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مقدمة
ارتبط ظهور الدولة كشكل من أشكال التنظيم السياسي يف الدول الغربية بالذات مبجموعة من 

،
االقتصادية املتعلقة برتكيز وسائل اإلنتاج والسياسية املتمثلة يف ظهور الدولة، و تمثلة يف التطور العلمي والتقينامل

.1من الواليت انعكست يف سلسلة 
متثل األول ،ة من القيم واملبادئ اجلديدة القائمة على قطبني أساسنيارتكزت هذه التحوالت على جمموع

الناجتة عن العقل  و الذي فرض قوانينه، ومنه متت احملاوالت لتعميم النماذج اليت ظهرت يف الغرب يف هيمنة العقل
.2أما القطب الثاين فتعلق بأولوية الفرد الذي وضع يف مركز التنظيم االجتماعي والسياسي،كنماذج مرجعية

وقد متيزت الدولة يف هذه املرحلة بوجود جهاز منظم متناسق مكلف بتنفيذ وظائفها من خالل موظفني 
ولكن أخذ . قدائمني متخصصني موجودين يف تنظيم متدرج، مكون من قنوات مرتابطة فيما بينها بشكل متناس

الوظائف الواسعة اليت بهذا النموذج الدواليت أشكاال خمتلفة ودرجات متفاوتة، فبينما متيز النموذج الفرنسي 
رونة مرف منوذج الدول االجنلوسكسونية شهدت على هيمنته ومسوه، ومتيز الفضاء اإلداري باالنغالق والصرامة، ع

. 3بفضاء إداري أكثر انفتاحامتيز ، وأكرب
مل يقص وجود نقطة قد اختلفت فيما بينها، فإن ذلك شرينـــكن إذا كانت مناذج الدول خالل القرن العل
ورقابتها على وحتكمهانتهاـــــت الدولة من خالهلا شباك هيمــــــشهدت حركية توسع فرضها، فجميعرتكةتقاطع مش

وذج الليربايل الكالسيكي يفرض عليها أن تكون ـــــالنمــــ
بذلك جميء دولة متو . األوىل مث الثانيةتنيالعاملينيبعد احلربكان ذلك باخلصوص و ،

»الرفاه l’Etat providence الذي كان مؤشرا على بروز حتوالت مهمة يف وظائف الدولة اليت تطورت 4«

1 J. Chevallier,  l’Etat post-moderne, 2ème éd., droit et société, L.G.D.J, Paris, 2004, pp.12-13.
2 Ibid.
3 F. Moderne, « étude comparée », in  C.-A. Colliard et G.Timsit (sous/dir.), les autorités
administratives indépendantes, PUF, Coll.les voies du droit, Paris, 1988, p. 192, 204.

يف إطار البحث عن 1864سنة Emile Olivierمن إبداع بعض املفكرين الليرباليني أمثال النائب الكثريمصطلح دولة الرفاه  كما يصفها 4
ية يقابله باللغة األملان. 

Welfareوالذي استخدمه االشرتاكيون، بينما ارتبط مصطلح Wohlfahrstaatمصطلح  State يف بريطانيا خالل سنوات األربعينيات ارتباطا
ت ضيقا مع التحليل الكينزي الذي يوجد شرعية مكملة لتدخالت الدولة من خالل ربطه بني الواقع االجتماعي واالقتصادي، وهو يربط بني ضرورا

. و االقتصادي ومتطلبات حتقيق أكرب قدر ممكن من العدالة االجتماعية يف إطار دولة فعالة اقتصاديا واجتماعياالنم
فاحلماية االجتماعية أصبحت إحدى أهداف الضبط والنمو  يف ظل اقتصاد السوق، بتدعيم الطلب وضمان الشغل مع توفري الدولة لشروط حتقيق 

مضاعفة أو زيادة املرافق و املصاحل الفيدرالية املكلفة بالتنظيم New Dealاليات املتحدة األمريكية فقد شهدت مع أما يف الو . التوازن االقتصادي
..../... االقتصادي
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، وأصبحت املختلفةواليت حتولت إىل اجلهاز القوي املؤهل إلشباع احلاجيات،هذه األخريةبفعل توسع تدخالت
مكلفة بتحقيق املساواة احلقيقية بني األفراد باسم العدالة االجتماعية حىت مع اختالف درجات هذا التوسع بني  

.الدولةوحتولت بذلك،الدول
ارتبطت على مستوى لثمانينيات تعرض هذا التنظيم احلديث إىل عدة هزات لكن مع بداية سنوات ا

أول
ت يف السلوكات بدخول الدولة مرحلة جديدة متيزت بالتطور التكنولوجي يف جمال املعلومة واالتصاالت، وبالتحوال

االجتماعية، واليت كانت مؤشرا لولوجها عامل ما بعد احلداثة الذي متيز برتاجع القوانني الناجتة عن العقل، عدم 
باإلضافة إىل تطور خماطر جديدة صحية، صناعية .هذا األخريوالتشكيك يف أولوية كيب، الفوضىالتأكيد، الرت 

انعكست هذه التحوالت وغريها على مفهوم املؤسسة .االجتماعيوتكنلوجية خلقت حالة مستقرة من الالأمن 
الدوالتية بالتشكيك يف خصائصها التقليدية دون الوصول إىل حتديد احلدود اجلديدة لنموذج الدولة اجلديد بشكل 

داية أما على المستوى الثاني. 1دقيق
يف الواليات Ronald Reaganللحكم يف بريطانيا و Margaret Thatcherسنوات الثمانينيات مع قدوم 

وفق تصور وأسلوب جديدين يف إطار منوذج جديد للدولة ،اإلدارة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
»الضابطةوصفت بالدولة  l’Etat régulateur اليت عكست رؤيا جديدة هلذه األخرية، وظيفتها «

وقد وضع األستاذ .لكربى يف عامل حيكمه عدم التحديداألساسية ضمان التوازنات االقتصادية واالجتماعية ا
Jacques Chevallierحيث برز يف املعىن األول مبدأ التناسق واالنسجام، أما وفق هلذه األخريةمعاين عدة ،

حيثاملعىن الثاين فقد اعتربت مفتاح التطور االجتماعي، أما وفق املعىن الثالث فهي احملكم للعبة االقتصادية،
.2ترتبط هذه املعاين ببعضها البعض مشكلة تنظيما مركبا

الرتكيب والتطور املتزايد للقنوات االقتصادية يف ظل االقتصاد احلر، التحوالت من جهة أخرى، أدى 
،التكنولوجية

، حيث مل "التنظيم"عن طريق املختلفة االقتصادية واالجتماعية إىل حتمية تغيري أسلوب تدخل الدولة الرئيسي

هبة.../...
وهو يعكس توسعا وتضخما يف مسؤوليات الدولة اليت تكفلت بتطوير االقتصاد ومحاية . أبعد من حفظ النظام واألمن والفصل يف النزاعاتبذلك

ويعد هذا التحول. جلماعيةوهو أيضا يكرس صورة جديدة للدولة املؤهلة لسد املطالب االجتماعية وإرضاء كل االحتياجات سواء الفردية أو ا. 
:أنظر. 1929زمة االقتصادية لسنة ن والذي تسرع بعد احلربني العامليتني واأليالذي حصل منذ بداية القرن العشر لتطورلنتيجة 

J. Chevallier, science administrative, Thémis science politique, PUF ,3ème éd. Paris, 2002, pp.
157-158.
1 Ibid., pp.13-17.
2 J. Chevallier, « l’Etat régulateur », école nationale d’administration , RFAP, n°111,3/ 2004,
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RFAP&ID NUM PUB LIE=RFAP. , pp.473-
482.
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يف دورها السابق كدولة منتجة لألموال االقتصادية وكمسرية للقطاعات هذه األخريةيعد باإلمكان أن تستمر
املتمثل يفاألسلوب اجلديد للتدخل وظهر.طرة على مقود التدخل االقتصادي

»"الضبط" la régulation الذي يتضمن اإلشراف على القطاعات االقتصادية من خالل وضع بعض «
بكيفيات خمتلفة تتميز باملرونة والسرعة والفعالية ، فبجانب القانون الصارم الكالسيكي ظهر وتنفيذهاالقواعد

لتنظيم غري قانون آخر يقوم على نبذ األوامر والدعوة لإلقناع واللجوء إىل تقنيات أكثر مرونة تندرج يف إطار ا
املقرتحات واخلطوط ،اآلراء، ، انعكست يف أشكال متعددة أمهها التوصيات1التسلطي للسلوكات والتصرفات

. باستمرارتميز بالتغري والتطور والرتكيبيالتأقلم والتكيف مع واقع قطاعات كما يضمن.وغريهاالتوجيهية
وألن ذلك تطلب أن تتواجد الدولة يف وضعية خارجية بالنسبة للعبة االقتصادية، فقد ظهرت هيئات 

»السلطات اإلدارية المستقلةجديدة هي  les autorités administratives
indépendantes واإلشراف الدائم ،الدولة يف أداء مهمة ضبط القطاعات املفتوحة على املنافسةشاركت«

وألجل ذلك .2منهاقطاعات أخرى تربز فيها حقوق جديدة للمواطن يف مواجهة اإلدارة للعمل على متكينه 
وقد عرفت يف بدايات ظهورها باهليئات التابعة .لصالحياتمتعددة ومتنوعة من ا

متمتعة بضمانات مينحها إياها نظامها األساسي وصالحيات تسمح هلا بأداء مهامها مع ختلصها ، على مستواها
من لكن بعضا من عناصر هذا التعريف تغريت يف األلفية األوىل. 3رقابة السلطة التنفيذية التدرجية والوصائيةمن 

. )بعضها أو كلها(ومن أمهها إضفاء الشخصية املعنوية على هذه اهليئاتهذا القرن،
ظهر هذا النوع من السلطات ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية حتت اسم الوكاالت املستقلة 

« Independents Agencies املتسمة لضمان ضبط بعض القطاعات احلساسة «
1 P. Amselek, « l’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales »,
RDP, 1982, pp.291-292.

. وذلك يتجاوز جمرد النص عليها،تدعيماملقصود مبصطلح متكني يف جمال احلقوق، 2
ويف متكينه منها يف الواقع من خالل العديد من الفواعل ،وقد 

موعة . واألساليب والوسائل اجلديدة
ومن أهم األساليب إشراك . متعددة ومتنوعة من الصالحيات للتدخل املباشر يف القطاعات من أجل حتقيق هذا اهلدف كما سنفصل ذلك يف املوضوع

:أنظر. ناعهتقااستشارته لالستفادة من خرباته وصاحب احلق يف وضع القاعدة اليت تتضمن احلق بواسطة التفاوض معه، التحاور معه،
B. Jouve, « l'empowerment: à quelles conditions? Pour quels objectifs? », http://www. Chaire-
unesco.entpe.fr…/pouvoirs locaux- empowerment.pdf., pp.1-2, et culture et santé asbl,
« l’Empowerment », éducation permanente, dossier thématique, novembre 2009, dernière mise
a jour juin 2010, http:// www. Upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/
E177A053D6.pdf., pp. 3-4.
3 M.Gentot, les autorités administratives indépendantes, 2ème .éd, Montchrestien, Paris, 1994,
p.17.
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Inter-State Commerceوهيأول وكالة وتأسستبالرتكيب والتقنية مثل قطاع النقل بالسكك احلديدية، 
Commission مث تضاعف عدد هذه الوكاالت خالل القرن العشرين مع إنشاء1889سنة ،Federal

Trade Commission هلذه األخريةأول وكالة مكلفة بقانون املنافسة حملاربة املمارسات التجارية املنافية وهي .
»ثامن والتاسع عشر حتت اسم أما يف بريطانيا فرتجع أصول هذه اهليئات إىل القرنني ال Quangos يف بينما.«

إىل غاية سنة ،واليت أطلق عليها صراحة هذا الوصف،سلطة إدارية مستقلةفرنسا فقد تأخر إنشاء أول 
أما اجلزائر . 16/01/1978املؤرخ يف 17-78بقانون CNILاللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلرياتوهي1978

اندرجت
حترير االقتصاد، والذي أدى إىل إدراج حركة قوية إلزالة التنظيم وتراجع تدخالت الدولة يف القطاعات إطاريف

يات ومبادئ النظام احلر من حرية جتارة وصناعة ومنافسة وتبين نظام االقتصادية واالقتباس من النظام الفرنسي تقن
ومل يتوقف األمر ". املفاتيح يف اليد"واسترياد التكنولوجيات القانونية الغربية يف إطار تقنية ،بورصة القيم املنقولة

أداة أو كآلية لتنفيذ تلك وذلك بإدراج فئة السلطات اإلدارية املستقلة ك،عند حد القواعد بل تعداه إىل املؤسسات
ويف السنة نفسها صدر القانون املتعلق 1

وتوالت سلسلة إنشاء مثل هذه السلطات يف ،والذي أنشأ جملس النقد والقرض واللجنة املصرفية،2بالنقد والقرض
»بسلطات الضبط المستقلةصفت و مراحل متعاقبة بعد ذلك واليت  les autorités de régulation

indépendantes .وجودها هو ضبط القطاعات االقتصاديةلاألساسيربراملعلى اعتبار أن «
تفعيل وأقلمةكان ظهور مثل هذه السلطات للعديد من األسباب واملربرات العامة تدور يف جمملها حول 

تدخالت الدولة مع االحتياجات واملعطيات والظروف اجلديدة يف خمتلف القطاعات االقتصادية، االجتماعية، 
واملايل، جمال احلقوق النقدي

.اصة بكل دولة وبكل قطاع على حدا، باإلضافة إىل أسباب وظروف خاملعلوماتية واالتصاالتواحلريات، وجمال 
:البحثموضوعأهمية 

ن ظهور وتطور السلطات اإلدارية املستقلة قد مس جماالت واسعة وحساسة من احلياة يف الدولة، إ
جند اليوم جماال أو قطاعا ال نكادحيث ال،بل وحىت األمنيةقتصادية، السياسية وكذا احلقوقيةاالجتماعية اال

،توجد فيه سلطة إدارية مستقلة، وهذا إن دل على شيء
. ومركبة، حساسةخالل أدائها ملهام شائكة وحتقيقها ألهداف مهمة يف قطاعات واسعة

ادئ اليت يقوم عليها التنظيم التقليدي الدواليت ترتبط إن األمهية اليت متثلها هذه اهليئات يف مواجهة املب

القرار، مكونة من عناصر حيكمها عدم التجانس فيما بينها، وقد رتب وجودها حصول انفجار يف التدخالت 
. يف ظل دولة متعددة املراكزأبعادا خمتلفة من الضبط القطاعي يت أخذت أشكاال و العمومية ال

.04/04/1990بتاريخ 14عدد ر.املتعلق باإلعالم، ج03/04/1990املؤرخ يف 07-90نون رقم القاوجب مب1
.)والذي ألغي فيما بعد(18/04/1990بتاريخ 16عدد ر.، ج14/04/1990املؤرخ يف 10-90القانون رقم وجب مب2
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، إذا انطلقنا من فكرة كل ما هو حديث فهو مهم، فإن موضوع السلطات اإلدارية املستقلة حديث فعال
ورة، لكن أمهيته ال تكمن يف حداثته فحسب، فقد أخذ يف الدول املتطخصوصا بالنسبة لدول العامل الثالث

نصيبه الوافر من النقاشات والتحليالت، إمنا تكمن يف أمهية اإلشكاالت القانونية اليت يثريها، وباخلصوص فرنسا
كما تكمن أيضا أمهية املوضوع يف . واألكثر من ذلك األبعاد املختلفة اليت يأخذها بني خمتلف التشريعات املقارنة

يف ظل حركية عاملية وإقليمية تندرج يف إطارتعلقه مبسألة شائكة وحساسة ترتبط أساسا بتغري وتطور دور الدولة 
.تغيريات جذرية يف املنظومة القانونية واملؤسساتية فيهابإحداث واليت تتعلقمتطلبات احلكم الراشد ، و العوملة

باإلضافة إىل نقطة أخرية تتعلق بأمهية البحث يف األسباب واملربرات احلقيقية اليت كانت وراء ظهور هذه 
جلزائر، وهذا سيقودنا حتما إىل معرفة ما إذا كان وجود هذه الفئة اجلديدة من السلطات جمرد تقليد السلطات يف ا

ضرورة فرضتها األوضاع الداخلية واخلارجية اليت تشرتك فيها كل أمللنموذج الغريب عموما والفرنسي خصوصا،
، أم مها معا؟يف ظل التحوالت العاملية اجلديدةدول العامل 
:التي واجهتنا في البحثالصعوبات 

أثار ظهور السلطات اإلدارية املستقلة الكثري من االعرتاضات والنقاشات، بل وأسال الكثري من احلرب 
حول مدى مشروعية ومالئمة وجود مثل هذه اهليئات وكيفية إدراجها يف النظام املؤسسايت يف الدولة من طرف 

الربملانيني، ومع ذلك مل حتل مثل هذه االعرتاضات والنقاشات بل وحىت السياسة ،القانون،ءالفقهاء، رجال القضا
وهو ما يشكل مصدر صعوبة يف . دون تزايد وتضاعف عدد هذه السلطات ومل تثبط إرادة املشرع يف زيادة إنشائها
.املوضوع نظرا لكثرة النصوص وتفاصيلها املتشعبة واملختلفة واليت تصعب عملية 

وإذا كا
م مكانتها يف اهليكل املؤسسايت يف الدولة يتدعمنهذه اهليئات متكنتبعد أنوالواليات املتحدة األمريكية، 

األخريهذا عقلنةود إىل مسألة على الوجاالعتراضفعاليتها، فقد جتاوزت اليوم تلك النقاشات مسألة وإثبات
وكيفية حتقيق استقراره يف ظل التضخم الذي يشهده عدد هذه اهليئات خصوصا على مستوى التقارير الربملانية 

فإن النوع األول من النقاشات ما زال يرتدد يف اجلزائر بسبب نقص الدراسات حول هذا املوضوع من . 1وامللتقيات
ا على ما هو موجود يف النصوص القانونية، باإلضافة إىل كثرة الفراغات والنقائص جهة، وبسبب سطحيتها برتكيزه

. وري وقضائي حول املسائل العالقةاليت متيز النصوص القانونية املتعلقة بإنشاء هذه السلطات وغياب اجتهاد دست
،حول هذه السلطات2رشيدولكن لن يفوتين أن أشيد بالدراسات املتخصصة والعميقة اليت كرسها األستاذ زواميية 

واليت وضحت الكثري من املسائل الشائكة وقدمت اقرتاحات جد مهمة ومعتربة مناسبة لسد تلك النقائص 
.والثغرات

.ويف قائمة املراجعواليت سنأيت على ذكرها يف موضوع البحث1
.ستظهر هذه الدراسات يف موضوع البحث ويف قائمة املراجع2
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:البحثإشكالية 

للدولة وآليات ووسائل التقليديالسبعينيات وبداية سنوات ال
إذا كان وجود مثل هذه و .هور السلطات اإلدارية املستقلة

العديد من التساؤالت واالعرتاضات حول كيفية أثريتقدعالية تدخالت الدولة، فالسلطات يهدف إىل حتقيق ف
إدراج مثل هذه اهليئات اجلديدة يف النظام القانوين واملؤسسايت، بالنظر للخصوصيات اليت متيزها عن باقي اهليئات 

، وحول  مدى متتعها باملشروعية يف استقالليتهاالكالسيكية املشكلة جلهاز الدولة التقليدي واليت تتمركز حول 
، وحتقيقها للفعالية املنتظرة منها يف التدخل أمام عدم تالؤم تدخالت فيهاة النظام القانوين واملؤسسايت مواجه

تتعلق بتحديد مدى تمتع الرئيسيةفإشكالية البحثومنه. يف العديد من القطاعاتأجهزة الدولة الكالسيكية
:  المنتظرة منها على مستويين أساسينتحقيقها للفعالية مدى السلطات اإلدارية المستقلة بالمشروعية و 

فيتعلق باجلانب الوظيفي واملرتبط المستوى الثانييتعلق باجلانب املؤسسايت والتنظيمي، أما المستوى األول
.

ث في كيفية إثبات مشروعية إدراج هذه السلطات في أما على المستوى األول فاإلشكالية تتعلق بالبح
النظام القانوني والمؤسساتي في الدولة، على اعتبار اإلشكاالت التي يطرحها وجود هذا التجديد 

:ومن بين أهمها التي سنحاول إيجاد اإلجابة عليها،المؤسساتي في مواجهة هذا األخير
 النظام القانوين يف الدولة واملقصود من هذا األخري ليس مسألة إثبات مشروعية هذه اهليئات يف مواجهة

أما املشروعية اليت نقصدها فال تتعلق . وإمنا القاعدة األساسية فيه وهي الدستور الذي حيكمه،النظام القانوين كله
يف مواجهة العديد من املبادئ ألن ذلك يصعب،مع نصوص هذا األخريالتطابقمبسألة من جهة أولى

وإمنا نقصد . حىت ولو كان ال يرفض وجودها صراحة،عدم إدراج هذه الفئة يف نصوصهمعواألحكام اليت يكرسها
مع نصوص الدستور ومع املبادئ األساسية اليت يكرسها هذا األخري، التوافق والتالؤمباملشروعية كيفية إحداث 

وجود هذه تربراليت المتطلبات والضروراتوذلك بإجياد ،اإلداري يف الدولةواليت حتكم النظام السياسي و 
بصفة عامة بضرورة البحث عن الفعالية واملالئمة اليت حيققها منوذج السلطات اإلدارية تتعلقواليت ،اهليئات

فما . ت يف الغرباملستقلة ، يف إطار ضبط القطاعات ومتكني احلقوق وهي املربرات األساسية لوجود هذه اهليئا

أن املشروعية حيث، الواسع المرنفاملشروعية اليت نقصدها ليست باملفهوم الضيق وإمنا باملفهوم ومن جهة ثانية
والفعالية يف إطار هذا البحث تتكامالن حبيث ترتكز مشروعية وجود السلطات اإلدارية املستقلة على مدى 
حتقيقها للفعالية، يف مواجهة عجز أجهزة الدولة الكالسيكية عن ذلك يف ظل الظروف واملعطيات اجلديدة، واليت 

،ة، الشفافية، المالئمةاالستقاللية، التخصص، الخبر هي ترتبط بأهم اخلصوصيات اليت تقدمها هذه اهليئات و 
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فمن أين هلا أن توفر مثل هذه . 1متطلبات احلكم الراشدومعضمها يندرج يف إطار، الحيادو ، المرونةالتكيف
كيف؟ وهل حتقق ذلك فعال؟. الذي تتمتع بهالنظام األساسياخلصوصيات ؟ إنه 

ألة إدراج السلطات اإلدارية املستقلة يف النظام القانوين إذا كان اإلشكال اجلوهري الذي يعيق مس

هدفا يف حد وإذا كانت االستقاللية اليت منحت هلذه اهليئات ليست . عليها النظام السياسي واإلداري يف الدولة
حياد هذه اهليئات يتوقف على قدر االستقاللية اليت مسألة، ومنه فإن الحياد

ما بني هذه اهليئات نفسها، بالرتكيز على فيو القانونيةما بني األنظمةفياألخريهذافكيف ميكن قياس . 
واملتعلقةاملكرس بقانون إنشائها،األساسي هانظامبطة بالعناصر اليت يتأسس عليها املرتالمعاييرجمموعة من 

، مدى أعضائهاتشكيلتها، طريقة أو أسلوب تعينيبأساسا بضبط طبيعتها القانونية أو التكييف القانوين هلا، 
استقاللية املوارد املالية والبشرية اليت متلكها ألداء مهامها، نظام العهدة ومدى قابلية أعضائها للعزل؟ ومدى متتعها 

منح هذه أن لقة أمهها مبدى وجود معيار موحد ملنح هذه الشخصية؟ وهل واإلشكاالت القانونية اليت أثارها واملتع
ما مدى إمكانية إجياد خطوط و ؟ العكساستقاللية هذه اهليئات كما هو مفرتض أم تدعيممت يف اجتاه قد األخرية

فاصلة بني فئيت السلطات اإلدارية املستقلة والسلطات العمومية املستقلة؟
فاإلشكالية تتعلق بمدى مشروعية مجموع الصالحيات المتعددة والمتنوعة التي أما على المستوى الثاني

:فعاليتها في أدائها لمهامها من خالل تمتعها بهذه الصالحياتمدى منحت للسلطات اإلدارية المستقلة، و 


التنازعية مبا فيها العقابية والتحكيمية الصالحيات التقريرية مبا فيها التنظيمية والفردية والصالحيات تشمل 
علق من جهة مبدى مشروعية منح املشرع وصالحيات أخرى مرنة، فقد أثار هذا الرتاكم للصالحيات، إشكاال يت

العقابية يف مواجهة أصحاب السلطة األصليني احملددين بالدستور السلطة هلذه اهليئات السلطة التنظيمية و 
واملتمثلني يف السلطة التنفيذية بالنسبة للسلطة التنظيمية والسلطة القضائية بالنسبة للسلطة العقابية؟ أما من جهة 

مجع بعض السلطات اإلدارية املستقلة بيدها السلطتني التقريرية مشروعية شكال حول مسألة ثانية فيثور اإل

لقرن العشرين وهو املصطلح اجلديد  الذي برز يف لغة املؤسسات الدولية ووكاالت التعاون ورؤساء الدول الغربية وأخريا رؤساء دول العامل الثالث يف ا1
زمة دولة الرفاه، 

:أنظر.واليت ارتبطت بظهور وتطور فضاءات إقليمية من أمهها االحتاد األوريب، ظاهرة إزالة التنظيم وظهور فواعل جدد يف صناعة القرار
T.Georgopoulos et A.Prat, « les nouveaux acteurs, la nouvelle doctrine, la nouvelle éthique.
Une doctrine de l’union Européenne en matière de gouvernance », in L-B De Chasournes et
M. Rostane (sous/dir.), une société internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle
gouvernance ?, éd. BRUYLANT , CERIC , Bruxelles, 2005, pp. 255-260, et R.Zouaimia, les
autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, éd. Belkeise, Alger,
2013, p.7.
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وق املعنيني يف ومدى مساس ذلك حبق،يف مواجهة املبدأ األساسي وهو مبدأ الفصل بني السلطاتوالعقابية معا
؟هذا اجلمعكيف مت تأكيد مشروعيةو خمتلف القطاعات؟ 

لطات اإلدارية املستقلة فقط من خالل هذا الرتاكم للصالحيات على هل تتوقف فعالية تدخالت الس
، وباخلصوص تلك املكلفة بوظيفة بل البعض منها فقطكل السلطات اإلدارية املستقلةعدم تعميمه علىاعتبار 

طات ضبط السوق يف القطاعات املهمة مثل البورصة، االتصاالت، النقد والقرض، الغاز والكهرباء، أما باقي السل
التقريريةفقد جردت من الصالحيات الصارمة خصوصا مثال،يف فرنسا سواء الضاب

التوصيات واآلراء واملقرتحاتاخلطوط التوجيهية،والعقابية، ولكنها منحت الصالحيات املرنة املركزة حول إصدار
وإن كانت تفتقد للصرامة ،بالرغم من كون هذه الصالحياتفهل ينتقص ذلك من فعاليتها يف التدخل؟ .وغريها

،اليت متيز سابقتها من حيث قوة إلزامها
؟وضعها
 األسلوب هل ميكن قياس مدى فعالية تدخالت هذه اهليئات من خالل أسلوب تدخلها املتميز عن

يف إطار البحث عن املرونة والتكيف مع واقع القطاعات املركب واملتطور، واملرتكز على آليات ،الكالسيكي
والتزامها عنصر ،إشراك خمتلف الفاعلني و املتدخلني يف القطاعات عند إصدارها للقرارات أو جمموع التوصيات

؟ينطبق ذلك على مجيع السلطاتوهلالشفافية واإلعالم من خالل مواقعها على االنرتنت؟
الوظيفيةما هو قدر االستقاللية

الربملان من طرف و ، اعتبار الرقابة اليت ختضع هلا داخل الدولة من طرف الوزير املختص من خالل إجراء املصادقة
عائقا يف مواجهة ،والقضاء من خالل رقابة الشرعية،من جهةيف إطار الرقابة الدميقراطيةمن خالل إجراء احملاسبة

؟هذه االستقاللية أم ضرورة لتحقيق اعتبارات أخرى
: في الدراسةالمنهج المتبع

مجع وعمليةسهالنوالذي،التحليليو الوصفي اعتمدنا يف دراسة هذا املوضوع على املزج بني املنهجني
اآلراء الفقهية وموقف القضاء خمتلف القضائية، باإلضافة إىل عرض والقراراتحتليل النصوص القانونية واألحكام

وملا كانت املقارنة مفيدة بل ضرورية يف مثل هذه املواضيع بني ما جيب . ري ولو أنه يكاد يغيب يف املوضوعاجلزائ
االستعانة بأسلوب تطلب األمرالنصوص، فقد حتسني تقومي و أن يكون عليه وما هو كائن أو واقع للوصول إىل 

الذي يأيت يف سياق البحث كأسلوب حتمي بني األنظمة املقارنة املختلفة وعلى رأسها النظام الفرنسي و املقارنة 
،مجيع عناصر البحثعلى مستوىيف ذلكالربيطاين بدرجات متفاوتة لعدم إمكانية التوسعو األمريكي أحيانا و 

فهن
وقد مت الرتكيز على النظام الفرنسي وذلك . إلاالتفاق ونقاط ا

عظم ملهيف استرياد،د الذي عودنا املشرع اجلزائري عليه
.أيضاخرى األاالتوإمنا يف ،املوضوع فقطالنصوص ليس يف هذا 
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املوضوع بالرتكيز هذا وميكن أن أضيف مالحظة منهجية تتعلق باهلدف من البحث، حيث مل يتم معاجلة 
السلطات اإلدارية املستقلة، ألن معاجلتنا للموضوع مل نردها من الناحية القانونية بكلعلى كل التفاصيل املتعلقة 

، بقدر ما كان اهلدف املوجودةومل يكن هدفنا إبراز كل اجلوانب التنظيمية والوظيفية لكل اهليئات،والتقنية البحتة
عية والفعالية وتؤسس املشرو واليت تربز جانيباليت متيز هذه السلطات،المحوريةالخصوصياتالرتكيز على إبراز 

ومنه مت الرتكيز على العديد من هذه السلطات بشكل الفلسفة اليت قامت عليها مسألة انشاء هذه اهليئات،
.كثر أمهية ومشوال هلذه اخلصوصيات سواء من اجلانب التنظيمي أو الوظيفيأاليت تعدوخصوصا تلك،متفاوت

:خطة البحث
ارتأينا أن يكون تقسيم املوضوع تقسيما ثنائيا يتضمن بابني، باب أول ،مع إشكالية البحثمتاشيا 

واملؤسسايت يف الدولة،السلطات اإلدارية املستقلة يف مواجهة النظام القانوينمشروعيةمدىخصص للبحث يف
وباب ثان تضمن البحث يف مشروعية وفعالية هذه اهليئات على املستوى الوظيفي والذي تضمن فصلني اثنني،
.والذي قسم بدوره لفصلني اثننياملتعلق باملهام والصالحيات

لظروف واملربرات اليت دفعت لظهور السلطات اإلدارية املستقلة من ناحية أوىل لفقد تطرقنا من خالل الباب األول 
اليت أدت إىل أو املربراتاملسببات القويةبويف شقها الثاين ،األزمة اليت مست دولة الرفاهبواملتعلقة يف شقها األول

أبرز اخلصوصيات من ناحية ثانيةكما تضمن. ظهور هذه اهليئات واملتعلقة باألساس يف الضبط ومتكني احلقوق
وكيف أن هذه الليةاالستقاليت متيز هذه اهليئات عن غريها من أجهزة الدولة الكالسيكية، وهي 

