلا تاعطاقملا ةناكم" ،ةنزخوب ةدجام -31
-770.ص.ص ،2018 ربمسيد ،رئازجلا – يداولا ،03 ددعلا ،09 دل�ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا

787. 

 ةينوناقلا مولعلا ةلجم ،"ةيدلبلا تائيه ىلع ا�اقيبطتو لولحلا ةطلس" ،ةحشك حلاصلا دمحم -32
 .410-400.ص.ص ،2017 ناوج ،رئازجلا - يداولا ،16 ددع ،ةيسايسلاو

 تاساردلل ثحابلا ذاتسألا ةلجم ،"ت�رحلاو قوقحلا ةيامح يف ةيعرشلا أدبم رود" ،ريتخ دوعسم -33
 .470-461.ص.ص ،2018 ربمتبس ،رئازجلا-ةليسملا ،3 ددعلا ،3 دل�ا ،ةيسايسلاو ةينوناقلا

 ،رئازجلا ،3 ددعلا ،ةلودلا سلجم ةلجم ،"ةباقرلاو لالقتسالا نيب ةيلحملا تاعوم»ا" ،بوهيش دوعسم -34
 .60-41 .ص.ص ،2003 ناوج - يفناج

 ةياعرلا قح سيركتو ماعلا ماظنلا ظفح تايضتقم نيب ةيمومعلا ةحصلا ةيامح" ،سابع نب ميرم -35

 ربمسيد ،رئازجلا-نارهو ،01 ددعلا ،08 دل�ا ،يعامتجالا نوناقلا ىلع ةرظن ةلجم ،"ةيحصلا
  .188-171.ص.ص ،2018

 ،نوناقلاو ةسايسلا رتافد ،"1990-1988 رئازجلا يف ةيسايسلا تاحالصإلا" ،روعلب ىفطصم -36
 .10-1 .ص.ص ،2009 يفناج ،رئازجلا-ةلقرو ،1 ددعلا ،1 دل�ا
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 :هاروتكدلا لئاسر .ت

 ،ةيداعلا فورظلا يف ةرداصلا يرادإلا طبضلا تارارق ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا ،ينانب يقاوم دمحأ -1
 جاحلا ةعماج ،قوقحلا ةيلك ،يرادإ نوناق صصخت – نوناقلا يف مولعلا هاروتكد ةداهش لينل ةحورطأ

 .2014-2013 ،رئازجلا ،ةنت� - رضخل
 ةيلك ،ماعلا نوناقلا يف هاروتكدلا ةداهش لينل ةحورطأ ،يرادإلا طبضلل ةثيدحلا فادهألا ،يطلج رمعأ -2

 .2016-2015 ،رئازجلا ،ناسملت – دياقلب ركب يبأ ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا
 نوناقلا يف ةلود هاروتكد ةداهش لينل ةحورطأ ،ةئيبلا ةيامحو يعرشلاو يعضولا ماعلا ماظنلا ،مياد مساقلب -3

 .2004-2003 ،رئازجلا ،ناسملت – دياقلب ركب يبأ ةعماج ،قوقحلا ةيلك ،ماعلا

 ةحورطأ ،ةنراقم ةسارد ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيعضولا مظنلا يف يرادإلا طبضلا تاطلس ،شرطل ومح -4
 دولوم ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،نوناق صصخت - مولعلا يف هاروتكد ةداهش لينل
 .2019-2018 ،رئازجلا ،وزو يزيت-يرمعم

 مولع هاروتكد ةداهش لينل ةحورطأ ،ةلودلل ةيئانثتسالا فورظلا لظ يف ةيعورشملا أدبم ،لياكرب ةيضر -5
-2019 ،رئازجلا ،وزو يزيت-يرمعم دولوم ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،نوناقلا يف

2020. 

 يرادإلا لاجعتسالا يضاق فرط نم ةيساسألا ت�رحلل ةصاخلا ةيامحلا ،فيرشلا ريشب نيدلا سمش -6

 ةنت� ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،قوقحلا يف هاروتكدلا ةداهش لينل ةحورطأ ،رئازجلا يف
 .2018-2017 ،رئازجلا ،1

 ةيمالسإلا ةعيرشلا نيب ةنراقم ةسارد ةماعلا ت�رحلا ةسرامم ىلع ماعلا ماظنلا ظفح رثأ ،ن�زوب نايلع -7

 ةراضحلاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ،نوناقلاو ةعيرشلا يف هاروتكدلا لينل ةلاسر ،يرئازجلا نوناقلاو
 .2007-2006 ،رئازجلا ،نارهو ةعماج ،ةيمالسإلا

 ةيئانثتسالا فورظلا لظ يف ةماعلا ت�رحلاو يرادإلا طبضلا تاطلس نيب نزاوتلا ،دودقم ةدوعسم -8

 دمحم ةعماج ،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،ثلاثلا روطلا هاروتكد ةداهش لينل ةلاسر ،رئازجلا يف
 .2017-2016 ،رئازجلا ،ةركسب- رضيخ
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 :ةيوغللا سيماوقلا .ث

 ،توريب ،نييالملل ملعلا راد ،4 ط ،ةيبرعلا حاحصو ةغللا ج� حاحصلا ،يرهوجلا ليعامسإ رصن وبأ -1
 .ءازجأ 06 ،1987

 .دلجم 15 ،1993 ،توريب ،رداص راد ،3 ط ،برعلا ناسل ،روظنم نب نيدلا لامج -2

 .2005 ،توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ،8 ط ،طيحملا سوماقلا ،يد�آ زوريفلا -3
 .يبرعلا دجنملا سوماق -4
 .https://www.almaany.com ،ةينورتكلإ ةخسن ،يناعملا سوماق -5

 :ةيسنرفلا ةغلل9 §
A- Ouvrages : 
1-  Agathe VAN LANG et autres, Dictionnaire de droit administratif, 7e 

édition SIREY, France, 2015. 
2- André MAURIN, Droit administratif, 11e édition, SIREY, France, 

2018. 
3- Arlette HEYMANN-DOAT, 50 libertés et droits fondamentaux, 

Dalloz, France, 2015.  
4- Armel LE DIVELLEC, Michel DE VILLIERS, Dictionnaire du droit 

constitutionnel, 10e Edition, SIREY-Dalloz, Paris, 2015. 
5- Bernard STIRN, Les mots-clés du droit administratif, Dalloz, France, 

2019. 
6- Bruno BERNARDI, La démocratie, CORPUS-Flammarion, France, 

2019. 
7- CDLR, La participation des citoyens à la vie publique locale, Éditions 

du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2000. 
8- Claude MOTTE et autres, Communes d’hier, Communes 

d’aujourd’hui – Les communes de la France métropolitaine 1801-
2001 Dictionnaire d’histoire administrative, Institut National d’Études 
Démographiques, Paris, 2003. 

9- Clémence ZACHARIE, Xavier PRETOT, La police administrative, 
LGDJ Lextenso, France, 2018. 
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10- Delphine CERVELLE, Emmanuel AUBER, Les collectivités 
territoriales : une approche juridique et pratique de la 
décentralisation, 2e édition, SEDES, Paris, 2012. 

11- Delphine ESPAGNO, « L’idéologie du service public », Le service 
public et les idéologies politiques, Ouvrage collectif, Presses 
universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq-France, 2016, Version 
électronique sur Open Edition Books, www.books-openedition.org, page 
consultée le 19/12/2020. 

12- Didier FERRIER, La liberté du commerce et de l’industrie, ouvrage 
collectif, Libertés et droits fondamentaux, 23e édition, Dalloz, Paris, 
2017. 