،النظام القانوينضمنإدراج هذه اهليئات حتديد طبيعتها القانونية و كيفيةإشكاال يف مواجهةكونتاخلصوصية  
واملعايريلعناصر واملقوماتلهذه االستقاللية بالنظرقدروحماولة حتديد .واملؤسسايت يف الدولةوعلى رأسه الدستور

للوصول ...الوسائل املالية والبشرية اليت متلكهايف تشكيلتها، نظام العهدة، ةاليت تؤسس نظامها األساسي واملتمثل
حتققهاواملؤسسة على الفعالية اليت ،

.ة الكالسيكيةنة بأجهزة الدولمقار ومتميزةأصيلةكهيئات 

واخلطوط لتوجيهية التقريرية مبا فيها التنظيمية والفردية والصالحيات املرنة املتعلقة بسلطة إصدار التوصيات واآلراء
من الصالحيات التنازعية واملتضمنة سلطة الفصل يف النزاعات والسلطة العقابية و من ناحية،واملقرتحات وغريها

كال ناحية ثانية، 
ا يف داء مهامها، خصوصيف أواملالئمةمن تلك الصالحيات، ومنه حتقيقها للفعالية واملرونة والسرعةمتكامال

.القطاعات االقتصادية الكربى
من خالل الذي تشرف عليه،الصالحيات، 

. الصالحيات املرنة املمنوحة هلا للتدخل وذلك للمصدا
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.مشروعية السلطات اإلدارية المستقلة في مواجهة النظام القانوني والمؤسساتي في الدولة: الباب األول
إعادة بواليت تعلقت باألساس ،مع بداية سنوات الثمانينياتيف خضم التحوالت اليت شهدها العامل

ألسس اليت اوكذلك التغريات اليت مست املبادئ و ،التفكري يف 
والتطورات اليت عرفتها التقنية القانونية واليت مست اجلانب،يقوم علي النظام السياسي، االقتصادي واالجتماعي

ظهرت فئة السلطات اإلدارية املستقلة يف الدولة واليت لقيت نقاشا على .اإلجرائي وطبيعة ومضمون القانون
السبب الرئيسي يف ذلك وقد تعلق،كثريةاملستوى الفقهي، القضائي، السياسي والقانوين، بل واعرتاضات أحيانا

القانوين يف مواجهة النظامتتمتع باالستقالليةاليت ديدة اجليئات هذه اهلباإلشكاالت اليت طرحها وجود 
واليت ارتبطت ،اليت ساعدت على وجودهاواألسبابمن ناحية بالظروف واليت تعلقتواملؤسسايت يف الدولة، 

أدت إىل قويةجدية و مربرات ترتبط بوجودضرورة ومدى اعتبارهابالتحوالت السابقة،
يف نص دى متتعها باملشروعية يف غياب مبناحية ثانية ومن يف الضبط ومتكني احلقوق؟باألساسواملتمثلة،ظهورها
من فئة خيضع أعضاؤها للتعينيداخل وأمهها االنتخاب مبادئ الدميقراطية ويف غياب ،من جهةيكرسهاالدستور

،و ؟أخرىجهة
، ويف مواجهة النظام السياسي واإلداري القائم على مبدأ من جهةالذي ال و 

.من جهة ثانيةالتبعية والتدرجلطات ومبادئ أخرى تتعلق بالوحدة، الفصل بني الس

سلطة مستقلة مطلقا داخل الدولة، أما إذا اعرتف هلذه اهليئات باالستقاللية النسبية وهو املنطق يف األمر، فكيف 
االستقاللية؟تتحقق هذه 

اليت يقوم عليها اعتمد الفقه جمموعة من املعايري لبناء استقاللية هذه السلطات تعلقت مباشرة بالعناصر 
واجلانب الوظيفي من جهة ،اجلانب العضوي من جهةجانبني،واملؤسسة على،هلذه األخريةالنظام األساسي 

بني هنفسواملضمونل اعتمدت الشكلإذا اعتربت هذه املعايري ضمانات لتحقق هذه االستقاللية، فهف. ثانية
و ؟1املقارنةاألنظمة 

والذي تفتقده أجهزة الدولة الكالسيكية،مربرات وأسباب أخرى ترتكز أساسا على ضرورة توفر عنصر احلياد
بقدر حتماحتققهبينما 

؟االستقاللية املذكورة أعالهفهل حتقق احلياد بناء على ضمانات. اهليئات
:تقسيم هذا الباب إىل فصلني اثننيارتأيتلإلجابة على هذه التساؤالت 

ات اإلدارية املستقلة، باإلضافة إىل يتمحور حول العوامل والظروف اليت ساعدت على ظهور السلطالفصل األول
ربرات اليت دفعت مباشرة إىل وجودها،ملا

نظامها وفقتهااستقالليضمانات اإلدارية املستقلة و طبيعة السلطات فيتناول الفصل الثانيأما ،اليت تعمل فيها
.األساسي

.وهي الفرنسي باألساس واألمريكي والربيطاين أحيانا األنظمة املعتمدة يف البحث على سبيل املقارنةواملقصود1
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."مؤسساتي مرحلية مؤكدة أم نموذج ضرور " السلطات اإلدارية المستقلة:الفصل األول
سبقتها إليه الواليات اهليئاتجديدا من مع منتصف سنوات السبعينيات يف الدول الغربية منوذجاظهر

معظمانتشر بعدها يف بالسلطات اإلدارية المستقلةهذا النموذج ، مسيبعشرية تقريبامريكية وبريطانيا املتحدة األ
.1دول العامل ومنها اجلزائر

مبرحلة شهدت فيها الدولة حتوالت جذرية تعلقت مباشرة املؤسسات من ارتبط ظهور هذا النموذج وقد 
شكل وحجم وإعادة التفكري يف ،جهة أوىلمن هلا التقليدييف إعادة بناء التنظيم اهلندسيبإعادة التفكري

.من جهة ثانيةأو االجتماعيةياسية
مشل بداخله كل ستقلة والذي ظهور السلطات اإلدارية املمبسألة أحاطالعام الذي البحث يف اإلطار ن إ

من اليت دفعت سواء من قريب أو و ،و األسباب واحلجج واملربرات من جهة ثانية،الظروف والعوامل من جهة
تالتساؤالحماولة اإلجابة علىمبعىن،2إنشائهايرتبط مباشرة بسوسيولوجية ، مثل هذه السلطاتإنشاءبعيد إىل 

هي املشاكل اليت ماهي الرهانات اليت واجهتها؟ ملاذا وكيف ظهرت السلطات اإلدارية املستقلة؟ ما: ةالتالي
ضرورة مؤكدة أم جمرد حل تشكلهل ؟دعت إىل وجودهااليتاالحتياجاتهيماتصدت هلا حملاولة حلها؟ 

ملشاكل مرحلية؟
يف ظهور السلطات حتديد الظروف والعوامل اليت سامهت حولتدورالفصل اجلوهرية فإشكاليةومنه

،مباشرة إىل تبين مثل هذا النموذجالدول وتوضيح املربرات أي األسباب اليت دفعت ،اإلدارية املستقلة من جهة
أن الظروف اليت سامهت يف ظهور هذا النموذج ال تتعلق به يفأن الفرق بني األوىل والثانية يتمثل إىلمع اإلشارة 

وكأن هذا ،ظهورهاعلى فهي قد ساعدت،وإمنا حدوثها كان باالستقالل عن ظهور مثل هذه السلطات،مباشرة
أما املربرات اليت دفعت إىل إنشاء هذه . بتوفر تلك الظروفاملالئم لظهورهالنموذج قد وجد احمليط و اجلو
يعترب دافعا مباشرا ولذلك فهو،بالذاتكان هلذا املربراهليئاتأي أن إنشاء هذه ،

ومنه ،دفعا إلنشاء هذه السلطات مقارنة بالظروفأقوىاملربرات يف هذا اإلطارميكن أن تكون لذلك. إلنشائها
هذه إنشاءسلسلة استمراريؤكده مبدئيا وهذا ما ا للرتاجع عن هذه اآلليةبلن جيد املشرع سب

.يف كل الدولإىل غاية يومنا هذاإنشائهامساربدايةالسلطات منذ

أن كلمة منوذج تعرب عن جتديد وليس إعادة إدماج منوذج قدمي، تعكس خصوصية ظاهرة معينة أو مؤسسة Franck Moderneاعترب األستاذ 1
ومن ذلك ميكن اعتبار هذه السلطات منوذجا حقيقيا يف الغرب من دون . أو نظام ال يواجه اعرتاضات ال يف الداخل وال يف اخلارج بل يتمتع باملصداقية

لهي جمرد تقليد وصورة طبق األصل يف نظره ،ول العامل الثالثأن يتحقق ذلك بالنسبة هلا يف د
:أنظر. االختالفات

F. Moderne, Op.Cit., pp. 188-189.
2 F. LE Foch (sous/dir.) de M.-A. Frison- Roche, sociologie de la création des autorités
administratives indépendantes, séminaire de sociologie juridique, 1991-1992, université Paris2,
p .2.
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طار العام مبحث أول يتضمن وضع اإل،اثننيإىل مبحثنيتقسيم هذا الفصل تاإلشكالية ارتأيإلجابة على هذهل
اليت دفعت العامةاملربراتيوضح ومبحث ثان . لظروف اليت سامهت يف إنشاء السلطات اإلدارية املستقلةألهم ا

.واملتمثلة يف مربر الضبط ومربر متكني احلقوقهذه اهليئاتمباشرة إىل إنشاء 
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.الظروف التي ساهمت في ظهور نموذج السلطات اإلدارية المستقلة: بحث األولالم
أما الظرف . ولة بينما يرتبط الثاين بالقانونبالداألوليتعلقروف يف ظرفني أساسني الظميكن إمجال هذه

االقتصادية واالجتماعية ،،ألزمة اليت حلت بدولة الرفاهبااألول فيتصل 
تقليدية للبناء املؤسسايت اهلندسة المبعىن آخروأ،لبناء اهلندسي للدولةلتفكري يف إعادة النظر يف  اواليت أدت إىل ا

برتاجع تقييم دورها ووظائفهاوأعيدها املؤسسايت،حميطضمنحيث أدرجت السلطات اإلدارية املستقلة .للدولة
. هذه السلطات فواعل أخرى من بينها

بعدين أساسيني األول إجرائي ويرتبط تضمنتواليت الظرف الثاين بتطور التقنية القانونيةيتعلقبينما 
ومنه ،ءات و آليات جديدة مغايرة لتلك الكالسيكية يف صناعة القانونشرة بضرورة التحول حنو تبين إجرامبا

أما البعد الثاين . بذلك القانونواألساسياألول، وباخلصوص الفرد املعين إشراك فواعل جدد يف تلك العملية
والذي وصف يف عهد دولة الرفاه بالقانون جبانب القانون الكالسيكيظهرفيتعلق مبضمون القانون حيث 

والذي ،بعد احلداثةقانون ماوضعه يوصف بعته ومضمونه وطريقة يف طبيقانونا آخر مغايرا لسابقه،احلديث
ارتأيت تقسيم هذا ولذلك فقد.ويالءموظيفتهايالءمطات اإلدارية املستقلة ما وجدت فيه السل

.بتطور التقنية القانونيةعلقالثاين فيتاملطلب األول بأزمة دولة الرفاه أما املطلبيتعلق،إثننياملبحث إىل مطلبني

.دولة الرفاهأزمة: المطلب األول
حتليل األسباب والعوامل اليت أدت إىل التفكري يف إعادة تقييم مرحلة دامت لسنوات بدأت مالحمها إن

اليت زحفت على العامل االقتصاديةخصوصا إثر األزمة ،مع بداية القرن العشرين وتأكدت بعد احلربني العامليتني
بتوسع وضخامة تدخالت الدولة يف الغرب سنوات الثمانينيات، سنجدها تتعلقتمرت إىل غاية واس1929عام 

واليت آنذاكالليربالية رة واضحة للدولةتشكلت على إثرها صو حيث ، معظمعلى كل املستويات ويف 
اليت وجهت هلذا الشكل من التنظيم والتدخل الدواليت واليت أدت إىل االنتقاداتبعدولكن .وصفت بدولة الرفاه

رغم اإلجنازات اليت االجتماعي واالقتصادي،،السياسيأخذت أبعادا متعددة على املستوىحادة مواجهته ألزمة
عاد باألهي ماف.l’Etat régulateurالتحول حنو منوذج جديد مسي بالدولة الضابطة مت،1قدمتها هذه الدولة

Jacquesقيقية ومنهم األستاذ احلزمة باألكيفه الكثرياليت أخذها هذا الفشل والذي   Chevallier2 ؟ وكيف
؟ وكيف أدت تداعيات ذلك كله إىل أدت هذه األزمة إىل تغيري وصف الدولة من دولة الرفاه إىل الدولة الضابطة

الفرع األول : املطلب إىل فرعنيهذا مت تقسيماملسائل ظهور منوذج السلطات اإلدارية املستقلة؟ لتحليل كل هذه 

، والذي عرف انطالقة مبهرة بعد احلرب العاملية1929إن تدخالت دولة الرفاه يف نظر الكثري هي اليت مسحت للنظام الرأمسايل بالصمود أمام أزمة 1
ر االجتماعي كينز يف الواليات املتحدة األمريكية، وذلك بعدما أصبحت دولة الرفاه هي الضامنة للنمو االقتصادي واالستقرابقيادة روزفلت واألوىل

:أنظر. للدول الغربية
J. Chevallier, science --, Op. Cit., p .188.
2 Ibid., p.235.
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يتمحور حول أما الفرع الثاين ف. دولة الرفاهعوامل وجماالت تزايد حجم تدخالت اإلدارة يف كنف يتضمن
.أزمة دولة الرفاهمسببات

.عوامل ومجاالت تزايد حجم تدخالت اإلدارة في عهد دولة الرفاه: الفرع األول
و جموع التطورات مبيف عهد دولة الرفاه يتعلقاإلدارةإن دراسة عوامل وجماالت تزايد حجم تدخالت 

بالتحديد النشاطات اإلدارية أو التدخالت اإلدارية اليت هي يف واملقصود،
.اإلدارةوهو

توسعا ضخما وهائال بل مذهال مل تشهده1اليت شهدت فيها التدخالت اإلدارية يف الدولة الليربالية احلديثةحلةاملر 
ودفعت إليه ،، مشل جماالت عديدة االقتصادية منها واالجتماعية باخلصوص2اإلدارة ال من قبل وال من بعد

اليت فقدت معناها وجوهرها بعد أن ،3لية التقليديةالتوسع سببا يف قلب الليرباوكان هذا. وعوامل خمتلفةأسبابا

يف عهد الدولة الليربالية، حيث بدأت عملية االنفصال بني الوظائف اإلدارية مل يعرف الفضاء اإلداري استقاللية عن السلطة االجتماعية إال1
desمهنيني اواالجتماعية، وكان جيب أن ينتظر هذا الفضاء اإلداري ظهور الدولة احلديثة حىت يستقل بالوظائف اإلدارية أشخاص

professionnels .اإلداري مؤشرا على ظاهرة االنقسام االجتماعي الذي يعد عالمة وكان خلق اجلهاز
وقد متيز هذا التطور االجتماعي باالنتقال من شكل التنظيم الذي مييزه اخلضوع لقوانني الطبيعة إىل . 

أدوارا سياسية أو إدارية خاصة بل كانت عبارة عن وحدات صغرية متجانسة  وملتحمة، . منوذج جمتمعي خيضع للعقل

وقد متت استقاللية الفضاء اإلداري بفضل اجتماع . جتماعي وحل النزاعات الداخليةيشكل حمل حقيقي للسلطة بل هو مكلف فقط بضمان األمن اال
متثلت أوالها يف انتشار املبدأ الدميقراطي الذي ساهم يف توضيح وتأكيد التمييز بني ممثلي األمة وممثلي اإلدارة حبيث 19ثالثة عناصر متتابعة يف القرن 

أما ثانيها فتمثلت يف تطور النظام الرأمسايل والذي أقصى كل تدخل لإلدارة يف النشاط االقتصادي مع . مةيكون هؤالء يف خدمة وحتت رقابة ممثلي األ
وثالثها انتعاش . الرتكيز على عقلنة التنظيم اإلداري الذي يساعد هذا النظام على خلق الشروط املالئمة لتطوره والتخفيف من االضطرابات اليت ختل به

. الذي أدى إىل احلد من التدخالت اإلدارية مع تطوير الضمانات املمنوحة للموظفني ضد تعسف السلطة السياسية19النظام الليربايل يف 
:أنظر. هذا األخري ضد تعسف الدولةفالليربالية مؤسسة على فكرة وضع حدود للدولة لصاحل منح األولوية للفرد مع الرتكيز على القانون كوسيلة حلماية 

J. Chevallier, science --, Op. Cit ., pp. 135-149.
تع به من وقد بدأت مالمح هذا التوسع تظهر مع انتعاش النظام الرأمسايل وتطوره حيث انتعش معه دور اإلدارة يف احلياة االقتصادية، وذلك ملا تتم2

دارة اجلمارك من خالل إ( وقد أخذ تدخلها عدة أشكال، إما شكل تدابري وإجراءات تنظيمية أو محائية . 
وإما شكل تدابري حتفيزية لتشجيع التصدير واألشغال الكربى، فقد أخذت اإلدارة على العموم على عاتقها مهمة تسيري ) 

تلك الفرتة، هذا بالنسبة 
داث حتول للجانب االقتصادي، أما بالنسبة للجانب االجتماعي، فقد أدى انشغال الدولة بالتخفيف من اآلثار السلبية لالضطرابات االقتصادية إىل إح

ي، حوادث العمل حلماية العامل إشفاقا عليه ورأفة به لوضعيته املزرية، وكانت أملانيا الرائدة يف إطالق سياسة اجتماعية حقيقية يف جمال التأمني الصح
.155-154. املرجع نفسه، ص ص: أنظر. تها فرنسا ودول غربية أخرىوالشيخوخة مث تبع

الذي يتطلب ترك احلرية للفرد l’individualismeباملذهب الفرداين املبدأ األول يرتبط أساسا : تقوم الليربالية التقليدية على مبدأين أساسني/3
ه وضع حدود أما املبدأ الثاين فمضمون. لتنظيم حياته كما يشاء، بينما يقتصر دور الدولة على ضمان حتقيق األهداف اليت سطرها هذا األخري حلياته

:                                                    .../...أنظر.من خالل مسألة توزيع السلطةللدولة إما بصفة مسبقة أو حتديد جماالت تدخلها 
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اإلداريبذلك حدود الفضاء وأصبحت، باخلصوص
1.

إدارة جديدة اختلف شكل تدخلها التوسع قدوموقد شهدت كل الدول الليربالية باخلصوص مع هذا 
يف جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية مع بداية القرن العشرين، وخصوصا ،عن شكل تدخل اإلدارة التقليدية

بعد احلربني العامليتني واألزمة االقتصادية العاملية، وأصبح هذا التوسع مؤشرا وناجتا يف الوقت نفسه عن التحول 
فما هي .اليت مل تعد تظهر كدولة حارسة،يف مفهوم هذه الدولةالعميق

هي جماالته؟العوامل اليت ساعدت على هذا التوسع ؟ وما

.العوامل التي ساعدت على تزايد حجم تدخالت دولة الرفاه: أوال
Jacquesاعترب األستاذ  Chevallier لعبت دورا للحد من سيطرة اإلدارةت قداليت كانهانفسأن العوامل
هذه العوامل إىل وقد تعددت. دأصبحت تعمل يف االجتاه املعاكس كمحفز لتزايد ت،يف الدولة الليربالية 

.والعامل القانويناإليديولوجيالعامل االقتصادي، السياسي، 

ضرورة حمتمة ملواجهة الصعوبات واملشاكل اليت واجهها اإلداريةلقد كان تزايد التدخالت : العامل االقتصادي/ 1
تلك التدخالت بطريقة عملية ملواجهة تلك املشاكل والصعوبات اليت نتجت أو جتسدتوقد . النظام الرأمسايل

الدولة ، حيث اضطرت 20ظهرت بعد احلربني العامليتني واألزمة االقتصادية اليت اجتاحت العامل مع بداية القرن 
هذه األخرية يف قواعد اللعبة االقتصادية والقوانني االقتصادية بصفة للتدخل للتقليل من االضطرابات اليت أحدثتها

فاحلرب العاملية األوىل مل يقف أثرها عند  وقف السري العادي القتصاد .2عامة وإعادة تنظيم االقتصاد من جديد
اقتصاد موجه طبق من خالل مضاعفة العمليات الرقابية والتدخالت إىل فرضالستنزايفابل أدى طابعها ،السوق

3 .
ل متثتطلبت ضرورة التدخل بوضع نظام تعويضيقدواملشاكل االقتصادية اليت انعكست على اجلانب االجتماعي

هذااليت كانت السباقة يف،يف نظام التأمينات االجتماعية الذي تبنته كل الدول األوربية على غرار أملانيا
حول املنح العائلية،1932قانون فرنسا من خالل حول التأمينات االجتماعية و 1930أفريل 30قانون بإصدارها

4.

.149- 148.املرجع نفسه، ص ص…/…
1 Ibid., p.156.

.مثل سد احتياجات املؤسسات املفلسة2
حيث جلأت بعض الدول كفرنسا للتدخل لتنظيم سوق احلبوب، تأميم مصانع األسلحة والنقل بالسكك احلديدية، فرض أو حتديد لألسعار يف بعض 3

جع املر : أنظر.و ما حدث أيضا يف الواليات املتحدة األمريكية يف عهد الرئيس روزفلت من بدأ برناجمه التدخلي يف القطاعات االقتصادية. القطاعات
.170-165. نفسه، ص ص

4 Ibid., pp.159-160.
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حيث بدأ ذلك ،متثل أساسا يف املناداة باالشرتاكية من طرف خمتلف القوى السياسية:العامل السياسي/ 2
وتالحم األحزاب االشرتاكية بتكتل ،بتطور العمل النقايب والذي شكل سلطة مضادة بعد تكريس احلرية النقابية

،املتحزبني هلذه األخرية يف كنف أحزاب سياسية حقيقية
وباملوازاة استطاعت األحزاب الشيوعية أن متارس . 1خمتلف الدولاألوىل قوة حيسب هلا ألف حساب يف برملانات

بهات الشعبية اليت تأسست يف العديد من الدول األوربية متارس وأصبحت حكومات اجل،ضغطا أكثر فأكثر
وأصبحت ،ضغطا أكرب على االقتصاد، وطورت إجراءات احلماية االجتماعية خصوصا بعد احلرب العاملية الثانية

ثار الرأمسالية يهدف إىل التخفيف من  آكان بذلك دولة الرفاه يف قلب العقد االجتماعي الدميقراطي الذي  
األحزاببل تبعتها أيضا ،بزيادة تدخل الدولةنادتاالشرتاكية فقط هي اليت األحزابومل تكن . املتوحشة

تنامت وتعددت 1945وبعد  سنة ."الدولة الشمولية" الفاشية واليت كانت تؤكد  على أولوية الدولة بعنوان 
.2ة عقلنة وحتديث للمجتمعواليت كانت ترى فيها وسيل،الدولةالتيارات املنادية بتدخل

ارتبطت دولة الرفاه بإعادة تغيري نظام التمثيل السياسي بعمق، حيث مل تعد الدولة :العامل اإليديولوجي/ 3
وإرضاءسد جمموع الطلبات ت هي السلطة املكلفة مبهمة حمددة وهيصاحبة السيادة املقدسة واملطلقة، بل أصبح

الدولة الضامنة لتحقيق النمو االقتصادي والرقي خمتلف االحتياجات لألفراد واجلماعات، كما اعتربت
الدولة اجلمهورية أساسا إعطاءيف بداية القرن العشرين يف وقد سامهت فكرة التضامن االجتماعي. االجتماعي

يف التمتع ن تكريس املساواة بني األفرادومسحت برفع التناقض بني املبدأ النظري املعلن آنذاك واملتضم،جديدا
، فكانت مربرا لتدخالت الدولة 3مساواة االجتماعية اليت كانت منتشرة آنذاك من جهة أخرىالبالسيادة ، وبني ال

.والذي انعكس على تطور القانون االجتماعياملتزايدة يف حميط العالقات االجتماعية
تقريبا بشكل منطقي مذهب هانفسفرتة لعام اليت انتشرت يف الفقد كملت فكرة املرفق ا،ومن جهة ثانية

Léonامن االجتماعي، فحسب الفقيه التض Duguit قرارات احلكام تفرض على احملكومني ليس مبقتضى
، والذي4وهو جمموع القواعد القانونية الصادرة عن الضمري االجتماعي،

ثالثينيات وصلت ففي بريطانيا مثال يف الفرتة بني احلربني العامليتني فاز حزب العمال باألغلبية يف دور واحد، بل واألكثر من ذلك ومع بداية سنوات ال1
:أنظر. طة يف معظم الدول األوربيةاألحزاب االشرتاكية إىل السل

L. Favoreu et  P. Gaia, droits des libertés fondamentales, 1er éd., Dalloz, Paris, 2000, pp.245-
249.
2 J. Chevallier, science --, Op. Cit., pp.160-161.

ميقراطي قابال ألن J.Donzelotوقد بني الفقيه 3
وبفضل فكرة التضامن . حيكم، ودور الدولة وفقا هلذه الفكرة يتمثل يف مد يد العون  إىل من هم حباجة، وإصالح األضرار الناجتة عن تقسيم العمل

.162. املرجع نفسه، ص: أنظر. االجتماعي تكون الدولة 
4 B. Chantebout, droit constitutionnel et science politique, 17ème éd., Armand Colin, Dalloz,
Paris, 2000, pp.17-18.



- 17 -

امن االجتماعي واملتضمنر احلكام هو العمل على تطوير التض، ومنه فدو 1يف جوهره فكرة املرفق العامتكمن
إمنا ،ومنه فالدولة مل تعد جمرد مؤسسة قهر وهيمنة. حتقيق نشاطات الصاحل العام الضرورية للحياة االجتماعية

.2بالتسيريااللتزاميف األمر والنهي إىل 
، حيث أصبحت اإلدارةولة قد عدل بشكل حساس شكل تدخل املفهوم و التصور اجلديد للدإن هذا

اجلديدة املعهودة للدولة، وأصبحت حتتل مركزا أمسى مقارنة باملؤسسة اخلاصة ولو من تتحمل عمليا الوظائف 
كما . بينما املؤسسة اخلاصة تسعى لتحقيق الربح ،،الناحية املعنوية

وتتأسس . أن نشاط املرفق العمومي ضروري لتحقيق وتطوير التضامن االجتماعي وهو ال يتم إال بتدخل قوة الدولةLéon Duguiاعترب الفقيه 1
يظهر املرفق العمومي كجهاز مشروعية تدخالت الدولة حيث،على معيار موضوعي،Bordeauxواليت أسست فيما بعد مدرسة ،فقيهفكرة هذا ال

ويقوم على جمموعة من املبادئ تتمثل يف املساواة بني ،ويف الوقت نفسه ميثل حدودا هلا، وهو يعرف بطبيعة النشاطات اليت ترتبط بالصاحل العام
:انظر.تطورات واالحتياجات التقنيةاالستمرارية والتكيف مع الاملتعاملني، 

H. Delzangles, l’indépendance des autorités de régulation sectorielles, communications
électroniques, énergie et postes, thèse pour obtenir doctorat en droit, école doctorale de droit
(E.D.41), université Montesquieu-Bordeaux4, soutenue le 30/06/2008,p.14, in L. Duguit,
traité de droit constitutionnel, T.2, de Boccard 3ème éd., 1928, p.36, et B.Du Marais, droit
public de la régulation économique, presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, pp. 75-76.

لكنها ،رباوابتداء من سنوات التسعينيات عرف املرفق العمومي جتديدا يف مفهومه حتت تأثري القانون األوريب، بالرغم من اختالف مفهومه بني دول أو 
االجتماعي أو اإلقليمي وتطور السلطات العمومية سواء كوسيلة للتضامن تشرتك فيما بينها يف كون املرفق الشبكي يقدم الصاحل للجميع ويأخذ اهتمام

وهو املصطلح الذي ذكر يف اتفاقية روما (le service universelوأكدت اللجنة األوربية أن مهام املرفق لصاحل اجلميع. االقتصاد والتكنولوجيا
، التضامن لعام، محاية البيئةتندرج يف إطار اعتبارات الصاحل ا،)منها77يف املادة 27/02/1992املعدلة يف25/03/1957املؤرخة يف 

، االجتماعي واالقتصادي
:أنظرللتفصيل حول املوضوع،.بينها وبني مبدأ املنافسةوإقليمي مع التوفيق

M. Long, « service public et réalités économiques du 19e siècle au droit communautaire »,
RFDA, novembre-décembre, n°6,2001, pp.1165-1168, et D. Flacher et H. jennequin, « du
service public au service d’intérêt général », problèmes économiques, 18/03/2009, pp.17-21,
et B. du Marais, Op.Cit., pp.104-117, et S. Bréville, autorités indépendantes et gouvernement :
la régulation bicéphale du marché Français des télécommunications, thèse pour obtenir le grade
de docteur de l’université, Panthéon Sorbonne, UFR sciences économiques, Paris1,novembre
2006, pp.62-63, et D. Sorace, « régulation, besoin collectifs et concurrence », in  G. Marcou et
F. Moderne, droit de la régulation, service public et intégration régionale, T.1, comparaisons et
commentaires, l’Harmattan, Paris, 2006, pp. 87-96, et M.-L .Basilien-Gainche, « la
libéralisation communautaire des marchés de l’électricité et du gaz, une reconfiguration des
obligations de service public », AJDA, 15/01/2007, pp. 74-79.

النمو االقتصادي وضرورة مضمونه يف هذا املفهوم، حيث اشتهر بسبب ربطه بني متطلبات le keynésianismeوقد وجد املذهب الكينزي2
الت حتقيق أكرب قدر ممكن من العدالة االجتماعية من أجل الوصول إىل تكوين دولة فعالة اقتصاديا واجتماعيا، فهو يضفي شرعية جديدة على تدخ

:أنظر. افع للنمو االقتصادي للسوق
J. Chevallier, science --, Op. Cit., p. 163.
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وتوسيع إطار التسيري أصبحت املرافق العامة أكثر أهلية وقدرة على حفظ مصاحل األفراد، مما أدى إىل تطوير
.1العمومي بعيدا عن السوق

هذا التغيري مع قد تزامنو ،وم القانونتغيريا عميقا يف مفهعكسإن قدوم دولة الرفاه قد : العامل القانوني/ 4
ب ) حريات- حقوق( ، حيث استبدلت الفكرة التقليدية اإلنسانجديدة متعلقة حبقوق إشكالياتتطور 

التصور حيث تطلب هذا. ) ديون- حقوق(
هذه ، بعدما كانت احلريات الكالسيكية تضع حدودا لتدخلوساطة الدولة لتحقيقهااجلديد حلقوق األفراد 

نظرية لبسبب االنتقادات اليت وجهتالفرداينتراجع الفكر إىلسبب هذا التحوليرجعأن ميكن و .األخرية
Léon، فقد كان الفقيه قوق اليت تأسس عليها القانوناحل Duguit يؤكد بأن حقوق وحريات األفراد ال ميكن

، حاولت اآلراء الفقهية املوضوعية تنزيل وبعد انتشار الفكر املوضوعي حوايل منتصف القرن العشرين. القانونية
انة اليت كان حيتلها يف الساحة القانونية، وحلت مدرسة القانون االجتماعي حمل مدرسة القانون الفرد من املك

.2السابع والثامن عشرخالل القرننياألوريبالطبيعي اليت هيمنت على الفكر القانوين 
إىل تزايد تدخل الدولة بواسطة القانون، حىت حتول هذا 3ديون–وقد أدى هذا التصنيف اجلديد للحقوق 

لذلك أصبح القانون يف عهد دولة الرفاه ، وةاألخري إىل  وسيلة تدخل يف خدمة الدولة لتحقيق السياسات العام
."قانون تدخلي"يوصف بأنه 

.مجاالت التوسع التي شملتها التدخالت في عهد دولة الرفاه: ثانيا
إن التوسع الذي شهدته تدخالت اإلدارة يف عهد دولة الرفاه كان ناجتا عن حتويل عديد املشاكل اليت مل 

أن أثبت االقتصادية بعدومن أهم تلك املشاكل، املشاكل . تستطع امليكنزمات االجتماعية حلها إىل كنف الدولة
، لذلك ري كاف للمحافظة على االستقرارالتاريخ أن ترك عملية تنظيم السوق للقوانني االقتصادية وحدها غ

1 J. Chevallier, science --, Op. Cit., p. 163.
،ا الفردوقد كانت مدرسة القانون الطبيعي تروج للفكرة اليت مفادها أن الفرد وجد قبل الدولة اليت هي مثرة عقد اجتماعي مربم لفائدة ومصلحة هذ2

وكان اهلدف من هذه الفكرة تأكيد حقوق اإلنسان يف مواجهة سلطة الدولة حملاربة السلطان املطلق . 
أن  يتنازل عنها ومبجيء الثورة الفرنسية اعتربت احلقوق الطبيعية لصيقة بالفرد لكونه إنسانا، وهي سابقة على كل حياة اجتماعية وال ميكن. للملوك

واهلدف من التنظيم االجتماعي هو محاية هذه احلقوق الطبيعية غري القابلة للتنازل، أما القوانني الوضعية فهي ليست إال . حىت بعد دخوله للمجتمع
:أنظر. ماية الالزمة لتلك احلقوقوسيلة لضمان احل

L. Favoreu et P.Gaia, Op. Cit., pp. 15-29, et J. Chevallier, « vers un droit post- moderne? Les
transformations de la régulation juridique », RDP, N° 3, 1998, pp.667- 670

:أنظر.فت باحلقوق من اجليل الثاين3
L.Favoreu et P. Gaia et R. Chevontian et J-L. Mestre et O. Pfersmann et A. Roux et G.
Scoffoni, droit constitutionnel,10ème éd., Dalloz, Paris, 2007, pp.877-891, et L. Favoreu et
P.Gaia, Op.Cit., pp.288-309.
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الظرفية االضطراباتتوجب على الدولة التدخل لضمان النمو واحملافظة على استمراره و تناسقه والتخفيف من 
و من جراء االضطرابات احلاصلة على ،أما املشاكل االجتماعية. املرتبطة بالوضع االقتصادي يف  تلك الفرتة

والتدابري التصحيحية اإلجراءاتدخل باختاذنفسها مضطرة للتالدولة وجدتفقد ،املستوى االقتصادي
فالتوسع الذي وصلت إليه تدخالت الدولة مشل وعليه. فظة على التناسق االجتماعيوالتعويضية الالزمة للمحا

.

بنفس الوزن ونفس الشكل يف كل تدخالت اإلدارةمل تكنحىت ولو : التوسع في المجال االقتصادي/1
،مكانة مهمة يف كل االقتصاديات الرأمسالية اليت أصبحت يف تلك الفرتة اقتصاديات خمتلطةفقد شغلت،الدول

وضع السياسات اليت : تدخل مباشرة يف احلياة االقتصادية من خالليحبكم أن الدولة أصبحت فاعال اقتصاديا 
وذلك باحملافظة على توازنات السوق وتصحيح ،لشروط املالئمة لتحقيق تطور اقتصادي أفضلتعمل على توفري ا

واليت ويقع على اإلدارة مالحظة التغريات احلاصلة يف احلياة االقتصادية، حتديد االلتزامات االقتصادية. احنرافاته
ويتم ذلك حتت رقابة ،وضع املشروع موضع التنفيذلىعاملسئولة وأخريا فهي تندرج ضمن املخطط املوضوع،

اإلدارةفقد أصبحتبذلك و . املنتخبني يف الدول الرأمسالية
.1الليربالية التقليديةاإليديولوجيةعليها يف ظل حمضرا

سري النظام حكمتنني االقتصادية اليت مشاكل يف التفسري يف مواجهة القواوقد واجهت هذه التدخالت 
Jacquesألستاذ االرأمسايل، حيث فسر Chevallier يثبت حركية مستمرة، ومنه هذا األخريذلك بأن

حمددة ومسبقة، ومل يكن إسرتاتيجيةتكون مدجمة يف أنفالتدخالت اإلدارية تقرر بصورة مباشرة وتلقائية من دون 
الليربالية لإليديولوجيةبينما بقي بعض املفكرين الليرباليني أوفياء . هناك أي تفكري معمق يف حدود هذه التدخالت

بسبب عدم كفاية امليكنزمات االقتصادية لوحدها تلك التدخالت اإلدارية مكملةاعتربواحيث الكالسيكية،
بينما فسر املاركسيون ذلك بأن التدخالت املتزايدة لإلدارة يف جمال . نظاموذلك  لدفع حركة السري اجليد لل

دخول النظام الرأمسايل مرحلة جديدة من تطوره وهي الرأمسالية احملتكرة من طرف الدولة، واليت ربرهاياالقتصاد 
يث أصبحت الدولة ظهرت تباعا بعد املشاكل والصعوبات االقتصادية اليت ظهرت عقب احلرب العاملية األوىل، ح

األمن و توزيع الدخل للمحافظة على الشغلباختاذ تدابري إعادةلإلنتاجمكلفة بضمان حتقيق الشروط العامة 
.2نياالجتماعي

: التوسع في المجال االجتماعي/2
االجتماعي، وهذا أمر منطقي ال ميكن التشكيك فيه، وذلك ألن كال

. ، وال ميكن الفصل بينهماالبعضمع بعضهمااالقتصادي واالجتماعي مرتبطني 

:أنظر. دور اإلدارة من دولة ألخرىمع اختالف 1
J. Chevallier, science --, Op. , Cit, p. 168.
2 Ibid.,  pp. 169-170.
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اإلنتاججمموع عمليات يتضمن
ففي الوقت الذي تدخلت فيه الدولة يف . باحلياة االجتماعية والعالقات االجتماعية بني األفراداملعطيات املتعلقة

الرأمسالية ع الدولعلى االنشغال بالظروف االجتماعية، وقد شهدت مجي
:منوا مستمرا يف السياسات االجتماعية وذلك من ناحيتني

التعليم، العمل واحلماية االجتماعية، فالدولة قطاعاتبتوسيع جماالت التدخالت اإلدارية يف تعلقتاألوىل 
ملت على أصبحت ملزمة بضمان الشغل ومنه تأطري األخطار االجتماعية وحتقيق العدالة االجتماعية، حيث ع

املداخيلوذلك بالقضاء على الفقر وختفيف حاالت الالمساواة، بإعادة توزيع ،الوصول إىل من هم أشد حاجة
1.

وااللتزامات، وذلك التدخالت اإلدارية حنو خلق شبكة متينة من الرقابة وفرض األوامرفارتبطت باجتاهأما الثانية
التشريعات العمالية، االعرتاف حبقوق العمال وإصدارواالهتمام بتنظيم العمل وزن أكرب للتسيري العموميبإعطاء
.2بنظام التأمني االجتماعيإجراءات فض النزاعات واالهتمام ووضع

عن قدر أكرب واجلماعات الذين يبحثونالضغط املمارس من طرف األفرادأن هذا التوسع ناتج عناعتربوالذين ا
واالستقرار للمجتمع، والتخفيف من االندماجحتقيق هو اهلدف من هذه التدخالت وأن من األمن والعدالة، 

سلبا على ثرأعن تلك التدخالت قدلكن ارتفاع املصاريف الناتج. ئهحاجات خمتلف أعضاوإرضاءالتوترات 
. فيما بعد إىل إثارة الشكوك حول دولة الرفاهقلل من هامش االستقاللية الفردية، وهذا ما أدىوضعية االقتصاد و 

نتاج املنطق هو،حيث أما املاركسيون فهم على عكس الليرباليون
إلصالح االختالالت الناجتة عن مسايل احملطم للنسيج االجتماعي، ومنه فتدخل الدولة ضروريالتطوري للنظام الرأ

.3ذلك التطور و للمحافظة على التناسق االجتماعي

1 D. Renard, « les trois naissances de l’Etat providence », revue pouvoirs, 1994, www.revue-
pouvoirs.fr/IMG/pdf/94pouvoirs_p19-29_3naissances_Etatprovidence.pdf., pp.20-25.
2 J. Chevallier, science --, Op.Cit., pp. 171-172.

ام الرأمسايل 3
مات، وذلك إلدارة اآللة االقتصادية وفتح أسواق جديدة فهي عنصر أساسي لتوازنه وشرطا لتطوره، من خالل خلق طلب كاف لألموال واخلد

لكن هذه السياسة غري كافية لوحدها للمحافظة على استمرارية النظام الرأمسايل وإيقاف . للمبادرات اخلاصة، كما تلزم الدولة بإعادة إنتاج قوة العمل
ها هذا النظام ومؤشر أزمة بالنسبة له، وشيئا فشيئا تتضاعف االختالالت 

: أنظر. بتوسع قائمة املشاكل االجتماعية وتصبح الفائدة من تدخالت الدولة حتقيق ختفيف مؤقت لوضعية غري مستقرة وأز 
.174-173. املرجع نفسه، ص ص
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.هاوتداعياتدولة الرفاهأزمة مسببات : الفرع الثاني
من خالل ،1الرفاه يف الغرباألزمة اليت عصفت بدولة إىل بداية بوادر يف الفرع األول كنا قد انتهينا إذا  

عن حل كل هذه األخريةعجزفإن التدخالت اليت متت يف تلك الفرتة، الشكوك اليت أحاطت بفعالية التدابري و 
اليت عاشها العامل يف سنوات بعد احلربني العامليتني األوىل والثانية إىل غاية سنوات املشاكل االقتصادية واالجتماعية

كانت عامال أساسيا وظرفا مهما للتحول حنو منط واليت  األزمة تلك قد أكد، ثمانينياتوبداية الالسبعينيات
وتأكيدا ،يةالغربأوربا يف وأسلوب جديد للتدخل يف ظل الدولة الضابطة عن طريق السلطات اإلدارية املستقلة

قبل حوايل من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانياطواته كلالذي بدأت أوىل خبواسطة الضبطللمسار اجلديد
.2وأعادت تقييم دور وجماالت تدخل هذه السلطات فيهما،من ذلك الوقتنصف القرن

أمهها تلخصتوتأسست االنتقادات اليت تأكدت خالل سنوات السبعينيات على العديد من املسببات 
وهي املسسبات السياسية واملتعلقة أساسا بالنظام التمثيلي واملسببات االقتصادية واملسببات ،يف ثالثة أساسية

وقد أدت هذه األزمة إىل وضع حدود لتدخالت الدولة مع ضرورة تأقلمها مع الوضع اجلديد .االجتماعية
.واملتطلبات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اجلديدة

.الزمة دولة الرفاهاألساسيةالمسببات : أوال
هو و هذه األخريةيكمن 

،اليقني يف صحة ما تقوم به وعليه 
ستوى السياسي تعلق األمر مباشرةفعلى امل. 

كانت تقيم عليه الذيينظام التمثيلالالسلبيات اليت أظهرها بني احلاكم واحملكومني بسببإعادة بناء العالقةب
أما على املستوى االقتصادي فقد أدت تدخالت دولة الرفاه إىل اختالل امليكنزمات احلساسة . الدولة شرعيتها

منها لتقليص االيت يقوم عليها نظام اقتصاد السوق، بينما أدت السياسات االجتماعية إىل عكس ما كان منتظر 
.3ثل هذه املسببات أوجها ألزمة واحدة هي أزمة دولة الرفاهمت. الالمساواة والالعدالة والقضاء على الفقر

:مسببات أزمة دولة الرفاه على المستوى السياسي/ 1
تعلق األمر هنا مباشرة بالنظام الدميقراطي الليربايل الذي استمد جذوره وأصوله من الثورتني األمريكية ي
.والتدابري لتهيئة وتنظيم السلطةاإلجراءاتبين على النظام التمثيلي والذي تطلب اختاذ بعض والذي،والفرنسية

ثلني املنتخبني الذين يسريون ممباشرة مسؤولية تسيري شؤون احلكم بل أوكلت هذه املهمة للمفالشعب ال ميلك

وأنظمة احلزب الواحد، وإعادة ) يف االحتاد السوفييت ودول شرق أوربا( يف الشرق ) االشرتاكي(لى سقوط النظام الشمويل فإنه ميكن باملقابل احلديث ع1
.تنظيم وهيكلة الدولة يف اجلنوب وباخلصوص الدول السائرة يف طريق النمو

2 S. Ninski, « le mode de régulation », RFDA, juillet-aout, 2010, p.739
3 J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p .24.
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املمثلني املنتخبني قد اختارهم الشعب فإذا كان نظام التمثيل ال يتعارض مع الدميقراطية لكون . 1ويقررون مكانه
يؤدي إىل غياب أية رقابة للناخبني يف 2هذا األخريوفق النظام االنتخايب املتبع، فإن متتع هؤالء باالستقاللية عن

آرائهم من خالل املظاهرات وخمتلف اآلليات القانونية اليت وإظهارمواجهة ممثليهم، وال يبق هلم إال االعرتاض 
.من خالل قوانينهام الدولةتكفلها هل

وقد انتشر هذا النظام تقريبا يف كل الدول الليربالية يف إطار نظام سياسي يتمتع خبصوصيات ختتلف من 
وقد شهد النظام .تبعا لقيم ومبادئ ومؤسسات كل واحدة وممارسات الواقع السياسي يف كل منها،دولة ألخرى

بل ،ء االقرتاع الذي أعطى للناخب ليس فقط حق اختيار احلكامإجرابدأت بتعميمالدميقراطي عدة حتوالت
. أيضا ممارسة السياسة وذلك عن طريق تكوين األحزاب اليت تستقطب اجلماهري من خالل برامج مرشحيها

وامتدت إىل انتعاش النموذج الدميقراطي بتكريس مبادئ التعددية السياسية، ضمان انتخابات حرة، تقاسم 
لضغوطات املمارسة من املؤسسات اوساهم يف انتشار هذا النموذج. ق األفرادوضمانات حقو السلطة وتداوهلا

و. حتها للدول الناميةاملالية اليت منلقاء املساعداتالدولية كمنظمة األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية
السياسية بني احلاكم واحملكومني من جهة ةمباشرة بالعالقاألمرتعلققد خبصوص األزمة على املستوى السياسي ف

واليت حتددها مبادئ وقواعد وأسس ،ة العالقة بني ومن جهة ثاني،أوىل
.

،فيما يتعلق باألزمة يف العالقة السياسية بني السلطة واحملكومني/أ
مباشرة  بنظام التمثيل الذي يقوم على عنصر الثقة بني السلطة فقد ارتبطت: السبعينيات وبداية الثمانينيات

واحملكومني والذي يعد من العناصر الضرورية لنجاح هذا النظام، ومن مثة ويف غياب عنصر الثقة تتهدم إحدى 
:ومن بني العوامل اليت سامهت يف غياب هذا العنصر. األخريأسس هذا 

.ملتطلبات املواطنني ومن أمهها توفري األمنةاالستجابعجز املمثلني عن-
كاإلحتادما أدت إليه العوملة و التنظيمات اإلقليمية  -

.3كانوااليت  
وذلك من خالل فضائح القضايا ،اجلنوبالدول تقريبا سواء دول الشمال أومظاهر الرشوة والفساد يف كلتزايد-

،والناجتة عن طغيان املصاحل الشخصيةاليت تصل إىل الرأي العام دوريا من خالل وسائل اإلعالم املختلفة
.مثلني خصوصا يف الدول املتقدمةإىل تشويه صورة املأدتواالحنراف يف استعمال السلطة واليت 

1B. Chantebout, Op.Cit., pp. 99-102, et L. Favoreu et autres,  Op.Cit., pp.43-46.
.وهي االستقاللية املضمونة بفضل غياب نظام الوكالة اإللزامية2

3J-L. Clergerie, « l’avenir fédéral de l’union Européenne », RDP, n°5, 2000, pp.1529-1542, et
J. P-Jacquet, droit institutionnel de l’union européenne, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2006, pp. 400-
426 et 563-584, et C. Lescot, institution européennes, l’union européenne – le conseil de
l’Europe – les institutions spécialisées, éd. Paradigme, Orléans, 2010-2011, pp.59-62 , 189-199.
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سواء من حيث مسامهتهم يف النشاطات احلزبية بصفة ،ضعف -
يف االنتخابات وهي السطحية املشاركة أو،من خالل حضورهم االجتماعات أو تقدمي اآلراء واالعرتاضات،عامة

، ومتدهم بالشرعية الالزمة ملمارسة مهامهم،األهم باعتبارها العملية اليت تنقل السلطة من املواطنني إىل املمثلني
.1املواطنني للنظام السياسيانضمامباإلضافة

من أمهها ضعف عدد أسبابوذلك لعدة ،تراجع التزام األحزاب والنقابات اليت تعد الوسيط بني السياسي والفرد-
يف ظل غياب عمل حزيب حقيقي باألساس، هذا من التزامهااملنخرطني يف هذه األخرية، وذلك لضعف مستوى 

ها مركزا أصبح تراجع العمل النقايب ظاهرة عامة ، كما أصبح عمل،جهة، ومن جهة أخرى وعلى املستوى النقايب
.ومرحلية مركزة على ظروف احلياة اليومية للفردعلى حتقيق أهداف مؤقتة 

األزمة اليت واجهت امليكنزمات الكالسيكية  اليت تسمح باالندماج فمصدرها : بالنسبة لألزمة يف العالقة املدنية/ب
الذي يسمح يف كنفه ببناء العالقة السياسية هو فالنظام الدميقراطي . ،

. 2تعكس لنا مفهوم أو فكرة املواطنة،واملتمثل يف انتماء الفرد إىل هوية معينة،اليت تعتمد يف جوهرها على البعد املدين
يتأسس و

.الجتماعيةالعالقة السياسية والعالقة اوأساسهي اليت تشكل جوهر و ،يسمى باهلوية الوطنية
:رتبط أمهها بابدوره تغريات معتربة ألسباب لكن مفهوم املواطنة قد شهد هو 

سواء كانت دينية أو لغوية أو مذهبية وذلك ضعف بعد اهلوية بسبب ضعف املرجعيات اليت تقوم عليها-
لتنامي عدد األجانب يف الدولة بفعل تزايد ظاهرة اهلجرة، وتقوقع وانغالق هذه الفئات على نفسها واحتفاظها 

عملية الرقابة الدوالتية على مدى وصعوبةإىل تعدد اهلويات داخل الدولة الواحدة أدىمما ،
.3شكل مصدر خطر على التناسق والتماسك االجتماعيمما لنظام الدولة، خضوع هذه الفئات

للنظام الدميقراطي يف الدولة والزمنيةرتبط من جهة أخرى بضعف احلدود املكانية اإن تغري مفهوم املواطنة -
ن ملاملواطنتعطى صفةحيث الواحدة، فاملواطنة عرفت يف ظل الدولة القومية، اليت تقوم على رسم حدود هلا، 

ويعترب أجنبيا من يتواجد .4قوق اليت يعطيها له حق املواطنةومنه يتمتع مبجموعة احل،يعيش داخل تلك احلدود
لك الضعف لظاهرة العوملة اليت ذسببويعود. م من تلك احلقوق خاصة السياسية، ومنه حير خارج تلك احلدود

تخابات التشريعية وقد تبني اخنفاض نسبة املشاركة يف االنتخابات منذ بداية الثمانينيات إىل يومنا هذا، ففي بريطانيا مثال وصلت نسبة املشاركة يف االن1
:أنظر. %21.5ويف فرنسا %11.1ليا ويف إيطا%10ويف أملاين %24.6إىل 1987سنة 

J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.cit., p. 143.
2 A.-J. Arnaud, « introduction », in J. Clam et G. Martin, les transformations de la régulation
juridique, Droit et Société recherches et travaux, L.G.D.J, Paris, 1998, p.79.
3J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p. 146.

مع حدود الدولة 4
:أنظر. اإلقليمية

A.-J. Arnaud, Op.Cit., p.79.
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وظهر جبانب الفضاء الدواليت ، جديدة جبانب الدولةشككت يف مفهوم الدولة القومية، حيث ظهرت ميكنزمات
التقليدي ملمارسة الدميقراطية فضاء أوسع، مما أدى يف كثري من احلاالت إىل إفراغ الدميقراطية داخل الدولة من 

. 1حمتواها
، حيث يقول أحد الفقهاء أنه يف ىل زعزعة النظام الدميقراطيإوباملوازاة أدى تطور أنظمة االتصاالت -

لتواجد يف بعد زمين معني، كما أصبحت جمتمعات اليوم توصف لسنوات الثمانينيات أصبح الفرد يواجه صعوبات 
،

احلوار والنقاش يف زمن فاصل للتفكري تتطلباطية تتعارض مع السرعة املطلقة، فهي لقد أصبحت الدميقر .
فال جمال فيه، هذه اآلراء والنقاشات يتم تبادلالوقت أو الزمن الذياآلراء والقرارات، أما وإن فقدوتبادل 

.2للحديث عن الدميقراطية
وجود سلطات سياسية أكثر قدرة لطلب األفراد اختالال يف التوازن بنيقد واجهتالدميقراطيةيبدو أن إذن 
.3،وختصصا

.واالجتماعياالقتصاديأزمة دولة الرفاه على المستويينمسببات / 2
:التايلكمتثلت هذه املسسبات  

يف مرحلتني أهم املسسببات االقتصادية اليت أعاقت حركة تطور دولة الرفاهحدثت:المسببات االقتصادية/ أ
ساهم يف ،مما فتح حدود الدولة على العامل اخلارجي مع بداية سنوات الستينياتباملرحلة األوىل ارتبطت ،متعاقبتني

يف األزمة االقتصادية اليت فتمثلتأما املرحلة الثانية . تقليص هيمنة الدولة على احلياة االقتصادية واالجتماعية
.عصفت يف سنوات السبعينيات بأسطورة دولة الرفاه

بالنسبة للمسبب األول، وعلى اعتبار أن دولة الرفاه قد تأسست على املستوى االقتصادي يف إطار 
بعد حتول هذه الدولة حنو االقتصاد احلر، فإنهمما جعلها قادرة على التحكم يف متغرياته وتطوراته، ،االقتصاد املغلق

والذي يقوم على مبادئ وأسس جديدة و أمهها اخلوصصة واملنافسة، والذي تطلب فتح حدود الدولة حنو اخلارج، 
فذلك جعلها عاجزة عن ضبط املسائل واألمور االقتصادية بشكل صحيح، خصوصا يف إطار وسائل تدخلها 

. 4كم يف املتغريات األساسية اليت أصبحت حتكم التطور االقتصادي واالجتماعيالتقليدية الفاقدة لوسائل التح
إن فتح احلدود قد انعكس بعد احلرب العاملية الثانية يف مرحلة أوىل يف شكل تطوير التبادالت الدولية، 

باإلضافة إىل دخول الدول غمار املنافسة واخلوصصة، ،هذه الظاهرة اليت تضاعفت مع بداية سنوات الثمانينيات

1J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p. 147.
2 Ibid.
3Ibid.
4Ibid., p.26.
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الدول يف خضم هذا التحول إىل استبدال طرق معظموقد جلأت . ومصادرها اخلاصة ملواجهة املنافسة الدولية
يف نظام بطريقة أفضللالندماجبإعادة هيكلة القطاع العام ودعوته ،دية بطرق أخرى أكثر مرونةالتسيري التقلي

االقتصاد دخلويف مرحلة ثانية .1اقتصاد السوق وذلك مع احملافظة على مردود أفضل، فعالية ومنافسة قوية
الت وشركات عاملية تسري العاملي مرحلة االعتماد على سوق موحد مع وجود منطقة موحدة لإلنتاج والتباد

والتوزيع للمنتجات واخلدمات على مستوى عاملي، مع توفر ميكنزمات ضبطية تسمح بالتحكم اإلنتاجعمليات 
.2التدفقات االقتصادية على املستوى العاملييف 

فقد جعلتها عاجزة عن جتاوز ،أما األزمة االقتصادية اليت خصت الدول الغربية يف سنوات السبعينيات
ريتم النمو االقتصادي وباءت كل التدابري اليت،الصعوبات االقتصادية اليت واجهتها

إن . بالفشل
بطء فقد أدى الثانية سببا يف عجزها، املرحلةت يف ض بالنمو االقتصادي واالجتماعي، أصبحوأهليتها للنهو 

، كما أدت األزمة على إىل اخنفاض مستوى املداخيل وزيادة املصاريفوتزايد نسبة البطالة النشاط االقتصادي 
ولة واليت شكلت أساس 

.3مشروعية تدخلها
الرفاه من انتقادات على املستوى االقتصادي، فقد باإلضافة إىل ما واجهته دولة: المسببات االجتماعية/ب

قويةاصطدمت مبقاومة اجتماعية
بسبب فشل  ذلك اجلهاز املعصوم من اخلطأ والقادر على إجياد احللول لكل املشاكلالثقة فيها، فلم تعد الدولة

فتوسع وتضخم جمال تقدمي اخلدمات قد 

أما بالنسبة لنشاطات إعادة التوزيع فقد ارتفعت تكلفتها شيئا . أقل وتكلفة مرتفعة مقارنة  باملؤسسات اخلاصة
وثقل االقتطاعات اإلجبارية اليت كانت مقبولة ملدة البريوقراطيةمما أدى إىل تطور ،تاإلجراءافشيئا وتعقدت 

طويلة وذلك من أجل حتقيق التطور االقتصادي والعدالة االجتماعية، حيث واجهت الدولة يف تلك الفرتة أي 
لتهرب الضرييبالغش واانتشارسنوات السبعينيات مقاومة اجتماعية مهمة من خالل عديد املظاهر أمهها 

كما شهدت املرحلة .4واالقتصاد من الباطن، وانعكست تلك املقاومة أيضا يف شكل حركات مطالبات مجاعية

1J. Chevallier , science --, Op. Cit., p.213.
2J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., pp. 27-28.
3J. Chevallier , science --, Op. Cit., pp. 213-214.

وقد أدت برامج املساعدة . عندما قام املواطنون األمريكيون دافعي الضرائب مبظاهرة كبرية1978مثلما حدث يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  4
ة بدل خفض إىل عكس ما كان منتظرا منها، فقد تزايد عدد احملتاجني إىل املساعد" حماربة الفقر " بعنوان Johnsonاليت قدمها الرئيس األمريكي 

أما بالنسبة لكيفية استهالك األموال العمومية فهو ). أي احملتاجني( عددهم، وذلك بسبب كون تلك الربامج قد أدت إىل ضبط عدد مستقر من الزبائن 
من اخلدمات الرديئة وإما االستفادة 

.../...كما أدى تطبيق سياسة االستهالك املوسع إىل فقدان اخلدمات املقدمة من املرافق. من األكثر جودة ويف كلتا احلالتني يتضرر األكثر فقرا
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لحكم يف بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، كما شهدت أيضا لصعود أحزاب جديدة معارضة  هليمنة الدولة 
إعادة جتديد التعاونيات العمالية اليت طالبت وكذا ، تماعيةظهور مجعيات تعمل يف جماالت متعددة من احلياة االج

هذا على املستوى اجلماعي، أما على املستوى الفردي فقد متيزت مرحلة ،باملسامهة يف تسيري املؤسسة االقتصادية
بداية الثمانينيات بتعزيز إرادة الفرد حنو االستقاللية والتحرر من القفص احلديدي الذي وضعته بداخله دولة الرفاه، 

املشل واخلانق ريته الفردية من خالل هيمنتها وحتكمهانظره تسعى إىل التقليل من هامش حاليت أصبحت يفو 
.للحياة االجتماعية من خالل مضاعفتها آلليات احلماية والرقابة

Jacquesذكر األستاذ . هدمة للطاقات اخلالقة لألفرادوامل Chevallier يف تقييمه لصورة
شكل هذا املصطلح . صورة النظام الشمويل الذي سعى مبنطقه اخلاص إىل احتواء كلي للمجتمع املدينعكست

، فأصبح من الضروري نزع  يف فرنسا وغريها يف سنوات السبعينيات جوهر تفكري الفالسفة اجلدد يف ذلك الوقت
عاش ورفاه األفراد، حىت ولو كان ذلك يشكل خطرا على القناع عن دولة الرفاه الذي جعل منها الضامن النت

ت من وراء االنتقادات اليت وجهت هلذا التنظيم الدواليت؟سفما هي التداعيات اليت انعك.1

.تداعيات أزمة دولة الرفاه: ثانيا
االنتقادات اليت وجهت لدولة الرفاه قد غذت عملية إعادة تعديل وضبط دور الدولة وتقومي مكانة اإلدارة إن

وقد مست تداعيات دولة الرفاه  . وحىت الفردبل االجتماعية وكذلك مكانة السلطة السياسية االقتصادية و يف احلياة 
والذي ثر هو اجلانب االقتصادي واالجتماعيالذي يهمنا أكلكن و ،1واجلانب املدين2كل من اجلانب السياسي

لة الرفاه أصبحت يف ذلك الوقت وسيلة لتكثيف ن آليات تدخل دو أاحملللني وقد رأى بعض. .../...
:أنظر. تلبية االحتياجات احلقيقية

J. Chevallier, science --, Op. Cit., p.215, 217.
1 Ibid., p.218.

الرفاه، حىت بدأ مع سنوات دولةعهدمر بالعديد من األزمات يف تعلقت أزمة دولة الرفاه على املستوى السياسي بالنظام الدميقراطي مباشرة الذي2
ازنات األساسية اليت فعلى مستوى نظام التمثيل تغريت التو . الثمانينيات يعرف عملية  التالؤم والتأقلم سواء على مستوى نظام التمثيل أو مفهوم املواطنة

فعلى اعتبار أن السلطة التنفيذية لطاملا . حكمت تنظيم وعمل مؤسسات الدولة خصوصا على مستوى العالقة بني املؤسستني التشريعية والتنفيذية
( اجهها من سلطات مضادة سيطرت على احلكم خالل القرن العشرين يف كل األنظمة السياسية تقريبا يف إطار دميقراطية األغلبية، فقد وجدت من يو 

ت إعادة تأهيل 
،Watergateة على إثر فضيحة املؤسسة التشريعية خالل سنوات السبعينيات، واليت بدأت أوىل مظاهرها يف الواليات املتحدة األمريكي

واليت سامهت يف تركيب عملية اختاذ القرار ونقل الدميقراطية من هذا الوصف إىل ). حتديث املؤسسة وتقوية وسائل تدخلها يف مواجهة املؤسسة التنفيذية
االنتخاب املصدر الوحيد للشرعية، حيث ظهر فواعل جدد جبانب الدميقراطية املوسعة، واليت مل يعد املمثلون يف ظلها حيتكرون أخذ القرار، كما مل يعد

وتلك كانت الرؤيا اجلديدة للدميقراطية املوسعة يف صورتيها . هؤالء املمثلني وظهرت هناك أشكال جديدة لتمثيل والتعبري عن اآلراء واملصاحل االجتماعية
عمل السياسي، وذلك من خالل توسيع آليات الدميقراطية شبه املباشرة كاالستفتاء سواء على التداولية و املشاركاتية أو التشاركية اليت تشرك الفرد يف ال

طريقها للتكريس الدستوري على مستوى مشروع االتفاقية األوربية التشاركيةباخلصوص، حيث وجدت الدميقراطية " األوريب"املستوى احمللي أو اإلقليمي 
.../...، ولو أنه مل حيض بالتصديق، واليت نصت على أن تسمح مؤسسات االحتاد18/07/2003بتاريخ 46لوضع دستور أوريب يف مادته 



- 27 -

Margaret Thatcherمع قدوم 1979حبركة الرتاجع اليت انطلقت يف بريطانيا سنة أوىل بوادرهبدأت
دولة الرفاه ختديرحتت سنة30ملدة أمة عاشت وتقاليدمهمة تغيري عاداتواليت أخذت على عاتقها،للحكم

« Welfare State Ronaldالواليات املتحدة األمريكية مع قدوم نفس الفرتة الزمنية تقريبا يفويف،«
Reaganإىل الرئاسة،

فرنسا مع قدوم مث انتشرت احلركة يف جمموع دول الغرب وباخلصوص .كومية املبالغ فيها وغري الفعالةالتدخالت احل
بل بقيت هذه ،ومل يكن املقصود من حركة الرتاجع تلك. 19812اليساريني للحكم سنة 

وتنظيم هااألخرية حتتل مكانة مهمة لكن بتصور خمتلف، مبظهر جديد ومنوذج جديد أعيد من خالله حتديد وظائف
.البناء اهلندسي هلا

كما أنه على مؤسسات االحتاد . والتعبري عنها يف مجيع ميادين عمل االحتادإمكانية تبادل اآلراء بمتثلهم الذينللمواطنني واملواطنات واجلمعيات .../...
:أنظر.ة مع اجلمأن تفتح حوارات مفتوحة وشفافة ودائم

J.Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., pp. 158-170, et L. Pech, « droit et gouvernance
vers une privatisation du droit », document de travail de la Chaire MCD, 2004-2, http://
www.chaire-med-ca/, p.40.