13- Didier TABUTEAU, Aquilino MORELLE, La santé publique, 3e 

édition PUF, Paris, 2017. 
14- Didier TRUCHET, Le droit public, 4e édition, PUF, Paris, 2018. 
15- Dimitri Georges LAVROFF, Histoire des idées politiques de 

l’Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, 5e édition, Dalloz, Paris, 2007. 
16- Dominique CHAGNOLLAUD, Guillaume DRAGO, Dictionnaire des 

droits fondamentaux, Dalloz, Paris, 2007. 
17- François-Xavier MERRIEN, L’État providence, PUF, France, 2007. 
18- Géraldine MUHLMANN et autres, La liberté d’expression, Dalloz, 

Paris, 2016. 
19- Gilles LEBERTON, Droit administratif général, 9e édition, Dalloz, 

Paris, 2017. 
20- Gilles TOULEMONDE, Isabelle THUMEREL, L’essentiel des 

Principes fondamentaux de droit constitutionnel, 6e édition, Gualino 
Lextenso, France, 2018. 

21- Gustave PEISER, Droit administratif général, 26e édition, Dalloz, 
Paris, 2014. 

22- Gustave PEISER, Louis DUBOUIS, Droit public, 21e édition, Dalloz, 
Paris, 2013. 

23- Jacques BAGUENARD, La décentralisation, PUF, France, 2004.  
24- Jacques CHEVALLIER, L’État, 2e édition, Dalloz, Paris, 2011. 
25- Jacques CHEVALLIER, Le service public, Presses Universitaires de 

France PUF, France, 2018. 
26- Jacques CHEVALLIER, L’État post-moderne, 4e édition, LGDJ 

Lextenso, Paris, 2017. 
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27- Jean GICQUEL, Pierre AVRIL, Lexique de droit constitutionnel, 4e 

édition, PUF, Paris, 2013. 
28- Jean WALINE, Droit administratif, 26e édition, Dalloz, Paris, 2016. 
29- Karine ROUDIER et autres, L’état d’urgence, Dalloz, Paris, 2016. 
30- Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 

12e édition, Dalloz, Paris, 1933 (réimprimé en 2002). 
31- Michel LEVINET, Droits et libertés fondamentaux, PUF, France, 

2010. 
32- Michel VERPEAUX, Les collectivités territoriales, 05e édition, 

Dalloz, France, 2015. 
33- Missoum SBIH, L’administration publique algérienne, HACHETTE 

Littérature, France, 1973. 
34- Muriel FABRE-MAGNAN, Introduction au droit, deuxième édition, 

PUF, Paris, 2014. 
35- Olivier BEAUD et autres, Traité de Droit Administratif, Tome 2, 

Dalloz, Paris, 2011.  
36- Pierre ESPLUGAS-LABATUT, Le service public, 4e édition, 

DALLOZ, Paris, 2018. 
37- Rachid ZOYAIMIA, Marie Christine ROUAULT, Droit 

Administratif, BERTI Éditions, Alger, 2009. 
38- Renaud Denoix de Saint Marc, L’État, PUF, Paris, 2010. 
39- Serge GUINCHARD et autres, Lexique des termes juridiques, 19e 

édition, Dalloz, France, 2012. 
40- Serge GUINCHARD et autres, Lexique des termes juridiques, 24e 

édition, Dalloz, France, 2016-2017. 
41- Serge GUINCHARD et autres, Lexique des termes juridiques, 26e 

édition, Dalloz, France, 2018-2019. 
42- Xavier GREFFE, La décentralisation, La Découverte imprimerie, 

Paris, 2005.  

B- Articles : 
1- Antonino SPADARO, « Les évolutions contemporaines de l’État de 

droit », Civitas Europa, vol 37, no 2, France, 2016, p. 95-120. 
2- Brigitte BOUQUET, Patrick DUBÉCHOT, « Le service, les services, 

fondements, ambiguïté et contexte actuel », ERES Vie sociale, 2016/2, 
n° 14, p.p. 11-31. 
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3- Elena DI PEDO, « Vivre ensemble. Quelques pistes bibliques de 
réflexion », Études théologiques et religieuses, Tome 82, 2007/4, p. 533-
548. 

4- Jean-Philippe Genet, « La genèse de l’État moderne », La genèse de 
l’État moderne-Les enjeux d’un programme de recherche, Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, Vol. 118, Juin 1997, p.3-18. 