ذا اإلطار املواطنة تعلقت تداعيات أزمة دولة الرفاه على املستوى املدين أساسا بتحول مفهوم املواطنة وجتاوزه حدود الدولة القومية، واملثال البارز يف ه1
اطية التمثيلية يتمتع إال حبقه يف واألبعد من ذلك حلول مفهوم إجيايب، فعال وموسع للمواطنة، فاملواطن مل يكن يف إطار الدميقر . يف إطار اإلحتاد األوريب

. د الوسائلاالنتخاب الذي حيرمه من حقه يف املشاركة مباشرة يف تسيري شؤون دولته، لكنه اليوم أصبح مواطنا فعاال يتدخل بإعطاء رأيه من خالل عدي
ومل يتوقف األمر عند هذا بل توسع مفهوم املواطنة إىل توسيع جمال احلقوق اليت أصبح املواطن 

. غري املواطنني بتلك احلقوق
ضمون هذه احلقوق، لكن مع بداية سنوات الثمانينيات شهد توسعا 

على درجة آخر متجاوزا شرط املواطنة يف ظل جمتمعات أصبحت تتميز بالتعدد املتزايد للمجموعات العرقية والدينية والثقافية واللغوية واليت أثرت 
ليها  قواعد املواطنة مل تعد ناجعة يف ظل هذا التعدد، ومن مثة  ظهر مفهوما جديدا 
داخل الدولة أو 

إىل فضاءات عرب دولية، وأبرز منوذج هو اإلحتاد األوريب من خالل متتع األوربيني يف إطار اإلحتاد بنفس بل قد تطور مفهوم املواطنة. خارج حدودها
. دول اإلحتاداحلقوق السياسية للمشاركة يف انتخاب أعضاء أجهزة اإلحتاد أو املدنية املرتبطة أساسا بإمكانية احلصول على وظيفة عامة يف أي دولة من

ق االقتصادية املتعلقة أساسا حبرية التنقل للعمال مثال واملساواة يف املعاملة، مع توسيع حق التنقل لغري العمال مع بداية واألهم من ذلك احلقو 
:أنظر. األصليةوقدكرست معاهدة ماسرتخيت مواطنة أوربية مكملة للمواطنة . التسعينيات

J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op. Cit. , PP. 198-201, et J. Lacroix, « une citoyenneté
Européenne est-elle possible ? » 03/06/2009, www. Laviedesidees.fr/Une-citoyenneté-
européenne-est.html.,et Dynamiques citoyennes en Europe, « l’Europe des citoyens et la
citoyenneté européenne, évolutions, limites et perspectives », colloque du 14/11/2013 au
16/11/2013,  www.univ-nantes.fr/1378214744319/0/fiche_actualité-fr.
2 J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op. Cit. , pp.24-25.
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."الدولة المسيرة إلى الدولة الضابطةمن" تعديل وظائف الدولة / 1
حتظى مبكانة مهمة سواء 

خمتلفة عن سابقتها تكشف عن مفهوم وألياتوأساليبلكن وفق كيفيات،1يف احلياة االجتماعية أو االقتصادية
جديد وتصور آخر لنموذج جديد للدولة الضابطة، حدوده ومالحمه بدأت غامضة تقريبية تعرب عن خصوصيات 

.2عهد جديد هو عهد ما بعد احلداثة
،،فعلى املستوى االجتماعي

باحملافظة على التناسق االجتماعي وضمان األمن مع تدخل فواعل جدد على املستوى الداخلي واملتعلقة
حىت ولو تغريت املرجعيات ،بل 3واخلارجي، حيث ظلت الدولة اإلطار املفضل لتحقيق االندماج االجتماعي

الدولة تشكل نقطة املرجع الضرورية حىت يستطيع األفراد التواجد يف الزمان تبقى، سبق تفصيله أعالهالوطنية كما
أوسع إشكاليةفقد اندجمت ضمن ،أما بالنسبة لصالحية احملافظة على النظام. واملكان واالنتماء إىل هوية معينة

ديدة من أمهها املؤسسة على فكرة محاية األفراد ضد أخطار"  األمن"وهي 
ذلكبسبب رائم ، حيث ضاعفت الدولةاجلأصنافاإلرهاب وتطور

، تكثيف وسائل الرقابة عرب احلدود ، تشديد العقوبات ضد اإلرهابللجيش، مضاعفة املراقبة اإللكرتونية واهلاتفية
أخذ منطق األمن بعدا جديدا فقدواألبعد من ذلك. 4خلاصةوتقوية صالحيات  جهاز الشرطة وأجهزة احلماية ا

يف جمتمع أصبح يوصف مبجتمع األخطار بسبب تطور العلوم وتقنيات التكنولوجيا احلديثة  واليت بينت نقاط 
أدى إىل تبين اسرتاجتيات جديدة ذلككل اإلحساس بالألمن،  الضعف يف أنظمة احلماية التقليدية وضاعفت

.5اوتدابري جديدة يف جماالت عديدة كالبيئة والصحة وغريمهجراءاتتضمنت إ
، بعد انتهاء جديدين

آلياتعهد دولة الرفاه املنتجة وعهد التسيري االقتصادي املوجه بفعل اجتياح نظام اقتصاد السوق مبا محله من 
لم يعد فوسائل تدخلها الكالسيكية العديد من خلوصصة واملنافسة وحترير السوق، حيث سحبت من الدولةا

:
 بعد أن وصلت نسبته أوجها يف الدول االشرتاكية والسائرة يف طريق النمواإلنتاجالتدخل يف عمليات،

كفاية القطاع اخلاص وتعويض بل وحىت الليربالية اليت حتول اقتصادها يف تلك الفرتة إىل اقتصاد خمتلط بسبب عدم

1 M. Ch. Belmihoub, « les institutions de l’économie de marché à l’épreuve de la bonne
gouvernance », revue Idara, v15, n°30, 2-2005, pp. 26-29.
2 J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op. Cit., pp.13-17.
3 J. Chevallier, « l’Etat régulateur », Op.Cit., pp. 474-475.

،و مصلحةوكالة 22مع جي»«2002Départements Of Homeland Securityسنة حيث أنشئت يف الواليات املتحدة األمريكية4
:أنظر. عون170000حوايلضميبعد الدفاع عد ثاين جهاز وي

J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.50.
5Ibid., pp.52-53.



- 29 -

وبدأ التشكيك يف طرق التسيري أضحت غري مقنعة، ، لكن كل تلك األسباب عجزه آليات السوق من تركما ت
.1ي بعد تبين نظام اخلوصصةالعمومي، وأدى سقوط النظام االشرتاكي إىل تفتيت القطاع العموم

اآلمر يف الدول االتحكم يف القطاع االقتصادي من خالل اختفاء سياسة التخطيط سواء يف شكله
التحفيزي يف الدول الليربالية، ومنه حولت مسألة حتديد السياسات النقدية لبنوك مركزية ااالشرتاكية أو يف شكله

حتديد السياسة اجلبائية بفعل حرية حركة رؤوس األموال، توحيد اإلعفاء يف ،كما تقلصت حرية الدولة 2مستقلة
. الضرييب ومنع اإلزدواج الضرييب

3ةتقليص الدول:
اإلداري بالرتكيز اإلنتاجوذلك بتخفيض قروض التسيري والرتكيز على حتسني ،تقليص الوسائل املمنوحة لإلدارة-

.على املهام األساسية
، 1979ختفيض نسبة مناصب الشغل واليد العاملة، حيث انطلق برنامج مهم لتقليص الشغل يف بريطانيا سنة-

.19844ويف فرنسا سنة 1983الواليات املتحدة األمريكية سنة 
.ختفيض مستوى األجور رغم ما سببه من مشاكل-
.فعالةهزة الغري اهلياكل واألجالقضاء على-
الشكل األكثر صرامة يف الواليات املتحدة األمريكية 5تقليص النفقات العمومية واليت أخذت -

.الصحيالقطاعخصوصا يف جمال احلماية االجتماعية يف 
القرارات القواعد القانونية و التخلي عن معظم يف عمومهاواليت تعين6إزالة التنظيمجلوء الدولة إىل تطبيق سياسة -

مع منتصف وقد ظهر هذا املصطلح يف الواليات املتحدة األمريكية. 

1 R. Zouaimia, « de l’Etat interventionniste a l’Etat régulateur : l’exemple Algérien », revue
critique des sciences juridiques et politiques, n°1, 2008, pp.08-12.

يتمتع بنظام أساسي مينحه استقاللية مطلقة، وتكون جمموع بنوك 1998حيث أنشئ على املستوى األوريب فيما بعد مثال البنك املركزي األوريب سنة 2
.الدول األعضاء فروعا له

3 J. Chevallier, science --, Op. Cit.,  pp. 223-224.
.1993و1985منصب شغل بني سنيت  9000وقد مت إقصاء . 1992وأعيد إحياؤه سنة 1988حيث مت قطع الربنامج سنة 4
.1990سنة %13.5وقد أدى ذلك إىل زيادة نسبة الفقر ب .واملتمثلة مثال يف حتديد ميزانية املستشفيات5
»مصطلح إزالة التنظيمإن 6 deregulation »«والذي يقابله بالفرنسية« la déréglementationيعرب عن الكثري من املعاين منها :

Nicoleتبسيط، ختفيف أو إدخال نوع من املرونة على القواعد والتنظيمات، وقد عرفته األستاذة  Decoopman باملفهوم الواسع  بالتخفيف
والتية أو تراجع الدولة املركزية لصاحل أشكال تدخل أخرى أكثر مرونة، أما باملفهوم الضيق فقد اعتربه شكال جديدا للضبط القانوين من االلتزامات الد

فذلك يتعارض مع ضرورة وجود قدر ،ال يعىن إلغاء كل شكل من أشكال التنظيمهوو.أكثر تركيبا وأكثر تطورا، بعيدا عن فلسفة دعه يعمل حبرية
شكل متغري وخمتلف حسب . من القواعد اليت حتكم وتضبط أي جمالأدىن

Jacquesعرفه األستاذ القطاعات،  Chevallier بالتنظيم بشكل مغاير وخمتلف وهناك من اعترب بأن التنظيمات الصادرة عن سلطات الضبط
:أنظر.التنظيمتندرج يف إطار سياسة إزالة 

L.  Rouban, « évaluation des politiques publiques et mouvements de dérégulation aux Etat
Unis », RFAP , n ° 29, janvier- mars, 1984, pp.85-86, et J. Chevallier, « les enjeux de la…/…
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و الوكاالت الفيدرالية حدة وثقل القواعد املفروضة من طرف اللجان
والتقليل من حجم مع منح األعوان االقتصاديني أكرب هامش من احلرية،،املكلفة بوظيفة ضبط القطاعات

.1خالل سنوات الثمانينياتأورباغربمث انتشر يف باقي دول.االلتزامات املفروضة عليهم
على التشكيك يف صحة أساس التنظيم، األوىلارتكزت ضمن مقاربتني أساسيتني، إزالة التنظيموتندرج سياسة 

فقد أما املقاربة الثانية . متهئإعادة منحه فعاليته الكاملة ومالمن أجل إنتاجهومنه حماولة التقليل من نسبته وعقلنة 
.على توجيه انتقادات للتنظيمارتكزت

الرتكيب املتزايد للمجتمعات، مما أدى أما بالنسبة للمقاربة األوىل، فالكثري يعتقد أن التضخم املتزايد للتنظيم سببه 
هو إعادة القيمة إزالة التنظيم، ومنه فاهلدف من 2لقيمتهاتراكم النصوص ومنهإىل 

القواعد، وذلك من خالل اختيار وسائل إنتاجلتلك القواعد بتبين أحكام وإجراءات تؤطر وحتكم ميكنزمات 
بدراسات مسبقة موجهة لتطوير فعالية القواعد ، مع ضرورة القيامواملساعدة يف أخذ القرارتجيدة جلمع املعطيا

.املوضوعة

…/…déréglementation », RDP, mars-avril, 1987, pp. 290-291, et N. Decoopman, « à propos
des autorités administratives indépendantes et de la déréglementation », in J. Clam et G. Martin,
Op.Cit., pp.249-252, et A-J. Arnaud, Op.Cit., p.75, et J.-J. Daigre, « ombres et lumières.
Examen critique du fonctionnement des autorités administratives indépendantes », in P.-H.
Conac et J.- J. Daigre et J. Riffault, et D. Labetoulle, le contrôle démocratique des  autorités
administratives indépendantes à caractère économique, Economica, Paris, 2002, p.10.

اوصوخصففي الفرتة اليت بدأ فيها األمريكيون مبادرة التحول حنو إزالة التنظيم يف مواجهة توسع تدخالت تلك الوكاالت املستقلة، فإن األوربيني1
يف الفرنسيني بدءوا يف تبين سياسة الضبط للخروج من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق، مث انطلقت هذه الدول يف عهد جديد لضبط القطاعات

:أنظر. ع بداية سنوات الثمانينياتإطار حترير القطاعات العمومية م
E. Cohen, l’ordre économique mondial, essai sur les autorités de régulation, Fayard, Paris, 2001,
p.224, et J. Chevallier, les enjeux --, Op. Cit., p.281.
،د الكالسيكية

، من خالل أليات التعاقد، ن قواعد اللعبة وأكثر مرونة مع ترك هامش من التدخل للفاعلني يف خمتلف القطاعات االقتصاديةولكن من خالل أقل قدر م
:أنظر. التفاوض والتوافق مع هؤالء

R.Zouaimia, « de l’Etat -- », Op.Cit., pp.13-19, et R. Khelloufi, « problématique de la
déréglementation des services publics : approche juridique », les cahiers de CREAD,
n°64/2003, pp.30-33, et R. Khelloufi, « les institutions de régulation », RASJEP, v41, n°1,
2003, pp. 90-91.

طرف املكلفني بتطبيقها صعبة، هذا من جهة، ومن 2
انا كثرية إىل جهة ثانية فإن الكثري من تلك النصوص تبقى من دون تطبيق يف حالة ما إذا كانت شديدة التعقيد أو صعبة التنفيذ، مما يدفع باإلدارة أحي

باإلضافة إىل أن هذا التضخم يولد غموض ال. جتميد بعضها واإلبقاء عليها ميتة
:انظر. ويشبه بعض الفقهاء التضخم القانوين بالتضخم النقدي. من آثاره السلبية

J. Chevallier, « les enjeux -- », Op. Cit., pp.291-292.



- 31 -

تتعلق مباشرة بتكلفة واليتعلى توجيه انتقادات للتنظيم من الناحية االقتصادية، فقد ارتكزتأما املقاربة الثانية 
واملرتبطة بتكلفة األجهزة اليت تسخرها الدولة لفرض ورقابة تطبيقها واليت تزايدت شيئا ،إصدار وتنفيذ التنظيمات

ومن الناحية االجتماعية. فشيئا بفعل البريوقراطية
سلبية بسبب عدم وجود رابط بني الذي ميكن أن حيدث آثارا، وميكن حتويله وتغيريه مبجرد إصدار تنظيم جديد

أما من الناحية السياسية، فإن التضخم التنظيمي يعترب مؤشرا لتحكم الدولة . 1النتائج املنتظرةالقواعد املوضوعة و 

.2مسئولنيهامش احلرية الفردية وحتويل املواطنني إىل جمرد مشاهدين سلبيني غري 
الدول الغربيةومعظم:تنظيم بطريقتني خمتلفتنيإزالة البقت سياسة وقد ط

من دون القيام بدراسة شاملة قائمة ،مرحلة مبرحلة حسب حالة كل قطاعطبقتعملية إسرتاتيجيةتبين تضمنت
كنظام شامل على كل القطاعات دون والثانية طبقتها الواليات املتحدة األمريكية،3على نظام عقلي ومتناسق

.4متييز
بصفة عامة واملستهلك بصفة لالقتصادتنظيم قد أحدثت  آثارا إجيابية بالنسبة إزالة الوإذا كانت سياسة 

كانخاصة، فإن املتضرر األول منها  
اللجوء إىل اختاذ عديد اإلجراءات اليت كانت يف غري صاحلهم ومن أمهها ختفيض األجور، و للصمود أمام املنافسة 

1 J. Chevallier, « les enjeux --», Op. Cit., pp. 297-298.
2 Ibid., p.198.

ومن أهم املصادر اليت غذت هذه السياسة القانون األوريب الذي عمل على القضاء على القواعد الوطنية اليت كانت تعيق حرية حترك وتنقل 3
سات واملنتجات الوطنية، 

: أنظر. القانونية السارية املفعولوكذلك مؤسسات القانون الداخلي ومنها احملاكم اليت دعيت إىل تبين تفسري أكثر مرونة للقواعد 
J. Chevallier, science --, Op.Cit., p.227.

س هذه الطريقة القيام بتحليل مسبق لكل تنظيم يرتكز على املعادلة التالية وأسا. وتتميز هذه الطريقة عن الطريقة األوىل بطابعها الشمويل والنظامي4
فائدة، وقد طورت هذه السياسة من طرف مؤسسة الرئاسة اليت وجدت فيها دافعا قويا لفرض رقابتها على اإلنتاج التنظيمي وعلى نشاطات / تكلفة 

regulatory analysظيمات غري املطبقة وغري ذات الفائدة، كما مت إنشاء جلنة مت إلغاء كل التنCarterالوكاالت املستقلة، ففي عهد الرئيس 
review group للتقييم االقتصادي للتنظيمات الصادرة عن الوكاالت املستقلة كما مت إنشاءregulatory council ومت . 1979سنة

l’Office Of Managementالرتكيز على تطوير عمليات فرض التنظيمات وترقيتها حتت إشراف R.Reaganبعدها يف عهد الرئيس 
and Budget، ومل . فوائد/ مينع اإلدارات من إصدار أية تنظيمات ما مل ختضع ملعادلة تكاليف يف عهده1981حيث صدر قرار تنفيذي سنة

املستقلة عمل الوكاالتنفيذية فحسب بل تعداه يف عهد هذا الرئيس إىل التشكيك حىت يفيتوقف األمر خبصوص التنظيمات الصادرة عن الوكاالت الت
ه االستغناء 

وما حدث يف بريطاني.  عن بعض تلك السلطات
ذا جيب أن تكون أكثر اإلدارات، كما ألزم الوزراء عدم إصدار أية تنظيمات إال بعد القيام بدراسات تبني مدى تأثري هذه التنظيمات على املؤسسات وك

:أنظر. مرونة
L. Rouban, « la recherche d’une nouvelle politique administrative aux Etats Unis », RFDA,
n°4, 1986, p.623, et J. Chevallier, les enjeux--, Op. Cit., pp.301-304.
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لكن األبعد من ،1عمل أكثر صرامة وتقليص عدد العمال، هذا من الناحية االقتصادية واالجتماعيةجعل شروط ال
،منو وتزايد القواعد مإزالة التنظيمومن اآلثار العكسية اليت أحدثتها سياسة ،ذلك

يف الكثري من الصارمة عوض غياب القواعد فقد، نفسهتغذى من التنظيمتإزالة التنظيمتحيث أصبح
.ثر تعايشا مع القواعد التقليديةبشكل ومضمون خمتلف، قواعد أكثر مرونة وأكالقطاعات صدور قواعد أخرى

يف نظر األمر ىنتهافقد مع الواقع، ومنه يتالءملتنظيم شكال آخر من اإزالة التنظيمسياسة قد أنتجت ل
Jacquesاألستاذ Chevallier االلتقاء عند نقطة مرجعية مهمة وهي حتديث وعقلنة إىل باملقاربتني السابقتني
،فمثال 2يف نظره إىل إعادة تكوين القواعد وليس تراجعهاإزالة التنظيمسياسة أدت، حيث القواعدإنتاجعملية 

القطاعات اليت دخلت غمار اخلوصصة واملنافسة كانت يف حاجة أكرب إىل إصدار قواعد جديدة تنهي االحتكار 
وأبرز مثال على ذلك قطاع السمعي البصري الذي متت بعد خوصصته إحاطته ،وحتفز دخول فواعل جدد

ومن جهة ثانية فقد أدى تراجع األشكال التقليدية للتنظيم ظهور. بنصوص تتضمن إجراءات تنظيمية أخرى
ل حمل الذي أصبح يتدخل إلصدار قواعد إقليمية حتوأبرزها اإلحتاد األوريبفواعل جدد منها التنظيمات اإلقليمية

.3الوطنية، وكذلك تراجع التنظيم الفيدرايل لصاحل الواليات وتراجع التنظيم املركزي لصاحل احملليالقواعد 
هي السلطات اإلدارية املستقلة و إزالة التنظيم وأخريا وهو األهم، فإن 

لطتها يف إصدار القواعد التنظيمية العامة لتعوض لتتمتع بوظائف ضبطية قطاعية متارسها باخلصوص من خالل س
نقلعكس مباشرة اهليئات إن ظهور هذه .العامة يف قطاعات وجماالت حساسةاختصاصات السلطة

لتحول اكاشفاتنظيم مؤشر إزالة السياسة فهل تعترب.4من الدولة إىل هذه اهليئاتالتنظيميةالختصاصاتل
بتقليص حصة القانون،يف طرق وأساليب الضبط الدوالتيةأو حتوالا

لصاحل قواعد جديدة وإجراءات جديدة أصبحت أكثر قبوال وانتشارا اليوم لتنظيم التصرفات الكالسيكي
؟5والسلوكات

هلا، وعجزها عن الدخول 1
ورغم . أما على املستوى االجتماعي، فقد أدى التعديل يف قواعد اللعبة االجتماعية إىل إحداث اختالل يف التوازنات االجتماعية. لألسواق اجلديدة

:انظر. فرنسادة األمريكية وال يفاملقاومات واالعرتاضات الشعبية مل تستطيع احلد من تلك السياسة ال يف الواليات املتح
J. Chevallier, « les enjeux --», Op.Cit., p.314.
2Ibid., pp.316-317.
3 A.-J. Arnaud,  Op.Cit., pp.80-81.

، طة املركزية وخصوصا البيت األبيضيف الوقت الذي شهدت فيه الواليات املتحدة األمريكية ثورة لصاحل إعادة تركيز السلطة التنظيمية لصاحل السل4
:أنظر. دد املراكز لصناعة القانونشهدت فرنسا انفجارا لصاحل تع

J. Chevallier, « les enjeux --», Op.Cit., p.319, et N. Décoopman,  Op.Cit., pp. 250-251.
5J. Chevallier, « réflexion sur l’institution des autorités administratives indépendantes », JCP,
n°23, 04/06/1986, 3254.
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.للدولةالتقليديالتنظيم الهندسيإعادة النظر في/2
حيث تظهر الدولة كمجموع ،لوحدة العضويةاوهوبناء وتكوين الدولة احلديثة على مبدأ أساسيارتكز

ضمنت هذه الوحدة بواسطة ميكنزمات رمسية . متناسق، جهاز ترتابط عناصره التكوينية بقوة تتبع بعضها البعض
، فقد خمتلفةلكن طبقت هذه الوحدة بأشكال ). الوصاية/ التدرج( باألساسوغري رمسية من خالل قناة القانون 

تتمتع حبق اليت إدارية تتمتع بالشخصية املعنوية املتميزة عن الدولة وهي اهليئات الالمركزية جند هياكل ومؤسسات
1التسيري املستقل

التغيريمظاهر بعض الوحدةهذه التدرج و هذا النظام البريقراطي املؤسس على لكن بدأت تتخلل هذاو .2اخليةالد
فلتت من نظام التدرج والتبعية ،من خالل ظهور هيئات من نوع جديد موضوعة خارج جهاز التسيري الكالسيكي

. إىل حد بعيد
سواءمن خالل التعدد املتزايد هلياكل إدارية من نوع جديدانعكستلقد شهدت الدولة حركة انفجار 
املبادئ اليت تنظمها، وتطور استقالليتها وأاملرجعيات اليت حتكمها أومن حيث النظام القانوين الذي ختضع له،

هذه وقد دلت . مع تراجع ولو نسيب لعالقات التبعية والوصاية اليت كانت تضمن اندماجها يف اجلهاز اإلداري
،"polycentrique" متعدد المراكز" احلركة على تراجع النموذج الوحدوي لصاحل منوذج جديد من نوع 

نظام الذي يعرف على أنهجديد إلعادة تنظيم جهاز الدولة من النموذج اهلرمي إىل النموذج الشبكيوتقرير مبدأ

إىل االستقالل ابتداء من سنوات الثمانينيات وأخذا يف االعتبار اخلصوصيات احمللية وضرورة اإلدارة والتسيري جبوار املواطنني بأفضل الطرق اليت تؤدي1
يئاته، واليت مل تعد تابعة احمللي، مت توسيع نظام عدم الرتكيز يف فرنسا والدول اليت حذت حذوها وذلك من خالل توسيع جمال اختصاصات ه

أما فيما يتعلق بالتنظيم املركزي، فبعد أن كان متسما يف . الختصاصات السلطات املركزية، ومنحها استقاللية أكرب يف التسيري وخصوصا يف اجلانب املايل
أو يف دول أوربا الغربية أو يف الدول السائرة يف طريق النمو، بتشديد الرقابة Margaret Tatcherسنوات السبعينيات سواء يف بريطانيا يف عهد 

خصوصا يف فرنسا، وذلك 1982على اهليئات احمللية خصوصا يف اجلانب املايل، بدأت مظاهر التخفيف من شدة الوصاية عليها ابتداء من سنة 
هذا التعديل مسح . ئلها املالية والبشرية وإلغاء نظم الوصاية الكالسيكية الشديدة

تعديال آخر غطى النقائص اليت مل يتداركها التعديل السابق، لكنه كان 1982كما صدر بعد تعديل .للمجموعات احمللية بتكوين سياسات حقيقية
ء أو اخلروج عن األحكام التشريعية والتنظيمية السارية املفعول لتحقيق هدف معني ملدة مسح للمجموعات احمللية بإلغا2003تعديال دستوريا لسنة 

وراء البحار يف ومن جهة أخرى منح للمجموعات احمللية ملناطق ما. حمدودة لضمان استقالليتها، وقد أعطى هذا التعديل بعدا جديدا لنظام الالمركزية 
فرنسا أيضا استقاللية أكرب يف وضع قواعد

" l’Etat régional" مسألة وحدة الدولة و يساهم يف ظهور مصطلح جديد وهو الدولة اإلقليمية
:أنظر. انونية مستقلةاسية وسلطة قاإلقليمية استقاللية  سي

J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., pp.78-80, et L. Favoreux et autres, Op.Cit.,
pp.451-459.

املستوى األول مت منح الوحدات الفيدرالية سلطات أوسع من السلطة املركزية، وقد بدأت مظاهر هذا : لقد توسع النموذج الفيدرايل على مستويني2
وقد أيدت احملكمة الفيدرالية G.Bushو B.Clinton، وتواصل األمر يف عهد 1981سنة R.Reaganلتوسع يف عهد الرئيس األمريكي ا

أما على املستوى الثاين فقد شهدت دول أوربا الغربية سواء حتت غطاء الدولة اإلقليمية أو تبين النظام الفيدرايل صراحة كما حدث يف . هذه اخلطوة
:أنظر.03/07/2001واليت وسع فيها التعديل الدستوري بتاريخ 1993سنة بلجيكا

J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., pp.80-81.
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. 1ادلة بني عناصره األساسية املكونة لهال يعرف هياكل وأجهزة مستقرة، مؤسس على عالقات حرة أفقية متب
صحيح أن هذا املصطلح ظهر يف فرنسا بصدور قانون .2املستقلةوتتمثل هذه اهلياكل يف منوذج السلطات اإلدارية

، والذي حاول منح املواطنني أكرب الضمانات يف 06/01/1978املؤرخ يف78/17رقم اإلعالم اآليل واحلريات
دولة للتسيري العمومي رقابتها أمام التخوف من توسيع أجهزة ال،يف جمال اإلعالم اآليلالتكنولوجيمواجهة التطور 

، لكن (CNIL)واحلرياتللمعلوماتيةلوطنية ، حيث أنشئت اللجنة اأثناء تدخلها ألفرادة اخلاصة لااحليعلى 
الوسيط و هلا وهي جلنة عمليات البورصةوين قبل ذلك مت إنشاء هيئات أخرى قريبة منها من حيث التكييف القان

indépendants(الواليات املتحدة األمريكية، حيث أنشئت الوكاالت املستقلة يفقبلها من و يف فرنسا، 
agencies( بريطانيا يف و)Quangos .(هذه لكنه عرف انتشارا مبهرا  خالل سنوات الثمانينيات سواء يف

نفس ، لكنها متقاربة فيما بينها، تشرف علىأوربا بأشكال ونظم خمتلفةيف غريها من دول و أالدول الثالث 
،األوربيةالتوجيهاتوإتباعذلك كنتيجة حتمية لفتح األسواق للمنافسة واخلوصصة ، وكان القطاعات تقريبا

املتضمنة تنظيم األسواق وذلك يف إطار ،)وكذلك فرنسا...كإيطاليا، أملانيا، اسبانيا( بالنسبة هلذه األخرية 
األزمة اليت ، بعدالضبط

جديد مليكنزمات وضع تأطري، اليت ترتكز على ضرورة الضابطةللدولة املفهوم اجلديد ظهور مست دولة الرفاه و
وتطور املنتجات املالية، عوملة التكنولوجيةالسوق وتطويره يف ظل الرتكيب املتزايد للقنوات االقتصادية والتحوالت 

.3التبادالت والضغوطات املتزايدة من خمتلف القوى االقتصادية
السيكية الدوالتية بعد هذا التحول الذي شهده التنظيم اهليكلي واهلندسي للدولة، وجدت األجهزة الك

إذا كان تنفيذ هذه الوظيفة يتم من خالل القانون،فإن هذا التحول اهليكلي قد يتغري، فوظيفتها ومنطق عملها
ملاذا وكيف؟. تزامن مع حتول عميق يف هذا القانون

1 F. Ost Michel van de Kerchove, « de la pyramide au réseau ? vers un nouveau mode de
production du droit ? », http://www.dhdi.free.fr/recherches/theorie droit/articles/ostw d k
pyrami.pdf., pp.1-10, et M. Delmas-Marty, « les nouveaux lieux et les nouvelle formes de
régulation des conflits », www.reds.msh-paris.fr/communication/textes/cplx01htm., et J.
Chevallier, « régulation et polycentrisme dans l’administration française », revue
administrative n°301, janvier- février, 1998, pp.43-44, et J. Tournardre- Plancq et B.
Verrier, « la multiplication des agences annonce- t-elle le retrait de l’Etat ? », problèmes
économiques, n°2967, 2009, pp.12-13.

وعة من الوكاالت متيزت يف بداية ممتعدد املراكز، فقد ظهرت أيضا جمفقط هو الذي عكس ظهور النموذج ات اإلدارية املستقلةليس منوذج السلط2
ت وغريها ظهورها عن هذه السلطات وعن إدارات املهام بتمتعها بالشخصية املعنوية وهي املؤسسات العمومية اإلدارية، الصناعية والتجارية واجلمعيا

حث عن تدل فقط على تراجع الدولة بقدر ما قد تدل على غزوها لقطاعات خاصة بسبب مواجهة هذه األخرية ألزمات معينة تتطلب البواليت ال 
:أنظر. آليات أخرى للتدخل

J. Tournardre- Plancq et B. Verrier, Op.Cit., pp.11-16
3J. Chevallier, « régulation et polycentrisme--», Op.Cit., p.46.
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.تطور التقنية القانونية: المطلب الثاني
،فحسبالقانونية أو األنظمة القانونيةاملقصود هنا بالتقنية القانونية ليس حمتوى القواعد 

إذا  ف. العمومية بواسطة قواعد القانونالتطور يف كيفية توجيه السلوكات والتصرفات وتنظيمها من طرف السلطات 
كانت ل

، هذا التحول الذي وجدت فيه باخلصوص السلطات اإلدارية األخريالقانون، ومن مث مضمون أو طبيعة هذا 
.يف إطار وظيفة الضبطهامها ملئهاوأدااملستقلة آلية مالئمة للعمل 

مباشرة بالتناقض بني تعلقتاألوىل : وقد وجد هذا التحول أساسه يف معطيتني أساسيتني متكاملتني

إليه أعاله يف املطلب األول، وبني أهم املبادئ اليت تقوم عليها الدولة الليربالية وهي إعطاء األولوية اإلشارة
هاتني. فتعلقتأما الثانية . للمبادرة الفردية

التحول حنو طرق جديدة  تأسست على إدخال آليات جديدة يف بالتقنية القانونية والقانون إىلادفعتاملعطيتني
قانونا جبعله هذا األخري وكذلك التحول يف طبيعتهسن يف عمليةدشراك الفر ارتكزت على إ،صنع القانون

هي تلك اآلليات؟ فكيف مت ذلك؟ ما. 1اإللزامواقع متجردا شيئا فشيئا من خاصيةبراغماتيا، مرنا، متكيفا مع ال
على املستوىاألول نتناول فيه التحولالفرع:اثننياملطلب فرعنيوعليه سنضمنالقانون؟وكيف أصبح مضمون

.اإلجرائي والثاين التحول يف طبيعة القانون

.جديدة في عملية صنع القانونآلياتنحو إدخال االتجاه: الفرع األول
جيب أن نشري أوال لألزمة اليت مست اجلديدة اليت أدخلت يف صناعة القانون،قبل التحدث عن اآلليات

واليت مست الركائز ،ارتبطت بقدوم دولة الرفاهواليت، 2واليت كانت السبب يف هذا التحولالقانون يف عهد احلداثة
:مظاهرها من ناحيتنيجتسدتقد و األساسية اليت كان يقوم عليها القانون يف عهد احلداثة، 

ا بل باألصح إن قدوم هذا القانون والذي وصف بقانون ما بعد احلداثة قد ارتبط حتما بقدوم دولة مابعد احلداثة، و لكن ال توجد عالقة سببية بينهم1
:أنظر.هي عالقة تزامن

J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.85.
إىل أن  Jacques  Chevallierر األستاذ اشأ2

. الغرب مرتكزة على بعض املبادئ والتوازنات االجتماعية
، حيث يؤدي ذلك كما "la raison"واحلداثة تعين عدم اخلضوع لقوانني الطبيعة بل اإلميان بالعقل . يتحول مع التحوالتو اإلطار احلداثي 

Max Weberبني 
أوالها اإلميان بالعلم الذي ميكن من التحكم يف الطبيعة وثانيها اإلميان بالتطور : مبجموعة أخرى من االعتقاداتوأن هيمنة العقل مرتبطة أيضا . مسبقة

ومن جهة ثانية ترتكز . أي أن العقل مستمر يف فرض القواعد، وثالثها تعميم النماذج املطبقة يف الغرب باسم العقل أو كتعبري عن العقل كنماذج مرجعية
.../...احلداثة على ا
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من ناحية أوىل مل يعد القانون مستنبط من العقل، حيث فقد خصائصه السابقة من نظامية وعمومية 
هذا األخريبفعل حتول ،واستقرار، وكأنه تعرض هلزات مؤثرة بفعل التضخم الفوضوي للقواعد يف عهد دولة الرفاه

،تناسقهوأفقدهم القانوين من الوضوح إىل الغموضطر النظا، والذي حول حدود وأوسيلة تدخل يف يد الدولةإىل
ضيق يف تحولت إثر هذا التضخم طبيعة النصوص من العمومية إىل اخلصوصية مبضمون تقين مفصل بتطبيق جدف

يت كانت متنحه وال،فقد القانون أيضا خصائصه الرمسية والتقليدية اليت كانت تشهد على عقالنيته. 1الزمان واملكان
". كل ما هو قانوين فهو عقلي" ت الفكرة املهيمنة هيحيث كان،مشروعية ذاتية تقصي كل تشكيك يف قواعده

واملرتبطة هي بالفعاليةجديدة مرتبطة وبذلك حتولت تلك املشروعية من مشروعية مرتبطة بالعقل إىل مشروعية
التكيف والتالؤم العمومية والتجريد إىل خاصييتصييت متجاوزا خا،بدورها بالنتائج اليت حيققها القانون يف الواقع

.2هذا األخري،مع 
الذي تأسس عليه القانون احلديث بفعل أو الذاتاينأما من ناحية ثانية، فإن تراجع املذهب الفرداين

Léonومن أبرزهم الفقيه الفرنسي نون،لقاافقهاءبعض االنتقادات اليت وجهت له من طرف  Duguit، والذي
بل وحىت حق التصرف املمنوح لألفراد ،أية حقوق وحريات بعيدا عن القانون الوضعيه ال ميكن تكريساعترب أن

وأما أنصار املذهب املوضوعي الذي تطور مع النصف األول للقرن . ال ميكن أن يكون إال بواسطة قاعدة القانون
جتريد الفرد من املكانة اليت احتلها من قبل، مستبدلني القانون الطبيعي بالقانون االجتماعي واعشرين، فقد حاولال

وقد وجد تراجع املفهوم الفرداين . وتعديل مفهوم هذا القانوناإلنسانالذي كانت ترتكز عليه نظرية حقوق 
واليت،"ديون–حقوق " ،امتدادا له وتأكيدا له يف تطور احلقوق االجتماعية

.3على تدخل الدولة لتكريسها وتنفيذهات عتمدااجتماعية و

لة هي انعكاس . الفرد هو املرجع لكل تنظيم اجتماعي وسياسي.../...
:أنظر. التعبري عن اإلرادة العامةملصاحلهم املشرتكة و 

J. Chevallier, vers un droit --, Op. Cit., p.661.
قل ألنه 

:منه يتميز باخلصائص التاليةمستنبط 
حيث يظهر القانون يف شكل نظامي كمجموع متكامل ومتناسق وموحد من القواعد، مرتابط فيما بينه بروابط منطقية وضرورية ومتدرج، مينحه : التناسق-1

.هذا التناسق الوضوح والبساطة والتأكيد
2-.
.االستقرار، فالقواعد القانونية تتمتع بنوع من الثبات واالستقرار، فالكل يعرف مسبقا نتائج تصرفاته ويعلم بالقواعد اليت ستطبق عليه-3

ومن جهة ثانية ظهر القانون احلديث مرتكزا على الفرد، له .. 
وجد القانون احلديث أصوله يف مدرسة القانون الطبيعي وقانون الشعوب اليت هيمنت على الفكر . األولوية يف إطار التنظيم االجتماعي ميلك حقوقا

حتقيق العدالة مته القانوين األوريب من القرن السابع عشر إىل القرن الثامن عشر، أصبح خالهلا القانون احلديث وسيلة حلماية احلق وآلية عدالة وتطور مه
.668-664.املرجع نفسه، ص ص: أنظر. بني األفراد

1J. Carbonnier, flexible droit, L.G.D.J , Paris , 1971, p.11.
2J. Chevallier, « vers un droit--», Op.Cit., pp.668-670.
3 J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., pp.92-93.
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ديث الشكوك حول مزاياه، فقد أظهرتبدأت تظهر بعد األزمة اليت هزت خصائص القانون احل
أن القانون مل يعد ينظر له على أنه الضامن ،إزالة التنظيمسياسات 

، فإن هذه لكن ومع ذلك. 
األزمة اليت مست القانون يف عهد احلداثة مل تكن تعين إعالن عن شهادة وفاته، بقدر ما كانت تعين والدة 

ال الذي حىت وإن كان،إىل مفهوم جديد لقانون جديد وهو قانون يف عهد ما بعد احلداثةواالنتقاللهجديدة
عقل للدخول إىل قد هجر منطق التأكيد الناتج عن تقديس الع سابقه، فإنه يتبع منطقا خمالفا، فيتعارض جذريا م
عترب التفسري األول ا: أساسنيتفسريينأخذتإن هذه التحوالت اليت شهدها القانون . النسبيةو عامل عدم التأكيد

كز على قد ر فأما التفسري الثاين.1عملية تأقلم وتكيف منوذج معني مع بقائه قائماعن جمرداهذه التحوالت تعبري 
واإلعالن عن التحول حنو منوذج ،مرنأن هذه التحوالت دليل على مؤشر قطيعة مع مفهوم احلداثة، بظهور قانون 

كان القانون احلديث مبين على منوذج هرمي حيث الدولة هي املركز الوحيد لصنع فإذا  ،للقانون الشبكيجديد 
تدخل يف عالقات فيما بينها ترتكز على هو نتاج جمموعة من األنظمةيف ظل النموذج الثاين نالقانون، فإن القانو 

هذا النموذج اجلديد ال . 2التجددو االستمرارية، النسبيةقيم ومبادئ أساسية أمهها املرونة، التعدد، التكيف، 
منهاباخلصوصو واألكثر من ذلك مازالت بقايا النموذج القدمي مهيمنة ،بل اما مع النموذج السابق يتعارض مت
.ثةبعد احلداإذن فالنموذج اجلديد ميكن أن يفسر بالتحول من احلداثة إىل ما. املبادئ والبديهياتالكثري من

مع بداية سنوات الثمانينيات إىل ضرورة التحول يف تقنية صنع القانون بتطوير لقد أدت كل هذه املظاهر
يف تارتكزت تلك التقنيا.مع املعطيات اجلديدة، واليت أثرت بدورها يف طبيعة هذا القانونتتالءمأشكال جديدة 

، تتمثل على وجه 3ثةمن خالل استعمال آليات قدمية حديهذا األخرييف عملية صنع املعنينيشراك جمملها على إ
. العواملمن اخلصوص يف االستشارة والتفاوض والتعاقد، تأسس إدخاهلا يف عملية صنع القانون على العديد

إدخال تقنية وطرق أسبابيبحث األول يف ،وعلى ذلك سنتطرق من خالل هذا الفرع إىل عنصرين أساسني
.كيفية التحول حنو أسلوب التعاقد، بينما يفصل الثاين يف  التفاوض أثناء وضع القاعدة

".من قانون وحيد الطرف إلى قانون تفاوضي"نإدخال آلية التفاوض في عملية صنع القانو : أوال
املعنيني به إذا كانت مشروعية القانون يف عهد احلداثة قد ارتبطت بالعقل فمنحته بذلك سلطة إخضاع

فإنه بعد األزمة اليت هزت أركان ،واجبةله من دون نقاش، بل واألكثر من ذلك اعتبار ذلك اخلضوع ضرورة 

C.Taylorفقهاء وأبرزهم فبالنسبة لبعض ال1
فالفردانية أدت إىل غياب املعىن بغياب األفكار واالنطواء على النفس ، طغيان وهيمنة العقل أدى : احلديث، وقد أنتجت احلداثة يف نظره ثالثة مشاكل

إذن دور ما . ايات، أما فقدان الفرد حلريته فقد نتج عن اإلحساس بعدم القدرة الذي حيسه املواطن املسجون أو املقيد بني الدولة والسوقإىل غياب الغ
:أنظر. عنه من طرف الدولة والسوقبعد احلداثة يتمثل يف تصحيح هذه االحنرافات بإرجاع إحساس الفرد مبسؤوليته بفك اخلناق

J. Chevallier, « vers un droit --», Op.Cit., p.662.
2 Ibid., pp. 663-664.

3.
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وخصائص ذلك القانون، حتولت تلك املشروعية إىل مشروعية مستمدة من فعالية ذلك القانون مبا حيققه من نتائج 
مدة من موافقة قانون إلخضاع املعنيني به له إىل سلطة وقوة مستويف الواقع، 

زها إشراك هؤالء يف عملية صنعه من خالل عديد التقنيات أبر عنوقد نتجت تلك املوافقة .املخاطبني به عليه
و قد ساهم عاملني أساسيني يف هذا التحول يتمثالن يف تطور النظام التمثيلي من جهة، وتسيري .التفاوض معهم

كما أن هذه .من جهة ثانيةمبادرات وتدخالت املتعاملني فيهاإقصاءالقطاعات االقتصادية واالجتماعية من دون 
.واإلجراءاتالتقنية قد تتم من خالل عديد الوسائل 

:ساهمت في إدخال تقنية التفاوض مع األفراد عند عملية صنع القاعدة القانونيةأهم العوامل التي/ 1
من جهة أوىل، يف النظام التمثيليالذي حصلالتطور : من أهم العوامل اليت سامهت يف هذا التحول

معربين عن رأي املواطنني الناخبني، بل أصبح حيث مل يعد كاف اعتبار املمثلني على مستوى السلطة السياسية
- يف مجيع األحوال عن رأي األغلبيةاملعرب وهو –ينظر إىل النظام الدميقراطي ككل 

مستقالرغم ما كان يعترب من أن النظام التمثيلي أسس تنظيما للمواطنني، وأنه إ
Paulاألستاذ هوصفكمالتصرفات،  للسلوكات وا Amselek1 .

قد فقدت الكثري من مصداقيتها، فحقيقة أن املمثلني "القانون هو تعبري عن اإلرادة العامة" إن عبارة 
الكثري من االنتقادات ضد أدت إىل إبراز،عوضتها حقيقة أخرى أكثر واقعيةمة قديتحدثون باسم األاملنتخبني

التمثيلية، ومنه أصبح يتم اللجوء إىل تقنيات أكثر مباشرة إلشراك املواطنني يف احلكم عن طريق آلية الدميقراطية 
،باألساست الغربيةاعوقد ساعد على ذلك تطور وعي املواطنني واألفراد بصفة عامةمعهم،التفاوض

من خالل ،سياسي بيد املمثلني وحدهم، االقتصادي والاإلصرار على عدم ترك مصريهم االجتماعيوتطلعهم حنو
وذلك ما انعكس يف الواقع يف شكل انفجار اجتماعي مع بداية . يف عملية صنع القانونإشراكهماملطالبة بضرورة 
و تزامن مع تشعب تدخالت دولة الرفاه الذي الثمانينيات، و 

بعدم املسؤولية اجتاه تطبيق إحساسإىل جمرد مالحظ حضوره شريف غري فعال، ومنه منا لديه الفرد نفسه يتحول
تلك النصوص اليت مل يساهم يف تكوينها، ومنه وجدت السلطات العمومية نفسها يف وضع حرج وشائك 

.2اضطرت معه إىل ضرورة تكثيف اللجوء لتلك التقنيات
، حيث أصبحت واالجتماعينياالقتصادينيواألعوانشراك املتعاملني اولة إتعلق األمر مباشرة مبحنية يومن جهة ثا

. من قواعد قانونية أو تعديلهايتالءمالسلطات العمومية تتفاوض وتشرك معها هؤالء مباشرة ودوريا يف اختاذ ما 
نونية الشرط 
الضروري ألساس صحتها، فتحولت بذلك مشروعية القانون من مشروعية خاصة مؤسسة على العقل إىل 

1P. Amselek, Op.Cit., p.291
2Ibid., p.292, et P. Maisani, F. Weiner, « réfléxion autour de la conception post-moderne du
droit », http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/pdf., pp. 445-447.
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. ملشاركة يف وضعها1وضع القاعدةلاجلديدةطرقالمشروعية إجرائية جتد أساسها يف 
Paulصفه و ويعد ذلك كما  Amselek أو نوع من ،للسلوكات والتصرفاتالمشتركةهذه املرة حتوال حنو اإلدارة

بني صانع القانون واملخاطبني اوتقاربخيلق حوارا دائما بني احلكام واحملكومني،مما .2التقنيات للتسيري املشرتك هلا
.3ومنه أصبحت إجراءات وضع القواعد طويلة ومركبة، من أجل التنسيق والتوفيق بني وجهات نظر كل طرفبه،

.التي تتم من خاللها تقنية التفاوض بين مؤسسات الدولة والفرد أثناء صناعة القانوناإلجراءات/ 2
استشارة غري رمسية تتم مع تتم تقنية التفاوض من خالل عديد اإلجراءات االستشارية اليت تتنوع إىل 

، واستشارة وتطبقأي ممثلي خمتلف املصاحل االجتماعية، املعنيني أو ممثليهم
أجهزة وهيئات استشارية من املعنيني رمسية وهي تقنية قدمية حديثة تنتشر يف

وبالنظر . ،يا أو جزئيابالقواعد أو ممثليهم كل
ا الكثري من امليكنزمات اليت عليهأدخلت

االجتماعيني واليت تلجأ إليها الدولة وهناك تقنية أخرى تتمثل يف استشارة اخلرباء . ها أكثر سرعة ومرونةتعلج
عندما تواجه حاالت معقدة أو صعبة جتعل من موضوع أو مضمون القانون أو التنظيم غري واضح لديها متاما، 

وأبعد من هذه التقنيات .4حيث ستضمن بلجوئها هلذه التقنية تأسيس قوي ملشروعية وصحة ذلك القانون
املواطنني مباشرة وأخذ رأيهم قبل تبين نص حديثة تتمثل يف إشراكواإلجراءات الكالسيكية، أدخلت تقنية

القانون، من أمهها التفاوض على املباشر معهم من خالل عقد املؤمترات واللقاءات املباشرة مع املواطنني لطرح 
ليا، الدامنارك، هذه اآللية يف العديد من الدول أبرزها بريطانيا، كندا، اسرتاوقد استعملت. موضوع القانون للنقاش

يف جمايل " les OGM"سويسرا وفرنسا اليت متت فيها ألول مرة خبصوص شرعية استعمال املواد املعدلة جينيا 
ارتفاع درجة حرارة األرض، مث حول موضوع2002، ونفس التقنية استعملت سنة 1998الزراعة والغذاء سنة 

ومن املالحظ أن كل هذه املواضيع تتعلق مبسائل حساسة ،ياهيف إطار التحضري لقانون امل2004تها يف نوفمرب تل
.5على الفرد بصفة عامةوالتكنولوجيةختص األخطار العلمية 

،من خالل عرض االنرتنتوهناك تقنية تتم بطريقة غري مباشرة، حيث يتم أخذ رأي املواطنني بواسطة 
طبقت هذه التقنية من وقد.6الشعب فيهاخذ رأيؤ ليِ االنرتنتنصوص مشاريع قوانني على مواقع معينة من 

1J. Chevallier, « vers un droit --», Op.Cit., p.675.
2 P. Amselek, Op.Cit., p.292.
3J. Chevallier, « vers un droit--», Op.Cit., pp.675-676.
4Ibid., p.676.
5 J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.120.

.املرجع نفسه:أنظر. وحول تعديل قانون الصفقات العموميةاملعلومة،طلب رأي الشعب حول جمتمع 1999يف فرنسا مثال يف أكتوبر 6
ا املؤمتر ومت أيضا أخذ رأي الشعب حول مشروع القانون املتضمن العالقات بني اإلدارة واملواطن الذي عرض للنقاش خبصوصه يف مؤمترات ولقاءات أمهه

.../...االنرتنت،علىاملؤمتر املوقع أنظر خبصوص هذا . 11/09/1998الدويل للعلوم اإلدارية يف فرنسا بتاريخ 
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وظيفتها، حيث ضمنت من خالهلا مشاركة ألداءوجدت فيها آلية مثلى اليتالسلطات اإلدارية املستقلة طرف 
اإلعالمفقانون . 1فعالة وقوية لألوساط املعنية بالقواعد اليت تفرضها، فتميزت بذلك عن طرق التنظيم الكالسيكية

هرواحلريات مكلفة بالسللمعلوماتيةاللجنة الوطنية " نصت على أن واليت منه السادسةاآليل مثال يف نص املادة
األشخاصلك بالعمل على إعالم كل وذ،على احرتام نصوص هذا القانون

احلاالت عند معاجلة املعلومات الشخصية ومتلك يف اآليل اإلعالمورقابة تطبيقات ،عن طريق التفاوض معهم
،  املستقلةاإلداريةالسلطات العديد من، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن تشكيلة...."التالية سلطة تنظيمية

نه من مهنيني ومتخصصني  تسمح مبشاركة هؤالء مكما سنرى الحقا يف عناصر البحث،
. 2نيابة عن الفئات 

حتول مبوجبه القانون وحيد الطرف ،ن هذا املنطق التشاوري قد توضح أكثر من خالل تبين إطار تعاقدي حديثإ
.ناتج عن طرفنياتفاقي إىل قانون 

.التحول نحو أسلوب التعاقد في صنع القانون: ثانيا
ذلك بشكل مباشر على حتول القانون ملحوظاجتديداعرفت تقنية التعاقد 

من قانون آمر مفروض من طرف واحد إىل قانون تفاوضي اتفاقي بني طرفني أو إرادتني، وحيدث ذلك يف كل 
.قطاعات وجماالت احلياة االجتماعية دون استثناء

واملفهوم التقليدين للعقد، حيث أصبحت مبوجب الطبيعةالتحول واالهتمام بتقنية التعاقد يف تغيري قد ساهم هذاو 
األكثر الضبطوبني العقد وتقنيات،من جهةاالنفراديذلك احلدود اليت كانت مرسومة بوضوح بني العقد والقرار 

.3جهة أخرى غامضةوسالسة منمرونة 
د أو شبه العقد، وهي أو االتفاقية أو العقوظهرت تقنية التعاقد هذه حتت تسميات خمتلفة كامليثاق

بشكل واضح طريقة ومصطلح العقد يربز. د باملفهوم التقليدي أو الكالسيكيختتلف اختالفا كبريا عن العق
جديدة وأسلوب جديد لتنظيم العالقات املؤسسة من جهة على احلوار والبحث عن إمجاع اآلراء، ومن جهة 

أدى أيضا إىل التحول يف التوازن التقليدي بني القانون والعقد، بل إىل فقط مل يؤدأخرى على منطق التعاقد الذي 

…/…http://www. Lia siia/fiparis/fipathm.htm,03/02/2005, et J.- A. de Casanova et S. Formery,
« une nouvelle étape de l’amélioration des relations entre l’administration et les citoyens : la loi
« DCRA » du 12 avril 2000 », RFDA, 16juill-aout, 2000, p.725.
1L. Pech, Op.Cit., p. 42.
2R. Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, éd.
Houma, Alger,  2005, p.6.
3 J.-B. Auby, « la bataille de san romano. Réflexion sur les évolutions récentes du droit
administratif », AJDA, n°11, 20/11/2001, pp.918-919.
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يف االعتبار تعدد الفاعلني يف صنع القانون والتأقلم مع مع األخذ،التحول يف أشكال تدخل الدولة حنو مرونة أكرب
.1خمتلف معطيات الواقع

دة مستقلة ألخذ القرار لقد تطلب التحول حنو استخدام تقنية التعاقد اعرتاف الدولة مبراكز جدي
، هذه التقنية اليت 2للتفاوض معها، متثلت على وجه اخلصوص يف املؤسسات والشركاء االجتماعيني واالقتصاديني

أصبحت ضرورة بعد تراجع دولة الرفاه لصاحل الدولة الضابطة خصوصا يف القطاعات االقتصادية اليت دخلت 
وفيق بني خمتلف االسرتاتيجيات والتنسيق بني خمتلف املصاحل، حيث ،غمار اخلوصصة واملنافسة

.3أصبحت الدولة تظهر كحلقة وصل أو شبكة اتصال بني فاعلني كثريين عموميني وخواص
داخل 

مال ما مع النقابات العمالية مثال  باستعجهاز الدولة نفسه كوسيلة أوال للحوار االجتماعي داخل خمتلف املصاحل 
أو ةالالمركزيأنظمة، وثانيا لتصحيح خمتلف االحنرافات اليت ميكن أن تؤدي إليها يصطلح عليه بعقود النجاعة

، حيث مت جتاوز التنظيم اهلرمي الوحدة يف التدخل العموميوذلك للمحافظة على التناسق و ،عدم الرتكيزأنظمة
واللجوء إىل أحكام أكثر مرونة للتنسيق ،على تعدد األطراف املتدخلة فيهالصاحل تنظيم أكثر تركيبا مؤسس

شراك كل املتدخلني على اختالف مواقفهم سواء كانوا إن أسلوب التعاقد قد مسح بإ. ينهاوالتوفيق واالنسجام ب
، فحكم املدن أصبح يتطلب ضرورة إشراك كل الفاعلني يف جهاز الدولة أو خارجه، عموميون أو خواصداخل

وشبه عمومية وخمتلف أجهزة الدولة أاحلكم سواء كانوا جمموعات حملية، مؤسسات خاصة أو وكاالت عمومية 
وسيلة اليت تسمح بالتنسيق والعقد هو ال،يعملون على اتصال بينهمالذين أصبحواحىت اجلمعيات من كل نوع،

.4بني هؤالء سواء على املستوى العمودي أو األفقي

1J. Chevallier, l’Etat post- moderne, Op.Cit., p.121.
Paulوهي اليت وصفها األستاذ  2 Amselek يف مقاله املذكور أعاله باإلدارة املشرتكة للحكم، حيث أصبحت تقنية التعاقد رمزا هلذه اإلدارة

. اجلديدة أو احلكم اجلديد
3J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.122.

:أدخلت تقنية التعاقد حسب بعض الفقهاء يف فرنسا على مستوى العالقات على ثالثة مراحل4
.وهي مرحلة االقتصاد التعاقدي انعكست يف شكل التخطيط بواسطة أشباه عقود1982إىل 1960املرحلة األوىل من -
1992-1982املرحلة الثانية التعاقدية لإلدارة احمللية -

، باإلضافة إىل عقود املخطط بني الدولة واألقاليم، وما مسي بعقود 07/01/1983
.املدينة يف جمال الربامج احمللية لإلسكان

عقود تأسيس املرافق وهي املرحلة اليت وصفت باملرحلة اليت عمت فيها تقنية التعاقد يف شكل انتشار2002إىل 1992املرحلة الثالثة من -
.العامة وعقود تسيري املؤسسات اخلاصة

القات بني اإلدارة ويف سنوات التسعينيات انتشرت يف جمال التنظيم اإلداري عقود املرافق بني اإلدارة املركزية واملصاحل غري املمركزة وأيضا يف جمال الع
:أنظر. والوحدات العمومية واخلاصةاملركزية 

L. Richer, « la contractualisation comme technique de gestion des affaires publiques », AJDA,
dossier d’administration contractuelle, n°19, 19/05/2003, pp.973-974. …/…
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مل يسلم من النقد من التطبيق املوسع ألسلوب التعاقد لكن
،ويف نظر بعض الفقهاء،جهة أوىل

تضمن إال توازنا مؤقتا، باإلضافة إىل أن الدولة تلجأ يف كثري من األحيان إىل خرق هذه االتفاقات، ومنه فاللجوء 
آلخر فيشكك يف الصفة التعاقدية أما البعض ا. 1املتزايد هلذه العقود هو اصطناع للدميقراطية يف اجلانب اإلداري

أن الدولة ميكنها تأجيل تنفيذ بعض العقود دون أن يكون للطرف الثاين الرأي، لكن باعتبار،أصال هلذه العقود
التساؤل الكثري، ومنه يطرح2

طنية لتطبيقها؟ يف ظل المركزية موسعة ؟ وماذا بقي هلا من سياسات و أن تتعاقد حوله ي للدولة ماذا بق: التايل
فذلك لن يقلل من قيمة هذا األسلوب ،هذه االنتقاداتبالرغم منولكن ...أملانياو وذلك خيص فرنسا اسبانيا

ودوره يف احلصول على توافق أكرب حول السياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتنسيق بني خمتلف 
.3واإلقليمياخلاص بالواقع االجتماعي مع األخذ يف االعتبار التنوع،الفاعلني واملتدخلني العموميني واخلواص

أساليب وطرق ووسائل جديدة يف صنع إدخالمت من خالهلا ويتم التحول حنوهذه احلركية اليتالتحقت
حتقق فيه فعال نقل اختصاصات صنع اكز صنع القانون، يف الوقت الذي القانون حبركية أخرى وهي حركية تعدد مر 

وذلك قد يتم لذي تشرف عليه،هذا القانون من خالل تفويض بعض املنظمات املهنية لتنظيم قطاع النشاط ا
من طرف هذه املنظمات، وتلك صورة اإلمجاعبصفة غري رمسية حتت مظلة وضع بعض القواعد التقنية عن طريق 

قدمية وليست حديثة،أما الصورة احلديثة فتتمثل يف منوذج السلطات اإلدارية املستقلة اليت تعكس ظاهرة نقل 
واألكفأ على التنسيق ومراعاة خمتلف املصاحل االجتماعية ، باعتبارها األقدرالقواعد هلذه اهليئاتوضعاختصاص 

باعتبارها ختتلف ،وظائفها ومهامهاألداءقة الطريقة املثلى واالقتصادية، واليت وجدت يف اآلليات واألساليب الساب
عة وقد أثرت هذه التقنيات من جهة أخرى بصفة مباشرة على طبي. 

كيف مت ذلك؟ف. القانون

لتأمني االجتماعي، حيث فرض القانون إبرام اتفاقيات بني .../...
:أنظر. لية مؤسسة على أهداف حمددةالدولة وصناديق التضامن االجتماعي الوطنية واحمللية، واليت حتل حمل الوصاية اإلدارية واملا

M. Laroque, « la contractualisation comme technique de tutelle, l’exemple du secteur social »,
AJDA, n°19, 19/05/2003, p.976.
1L. Richer, Op.Cit., p.975.