5- Lakhdar BENAZZI, « Décentralisation et dépersonnalisation : une 
antinomie qui hypothèque l’évolution des collectivités locales en 
Algérie », Annuaire des collectivités locales, Tome 2, CNRS-GRAL, 
Paris, 1982, p.146-168.  

6- Pierre DELVOLVE, « L’ordre public immatériel », RFDA, France, 
2015, p. 890. 

C- Thèses de doctorat : 
1-  Fathi ZERARI, L’autonomie des collectivités locales et les fondements 

du Conseil de la Nation en Algérie, thèse de doctorat, Droit public, 
Université de Bordeaux, France, 26 septembre 2017.   

2- Lucie CLUZEL-MÉTAYER, Le service public et l’exigence de qualité, 
thèse de doctorat, Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), France, 
2004.  

3- Tiphaine ROMBAUTS-CHABROL, L’intérêt public local, thèse de 
doctorat, Droit, Faculté de Droit de Montpellier, France, 2014. 

D- Communications : 
1-  Geneviève KOUBI, « L’idéologie du service public », Colloque sur Le 

service public, organisé à l’Université de Strasbourg, les 6 et 7 juin 2013, 
par l’institut de recherche Carré de Malberg et l’Association française 
pour la recherche en droit administratif, Dalloz, Paris, 2014, p.p.41-53. 

2- Jean-Christophe VIDELIN, « L’interdiction du droit de grève pour les 
forces de l’ordre : un principe absolu ? », Colloque sur Grève et droit 
public : 70 ans de reconnaissance, organisé à l’Université de Toulouse 
1 Capitole, 2017, version électronique, www.books.openedition.org, 
page consultée le 20/12/2020. 

3- Pierre ESPLUGAS-LABATUT, « Service public minimum : où en est-
on ? », Colloque sur Grève et droit public : 70 ans de reconnaissance, 
organisé à l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2017, version 
électronique, www.books.openedition.org, page consultée le 20/12/2020. 
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E- Dictionnaire : 
Lexis, dictionnaire de la langue française, Librairie Larousse, Paris, 1975. 

 :ةينورتكلإلا عقاوملا §
1- www.baheth.info. 
2- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais.   
3- http://www.gauchemip.org. 
4- http://www.noonpost.com. 
5- https://editions-dalloz.fr. 
6- https://mjp.univ-perp.fr/constit/dz. 
7- https://ar.wikipedia.org. 
8- https://www.tsa-algerie.com. 
9- www.el-mouradia.dz. 
10- https://www.joradp.dz. 
11- https://www.linternaute.fr/dictionnaire. 
12- https://www.les-philosophes.fr. 
13- http://apcbiskra.dz. 
14- http://www.ena.dz. 
15- https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition. 
16- https://www.dictionary.com/browse. 
17- https://www.babelio.com/auteur. 
18- https://kenanaonline.com. 
19- http://www.histophilo.com. 
20- https://elfath-avocat.com. 
21- https://worldjusticeproject.org. 
22- http://www.unesco.org/eri/permdel/cv. 
23- https://interieur.gov.dz. 
24- https://www.conseil-constitutionnel.fr. 
25- https://data.bnf.fr. 
26- https://www.un.org/ar. 
27- https://www.who.int. 
28- www.mawdoo3.com. 
29- http://environnement.sante.wallonie.be.  
30- https://www.indexsignal.com. 
31- https://www.e-cfr.org. 
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 ةحفصلا مقر ناونعلا

 أ ركش
 ب ءادهإ

 001 ةمدقم

 ماظنلا موهفم رّوطتو رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام :لوألا بابلا
 يرادإلا لاEا يف ماعلا