يف فرنسا، حيث أصبحت البلديات 21982
.بعد ذلك التعديل تتمتع باستقاللية كبرية وحرية يف التسيري

3G. Marcou, « les contrats entre l’Etat et les collectivités territoriales », AJDA, 19/05/2003,
pp.982-985.
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."من القانون الصارم إلى القانون المرن المتكيف مع الواقع"التحول في مضمون القانون : الفرع الثاني
رضىواليت كونت ،تكوين القانونيف قاعدة الساس و األإجراءات التشاور واحلوار اليت أصبحت لقد أدت

اليت كانت تعد من أبرز خصائص القانون احلديث، اإللزامإىل تراجع نسبة خاصية ،عليهبهوموافقة املعنيني
ومن جهة أخرى تغريت مشروعية القانون من مشروعية . فتحول بذلك القانون من قانون صارم إىل قانون مرن

،لنتائج اليت حيققهابالنظر لمستمدة من كونه قانونا مستمدا من العقل إىل مشروعية مرتبطة مبدى فعاليته يف الواقع
.1أدى إىل فقدانه الكثري من استقرارهالذيالشيء،متكيفا مع الواقعاوهذا ما حوله إىل قانون براغماتي

.قانون مرنهو بعد الحداثة قانون ما: أوال
بعدما كانت الوسيلة الوحيدة أمام،إن الصورة األساسية اليت تعكس القانون املرن تتمثل يف التوصيات

عمل أو التزام ألداءوامر حتقواعد عامة وأالدولة إصدار السلطات العمومية لتنظيم أمور
واليت تندرج ضمن تقنية التنظيم القانوين اآلمر للسلوكات ،تفرض حقوقا وواجبات،معني إجيايب أو سليب

جمموعة أوامر ملزمة، ومع ذلك وجد حىت يف عهد و يف هذا اإلطار كان يعرف القانون على أنه . 2والتصرفات
غري آمر يتمثل يف إصدار أحكام تتضمن توجيهات يف شكل اقانوندولة الرفاه جبانب هذا القانون اآلمر

توصيات
الذي يقوم عليه نظامها الليربايل،ات اليت كانت حتدثهاخصوصا مع التناقض،القانون

القانون مل ينتج حتما إن اختالف طبيعة نوعي. 3ومنه تطور االعتماد على التوصيات جبانب القانون الكالسيكي
ميكن للسلطة العمومية أن تصدر يف الوقت نفسه لتنظيم مسألة بعينها حيث،من ذلكانفصاهلما بل العكس

.4قانونا آمرا وقانونا غري آمر
–ا عليه منذ بداية الثمانينيات تني أصبحتلمل يكن هلذا النوع من القانون نفس األمهية ونفس الضرورة ال

والذي متيز . عن القانون يف عهد احلداثة، مع تبين مفهوم جديد للقانون خمتلف جدا -بداية عهد ما بعد احلداثة 
مع ترك هامش والدعوة،اإلكراهبرتاجع عناصر 

ألوامر لصاحل تبين تقنيات أكثر مرونة تنتمي حصل تراجع لالقتناع املعنيني به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى
تشكل يف جمموعها توصيات ،إتباعهاينبغي التصرفات، حيث تتضمن أهدافلالقانوين غري اآلمرإىل إطار التنظيم 

1 J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.121, et J. Chevallier, «la regulation juridique en
question», droit et société, n° 49/2001, http//www.reds.msh-paris.fr/publications/ revue/html/
ds049/ds049-07.htm.,p.5, et L. Pech, Op.Cit., pp.58-60.
2P. Amselek, Op.Cit., p.287.

إمكانية بيعرتف فيه صراحة سواء للسلطة التشريعية أو التنفيذية 301/07/1980
.289-288. املرجع نفسه، ص ص:أنظر. صياتإصدار تو 

انية إلصدار يم جمال معني، فتصدر إحدامها قانونا آمرا حميلة إىل الث4
.290.املرجع نفسه، ص: أنظر. قانون غري آمر
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تناع اإللزاميكون من املالئم احرتامها من دون متتعها بقوة 
وهذا ما( م والتفاوض معهم شراك هؤالء يف عملية 

).متت دراسته يف الفرع األول
من الغموض على ذلك امن أهم مميزات القانون املرن أنه قانون غامض، فخاصية املرونة أضفت نوعو 

إن مبعىن آخر،فاخلصوصية اليت كانت متيز القاعدة القانونية مقارنة بقواعد أخرى، أصبحت أقل وضوحا، . القانون
القواعد القانونية األخرى و القواعد التقنية مثال بني ختالف الذي كان مييز العالقة اليت كانت تربط عنصر اال

.1األوىل تراجع شيئا فشيئا لصاحل حلول عالقة تكامل بينهماإلزاميةواملتمثل يف عدم 
مبنطقه رى وبصفة أكثر عمومية أصبحت القاعدة القانونية تواجه إطارا أوسع وهو الضبط ومن جهة أخ

باالعتماد على جمموعة من وسائل التدخل، البعض منها قانونية ،املؤسس على احملافظة على التوازنات االجتماعية
اليت تتمتع مبجموعة من املستقلةاإلداريةضح لنا هذه املسألة بوضوح يف عمل السلطات قانونية، وتتشبهواألخرى 

حيانا مع املنطق الكالسيكي التقليدي، هذه الصالحيات تندرج الصالحيات والسلطات القانونية اليت تتعارض أ
غري الرمسية وتنفذ من خالل جمموعة من الوسائل واآللياتيتوظيفة الضبط القطاعي الضمن وظيفة شاملة وهي

متجاوزة فكرة اإللزام اليت كانت تشكل القلب النابض للمفهوم ،الرمسية املعتمدة على التأثري يف الرأي العام
.2احلديث للقانون

."متكيف مع الواقع" قانون براغماتي هوقانون ما بعد الحداثة : ثانيا
بعد احلداثة قد جعلت منه قانونا متكيفا ومتالئما مع الواقع إن املرونة اليت هيمنت على قانون ما

قد كان فاملمكن التشكيك يف مدى صحته، من غريوكان ،بعد أن كان تعبريا عن العقل،وتطورات معطياته
، حيث مل اليومهذا املنطق أصبح قاصرا. وسيلة لعقلنة احلياة االجتماعية، وكان يتميز بالفعالية من حيث املبدأ

،أصبحت القواعد التقنية والتوصيات ودليل التعامل اجليد إحدى املصادر اجلديدة للقانون املرن1
documents référents" توصف هذه القواعد بالوثائق املرجعية . االتصاالت، اإلعالم اآليل، الطاقة النقل، اجلباية والتأمني الصحي والصحة

les ."والتوجيهاتلتطبيق اإلرادي للتعليمات والقراراتحتفز املؤسسات األوربية اللجوء هلذه املصادر لتشجع عل ا.متأثرة بالنظام األجنلوسكسوين
واملهنيني يف جمال املتخصصنيوهي تصدر عن عمل مشرتك واتفاق حول منط سلوك معني بني . األوروبية وللتقريب بني التشريعات الوطنية واألوربية

فيه بناء على تقارير خرباء حول آخر منتجات العلم ومعارفه و حيث تكون هذه القواعد نتاج مؤمتر يتوصل بإمجاع املشاركني،
فهذه القواعد من حيث طبيعتها القانونية ال تتمتع . لطرح توصيات حول املمارسة املهنية يف جمال معني وحتيينها وتطويرها،حتقيقات وحبوث يف الواقع

اخلاص الباب الثاينسنرجع هلذا املوضوع بالتفصيل يف . ( ن تكون أساس لقواعد تنظيميةبقوة حتفيزية، كما ميكن أتتمتععلى األقلهالكنو بقوة اإللزام 
:انظر). لسلطات اإلدارية املستقلةبصالحيات ا

P.Sablière, « une nouvelle source du droit ? les « document référents » », AJDA ,
15/01/2007,n°02, pp.66-69, et L. Boy, « la valeur juridique de la normalisation », in J. Clam et
G. Martin, Op.Cit., pp.189-190.
2J. Chevallier, « vers un droit --», Op.Cit., p.679.
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ها هذا القانون واآلثار اليت خيلفها مرتبطة بالنتائج اليت حيدثمشروعية أخرىبل ،د القانون يتمتع بتلك املشروعيةيع
.االقتصادي أو االجتماعيالسياسي،سواء على املستوى

فالقانون أصبح تقنية للتسيري
كما أصبح يوصف بأنه قانون انتقايل حبكم حتديد مدة تطبيقه يف .1أصبحت شرطا لتحقق مشروعية القانون

.2بالرتكيب وعدم التأكيدالواقع، فهو قابل للتعديل بتغري الظروف، ومنه فهو يظهر وكأنه انعكاسي يتميز
تطبيقه يف الواقع ومدى إن خاصية التكيف جعلت  هذا القانون يف تطور مستمر مع تقدير واضعيه ملدى

اإلبقاءإذ مل يعد من املعقول .السياسة املراد تطبيقها من خاللهملرتبطة مبدى حتقيقه للنتائج املنتظرة منه أو افعاليته 
لسبب ما، فسيصبح من على قاعدة ما يف حالة ما إذا توقفت هذه األخرية عن إحداث النتائج املنتظرة منها

فعالية القاعدة أصبحت اليوم ضرورة حمتمة أدت إىل إعادة إن مسألة . 3الضروري تعديلها أو إلغاؤها حسب احلالة
واليت تسمح بتصحيح االختالالت واالحنرافات ،التفكري يف وضع آليات جديدة للقيام دوريا بعملية التقومي

اليت  أعادت النظر يف املفهوم التقليدي،املوجودة يف القانون
.4ومي وتقدير آثار القانونيف جوهرها على تقارتكزتللقانون، واليت 

إن هذه احلركية اليت أنتجت لنا قانونا ذو طبيعة جديدة يتميز بكونه قانونا تفاوضيا، مرنا، انعكاسيا، 
ك إىل مع تركيب الواقع، يتحول بذليتالءممركبا، يقدم خصائص جديدة للقانون مقارنة بسابقه القانون احلديث، 

، قد التحقت حبركية أخرى آلية أو وسيلة متأقلمة متكيفة للضبط والقيادة، وسيلة حلكم راشد للمجتمعات
ارتبطت بظاهرة تعدد مراكز صنع القانون يف الوقت الذي نقلت فيه اختصاصات صنعه ولو جزئيا إىل هيئات 

على التوفيق بني خمتلف املصاحل االجتماعية ،أخرى
.واالقتصادية من خالل وظيفتها الضابطة

1J. Chevallier, « vers un droit --», Op.Cit., p.680.
2 Ibid., pp. 680-681.

.M. Aوذلك ما تدرجه األستاذة 3 Frison Roche يف إطار فعالية القانون"L’efficacité du droit" و تتحقق عندما حيدث القانون
:أنظر. عند وضعهواملسطرة بصفة مسبقةمنهالنتائج املنتظرة

M.-A. Frison- Roche, « l’efficacité des décisions en matière de concurrence : notion, critère,
typologie », lettre n° 13, fondation pour l’innovation politique, http//www. Fondapol. Org/
2005, p.11, et, F. Rouvillois, « la règle de droit entre  efficacité et légitimité », lettre n°13,
fondation pour l’innovation politique, http//www. Fondapol. Org/2005, p.2.

" sunset laws"قوانني يف الواليات املتحدة األمريكية، واليت مسيت ب ظهرت مثل هذه ال4
وال تسري مرة أخرى إال بإعادة إصدارها بصفة صرحية بعد عملية التقومي، واليت تتعلق بفحص اآلثار والنتائج اليت . بصفة آلية مبجرد انقضاء تلك املدة

:أنظر. ملسطرة عند وضعه أو إصدارهأحدثها ذلك القانون إذا ما كانت اجيابية أو سلبية، و ما إذا أحدث ذلك القانون النتائج واآلثار ا
J. Chevallier, « vers un droit --», Op.Cit., p.681, et J. Chevallier, l’Etat post-moderne,
Op.Cit., pp.132-133, et, M.-J. Guédon, les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J ,
Paris, 1991. p.31.
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اليت ساعدت على ظهور منوذج السلطات والعواملهذه أبرز الظروفأن تكون أمكنإذا على كلو 
، سواء كانت من الدول الرائدة يف حدااملستقلة، فهناك ظروف أخرى قد تكون خاصة بكل دولة على اإلدارية

األمريكيةتبين هذا النموذج وهي الواليات املتحدة 
اختالف الرتكيبة : ، وذلك يرجع حتما لعدة عوامل من أمههاأو شرق أوربا أو دول العامل الثالث ومنها اجلزائر

ل دولة مبناخ ، وأخريا متيز كاإلداريومبادئ التنظيم أسسالقانونية بشكل عام بينها، اختالف والعقلية والثقافة 
وقوياليت دفعت بشكل مباشراألسباباملربرات أو توجدو إىل جانب هذه الظروف والعوامل . سياسي خاص

.قوقومتكني احليف مربرين اثنني مها الضبط باألساسواليت تتمثل ،املستقلةاإلداريةمنوذج السلطات إنشاءإىل 
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.السلطات اإلدارية المستقلةمبررات ظهور: المبحث الثاني
السلطات اإلدارية املستقلة  اجلوهرية اليت تطرح يف هذا املبحث تتعلق أساسا بضرورة وجوداإلشكاليةإن 

Jacquesعرب عنها األستاذ كما  Chevallier والضرورة يف هذا املقام تتعلق باإلجابة 1"بالضرورة"يف مقاله ،
عملية إنشائها؟ تأو تعلقارتبطتومباذا ؟ لظهورهاهي احلاجة ماملاذا ظهرت هذه اهليئات؟ ةالتالياألسئلةعلى 

ال ميكن الرتاجع وأكيدةمسألة ضروريةمن سلسلة عمليات إنشائها تجعلاليت هل هناك أسباب ومربرات بالقوة
.إىل غاية يومنا هذاإنشائهاعنها، خصوصا وحنن نشهد تطورا واستمرارية يف 

ف اللجنة يبتكيمرتبطافرنسياابرملانيايف الواقع العملي فكرة أو اخرتاعت السلطات اإلدارية املستقلة اعترب 
،قوانني أخرى ومن طرف القضاءواليت وظفت فيما بعد يف ،واحلريات كسلطة إدارية مستقلةللمعلوماتيةالوطنية 

.2سيستمر القاضي يف توظيف هذه الفكرة من دون حدودفهل
هذه النقطة بالذات يدور حول األسباب واملربرات اليت أدت عموما إىل حولم ما كتب تقريبا إن معظ

،حيث ظهرت أوىل مناذج هذه السلطات يف الضبط، واليت تتعلق مباشرة مبربر املستقلةاإلداريةالسلطات إنشاء
الوساطة يف إطار عنه بعض الفقهاء ما يعربأو،متكني احلقوقوضمان وبريطانيا،األمريكيةالواليات املتحدة 

واحلرياتللمعلوماتيةوالذي جسده الفرنسيون يف أوىل مناذج السلطات املستقلة وهي اللجنة الوطنية ،االجتماعية
)CNIL(3.كما ختتلف أمهية  4الدولبنيختتلف خاصةهذين املربرين يرتبطان مها أيضا مبربرات وأسباب أخرى ،

، األمريكيةالواليات املتحدة على رأسها واملستقلة بني الدول اإلداريةالسلطات إنشاءاملربرين يف هذينكل من
.فرنسابريطانيا و

1 J. Chevallier, « réflexions --», Op.Cit.,
2M.-A. Frison- Roche-, « étude dressant un bilan des autorités administratives indépendantes »,
in P.Gélard, rapport sur les autorités administratives indépendantes, L’office parlementaire
d’évaluation de la législation, T.2, annexes, n° 3166 assemblée nationale, n°404 sénat, 2006,
http://www. Senat.fr/rap/r05-404-2/r05-404-228.htm1.449.

أن مربرات وجود السلطات اإلدارية متعددة ولكنه يفضل فرضية أن هذه األخرية هي مظهر لليربالية ووسيلة Jean-Louis Autinاعترب األستاذ3
صاد موجه ل من اقتلرتقيتها، الليربالية السياسية عندما حتمي املواطنني ضد التحكم الصارم للسلطة السياسية والليربالية االقتصادية عندما تضمن االنتقا

:أنظر. ىل اقتصاد السوقإ
J.-L. Autin, « le devenir des autorités administratives indépendantes », in les autorités
administratives indépendantes : une rationalisation impossible ?, colloque co-organisé le
26/03/2010 par la cour de cassation, l’Université de Montpellier1 et le centre d’études et de
recherches de sciences administratives (CNRS-Univ.Paris2), RFDA, septembre-octobre,
2010, p. 883.

:أنظر. معينة أو حال ملشكل معنيالسلطات اإلدارية املستقلة هي استجابة حلاجةكل سلطة منأن  2001حيث أكد جملس الدولة يف تقريره لسنة 4
Conseil d’Etat, réflexions sur les autorités administratives indépendantes, rapport public,
E.D.C.E, n°52, 2001, http://www. Ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics064000245/
index.shtml., p.261.
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؟ ماذا حتققه من إجيابيات مل تستطع أجهزة الدولة بعينهااآلليةملاذا هذه ملاذا هذا النموذج بالذات؟ ولكن
لكنها تتعلق ،املستقلةاإلداريةالسلطات إنشاءمربرات يف احلقيقة تتضمنهاالعناصرهذه.احتقيقهالتقليدية

عند تدخل هذه األخريةتظهربالذات ال تتوفر لدى باقي أجهزة الدولة، اهليئاتخبصوصيات متوفرة لدى هذه 
خرى كاملالئمة، السرعة واملرونة مما أكسبها أمهها احلياد، التخصص وعناصر أومن، لسد االحتياجات اجلديدة

.فعالية يف التدخل
املستقلة ومها اإلداريةاألول يتعلق مبربرات إنشاء السلطات املطلب ، إثننيوبذلك سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني

الثاين فيتعلق باخلصوصيات املطلبأما.بتمكني احلقوقاألول يتمثل يف الضبط والثاين يتعلق ،مربرين أساسني
.اليت كلفتاملهام الجناز وفعاالومتميزاأصيالا جعلت منها منوذجواليتاملتوفرة لدى هذه السلطات 

."المستقلةاإلداريةنموذج السلطات إلنشاءمبررين جوهريين " حقوقالوتمكين الضبط : "المطلب االول
أن الضبط هو على أكد جملس الدولة الفرنسي حول السلطات اإلدارية املستقلة، 2001يف تقريره لسنة 

؟ و ملاذا الضبطما معىن لكن . املستقلةاإلداريةكل السلطات إلنشاءاملربر العام املشرتك 
تني وما تضمنته من تطورات ري بالنظر للتغريات املعتربة اليت مست حياة 

واملعلوماتيةاآليلاإلعالموجمال االتصاالت، التكنولوجي
اخلوصصة االقتصادي عموما، حيث ختلت الدول عن النظام املوجه وتبنت نظام اقتصاد السوق بإدخال نظم 

.)األوريببالنسبة لدول االحتاد ( اإلقليميةواملنافسة حتت ضغط املؤسسات املالية الدولية واملؤسسات 
وبالنظر لعدم تالؤم وعدم قدرة مؤسسات الدولة التقليدية على مسايرة هذا التطور من خالل عدم تالؤم 

، القطاعات واملعلوماتيةاسة مثل االتصاالت 
خمتلف القطاعات اليت حتتك فيها تلك بل وحىت ،غريهاملالية أو الصناعية أو التجارية و االقتصادية املختلفة سواء ا

أصبحت يف حاجة ماسة إىل هيئات أخرى غري أجهزة الدولة الكالسيكية ،احل
ومنه سنقسم .أو من خالل مهام أخرى موكولة هلا يف القطاع،الضابطةلإلشراف عليها سواء من خالل وظيفتها 

.متكني احلقوق، يتناول األول مربر الضبط ويتناول الثاين مربراثننياملطلب إىل فرعني

.المستقلة والمبرر الجوهري لوجودهااإلداريةالضبط الوظيفة الحيوية للسلطات :الفرع األول
املستقلة إىل درجة اإلداريةالسلطات بإنشاءقد ارتبط عموما اليومكمصطلحوأكان الضبط كفكرة إذا

هذافإن،1هذه السلطاتإنشاءاملبدأ األساسي الذي أقيمت عليه فكرة ه من طرف الكثري من الفقهاء اعتبار 

وظيفة الضبط بمل تكلفولو انه كما جاء يف العنوان وكما سيأيت تفصيله ليست كل السلطات اإلدارية املستقلة سلطات ضابطة، بل توجد سلطات 1
. االقتصاديالقطاعاتوال تتدخل يف 
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، لكن حتت 1الزمة لوجود الدولةاملوظيفة الزال يوال لكونه كاناألخريةبل إنشاء هذه ققد ظهراملصطلح 

ط من لباسه التقليدي القدمي خالل السنوات األخرية بسبب التطور 
فما هو . 

وكيف ؟االتاألبعادمفهوم الضبط كمصطلح وكوظيفة؟ ما هي 
خمتلف التشريعات مضمون الضبط؟حددت

".تعدد المفاهيم" مصطلح الضبط مقاربة إيتيملوجية وإبستيمولوجية : أوال
موضوع دراسة يف جمال كوظيفةأن يصبح الضبط، فقبلمل يرتبط مفهوم الضبط بالعلوم القانونية فحسب
سيكون من املالئم لذلك .يفالعلوم االجتماعية عموما والقانونية خصوصا، استعمل 

.خاصةالتمييز بني مصطلح الضبط عموما والضبط كوظيفة 

.2اتيمولوجيةدراسةالضبط / 1
أما ، 1765يف اللغة حوايل سنة هذا األخريقد ظهر و يرتبط مصطلح الضبط بتعريف مصطلح ضابط، 

.3األولمستعريا معناه من 1836مصطلح ضبط فقد استعمل حوايل 
التعرف على خمتلف معاين مصطلح سيكون من املالئم " ضبط"للوصول إىل حتديد دقيق ملصطلح 

فيماو .معنيشيءضمان اجتاه وهو يعين " ضبط "للداللة على فعل " régler"رتبط مبعاين فعل االذيضابط، 
ce qui"يقابل بالفرنسية والذي" ما يضبط" يطلق على أصبح18 règle"، كما ارتبط بفعل

"régulariser "مان يعين ضفلثاين ، أما  ااملطابقة مع القوانني والتنظيماتيشري إىلوله معنيني، األول
"  régulier"شتق من مصطلح املالفعل األخري منمعناهضابط يقرتبصطلحماالستمرارية واالستقرار، إن

؟ لقد مستقالايرتبط فقط مبعاين الفعلني السابقني أم ميكن أن يكون له تعريفضبطمصطلحفهل. مبعىن مستقر

»يتميز يف اللغة الفرنسية عن التنظيم «régulation»إذا كان مصطلح الضبط 1 réglementation فالتنظيم يعد وسيلة من وسائل ،«
وقد خيتلط مصطلح ضبط بالفرنسية وما . الضبط، وهو ما يعكس تطور التنظيم االقتصادي من قطاعات خاضعة للتنظيم إىل قطاعات خاضعة للضبط

»يقابله يف اإلجنليزية  regulation »رتجم إىل يميكن أن لذيوا« réglementation :أنظر. بالفرنسية«
M.-A. Frison- Roche, « le droit de la régulation », Dalloz, n°7, 2001, p.610, et M.Hervieu,
préface de D.Mazeaud, les autorités administratives indépendantes et le renouvllement du droit
commun des contrats, Dalloz, Paris, 2012, pp. 14-15.

l’étymologieااليتيمولوجية 2 :أنظر. نصل إىل احلالة األقدم هلاهي علم الكلمات، وهو يعىن البحث يف أصول الكلمة حىت »«
L. Calandri, Préface de S. Regourd, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif
français, L.G.D.J, Paris, 2008, p.2.
3 Ibid., p.4.
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la، حيث متيز بفكريت االستقرار19رن تطور فعال مصطلح الضبط بسبب تعميم استعماله خالل الق
constanceواالستمراريةla continuité .يف يف الوقت احلايل هذين العنصريناملعاجمبعضكما تدخل

le fait d’assurer laإىل فيشري يف معناه réguler، أما فعل اخلصوص األولبو تعريف مصطلح الضبط
régulationمفهومه األكثر انتشارا ويف.1السري املتناسقوهو يعين ضمان السري الصحيح و ،مبعىن ضمان الضبط
.2املعىن املستقل للضبطعنصري االستقرار والتوازن أسسفقد ومنه. فعل احملافظة على التوازناليوم يدل على

إىل باإلضافة-إن الدراسة االيتيمولوجية ملصطلح الضبط بينت بأن هذا املصطلح قد أخذ معىن خاص له
واالستقرارمتميز يتضمن عنصر دائم وجوهري يرتبط بفكريت التوازن،-املعاين الناجتة عن ارتباطه مبصطلح ضابط

هذه الفكرة يف اينتسمح بتحديد معىن دقيق للضبط بسبب تعدد معمللكن حىت فكرة التوازن هذه .3و االنتظام
،

صاحبه إعادة وضع تعريف له ولدوره، ومنه تعددت مفاهيمه حبسب قد 
.ملصطلح الضبط4التطرق لتحليل ابستملوجياملالئمسيكون من ولذلكفيها، اليت استعمل

.مصطلح الضبط دراسة ابستملوجية/ 2
، ومن ابرز هذه العلوم، خصوصاقانونية خارج العلوم االجتماعية والعرف مصطلح الضبط انتشارا مبهرا 

، نتقل استعماله إىل العلوم االجتماعية باخلصوص منها علم االقتصاد وعلم القانونلي،علم البيولوجيا والعلوم التقنية
.نوع من الغموض على مفهوم املصطلح ومنه عدم استقرارهإضفاءهذا االنتشار كان سببا يف 

: ي علم البيولوجياكوظيفة فالضبط  / أ
سبقه يف االستعمال مصطلح ولكن، كوظيفةفيهلفكرة الضبط الذي عرفاألصلي

احليوانية تتضمن ثالثة ضوابط واآللةضابط وذلك يف جمال فيزيولوجيا احليوان، فاجلسم احلي مضبوط مثل الساعة، 
تأكدت فيما بعد و . 5ن جمال علم امليكانيكماملصطلح ريوقد استع. أساسية تضمن وظيفة التوازن يف حياة احليوان

1 le petit la rousse illustré en couleur, Paris, 2006, p. 913
2L. Calandri, Op.Cit., pp.4-5.
3Ibid.

l’épistémologieالدراسة االبستيملوجية4 اهلادفة العلومهي الدراسة النقدية للمبادئ والفرضيات والنتائج املتوصل إليها يف خمتلف »«
.2.املرجع نفسه، ص: أنظر.  قيمتها ومداها املوضوعيلتحديد أصلها املنطقي،

أصل مصطلح ضابط يعود لعلم امليكانيك يف جمال العلوم التقنية، وهو يشري عموما إىل كل جهاز ضابط يف آلة ي5
. تشمل ضابط لتفادي خطر االنفجارWattالبخار للعامل 

"l’horlogerie " جة حرارة كما استعمل يف مصانع إنتاج احلديد لضبط الشعلة النارية للمحافظة على در ،1870وجمال الزراعة سنة ،1704سنة
، كما استعمل فيما بعد يف جمال الفيزيولوجيا مشريا إىل التوازنات الديناميكية للجسم، مبعىن الوظيفة اليت تضمن استقرار " thermostat"مستقرة 

:أنظر. اليت يشهدها الوسط اخلارجيخصائص وسط داخلي جلسم حي يف مواجهة التغريات 
J. Chevallier, « de quelques usages du concept de régulation », in M. Miaillle (sous/dir.), la
régulation entre droit et politique, L’Harmattan , Paris, 1992, p.73, et J. Chevallier, « la
régulation juridique --», Op.Cit., pp.1-2.
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تعمل من أجل احملافظة على استقرار الوسط واليت للكائن احلي، األساسيةوظيفة الضبط كإحدى أهم اخلصائص 
la" مث بعد ذلك انتقلت وظيفة الضبط لتستعمل يف جمال علم التحكم . 1لكائنهلذا االداخلي 

cybernétique"2. ساهم الضبط يف إنشاء مقاربات متميزة حول أسس املفاهيم فقد ،األحياءيف إطار علم أما
املختلفة لفكرة التوازن، فمن هذا املنظور ويف جمال علم البيولوجيا، فإن وظيفة الضبط تؤدي بشكل عام إىل 

3 .
،قل هذا التعريف للضبط من جمال علم البيولوجيا إىل جماالت علمية ومعرفية أخرى بنفس املضمون تقريباوقد انت

علم ومن أبرز تلك،اإلطارلكن طرأت عليه بعض التعديالت ليتكيف مع 
.وهو الذي يهمنا أكثر يف موضوع البحث االقتصاد وعلم القانون

.علم االقتصادمن زاويةالضبط / ب
، هناك اجتاه تبىن مفهوما عاما 4يوجد

أعطىأخرواجتاه. األحياءمن التعريف املكرس يف جمال علم إياهاتزعمه اقتصاديون من خمتلف املدارس مستلهم
خارج . رسة الضبطوابرز هؤالء فقهاء مد،نظرية اقتصادية بعينهاإطارلمصطلح عند استعماله يف مفهوما خاصا ل
.بسبب تأسيسها على فكرة التوازناليت أعطيت للضبطاملركبةوجد العديد من املفاهيم تهذين االجتاهني 

بعضهم ذهب إىل فاحملافظة على التوازن، تنظيم و الالعام للضبط االقتصادي فهو يشري إىل فعل أما املفهوم
التوازن بني خمتلف اعتمد هؤالء على فكرةحيث ،حد الرجوع مباشرة إىل تعريف الضبط يف علم البيولوجيا

االجتاه الثاين نظربينما . 5األخريمع اختالفهم حول كيفيات احملافظة على هذا ،مكونات احلياة االقتصادية

1L. Calandri, Op.Cit., p.8.
هوهو أستاذ يف الرياضيات استلهمNicolas Wienerأسس هذا العلم . 2

وقد انتشر هذا العلم ووصل أوجه حوايل . من دراسة مقارنة بني اآلالت االلكرتونية االتوماتيكية كجهاز احلاسوب والنظام العصيب يف جسم اإلنسان
أي تطبيق أو إسقاط النظريات اليت تطبق على حركة الكائنات احلية على حركات ،إن الفكرة األساسية  هلذا العلم هي احلركة. منتصف القرن العشرين

عل الوسط حيث أن علم التحكم هذا يفرتض أن منيز بني الكائن احلي والوسط اخلارجي من خالل احلركة أو الفعل، حيث يؤثر رد ف. اآلالت واألجهزة
.اخلارجي على حركة نظام اجلهاز فيعدل برناجمه حسب معيار الفعالية

لذلك فالنموذج . مبعرفة رد فعل النظام اخلارجيانيسمحنفالنشاط العقلي الذي يتحكم يف توجيه الفعل يتضمن عنصرين مها األمر واالتصال الذي
التحكمي يتطلب دائما نظام ضبط ذايت، وهذا ما يسمح لألنظم

وهذا ما سنراه عند دراسة تغري منطق صناعة القانون حول عنصر الفعالية ومشروعية القاعدة اليت أصبحت تتالءم ( عليها من ردود فعل الوسط اخلارجي 
، وقد عممت هذه النظرية فيما بعد يف إطار بناء )لية فتعدل القاعدة بعد معرفة نتائج تطبيقها يف الواقع

:انظر. la théorie générale des systèmesالنظرية العامة لألنظمة
J. Chevallier, « de quelques usages --», Op.Cit., pp.74-75.
3L.  Calandri, Op.Cit., p.9.
4Ibid., pp. 10-14.

: ختتلف طرق الضبط وتتعدد إىل أربعة طرق رئيسية تتمثل يف5
من خالله تنفذ القواعد املطبقة من طرف األعوان االقتصاديني من دون أي تدخل : la régulation spontanée:الضبط التلقائي/ 1

خارجي للسوق، ويطبق مثل هذا األسلوب من الضبط يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، حيث تكون الربامج املستخدمة قادرة على التحكم 
.../...كون القواعد القانونية مدجمة داخل عمل األجهزة كي تصبح مطبقة تلقائيا ومنوتوجيه األوامر والنواهي بالنسبة للتصرفات غري الشرعية، فت
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املقاربة من اجتاه اقتصادي ظهر يف منتصف هذه مستلهما، R.Boyer1ومن أبرز رواده ،نظريةللضبط على أنه 
تفسري ظاهرة حولذين تركز انشغاهلم القتصاديني فرنسيني، و ال"مدرسة الضبط"كون ،سنوات السبعينيات

الفقيه وقد عرف هذا. ان احتكاريا أو تنافسيااألزمات
مع األخذ يف االعتبار حالة اهلياكل ،النظامإنتاجؤدي إىل إعادة ع امليكنزمات اليت تاجتما " كالتايلالضبط

الديناميكية عنصريفهم من هذا التعريف أن الفقيه يؤكد على فقد ."االقتصادية والقوى االجتماعية املوجودة
املكرس يف التعريف السابقيظهر ألول وهلة أن هذا التعريف يقرتب من كما قد. لتصحيح االختالالت يوما بيوم

قد فكرة التوازنلكن احلقيقة أن، االستمرارية ولو ضمنياو الرجوع لفكرة التوازن، االستقرارعلم البيولوجيا بسبب 

: ، كما يطبق يف جمال استعمال املعلومة، حيث ميكن أن يتم على مستويني"Digital rightsmanagment"مناذجها مشاريع أبرز.../...
فيز لآلخرين للتصرف بشكل أفضل، فيعمل الكل على التصرف  بأسلوب أحسن، تستخدم املعلومة حول تصرفات بعض األعوان كتحاملستوى األول

"la régulation par la
réputation "وقد طبق هذا األسلوب خالل القرن التاسع عشر وخصوصا يف إطار ا ،les guildes

et corporations marchandesأما على املستوى الثاين . املبنية على أساس الثقة بني أعضائها واليت ترتكز على رقابة صارمة لسمعتهم
مثل أنظمة التنقيط املايل وتسجيل االفالسات ( 

أو حول مدى جودة املنتج، ففي بعض األحيان يؤدي نشر بعض املعلومات حول متدخل ما إىل قيام باقي ...) يف كتابات ضبط احملاكم التجارية
.