009-134 

 010 رئازجلا يف ةيميلقإلا تاعامجلا ةيهام :لوألا لصفلا

 012 ةيدلبلا ةيهام :لوألا ثحبملا

 014 ةيدلبلل ينوناقلا راطإلا :لوألا بلطملا

 015 يروتسدلا راطإلا :لوألا عرفلا

 015 رئازجلا ريتاسد :الوأ

Q018 ةيروتسدلا تاليدعتلا :اين 

 022 يعيرشتلا راطإلا :يناثلا عرفلا

 023 يدلبلا نوناقلا نمضتملا 24-67 مقر رمأ :الوأ

Qقّلعتي 08-90 مقر نوناق :اين h024 ةيدلبل 

Qقّلعتي 10-11 مقر نوناق :اثل h024 ةيدلبل 

 026 يميظنتلا راطإلا :ثلاثلا عرفلا

 028  ةيدلبلل يلكيهلا ءانبلا :يناثلا بلطملا
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 028 ةيدلبلا تائيه :لوألا عرفلا

 029 يدلبلا يبعشلا سلnا :الوأ

Qا سيئر :اينn034 يدلبلا يبعشلا سل 

 036 ةيدلبلا ةرادإلا :يناثلا عرفلا

 038 ةيدلبلا ةرادإلا حلاصم ميظنتل يحيضوت جذومن :الوأ

Q040 ةيدلبلل ماعلا نيمألا :اين 

Q044 ةيدلبلا تاسسؤملاو حلاصملا ومدختسم :اثل 

 048 ةيالولا ةيهام :يناثلا ثحبملا

 051 ةيالولل ينوناقلا راطإلا :لوألا بلطملا

 052 يروتسدلا راطإلا :لوألا عرفلا

 056 يعيرشتلا راطإلا :يناثلا عرفلا

 056 ةيالولا نوناق نمضتي 38-69 مقر رمأ :الوأ

Qقلعتي 09-90 مقر نوناق :اين h060 ةيالول 

Qقلعتي 07-12 مقر نوناق :اثل h060 ةيالول 

 062 يميظنتلا راطإلا :ثلاثلا عرفلا

 063 ةيالولل يلكيهلا ءانبلا :يناثلا بلطملا

 063 ةيالولا تائيه :لوألا عرفلا

 064 يئالولا يبعشلا سلnا :الوأ
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Q067 يلاولا :اين 

 070 ةيئالولا ةرادإلا :يناثلا عرفلا

 071 ةيئالولا ةرادإلا حلاصم ميظنتل يحيضوت جذومن :الوأ

Q072 ةرئادلا :اين 

Q073 ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملا :اثل 

 074  ت�الولا ضعبب ةصاخلا ةيرادإلا تاعطاقملا :ثلاثلا عرفلا

 077 يرادإلا لاIا يف ماعلا ماظنلا موهفم :يناثلا لصفلا

 078 ميهافملا ضعبب هتقالعو ماعلا ماظنلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 078 هصئاصخو ماعلا ماظنلا فيرعت :لوألا بلطملا

 079 ماعلا ماظنلا فيرعت ةيلاكشإ :لوألا عرفلا

 081 ةركفو موهفمك ماعلا ماظنلا :الوأ

Q082 ماعلا ماظنلل ينوناقلا عباطلا ىلع ديكأتلا :اين 

Q084 ةيعضوو ةلاحك ماعلا ماظنلا :اثل 

 087 ماعلا ماظنلا صئاصخ :يناثلا عرفلا

 087 رداصملا عّونت :الوأ

Q087 داعبألا دّدعت :اين 

Q088 ريغتلاو ةنورملا :اثل 

 089 ةلص تاذ ميهافمو ماعلا ماظنلا :يناثلا بلطملا
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 089 ماعلا ماظنلh هتقالعو يرادإلا طبضلا موهفم :لوألا عرفلا

 089 يرادإلا طبضلا موهفم :الوأ

Q095 يرادإلا طبضلاو ماعلا ماظنلا نيب ةقالعلا :اين 

 097 ماعلا ماظنلh اهتقالعو ةماعلا ةحلصملا فيرعت :يناثلا عرفلا

 097 ةماعلا ةحلصملا فيرعت :الوأ

Qماعلا ماظنلا ةقالع :اين h099 ةماعلا ةحلصمل 

 100 ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا نيناوق يف اهسيركتو ماعلا ماظنلا رصانع :يناثلا ثحبملا