يتم هذا األسلوب من خالل قيام املتدخلني يف السوق أنفسهم بوضع القواعد وضمان l’autorégulation:الضبط من طرف السوق/ 2
لضبط األسواق 1997سنة T. Blairاحرتامها، فهي تتمتع خباصية التطبيق الذايت، استخدم هذا األسلوب يف بريطانيا من طرف رئيس الوزراء

) Partnership for reinventing(ة سلطة ضبط األسواق املالية الربيطانية ويف الواليات املتحدة األمريكية يف إطار برنامج وطين املالية بواسط
اليت حتظى باستعمال مكثف على املستوى الدويل وخصوصا يف جمال و ،ومن أهم مزايا هذه الطريقة. Al Goreحتت إشراف نائب الرئيس األمريكي 

تالؤم آليات الضبط هذه مع التغريات احلاصلة حيث تكيف القاعدة مع التغريات السريعة وخصوصا التكنولوجية والتقنية،  إحداث تالؤم االنرتنت، 
ل أفضل مع احتياجات العامة مبا أن أعضاء مؤسسات الضبط على اتصال مباشر مع األفراد الذين يوافقون على جودة اخلدمة وشروط االتفاق، قبو 

ها، أفضل للق
.خصوصاويستعمل هذا األسلوب

يتم هذا األسلوب من خالل آلية التفاوض بني la régulation avec le marché, la Co régulation:لضبط مبشاركة السوقا/ 3
وهي طريقة مستلهمة من الطرق االجنلوسكسونية اليت . املتدخلني والسلطات العمومية من أجل الوصول إىل وضع قواعد يف شكل توصيات مثال

ة األمريكية وبريطانيا من خالل استعمال آلية التشاور يف إطار التسيري املشرتك بني القطاعني العام واخلاص أو تقنية اإلدارة استعملتها الواليات املتحد
.االستشارية يف فرنسا، حيث تتشكل أجهزة مجاعية من املسئولني الوزاريني التقنيني وممثلي النقابات املهنية املعنيني وممثلي األفراد

الطريقة األوىل تتمثل يف الضبط من طرف أجهزة الدولة : هذا األسلوب بطريقتنيويتمla régulation du marché:ضبط السوق/ 4
أما الطريقة الثانية وهي األهم وهي الضبط من طرف سلطات الضبط املستقلة، بعدما أصبح الضبط املستقل . الكالسيكية واملتمثلة يف الوزراء عموما

:أنظر. كما سيأيت تفصيله فيما بعدذلك حتت تأثري النموذج االجنلوسكسوين  ضرورة مالزمة لسياسات التحرير اليت انتهجتها الدول و 
B. Du Marais, Op.Cit., pp.484-495.
1L. Calandri, Op.Cit., p.12, in R.Boyer, la théorie de la régulation, une analyse critique, La
Decouverte, Paris, 1986.
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وذلك من أجل التمييز بينها ،أو مبعىن آخر أخذت بعدا ديناميكيا،بعد ديناميكي متحركمن خاللأعيد تعريفها 
.orthodoxes"1"للتوازن عند االقتصاديني االرتودوكس أو االتوماتيكية اآلليةوبني املقاربة 

رغم أمهيتها وجوهريتها بالنسبة للنظريات االقتصادية الضبطن فكرة ميكن أن نصل اىل نتيجة مفادها أ
Jacquesاألستاذهناك تعاريف أخرى من أمهها، تعريف ف. تتمتع بتعريف واحد متفق عليهمل

Chevallierجمموع أو خمتلف امليكنزمات اليت حتفظ ألي نظام اقتصادي توازنه، حيث تكون املعادلة على أنه
اعتربته االستاذةكما . 2ضبط يف جوهر التحاليل االقتصادية، والضبط هو الشرط الضروري لتحقيق التوازن/توازن

Marie Anne-Frison Roche فرع جديد للقانون يعرب عن عالقة جديدة بني القانون واالقتصاد يتضمن
Bertrandاألستاذأما . 3

du Maraisتوازن على أنه جمموع التقنيات اليت تسمح بوضعاالقتصادية الضبط من زاوية السياسة فقد عرف
فهو يشكل جمموع العمليات ، 4أفضل واحملافظة عليه يف سوق ال ميكنه ضمان هذا التوازن بنفسهاقتصادي

على تطبيقها وتوجيه التعليمات للمتدخلني وحل النزاعات بينهم عندما يعتقد اإلشرافاملتضمنة وضع القواعد، 
.56هؤالء أن نظام القواعد هذا يعد غري كامل أو غري دقيق

Jacquesاألستاذد اعتربوق Chevallier
paradigme"علمياجعلت منه منوذجا scientifique"،  حبكم أنه من بني أهم خصائص النموذج أنه خيرتق

وذلك ما يسمح بتطور ،علمواملبادئ التقليدية من علم إىل األفكار وذلك بنقل دود احلكل 
العلوم االجتماعية باالستعارة من بعضها البعض واالعتماد على بعضها البعض، خصوصا بعد انتشار استعماله يف 

االقتصاد يعتمد على طريقة الضبط الذايت، وبذلك فهي أن توازن اآليل أو التوازن العام باالرتودوكس، وهي تعترب توصف بعض الطرق لتحليل كيفية ال1
:                                           أنظر. من طرف قوى خمتلفة ومتعددةختتلف عن مدرسة الضبط اليت تعترب أن ضبط االقتصاد يتم 

L. Calandri, Op.Cit., p.13, in B. Chavance, l’économie institutionnelle, la découverte, 2007,
p.81.
2J. Chevallier, « de quelques usages --», Op.Cit., p. 79.
3 M.-A. Frison- Roche, « le droit --», Op.Cit., PP.610-611.
4B. Du- Marais, Op.Cit., p.483.
5Ibid.

هناك جماالت علمية أخرى عرف فيها الضبط كالعلوم السياسية وكان ذلك مع بداية االهتمام بتحليل ودراسة العمليات السياسية وقد اعترب 6
D.Easton الضبط جوهر وقلب حتليل النظام السياسي املركز على دراسة امليكنزمات اليت تسمح أو جتعل أي نظام سياسي يستطيع 1965سنة

أما يف جمال علم االجتماع فتمثل فكرة الضبط مكانة أكثر أمهية، حيث يتم التنسيق بني . ويستمر يف مواجهة االضطرابات اخلارجية أن يتماسك
.

، فقد اهتم جمموعة من العلماء من البيولوجيا وعلم التحكم بوضع جمموعة من املبادئ الصاحلة لكل العلوم وجمموعة أما يف جمال النظرية العامة لألنظمة
صر املرتابطة من املفاهيم القابلة للتطبيق يف كل جماالت املعرفة، أما الضبط فيشكل عنصر مفتاح هلذه النظرية، فكل نظام منظم يشكل جمموعة من العنا

ما بينها تكون دوما يف مواجهة عوامل عدم توازن وعدم استقرار متأتية من حميطها اخلارجي، والضبط يعطي جمموع العمليات اليت تبحث من واملتفاعلة في
على األنظمةخالهلا هذه األنظمة عن احملافظة على حالتها املستقرة، وذلك بإلغاء آثار االضطرابات اخلارجية، فالضبط يعد شرطا ضروريا لإلبقاء 

:أنظر. وضمان وجودها
J. Chevallier, « de quelques usages --», Op.Cit., pp.76-80.
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،العلوم االجتماعية، وذلك ألنه يرتبط يف إطار هذه العلوم مبسألة عقلنة التنظيم االجتماعي
أصبح مصطلحافالضبط يف نظره . اومنسجم يف مرحلة أصبحت فيه

passe-partoutصفه ب كما و األمكنةخرتق كل ا , omnibus ,gadgetsتميز بعدم ي، وسعأمبضمون
.1انتشر استعماله بشكل رهيبالتحديد ومع ذلك 

.علم القانونمن زاويةالضبط / ج
.، مقاربة كالسيكية ومقاربة حديثةأساسيتنيتعريف الضبط يف جمال علم القانون على مقاربتنيارتكز

:في تعريف الضبطالمقاربة الكالسيكية/1/ج
خارج العلوم على استعارة املعىن العام الذي عرف وفقا له الضبط هذه املقاربةاعتمدت

قد األخريعلى استعمال مصطلح ضابط حبكم كون هذا اعتمدتفقدالقانونية من دون تعديل أو تكييف، ومنه 
مت ولكن. األخرىعليه يف خمتلف العلوم سبق يف االستعمال مصطلح الضبط حىت يف لغة القانون مثلما هو احلال

وهو action de régulerمعىن خاص مستنبط من فعل ضبط الضبطإعطاءإىل فيما بعدالتعريفلكجتاوز ذ
و action d’assurer le fonctionnement correctيعين الفعل الذي مبوجبه يضمن السري الصحيح 

ضابطنيالفرنسيني والدستوري اإلدارينيالقاضي،3من الفقهاءالعديدوقد اعترب . 2ضمن احملافظة على التوازني
. السري الصحيح للنظام القانوينعلى التوازن و مكلفني باحملافظة 

يز ومستقل بالنظر للغموض وعدم التحديد اللذين ميزا مالضبط معىن متإعطاءبعد ذلك برزت ضرورة 
معاين استعارةتدور حول ت تلك احملاوالتلكن ومع ذلك بقي،وازن، ومنه وضع مفهوم قانوين خاص بهفكرة الت

.القانون من دون أن يكون له معىن قانوين خاصجمال منللضبط من العلوم األخرى أو
باملفاهيم العامة خصوصا تلك اليت ال ثري من الفقهاء ال ميكنه أن يكتفإن علم القانون يف نظر الك

ثة ظهرت مقاربة أخرى حديلذلك .4ترجع إىل وظائف معينة أو عالقات قانونية حمددة وال تنتج أية آثار قانونية

1 J. Chevallier, « de quelques usages --», Op.Cit., pp.71-73.
2L. Calandri, Op.Cit., p. 59.

:أنظر. Bernard Stirnبينهمومن 3
B. Stirn, « ordre de juridiction et nouveau mode de régulation », AJDA, 1990, p.591.

:انظر. سي بني األغلبية واملعارضةخمتلف السلطات العامة كما يهدف إىل احملافظة على التوازن السيا
L. Calandri, Op.cit., p.58, in G.Cnaub, le conseil constitutionnel et la régulation des rapports
entre les organes de l’Etat, RDP, 1983, p.1149.

و للداللة على من يضع قواعد القانون وهو الدولةCarré de Malbergكما استعمل مصطلح ضابط أيضا من طرف كل من الفقيهني 
M.Hauriou للداللة على التنظيم يف معناه العام مستعريا معىن ضابط من خارج العلوم القانونية الذي اعتمد على فكرة التوازن للداللة على عمل

املرجع : أنظر. ارجيةواجهة االختالالت اخلمكاتب الوزارات، واليت يعتربها اجلهاز الضابط لآللة اإلدارية، فهو يستعري معىن التوازن احملقق يف اآللة مل
.55-50. نفسه، ص ص

4G. Marcou, « la notion juridique de la régulation », AJDA, 2006, p. 347.
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يف جتاوز الغموض الذي هذه املقاربةفهل جنحت. املستقلةاإلداريةلتعريف الضبط كوظيفة تؤديها السلطات 
اتسم به تعريف الضبط وفق املقاربة الكالسيكية؟

"المستقلةاإلداريةالضبط وظيفة تختص بها السلطات " المقاربة الحديثة في تعريف الضبط /2/ج
وكان ،عن أي فكرة أو مفهوم آخرمستقلبذاته احلديثة إقامة مفهوم قانوين قائملقد حاولت املقاربة 

يعتمد على البعد الوظيفي وهو الثمانينيات، حيث أصبح أغلب الفقه وخصوصا الفرنسيسنوات ذلك مع بداية 
.املستقلةاإلداريةبذلك يشري إىل السلطات 

.بالرغم من الصعوبات واالنتقادات اليت واجهتهاولو نسبيا،
تبناه جملس الدولة الفرنسي من خالل جلنة أولاجتاهني فقهيني لتعريف الضبط، اجتاههذه املقاربةتضم

. 1آخر تزعمه الفقه الفرنسي احلديثثانواجتاه،الدراسات والتقارير
على اعتبار تأسستفقد ،1984-1983أما رؤيا جملس الدولة يف تقرير جلنة الدراسات والتقارير لسنة 

الصعوبات 
:دد هلذه الوظيفة من زاويتنيإعطاء مفهوم حماليت واجهت حماولة 

التقرير يف إعطاء مفهوم حمدد هلذه الوظيفة كان مبفهوم هذا الفقهاء املشاركني يف إعداد اعتماد:األولىالزاوية 
املخالفة أو مبفهوم العكس، مبعىن تعريف الضبط بتحديد ما ال يدخل يف نطاق الضبط أو ما ال يعترب ضبطا، 

الضبط بأنه وظيفة تقع بني اختيار السياسي الذي يتمثل يف السلطات املنتخبة وبني السابقحبيث عرف التقرير
الوصائية للسلطات املنتخبة أو وأاملوضوعة حتت الرقابة التسلسلية اإلداراتتسيري املصاحل الذي هو عمل 

عرف الضبط مبا لقد وصف التعريف بالسليب ألنه . وظيفة وسط بني عمل السياسي وعمل املسريهو ف، السياسية
اإلداريةوهو الوظيفة اإلداريعمل املسري من جهة، وعن )وهو وضع القواعد( احلكومة عن عمل الربملان و خيرج

باإلضافةحدود مضبوطة، دونضع الضبط يف منطقة من و صبح التعريف واسعا جدا ألنهأ، ومنه من جهة ثانية
إىل أن تعريف فكرة معينة يتطلب تقدمي املعطيات والعناصر اليت تعرفها وتعمل على توضيحها، ومنه فتوضيح ما 

هذه الرؤيا السلبية ىلغموضا عندما يضاف إاألمرويزداد . األخريةهذه ة ليس بالفكرة ال يشرح وال يوضح ماهي
سلطات سياسيةليست ،عريف الضبط بتعريف السلطات الضابطةوذلك بربط ت،عناصر من طبيعة عضوية

لذلك ،2ف هذه األخريةيعر تمن دونهيئة إسناد الوظيفة إىلومنه فقد مت ، وال قضائية وال إدارية خاضعة للوصاية
.أن يكون التعريف من الناحية املوضوعيةسيكون من املالئم

ومن بني هؤالء،1
Jacques Chevallier, Jean Louis Autin, Nicole Décoopman, Paul Sabourin, Cathrine Teitgen-
Colly, Claude- Albert Colliard, Gérard Timsit, Gérard Marcou, M.A-Frison- Roche, Bernard
Bouloc, Eveline Pesier.

:أنظر. .Ernest Gellhorn, Richard Pierce, R. Stewartويوجد أيضا من الفقهاء األمريكيني
L. Calandri, Op.Cit, pp.80-84.
2 I bid., p.76.
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القانونية الشبهاالعتماد على التعاريف موض الذي طال تعريف الضبط كوظيفة، مما زاد يف الغو : أما الزاوية الثانية
الذين اعتمدوا هذا املنطقوذلك حماولة من هؤالء الفقهاء،واليت رأيناها يف ظل املقاربة االبستملوجية،للمصطلح

ومن أهم تلك التعاريف من املنظور . تفادي الصعوبات اليت واجهت عملية التحديد الدقيق لوظيفة الضبط
تدخالت الدولة بتسمحللداللة على  جمموع الوسائل اليت ،الضبط العموميحتت إطار،والذي جاء 1االقتصادي

يتم من خالل تدابري والذي و غريهيف هذا القطاع أيف قطاع اقتصادي معني لضمان احملافظة على التوازنات
وجود قانون جديد يسمى ،والتوجيهات للمؤسساتاألوامربسيطة لتصحيح السوق بعيدة عن 

.2القانون العام للضبط
املستقلة إىل سلطات اإلداريةالسلطات إىل خلق انقسام داخل جمموعبدوره تعريف وقد أدى هذا ال

مبعىن ،ضابطة وهي اليت تؤدي وظيفة الضبط وسلطات إدارية مستقلة وهي اليت ال يدخل يف اختصاصها الضبط
إىل التعارض أدى، وهذا ما 3عموماهي تلك السلطات املستقلة اليت ال تتدخل يف الفضاء االقتصادي والتجاري

، بل وحىت 4املستقلةاإلداريةالضبط وظيفة مشرتكة بني كل السلطات اليت اعتربت األوىلبني هذه الرؤيا والرؤيا 
يف متثلتواليت،املشكلة اليت واجهتهمإىلكانوا قد أشارواهؤالء الفقهاء املعتمدين على التعريف االقتصادي  

من لكن و . اليت ال تعطي لكل السلطات الضابطة نفس الصالحيات والسلطاتصطدام بالنصوص القانونيةاال
للمعلوماتيةاللجنة الوطنية كل من بعض السلطات العاملة يف جمال احلقوق واحلريات مثل  أن جهة أخرى جند 

مثال جملس املنافسة يعمل يف يف املقابلوجند،تمتع بوظيفة الضبطي
ر الضبط مت اعتباعلى كل السلطات املستقلة"الضابطة"ولذلك ومن أجل إسقاط تكييف . 5محاية احلقوقإطار

قابة وحىت الفقه األمريكي قد تأسس يف تعريفه للضبط من الوجهة القانونية على البعد االقتصادي واالجتماعي للوظيفة، حيث يعرفه على أنه الر 1
ي حيث املكثفة يف بعض القطاعات وأشهرها أربعة أساسية وهي النقل ، االتصاالت، الطاقة والنشاطات املالية كرقابة خاصة، وعلى البعد االجتماع

األجري واملستأجر 
:أنظر. والبيئة

D. Custos, « la notion américaine de régulation », in G.Marcou et F.Moderne (sous/dir.),
Op.Cit., pp.145-148.
2M. D’Alberti, «la regulation économique en mutation», RDP, n°1, janvier-fevrier 2006,
p.233.

...وهي اليت تعمل يف فضاء الدفاع عن حقوق اإلداريني يف مواجهة اإلدارة، محاية احلريات العامة لألفراد3
اللجنة الوطنية فقد ذكرالضبط للسلطات اإلدارية املستقلة لصالحية تهأشار عندالرؤياهذهعن 2006لكن جملس الدولة تراجع يف تقريره لسنة 4

وقصد الضبط كوظيفة من زاوية املوضوع وليس اهلدف، ألنه أعاد واعتربها وظيفة عامة ،AMFسلطة األسواق املاليةوCNILللمعلوماتية واحلريات
:أنظر. ة ومشرتكة بني كل السلطات اإلدارية املستقل

L.Calandri, Op.Cit., p. 79.
Michelكد األستاذ أ5 Gentot

:أنظر. اليت تتدخل يف السوق
M.Gentot, « marchés et autorités administratives indépendantes », LPA, n° 185,
17/09/2001,P.10.
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مما أدى.هدفا وليس وظيفة
يف نظر أغلب اهلدف منها، وذلك على اعتبار أن تعريف الوظيفة يتطلب حتديد موضوعها وليس اهلدف منها

.1الفقه
جملس الدولة يف  ولذلك أشار،وظيفة الضبط يتسم بالغموض وعدم التحديدومع ذلك بقي تعريف

قد مهد هذا التقريريكون األقل، لكن على 2إىل أنه ليس من السهل تعريف فكرة الضبط2001تقريره لسنة 
ة يف أوساط الفقه احلديث، الذي أمجع على أن الضبط وظيفانتشار البعد الوظيفي يف تعريف الضبط وساهم يف

، فحيث املستقلة مع حتول االختالف حول مضمون هذه الوظيفة إىل بعد آخراإلداريةقانونية موكولة للسلطات 
اعتمد بعضهم على البعد السوسيولوجي واالقتصادي، ذهب آخرون إىل التخلي عن تعريف الضبط من زاوية 

الفقهاء الذين اعتمدوا البعد من و . زاوية اهلدف منهموضوعه كما سبق الذكر أعاله إىل تعريفه من
فهمأدى إىل ،مما، اعتربوا الضبط تدخل من أجل احملافظة على التوازن وضمان السري الصحيح3السوسيولوجي

الوظيفة بوظائف أخرى عمومية، لكن وظيفة فكرة الضبط كوظيفة قانونية من خالل فكرة الرقابة اليت تشبه هذه
فتصبح وظيفة ملستقلة تأخذ شكال جديدا تتميز به عن الضبط الكالسيكيااإلداريةالضبط املوكولة للسلطات 

Jacquesاألستاذ، حيث اعتربها متميزة و جديدةقانونية  Chevallier لباسا جديدا لوظيفة دائمة لطاملا

تؤديهاعندما يكون وظيفةالضبط أن وا، فاعترب 5ين عادوا إىل إدخال املفهوم االقتصادي للضبطأما الذ. 4الضبط
يف قطاع معنيللتدخللسلطة العموميةاتستخدمهااليت خالل جمموع الوسائلنميكون ذلك ،الدولةتؤديها

هذا التحليل القانوين الذي استعار هذه املقاربة غري القانونية اعترب أن . وذلك للمحافظة على التوازنات املطلوبة
ني عديد طرق الضبط طريقة للضبط االقتصادي من بمنطقيايعدلضبط وظيفة األداءاستدعاء اهليئات الضابطة 

ة أكثر ضيقا إىل وظيفة الضبط ، ولكن يف الوقت نفسه فمصطلح الضبط يشري بصفاليت تتبعها الدولةاألخرى
.بالذاتاملستقلةاإلداريةداة من طرف السلطات املؤ 

ب االجتاهات أصحا(بعض الفقهاء اختلفويف إطار استعماالت وظيفة الضبط ومن زاوية أخرى 
العديد منهمأمجع بينما فمضمونه أو تعريفه من زاوية اهلدف منه، اعتماد تعريف الضبط من زاويةيف ) السابقة

والصالحيات واآللياتمن خالل الوسائل هذه األخريةعلى اعتماد الربط بني الوظيفة وموضوعها، حيث تنفذ
وبذلك يكون ،اهلدف منهاوفة الوظيالربط بنيإىل ذهب البعض اآلخراملستقلة، اإلداريةوحة للسلطات املمن

أن التمييز بني الوظيفة من زاوية موضوعها والوظيفة من زاوية اهلدف منها ينبين على أن العبارة األوىل تعين حتديد منتج G.Timsitعترب األستاذ ا1
:أنظر. الوظيفةتهدفة عند ممارسة 

L. Calandri, Op.Cit., p.79.
.من هذا التقرير279الصفحة أنظر2

3 L. Calandri, Op.Cit., pp.84-86.
4J. Chevallier, la régulation et polycentrisme --, Op.Cit., p.45, et L. Calandri, Op.Cit., p. 86.
5 L. Calandri, Op.Cit., pp.86-89.
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والذي خيتلف عن أهداف وظيفة الضبط من املنظور ،الضبط وظيفة قانونية جديدة بسبب اهلدف الذي ترمي إليه
Gérardاألستاذفسر . 1الكالسيكي Timsitوذلك ،هذا االختالف بالغموض الذي مييز مفهوم الوظيفة

طبيعة هذه العالقة أو هذا االرتباط يكمن يف حيث أن بسبب االرتباط املوجود بني مفهوم اجلهاز والوظيفة، 
اهليئةأو نقول "un organe a une fonction"وظيفة للهيئةنقول عندما :التاليتنيالتمييز بني العبارتني

un"هذه الوظيفة أداءمن أجل توجد organe a pour fonction" إىل اإلشارةجيرنا إىل األول، فاملفهوم
.2تلك الوظيفةأداء از من خالل همعناه اهلدف الذي يرمي إليه اجلفالثاين أما ،وموضوعهانتائج الوظيفة

ختالفهم مع ا،من الفقه حول اعتبار الضبط وظيفةإمجاعوهكذا فإن النتيجة اليت خنلص إليها هي وجود 
فهل جند هذا . األخريةهذه من خالهلاعوجلتاليت واألبعاداملقاربات يرجع إىل اختالفلك، وذا

؟ باستثناء التشريع الفرنسي واألملاين يف جمال االتصاالت يغيب تعريف االختالف على مستوى النصوص القانونية
.3الضبط يف باقي التشريعات بشكل دقيق

.مبررات الضبط: ثانيا
شهدت الدول الغربية،حترير االقتصاد والعوملةتأثريحتت 

واملبادئ األسساالقتصادي، حيث استبدل نظام االقتصاد املوجه باقتصاد السوق، الذي يقوم على جمموعة من 
ي، واليت تتناىف مع مبادئ النظام أمهها حرية العمل وحرية املنافسة بني الفاعلني واملتدخلني يف النشاط االقتصاد

. األولاألول، ومنه فهي ال تتماشى وطرق التدخل الكالسيكية للدولة وال مع قواعدها اليت فرضتها يف عهدها 

فالضبط يف نظر . هؤالء الفقهاء ومن بني األهداف األساسية للضبط القطاعي االنتقال من وضعية االحتكار إىل وضعية املنافسةبعض فحسب 1
M.-A.Frison- Roche أنظر. ومبادئ أخرىاملنافسةيهدف إىل بناء واحملافظة على التوازن بنيوأخرون:

M.-A.Frison- Roche, le droit --, Op.Cit., pp.611-612, et A.Laget-Annamayer, « la régulation
des services publics en réseau télécommunications et électricité », RDP, n°4, 2003, p.1187.

Gérardاألستاذ ويعرفه Marcou تصادية وغري االقتصادية اليت
تقوم ميكن أن تكون متعارضة يف إطار سوق تنافسي حتكمه املنافسة، حيث يفرض الضبط هذا التوافق على املتدخلني يف السوق بوسائل قانونية، حيث

:رأنظ. دية يف إطار نظام املنافسةالوظيفة بتحقيق التناسق بني االحتياجات العمومية من خالل نشاطات اقتصا
G.Marcou, la notion --, Op.Cit., p.349.
2 L. Calandri, Op.Cit., p.89.

مهمة للسلطة العمومية للفيدرالية تضمن أهداف حمددة بدقة " على أنه 22/06/2004حيث عرفه التشريع األملاين يف قانون االتصاالت املؤرخ يف 3
املؤرخ يف 516- 2005أما التشريع الفرنسي للربيد واالتصاالت االلكرتونية رقم " بالقانون للتوفيق بني املنافسة العادلة وبعض أهداف الصاحل العام

وظيفة الضبط مستقلة عن استغالل الشبكات وتقدمي اخلدمات املتعلقة باالتصاالت االلكرتونية اليت " فقد تناول تعريف الضبط بأنه 20/05/2005
:أنظر" االت وااللكرتونية والربيدمتارس باسم الدولة من طرف الوزير املكلف باالتصاالت االلكرتونية وسلطة ضبط االتص

G. Marcou, « introduction générale, régulation et service public les enseignements du droit
comparé », in G.Marcou et F.Moderne (sous/dir.), Op.Cit., p.15.

عن  اء مهما كانت طبيعته صادراملتعلق باملنافسة بأنه كل إجر 25/06/2008املؤرخ يف 12-08من القانون رقم 3أما يف اجلزائر فقد عرفته املادة 
إىل 

".السماح بالتوزيع االقتصادي األمثل ملوارد السوق بني خمتلف أنواعها وذلك طبقا ألحكام هذا األمر
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مما ،وقد تزامن تراجع الدولة من احلقل االقتصادي مع التحول واالنتقال من دولة الرفاه إىل الدولة الضابطة
القواعد اليت أصبحت ال تتماشى والنظام اجلديد بل تعيقه وتعرقل املبادئ و التخلي عن الكثري من األمراستدعى 

ومن أوىل الدول اليت خطت هذا املسار هي . واملعطيات اجلديدةتتالءم، واستبداهلا بقواعد جديدة سريه بانتظام
بعدها الشرقية و مث ت إىل باقي دول أوربا الغربية قل، مث انتفرنسامث بريطانيا مث تبعتهااألمريكيةدة الواليات املتح

.دول العامل الثالث
بعيدة عن املسامهة يف فرض وتعميم هذا األوريبوأبرزها االحتاد اإلقليميةومل تكن العوملة  وال التكتالت 

.النظام على املستوى العاملي بداية بالدول الغربية إىل دول أوربا الشرقية إىل باقي دول العامل الثالث
تغيري شكل األخريةوإمنا فرض على هذه ،كل تدخل للدولةيقصإن هذا التحول بكل أبعاده مل 

، إىل 1ثل يف التنظيمموأسلوب تدخلها يف الكثري من احلاالت ويف
املستقلة وبواسطة قواعد جديدة مغايرة للقواعد الكالسيكية اإلداريةمبشاركة السلطات اجلديدأسلوب الضبط
، بل وأصبحت مشروعية هذه التدخالت مرتبطة أساسا بفكرة الضبط وحرية املنافسة وقواعد2شكال ومضمونا

.5، بريطانيا وفرنسا4األمريكيةوتعد الواليات املتحدة . 3محايتها

.للضبطمبررين أساسينالسوق ودخول الدول غمار المنافسة تبني نظام اقتصاد / 1
لطاملا كانت الدولة هي املتدخل الوحيد لتنظيم النشاطات االقتصادية إىل 

. لتخطيط االقتصاديحيث شهدت  تلك التدخالت توسعا مل تشهده من قبل، وكان ذلك من خالل أنظمة ا

.ونقصد بالتنظيم هنا كل القواعد الصادرة عن الربملان والسلطة التنفيذية كل حسب اختصاصه1
-M.-A. Frisonاألستاذة أكدتالن انسحاب الدولة من احلقل االقتصادي ال يعين ترك السوق دون قواعد ضابطة ودون ضابط، حيث 2

Roche"l’économie de marché n’a pas le spontanéisme qu’on lui prête  parfois ." فعلى الرغم من أن
رجع ضرورة االعتماد على الضبط أبدأ اقتصاد السوق، إال أن الفقه اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية كان قائما على احلرية االقتصادية ومعتمدا على م

وستؤدي احلرية املطلقة إىل نتائج عكسية كاالحتكارات واملنافسة غرييوفر الضبط اآليل أو الذايت للسوق االقتصادي إىل هذا املبدأ نفسه ألنه ال
:املشروعة أنظر

M.-A. Frison- Roche, « Définition du droit de la régulation économique », in  M-A. Frison-
Roche, les régulations économiques--, Op.Cit., p.09, et M.-A. Frison- Roche, « le droit --
»,Op.Cit., p. 612.
3 A. C. Keskin, préface de J.-M. Sorel, pour un nouveau droit international de la concurrence,
L’Harmattan, Paris, 2009, pp.65-74, et M. D’Alberti, Op.Cit., p.234-238.