 101 ماعلا ماظنلا رصانع عّونت :لوألا بلطملا

 101 ةيديلقتلا رصانعلا :لوألا عرفلا

 102 يمومعلا نمألا :الوأ

Q106 ةيمومعلا ةحصلا :اين 

Q111 ةيمومعلا ةنيكسلا :اثل 

 115 ةثيدحلا رصانعلا :يناثلا عرفلا

 115 ةماعلا بادآلا :الوأ

Q119 ةيناسنإلا ةماركلا :اين 

Q122 كرتشملا شيعلا تايضتقم مارتحا :اثل 

 126 هسفن نم درفلا ةيامح :اعبار

 127 ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا نيناوق يف ماعلا ماظنلا رصانع :يناثلا بلطملا
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 127 ةيدلبلا نيناوق يف ماعلا ماظنلا رصانع :لوألا عرفلا

 127 24-67 مقر رمألا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :الوأ

Q128 08-90 مقر نوناقلا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :اين 

Q129 10-11 مقر نوناقلا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :اثل 

 130 ةيالولا نيناوق يف ماعلا ماظنلا رصانع :يناثلا عرفلا

 130 38-69 مقر رمألا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :الوأ

Q131 09-90 مقر نوناقلا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :اين 

Q131 07-12 مقر نوناقلا لظ يف ماعلا ماظنلا رصانع :اثل 

 133 لوألا بابلا ةصالخ

 يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم :يناثلا بابلا
 هطباوضو رئازجلا

136-261 

 137 رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت تالاجم :لوألا لصفلا

 138 ماعلا ماظنلا ظفحل ةيدلبلا لّخدت تالاجم :لوألا ثحبملا

 140 ماعلا ماظنلا ظفح يف ماعلا اهنيمأ ماهمو ةيدلبلا تائيه تايحالص :لوألا بلطملا

 140 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلا تائيه تايحالص :لوألا عرفلا

 141 ماعلا ماظنلا ظفح يف يدلبلا يبعشلا سلnا سيئر تايحالص :الوأ

Qا تايحالص :اينn149 ماعلا ماظنلا ظفح يف يدلبلا يبعشلا سل 

 153 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلل ماعلا نيمألا ماهم :يناثلا عرفلا
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 154 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيدلبلل ةدعاسملا كالسألا ضعب تايحالص :يناثلا بلطملا

 154 ا�ايحالصو ةيدلبلا ةطرشلا فيرعت :لوألا عرفلا

 154 ةيدلبلا ةطرشلا فيرعت :الوأ

Q155 ةيدلبلا ةطرشلا تايحالص :اين 

 160 هتايحالصو يدلبلا سرحلا فيرعت :يناثلا عرفلا

 160 يدلبلا سرحلا فيرعت :الوأ

Q161 يدلبلا سرحلا تايحالص :اين 

 166 ماعلا ماظنلا ظفحل ةيالولا لّخدت تالاجم :يناثلا ثحبملا

 167 ماعلا ماظنلا ظفح يف بدتنملا يلاولا ماهمو يلاولا تاطلس :لوألا بلطملا

 167 ماعلا ماظنلا ظفح يف يلاولا تاطلس :لوألا عرفلا

 170 ةماعلا ةحصلا ظفح يف يلاولا تاطلس :الوأ

Qافنلا لاجم يف يلاولا تاطلس :اين� 170 ةئيبلاو ت

Q171 رورملا ةكرح لاجم يف يلاولا تاطلس :اثل 

 172 ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالا لاجم يف يلاولا تاطلس :اعبار

 173 ةيالولا ميلقإ ةئي� لاجم يف يلاولا تاطلس :اسماخ

 176 ماعلا ماظنلا ظفح يف بدتنملا يلاولا ماهم :يناثلا عرفلا

 177 نارمعلاو نكسلا لاجم يف بدتنملا يلاولا ماهم :الوأ

Q177 ةيئاملا دراوملاو ةئيبلا لاجم يف بدتنملا يلاولا ماهم :اين 
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Q178 ةيمومعلا ةحصلا ظفح يف بدتنملا يلاولا ماهم :اثل 

 178 لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا لاجم يف بدتنملا يلاولا ماهم :اعبار

 179 هلّخدت تايلآو ماعلا ماظنلا ظفح يف يئالولا يبعشلا سلnا تايحالص :يناثلا بلطملا

 179 ماعلا ماظنلا ظفح يف يئالولا يبعشلا سلnا تايحالص :لوألا عرفلا

 179 ةيمومعلا ةحصلا يف يئالولا يبعشلا سلnا تايحالص :الوأ

Qا تايحالص :اينn181 ميلقإلا ةئي�و ريمعتلا ،نكسلا لاجم يف يئالولا يبعشلا سل 

Qا تايحالص :اثلn181 لقنلا لاجم يف يئالولا يبعشلا سل 

 182 ماعلا ماظنلا ظفحل يئالولا يبعشلا سلnا لّخدت تايلآ :يناثلا عرفلا

 182 ةمئادلا ناجللا :الوأ

Q183 ةيئالولا ةيمومعلا حلاصملا :اين 

 193 رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت طباوض :يناثلا لصفلا

 قفرملا طاشن ئدابم سيركتو ةيعرشلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا :لوألا ثحبملا
 ماعلا ماظنلل اهظفح يف يمومعلا

194 

 195 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيعرشلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا :لوألا بلطملا

 فورظلا لالخ ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيعرشلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا :لوألا عرفلا
 ةيداعلا

195 

 196 يرئازجلا روتسدلا يف هسيركتو يرادإلا لاnا يف ةيعرشلا أدبم موهفم :الوأ

Qماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت دييقت :اين h202  ةيعرشلا مارتح 
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 فورظلا لالخ ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيعرشلل ةيميلقإلا تاعامجلا مارتحا :يناثلا عرفلا
 ةيئانثتسالا

204 

 204 رئازجلا يف اهسيركتو ةيئانثتسالا فورظلا فيرعت :الوأ

Q209 هتيعرشو ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت ىلع ةيئانثتسالا فورظلا رثأ :اين 

 ماظنلا ظفح يف يمومعلا قفرملا طاشن ئدابمل ةيميلقإلا تاعامجلا سيركت :يناثلا بلطملا
 ماعلا

215 

 ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخ ةيرارمتساو ةاواسملا نامض ةرورض :لوألا عرفلا
 ماعلا

217 

 ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخ ىلع لوصحلا يف ةاواسملا أدبم سيركت ةرورض :الوأ
 ماعلا ماظنلا

218 

Q219 ماعلا ماظنلا ظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخ ميدقت ةيرارمتسا أدبم سيركت ةرورض :اين 

 يف اهلّخدت ةيلاعف نامضل ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخل رمتسملا فّيكتلا :يناثلا عرفلا
 ماعلا ماظنلا ظفح

228 

 228 ةيمومعلا قفارملا طاشن يف رمتسملا فّيكتلا أدبم فيرعت :الوأ

Qظفحل ةيميلقإلا تاعامجلا تامدخ ميدقت يف رمتسملا فّيكتلا أدبم سيركت ةرورض :اين 
 ماعلا ماظنلا

230 

 عوضخلاو تiرحلاو قوقحلا رهوجب ةيميلقإلا تاعامجلا ساسم مدع :يناثلا ثحبملا
 ماعلا ماظنلل اهظفح يف ةباقرلل

231 

 ماظنلا ظفح يف ت�رحلاو قوقحلا رهوجب ةيميلقإلا تاعامجلا ساسم مدع :لوألا بلطملا
 ماعلا

231 

 232 يرئازجلا روتسدلا يف اهسيركتو ت�رحلاو قوقحلا فيرعت :لوألا عرفلا
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 233 ت�رحلاو قوقحلا فيرعت :الوأ

Qرحلاو قوقحلا ضعب سيركت :اين� 235 يرئازجلا روتسدلا يف ت

 ت�رحلاو قوقحلا ىلع ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا لّخدت رثأ :يناثلا عرفلا
 )اجذومن وروك ةمزأ(

242 

 سوريف ءhو راشتنا نم ةياقولل يعاطقلا طاشنلا قيسنتب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا لّخدت :الوأ
 هتحفاكمو )19-ديفوك( وروك

242 

Qو راشتنا ةهجاومل ةالولا لّخدت :اينhقوقحلا ةسرامم ىلع هرثأو )19-ديفوك( وروك ء 
 ت�رحلاو

243 

 249 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةباقرلا :يناثلا بلطملا

 249 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةيرادإلا ةباقرلا :لوألا عرفلا

 250 ماعلا ماظنلل اهظفح يف ةيدلبلا ىلع يلاولا ةطلس :الوأ

Q251 ماعلا ماظنلل اهظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةيلخادلا ريزو ةطلس :اين 

 253 ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا ىلع ةيئاضقلا ةباقرلا :يناثلا عرفلا

 254 ةيعرشلا ةباقر :الوأ

Q257 ةمءالملا ةباقر :اين 

Q257 )ةيرادإلا ةيلوؤسملاو ضيوعتلا ىوعد( لماكلا ءاضقلا ةباقر :اثل 

 261 يناثلا بابلا ةصالخ
 262 ةمتاخ
 269 عجارملاو رداصملا ةمئاق
 296 سرهفلا
 



 

 رئازجلا يف ماعلا ماظنلا ظفح يف ةيميلقإلا تاعامجلا رود

 :صّخلم

 ةلودلا موهفم رّوطت مغر ةيساسأ تّلظ يتلا ،ةلودلل ةيديلقتلا فئاظولا زربأ نم يمومعلا ماظنلا ظفح ّدعي
 .اهفئاظو ّريغتو

 لالخإ ّيأف ،بسحف ةيمهأ رثكألا ال ةروطخو ةيساسح رثكألا عيضاوملا نمض هفينصت ةغلابملا نم نوكي الو
fايك يف هنمو ،اهرارقتساو اهنمأ يف اهدّدهيو ةلودلا تاسسؤم ريس ىلع رّثؤي ماعلا ماظنلoاهدوجوو ا. 

 ال لباقملا يف نكل ،يرادإلا طبضلا ريبادت ذاختال يعرشلا لّوخملا ماعلا ماظنلا ّدعي ،يرادإلا نوناقلا لاجم يف
  .يمومعلا ماظنلا ظفحل ديحولا ليبسلا ريخألا اذه ّدعي

 دصق ةيالولاو ةيدلبلا نم لكل – عساولا هانعمب – نوناقلا اهلفك يتلا ةعساولا تايحالصلا هدكؤت ام وهو
 .يمومعلا قفرملا طاشن لالخ نم تامدخلا نم ةلمج ميدقت نامض لمشت يتلا ،رئازجلا يف ماعلا ماظنلا نوص

 ماعلا ماظنلا موهفم رّوطت :تادّدحملا نم ديدعلf �وهرم ىقبي كلذ يف ةيرئازجلا ةيميلقإلا تاعامجلا رود ّنأ ّالإ
 رثأ ،مئاقلا عضولا عم اهبسانت ىدمو ةحاتملا لئاسولا ةيافك ىدم ،ةيئانثتساو ةيداع نيب ةطيحملا فورظلا ةعيبط ،هتاذ
 امهئادأ ىلع ةدراولا دويقلا ،مهنيب ةقالعلا ةعيبطو ةيالولاو ةيدلبلا نم لك لّخدت ىلع ماعلا ماظنلا ظفح لعاوف دّدعت

 ماظنلا ظفح لالخ ً�وناق ةلوفكملا ةماعلا ت�رحلاو ةيساسألا قوقحلا رهوجب ساسملا مدع ةيلاكشإو ،لا�ا اذه يف
 .ماعلا

 ت�رحلاو ةيساسألا قوقحلا ،يمومعلا قفرملا ،يرادإلا طبضلا ،ماعلا ماظنلا ،ةيالولا ،ةيدلبلا :ةيحاتفملا تاملكلا

 .ماعلا حلاصلا ،ةماعلا