بإصدار قانون مينع هذه املمارسات 1889ت تتعلق باملمارسات املنافية للمنافسة سنة تعد الواليات املتحدة األمريكية أوىل الدول اليت تبنت تشريعا4
أما يف أوربا الغربية فقد ارتأت كل دولة تطوير قانون وطين للمنافسة يف بداية األمر مث توحدت بوضع قواعد عامة . كما مينع األوضاع االحتكارية

األوربية واليت أصبحت ضرورية للسري احلسن للسوق25/03/1957روما اليت أبرمت بتاريخ ومشرتكة لتطوير االقتصاد األوريب مبوجب معاهدة
:أنظر. املشرتكة

F. Romano, mondialisation des politiques de  concurrence, collection logique juridique,
L’Harmattan, Paris, 2003, p.18, et A. C. Keskin, Op.Cit., p.18.
5 J. Ph. Colson, droit public économique, L.G.D.J, Paris, 1995, pp.48-54.
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والذي تبنته معظم الدول أو ،سنوات الثمانينيات دخل النظام االقتصادي عهدا جديدا من التحريرلكن مع بداية 
، بريطانيا ودول أوربا الغربية يف إطار االحتاد األمريكيةهي الواليات املتحدة الدول الرائدة و األمريف أول األقلعلى 

، وبدأت مالمح هذا التغيري يف . األوريب
Ronaldاألمريكيلرئيس مع بداية سنوات الثمانينيات يف عهد افيما بعدوتأكدت،األمريكيةالواليات املتحدة 

Reagan ويف نفس الفرتة . فيما بعد يف باقي دول العاملتانتشر واليت،تنظيمإزالة المع بداية تطبيق سياسات
Margaretوتزامنا مع قدوم ،تقريبا Thatcher يف تطبيق نظام تانطلق،1979للحكم يف بريطانيا سنة

.2والذي مت تعميمه فيما بعد أيضا يف الدول الغربية1اخلوصصة
تفادي املمارسات اليت ،بعد حترير االقتصادلقد تطلب تطبيق سياسة املنافسة من السلطات العمومية

من ذلك فإن الدولة مل تعد هي الضابط واألكثر.هذه األخريةوتفادي إصدارمعهاتتناىف 
أصبحتبعد أن أصبحت فاعال ومتدخال يف االقتصاد الوحيد للقطاعات االقتصادية والسوق بصفة عامة 

م ومن جهة ثانية مل تعد مبادئ نظا،هذا من جهةيف الوقت نفسه،أو خصما وحكما بذلك متدخال ومسريا 
طرق الكالسيكية للتدخل اليت كانت تقوم على التسيري املباشر للنشاطات والاقتصاد السوق واملنافسة تتماشى

السلطات العمومية شكال إتباعاالقتصادية وفق قواعد وتنظيمات آمرة حتكمية وصارمة، بل تطلب ذلك النظام 
ى مؤسسة علان منافسة فعالة للمنافسة مع ضماألسواقضمن فتح تللتدخل من خالل وظيفة الضبط اليتجديدا

والتنسيق من احلرية للمتدخلني يف القطاعاهامشتاركة،ومنتجة لقواعد مرنة متكيفة مع الواقع،التفاوض واحلوار
النزاعاتخمتلف وحل مع ضمان رقابة تصرفات هؤالء لعدم تعارضها وقواعد املنافسة،

. 3لسلطات الضابطة املستقلةاهي هذه الوظيفة وكانت أوىل اهليئات اليت أوكلت هلا.بينهم
ومنه انتشرت فكرة الضبط مع تبين سياسة املنافسة وخصوصا يف القطاعات اليت كانت تسري حتت 

خصوصا يف بعني االعتبار بعض االعتبارات غري االقتصادية باألخذمن ناحية، وااللتزام ورقابة الدولةإشراف
وقد .فحسبالقطاعات االقتصادية اليت ال تستطيع ضمان ذلك بنفسها أو باالعتماد على قانون املنافسة 

-M.Aاألستاذةاعتربت Frison Roche فروع القانون الكالسيكي خمتلف عنهو قانون أخر قانون الضبط

:أنظر. الذي خصخص كله أو جزء منهيلدولة أكثر من نصف القطاع العموموالذي مشل مع بداية التسعينيات يف هذه ا1
C. M. Carthy, « why independent regulators? », in M.-A. Frison-Roche (sous/dir.), les
régulations économiques : --, Op.Cit., p.60.
2G.Marcou, « introduction, --» , Op.Cit.,  p.32, et M.D’Alberti, Op.Cit., p.235.
3S. Braconier, « la régulation des services publics », RFDA , 17 janvier- fevrier2001,p.44, et A.
Gosset- Grainville, « le droit de la concurrence peut-il jouer un rôle d’inter régulateur », in
M.-A. Frison- Roche (sous/dir.), les risques de régulation, presses de science Po et Dalloz, Paris,
2005, pp.153-154, et, J.-D. Dreyfus, « pourquoi des autorités administratives indépendantes (ou
AAI) ? , approche phénoménologique », in B. Bouloc (sous/dir.), les autorités de régulation et
vie des affaires, Dalloz, Paris, 2006, p.11, et S.Nicinski, « le plan de relance de l’économie »,
RFDA, mars-avril 2009, pp.274-275.
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للمنافسة يقوم على احملافظة تجاوزا التمييز بني العام واخلاص موضوعه قطاعات فتحت ييصدر عن سلطات ضبط
الصحي، صحة املستهلك ضد األمنمن بينها، 1كما مت ذكره أعالهعلى التوازن بني هذه األخرية ومبادئ أخرى

وقد اعترب البعض أنه ال ميكن تبين فكرة صحيحة لوظيفة الضبط اليت تضمنها السلطات .2...اخلطريةاملنتجات
اإلدارية املستقلة إال إذا أخذنا يف االعتبار ظاهرتني أساسيتني تؤثران فيها، األوىل تتعلق بتحول العالقات بني العام 

قانوين واقتصادي متيزه العوملة واخلاص، أما الثانية فتتمثل يف أن الضبط أصبح يتحكم فيه حميط سياسي و 
. 3واألوربة

.األوربيةتأثير العولمة وااللتزامات / 2
لعبت العوامل فقدواملتمثلة يف تغيري النظام االقتصادي، ،مل تكن مربرات تبين الضبط داخلية فقط

.األوربيةملة وااللتزامات تدور أساسا حول العو هي اخلارجية أيضا دورا مهما يف فرض هذه الفكرة، و 

اليت فرضت من بني ما فرضت ضرورة ،BrettonWoodsوالبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية على إثر اتفاقية 
على املستويني االقتصادي واملايل من خالل هيئات ستقل املل وهو الضبط التحول حنو الشكل اجلديد للتدخ

األموالكنتيجة حتمية لرتاجع دور الدولة يف احلقل االقتصادي وفتح حدودها أمام حركة رؤوس ،الضبط املستقلة
باإلضافة إىل ما فرضته من التزامات يف إطار تبين وجتسيد مبادئ وقواعد احلكم الراشد بكل أبعاده، ، واخلدمات

.4واملتعلقة بشفافية، حياد وفعالية تدخالت الدولة يف مجيع القطاعات من دون استثناء
كان هو أيضا مصدر إلزام لتبين الضبط من طرف الدول الداخلة فيه  األوريب، فاالحتاد األوريبأما املربر 

وقد حتقق ذلك من . والنقلالربيد،كنتيجة حتمية لفتح القطاعات أمام املنافسة وخصوصا االتصاالت، الطاقة
املؤرخة يف 96/92رقم التوجيهةومن أمهها وأوالها ،املتضمنة وضع نظام ضبط للسوقاألوربيةالتوجيهاتخالل 

املؤرخة 97/67رقم التوجيهة، 5املتعلقة بالقواعد املشرتكة املطبقة على السوق الداخلي للكهرباء19/12/1996

1M.-A. Frison- Roche, « le droit --», Op.Cit., pp.610-616, et M.-A. Frison- Roche,
« définition du droit --», Op.Cit., p.13, et M.-A. Frison- Roche, « la régulation, objet d’une
branche du droit », LPA, n°110,03/06/2002, pp. 3-7, et M. D’Alberti, Op.Cit., p.233.
2A- C. Keskin, Op.Cit., pp.71-74.
3 J.-B. Auby, « remarques terminales », in les autorités administratives indépendantes : une
rationalisation impossible ? Op.Cit., pp.932-934.
4L. Henry, « le discours de la banque mondiale sur le secteur informel en Afrique
subsaharienne : insertion des nouveaux acteurs du développement et bonne gouvernance », in
L.-B. De Chasournes et M. Rostane (sous/dir.), Op.Cit., pp.159-162, et M. Ch. Belmihoub,
Op.Cit., pp.21-23, et N.Bouzidi, « gouvernance et développement économique : une
introduction au débat », revue Idara, v15, n°30, 2-2005, pp. 107-117.

»«التوجيهةبواسطة عدلتواليت 5 la directive 26/06/2003املؤرخة يف 2003/54رقم
:                                                                              .../...أنظر.بالقواعد املشرتكة بالنسبة للسوق الداخلي للكهرباء
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املؤرخة يف 96/19رقم والتوجيهة،تطوير السوق الداخلي ملرافق الربيداملتضمنة15/12/1997يف 
.1املتعلقة بفتح أسواق االتصاالت للمنافسة13/03/1996

وال خلق هيئة مستقلة ،هيئات خمتصة يف ضبط القطاعات املعنيةانشاءالتوجيهاتومل يكن جوهر هذه 
تسمح و االستقالليةتضمن هلاهيئاتإنشاءالتوجيهاتاملركزية، إمنا معظم تلك اإلداراتعن 

ومنحها كل الصالحيات للسهر على احرتام مبدأ املنافسة مع احرتام ،2باخلصوص دخول املتنافسني للقطاع
الضرورية لتنفيذ القانون األوريب يف األخرىواخلربة، باإلضافة إىل احرتام جمموعة من املبادئالتخصصيمبدأ

.3القطاعات
جاء ليكمل ما بدأته العوملة يف دورها املرتبط بفرض نظام املنافسة ومن مث األوريبوجيب أن نشري إىل أن النظام 

إىل ثقافة سياسية األصلينتمي يف األخريفالضبط، 
لكون ،بشكل نسيبولو السلطات الضابطة املستقلة هي التزام أوريب إنشاءفكرة فإنأمريكية،أجنلو اقتصادية 

…/…M.-L. Basilien-Gainche, Op.Cit., p. 75, et X.Taton préface de P.-A. Foriers et
A.Puttemans, les recours juridictionnels en matière de régulation. Energie, communications,
électroniques, audiovisuel, transports, finance et concurrence, Larcier, Bruxelles, 2010, pp.35-
36.
1 S. Rodrigués, « quelques considérations juridiques en faveur d’un statut pérenne  des autorités
Européennes de régulation », AJDA, 14/06/2004, n°22, p.1179, et J.-Y. Cherot,
« l’imprégnation du droit de la régulation par le droit communautaire », LPA, n°110,
03/06/2002, pp. 17-25, et M. Gentot, marchés--, Op.Cit., pp.10-11, et S. Bréville, Op.Cit.,
pp.17-23.

:أنظر. جهة احلكومة أو املتعاملنيمل تكن االستقاللية هدفا يف حد ذاته إمنا كانت طريقة أو آلية  موجهة لضمان حياد القرارات سواء يف موا2
J. Ziller, « les autorités administratives indépendantes entre droit interne et droit de l’union
Européenne », in les autorités administratives indépendantes : une rationalisation impossible ?
Op.Cit., pp. 904-905.

ختالف بينها حول حتديد دقيق لنوع السلطة القائمة بوظيفة الضبط، وعليه مت األوربية واالالتوجيهاتيف خمتلف نصوص املوجودرغم الغموض 3
عنصر الرقابة وعنصر : ) 1991يف ديسمرب ( وبالرجوع لنص معاهدة ماسرتخيت

ث وتكييف األنظمة اخلاصة بالرقابة للمرافق العمومية، فإن عنصر السري اجليد تعلق فبينما تضمن عنصر الرقابة عمل الدول على حتدي. السري اجليد
طاعية للضبط بالتنظيم ومبادئ سري هذه املرافق، ويكون ذلك مبسامهة القانون األوريب يف تطوير وظيفة الرقابة مع تطوير أجهزة جديدة وهي السلطة الق

املذكورة يف املنت أعاله قد نصت على 96/92رقم التوجيهةقي الغموض واالختالف، فحيث أن لكن ومع ذلك ب. على املستوى الوطين واألوريب
الصادرة عن الربملان 26/06/2003املؤرخة يف 2003/53رقم التوجيهةبعد مبوجب و لكن فيماإنشاء سلطة تنظيمية وطنية وليست سلطة ضبط، 

. إنشاء سلطة ضبط وطنية بالنسبة للقواعد املطبقة يف جمال الكهرباءمت اعتمادالداخلي للكهرباء 
اليت نصت على إنشاء سلطة تنظيمية وطنية يف جمال االتصاالت 07/03/2002املؤرخة يف 2002/21رقم للتوجيهةواألمر خيتلف بالنسبة 

:أنظر. regulatory authoritieصطلح   إىل مانيشري التوجيهتنيااللكرتونية، مع أن نصي 
S. Rodrigues, « apports du droit communautaire au droit de la régulation des services publics »,
in G. Marcou et F. Moderne (sous/dir.), Op.Cit., pp.115-117, et G. Marcou, « la notion
juridique --», Op.Cit., p.349, et L. Idot, « la mise en réseau des autorités de régulation », RDP,
n°3, 2008, pp.785-791.
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للمعلوماتيةواللجنة الوطنية ) COB( مثل جلنة تنظيم عمليات البورصة نتيجة ذلكتنشأ بعض السلطات مل
.CNIL(1( واحلريات 

.في ظل التطورات التي شكلت تهديدات في مواجهتهاالحقوقتمكين:الفرع الثاني
الذي شهده العامل مع بداية القرن العشرين آثارا زلزالية على التنظيم التكنولوجيالتطور أحدثلقد 

األفكارأدت إىل حدوث ثورة يف عامل قد كانت هذه التطورات اليت تزامنت واخرتاع اآللة االجتماعي ككل، فإذا  
، اآليلاإلعالميف جمال التكنولوجيااملتعلقة بالتنظيم االجتماعي، فإن التطورات احلديثة واملرتبطة باخلصوص بعامل 

قد أصبحت ،واإلدارياالقتصاديا
فيه، ومنه أصبحت هذه األفرادمست باخلصوص حقوق أل

.محاية خاصة وفعالة هلادات تتطلب توفريالتهدي
ثانيةومن جهة

وجمال االتصاالت السمعية واملعلوماتيةاآليلاإلعالماهلائل يف جمال التكنولوجيوكان ذلك أثر أخر للتطور 
وكذلك تطور االقتصاد يف جمال املنتجات واخلدمات نظرا لتحرير املنافسة، إىل جانب تطوير وحتسني ،والبصرية
واليت أدت يف جمملها إىل ضرورة االهتمام بتمكني هذه احلقوق ،باإلدارةاملتعلقة بعالقة الفرد اإلداريةالقوانني 

.2لتجسيدها يف الواقعع إطار خاص اجلديدة ووض
أمام عجز أجهزة ،احلقوقلتمكنيمتميزاملستقلة كنموذج اإلداريةأمام هذه املعطيات ظهرت السلطات 

وعليه . 
طة الثانية والنق.حقوقلة لانعدام احلماية الكافيبأسباباألوىلسنتطرق يف هذا الفرع لنقطتني جوهريتني تتعلق 

الضمانات من خالل املستقلةاإلداريةالسلطات آلية عن طريق اجلديدةمتكني احلقوقاجلنوح حنو تتعلق بضرورة 
من خالل الصالحيات اليت منحت إياها هذه التمكنيكيفية تاركني التفصيل يف مسألة  ، األخريةهذه اليت تقدمها 

.للباب الثاين من هذا البحثالسلطات

األوربية يف وتبقى الدولة غري ملزمة بإتباع تنظيم معني ولكن بشرط أن تكون املعايري املتبناة لضمان االستقاللية موجودة، فقد تدخلت أجهزة القضاء1
األملانية، سلطة رقابة االتصاالتاالت وباخلصوص فيما يتعلق بتدخل ملانيا عندما تبنت هذه األخرية تشريعا متعلقا باالتصقضية اللجنة األوربية ضد أ

التوجيهاتعلى أن 3/12/2012األوربية يف قرارها الصادر يف واستندت حمكمة العدل
األوربية، فاملشرع ال ميكنه تقليص بالتوجيهاتط الوطنية، فإذا تدخل املشرع لتعديل هذه األخرية، فقد أخل بالتزاماته اليت فرضت عليه لسلطة الضب
:أنظر.يرية املمنوحة لسلطات الضبطالسلطة التقد

M.-A. Frison- Roche, « étude --», Op.Cit., et J.-B. Auby, « remarques --», Op.Cit., p. 933.
م تتمثل بعضا من أهم تلك احلقوق حق الفرد يف محاية حياته اخلاصة ضد أخطار اإلعالم اآليل، حقه يف حرية وتعددية وموضوعية وسائل اإلعال2

إداري يف اطالعه 
...
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؟الجديدةالتكنلوجيةفي ظل التطوراتلحقوق في الدولةلغياب الحماية الالزمة والفعالة : أوال
من حياة الفردومتعددةاحلالية جماالت حساسةالتكنولوجيةلقد مست التطورات 

،األخريهلذه التطورات جانبها االجيايب يف خدمة هذا 
لعدة هلاوالالزمةتوفري احلماية الكافيةعن، عجزت أجهزة الدولة الكالسيكية 1جديدة يف مواجهة حقوقه

التقليدية عن ضمان تلك احلماية مما برر ظهوراألجهزةوملاذا عجزت تلك ؟فما هي هذه التهديدات. أسباب
؟تقلةاملساإلداريةالسلطات وتدخل

.الهائلالتكنولوجيبفعل التطور التهديدات الجديدة في مواجهة حقوق الفرد/1
يف سريةوالشخص بصفة عامةمع بداية سنوات السبعينيات بدأ يظهر خطر جديد يهدد حق الفرد

ور كل من أنظمة املعاجلات تطأصبح، حيث اآليلاإلعالموهو خطر 2حبياته اخلاصةاملتعلقةاملعلومات الشخصية 
، وكذا تطور البطاقات الشخصية وتضاعفها يشكل خطرا يف بالشخصعلومات اخلاصة مللاآليلاإلعالمبواسطة

اليت كانت والوسائل التقليديةاألنظمة، وذلك من حيث كوناخلاصةحبياتهمواجهة املعلومات السرية املتعلقة 
نظرا لثقل ،د وبصعوبةو إال لوقت حمدهذه األخريةمل تكن تسمح حبفظ ،حتفظ بواسطتها املعلومات عن الشخص

، تلفها تالشي تلك البطاقاتإمكانيةمع ،يف حد ذاته من خالل البطاقات اليدويةنظام مجع املعلوماتوبطء 
إمكانيةمما يسمح للفرد باالحتفاظ جبزء أكرب من سرية حياته اخلاصة بعيدا عن ،وصعوبة حفظها واالطالع عليها

اآليلباإلعالمأنظمة املعاجلات سهلت بينما . 3إفشائها
.واحلصول على معلومات أخرى انطالقا منها

تطورا مل يشهده بدورهفقد شهد قطاع االتصاالت،اآليلاإلعالميف جمال التكنولوجيوتزامنا مع التطور 
وتطورها وانتشارها يف كل البيوت تقريبا، )التلفزيون والراديو( من قبل مع بروز وسائل االتصال السمعية والبصرية 

....فقط وإمنا نقصد أيضا الشخص املعنوي، مبعىن املؤسسات، الشركات، اجلمعياتال نقصد هنا الفرد كشخص طبيعي1
اة اخلاصة يف تعريف القضاء املدين الفرنسي يف غياب تعريفات تشريعية هي ذلك اجلزء من حياة الفرد الغري خاضع للنشاط العمومي وحيث الاحلي2

ة احلق يف احلياة اخلاصP.Kayserوقد عرف األستاذ  . 
ويعرف الفقه النشاط العمومي بأنه ذلك النشاط الذي . ضمان السلم واهلدوء لكل شخص يف هذا اجلانب من احلياة الغري مسخر لنشاط عمومي

يش والقضاء مثل اجل(واملؤسسات يشمل مشاركة الفرد يف حياة املدينة مبظاهره الثالثة األساسية وهي النشاط املهين، الرتفيه والنشاط املتعلق باإلدارات 
وعموما هو كل نشاط يتعلق .للمدينةوقد عرفه القضاء املدين الفرنسي أنه ما يتم القيام به يف حضور العامة أثناء املشاركة يف احلياة العمومية ). وغريمها 

).السياسي، االقتصادي أو االجتماعي( بالنظام العام 
حد اهتمام الفقه والقضاء حبق الفرد يف سرية حياته اخلاصة أكثر من اهتمامه باحلق يف احرتام احلياةويعترب مبدأ السرية ضرورة مرتبطة باحلياة اخلاصة إىل

:أنظر. اسية والدينيةه السيئادثاته، صحته، ذمته املالية وآراويدخل يف مضمون احلياة اخلاصة هوية الشخص، صورته، حم.اخلاصة
A. Roux, la protection de la vie privée dans les rapports entre l’Etat et les particuliers,
Economica, Paris, 1983, pp.7-11
3Ph. Foissier, les autorités administratives indépendantes et transformation de l’Etat : l’exemple
de la commission nationale de l’informatique et des libertés, département universitaire, Paris,
2000-2001, p.25.
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، ظهرت ضرورة متكني الفرد من حقه يف يف إطار اخلوصصة واملنافسةدخول هذا القطاع عهد التعددية واحلريةومع
بعيدا عن احتكارها من طرف مؤسسة عامة كانت أو إليه  مبوضوعية وشفافية ومصداقيةوالرأيوصول املعلومة 

يف ظل هذا التطور يواجه مجاعات الضغط من كل نوع وخصوصا يف الفرتات احلساسة اليت خاصة، فأصبح الفرد 
، واليت تعد جوهرية يف تقرير مصريه السياسي واالجتماعي مثل الفرتات االنتخابية واالستفتائية، 
خصوصا من خالل حمتكري القطاع 

).الدولة أو املؤسسات اخلاصة( 
كما ال ننسى التهديد الذي ميكن أن يشكل خطرا على فئة حساسة من األفراد يف مراحل حرجة من 

سواء بواسطة الوسائل السمعية ،من إذاعة برامج تؤثر على عقوهلم وأفكارهمالعمر كاألطفال املراهقني والشباب
نظام يواجهها وحيد من آثارها إجيادكل هذه التهديدات للوقوف يف وجه  األمرتطلب ولذلك.االنرتنتالبصرية أو

.1السلبية
وومن جهة أخرى ويف ظل تعقد احلياة يف جمتمع ما بعد احلداثة والذي وصف مبجتمع املخاطر أ

االقتصادي عموما، حيث تطورت حقوق الفرد  و ،2ما بعد الصناعي
ومنه أصبح مهددا يف صحته وأمنه،كمستهلك يف ظل تعدد وتنوع املنتجات  يف ظل حترير التجارة واملنافسة

lesمثل املنتجات املعدلة جينيا ( يف مواجهة املنتجات اخلطرية والضارة وسالمته OGM(، بل وحىت يف مقدرته
.ومهددا يف تعاقداته ضد الشروط التعسفية اليت ميكن أن تفرض عليه،األسعارالشرائية من املضاربة وارتفاع 

ة عن توفري احلماية للفرد يف مواجهة هذه التهديدات؟ماذا عجزت أجهزة الدولة الكالسيكيفل

لهذه الحقوق، لماذا؟زمةعجز أجهزة الدولة الكالسيكية عن توفير الحماية الال/ 2
ضمان احلماية الكافية لتلك احلقوق؟ قدالدولة يف ظل تلك التهديداتتستطعملاذا مل ميكن أن نتساءل 

واضحة إىل حد ما، فقد وجدت الدولة نفسها عاجزة على أن تتدخل ملواجهة تلك التهديدات اإلجابةتبدو 
ملاذا؟. واملشاكل املتجددة

املستقلة يف عدم تالؤم وتكيف اإلداريةالسلطات إنشاءأهم املربرات اليت استدعت اللجوء إىل تكمن
ومواجهة متطلبات الواقع قوق احلبتمكنيرتبطة واملؤسسات التقليدية لسد االحتياجات اجلديدة املاألجهزةوتأهيل 
ومنه جتدد احلقوق أو الشخص،الفردجتدد املشاكل اليت يواجهها فرض، فقدمن جهة، ومن جهة أخرىاملتجدد 

األخريةهذه حيث ختتلف ، متكني تلك احلقوقتضمنضرورة التجديد يف امليكنزمات اليت ،
.تشريعية، تنفيذية كانت أو قضائيةبواسطتها هيئات الدولة التقليديةاليت تتدخلاحلمائيةعن امليكنزمات

1Ch. Debbasch et C. Gueydan, la régulation de la liberté de la communication audiovisuelle,
Economica, Paris, 1991, pp.13-15.
2 J. Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.51.
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املمنوحة هلا مبوجب الدستور هي األساسية،مبوجب القانونتتدخلفاهليئة التشريعية
Cathrineاألستاذةترىكما ،حىت ولو كانتو ،التشريع Teitgen- Colly1صاحبة االختصاص هي
يف تلك السلطات أن تتبىن إنشاءتلك السلطات، بل وحىت ولو كانت تستطيع بعد إنشاءيف األصلي
.ويف الكثري من احلاالت ترك املهمة هلاآرا، قوانينها اليت تسنهاصلب 

اليت ال ميكن أن تصاغ إال يف شكل قاعدة قانون صارمة، أن طرق صناعة ،
من طرف خصائص التجريد،العمومية واألمرمعها مضمون قواعده واليت جتاوزت ت كما تطورالقانون قد تطور 

التفاوض أسلوبواعتماد ،واحد إىل املرونة والليونة والتأقلم والتكيف مع الواقع وتلك االحتياجات املتجددة
على اختالف وضعياته يف خمتلف أو الشخصالطرف املعىن بالقانون وهو الفردإقناع وتوافقللوصول إىل 

تالؤمأنه قد إىللتطور الذي توصلنا يف ما سبق
.حقوقللمتكينهااملستقلة عموما يف إطار اإلداريةالسلطات نشاطو مع ،للسلطات الضابطة

، واليت لديهااألفرادأما بالنسبة للهيئة القضائية وهي اهليئة الفاصلة يف النزاعات بعد حدوثها إثر تظلم 
، فتدخلها يكون بعد حصول النزاع وال ميكنها التدخل قبل التنفيذيةاألحكامفرض العقوبات وإصدار بختتص 

،املستقلة تتطلب يف بعض احلاالت التدخل القبلي أي قبل حصول النزاعاإلداريةذلك، بينما مهمة السلطات 
الصارمة  و ،واخلطوط التوجيهيةوصيات واآلراءمن خالل القواعد املرنة كالتوهو ما يوصف بالتدخل الوقائي

مثل فئة املستهلكني، وختصص أغلبها مبشاكل وانشغاالت فئات معينةهاالهتمامو كاإلنذارات واألوامر،
إىل دور هذه باإلضافة. االقتصاديني واالجتماعيني وغريهماملتعاملني، املتدخلني يف خمتلف القطاعات، اإلداريني

،األحيانكثري من الالسلطات يف 
قاءات اليت تسهر هي بنفسها على تطبيقها جبانب القواعد الصادرة عن الدولة بعد اللالتنظيمات العامةبإصدار

وتصحيح الفردية لرقابة السوق ولضمان احرتام تلك القواعدوإصدار القرارات ،واحلوارات اليت تقيمها مع هؤالء
والفصل يف النزاعاتاإلداريةالعقوبات إصداروالوصول إىل،األوضاع

.2العقوبات اجلزائية
،يف اللجوء إىل القضاءألسباب عديدة و عموما األشخاصأضف إىل ذلك احلذر والرتدد من طرف 

للشخصمنها اليت يقدمها اإلجرائيةبالرغم من اعتبار القاضي حامي احلريات بسبب الضمانات خصوصا 
ألحكامهمنها البطء، ارتفاع التكاليف، احلجية النسبية ،والصالحيات القوية اليت ميلكها للفصل يف القضايا

1C.Teitgen-Colly, « les autorités administratives indépendantes ; histoire d’une institution », in
C.- A. Colliard et G. Timsit (sous/dir.), Op.Cit., p.38, et N. Coulouris, les autorités
administratives indépendantes et les indépendant regulatory agencies, étude comparée sur leur
insertion et nature juridique, thèse pour le doctorat, droit-économie-sciences sociales,
université Panthéon-Assas, Paris 2, 15/12/1992, p.26.
2B. Stirn, Op.Cit., p.593.
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، عدم ختصص القاضي يف 1سياسة عامةوأعام لصادرة حالة حبالة أمام غياب مبدأا
اإلداريةيف قطاعات تشرف عليها السلطات املتجددة يف عهد ما بعد احلداثةالتقنيةالدقيقة و الكثري من املسائل 

رأيها يف تلك املسائل حبكم تشكيلتها إلعطاءهلذه السلطات األحياناملستقلة، ومنه رجوع القاضي يف الكثري من 
القضايا القانوين أثناء الفصل يفلإلطارإىل احرتامه الصارم باإلضافة،2تضم متخصصني يف تلك املسائلاليت

أكثر مرونة بشكل املتعاملنيبني تفصل احلاجة إىل هيئات أخرى حتكيمية ولذلك ظهرت.باعتباره قاضي الشرعية
يؤسس القاضي حكمه على أسباب يف الشكل دون النظر والفصل يف املوضوع األحيانيف كثري من بل و . وسرعة

واليت تعد أكثر فعالية للقيام بوظيفة الضبط ،أخرىوعدم جلوئه الستعمال وسائل ردع ،تاركا املسألة دون فصل
زاع أفضل حل سيئ للن"االجتماعي، و يبقى البحث عن وسائل جديدة للتدخل تربر املثل الفرنسي الشهري القائل 

.3"من دعوى جيدة
ميكن أن تقدم واليت ،أما فيما خيص السلطة التنفيذية وبسبب املبادئ اليت حتكم نشاطها وتركيبتها البشرية

ضمانات قوية من حيث تأسيسها على مبدأ التخصص يف الوظائف ورقابتها الصارمة وقيامها على مبدأ للشخص
مل تستطع أن تواكب التطور فإن اإلدارةالصاحل العام، 

وظيفة ل بني الوظائف بداخلها خصوصا بني ومبدأ الفص،بسبب مبدأ التدرج الذي حيفز على توزيع املسؤولية
الذي الشيء،4من جهة أخرىووظيفة الفصل يف النزاعاتوالوظيفة التنفيذية،القرارات التنظيمية من جهةإصدار

باإلضافةئمةومالانعكس سلبا على فعالية 
وغياب وسيلة احلوار بينها وبينه اإلدارةفصل تام بينها وبني املواطن الذي جيد صعوبة يف االتصال والتواصل مع 

.5وبني جمموعات املصاحل املختلفة االجتماعية أو االقتصادية
تبقى مقبولة إىل حد  مغايرةرؤياCathrineTeitgen-Collyلنا الكاتبةقدمتومن جهة أخرى 

أو إيديولوجيةلضرورة وإمنا ،االسلطة التنفيذية عن التدخل ليس لعجزهامتناعتتمثل يف كبري،
ومن دون أن تفقد ،أو على األقل حىت يبدو تواجد الدولة بقدر أقلال تظهر الدولة مبظهر املتدخل،حىتسياسية

اليت ذكرناها سالفا واليت حفزت لألسباب،األمورمتام السيطرة والتحكم يف زمام 
وخصوصا إذا كانت هذه بالفصل بني الدولة والقطاع ولو ظاهريامسحتو على ظهور منوذج السلطات املستقلة 

ضح لنا هذه الرؤيا أن غياب و ت. اعليهمسئولةنه تسمح ببقاء الدولة السلطات ال تتمتع بالشخصية املعنوية، وم

1C.Teitgen- Colly, Op.Cit., p.40.
حىت اإلداري مثال األمور املتعلقة بالذبذبات يف القطاع السمعي البصري و يف جمال اإلعالم اآليل واالقتصادي يف القطاعات اليت فتحت للمنافسة بل و 2

...مثلما سيأيت تفصيله فيما بعد
3N. Coulouris, Op.Cit., pp.34-37.

بالفصل بني من يقرر ومعرفته املباشرة باملشاكل املطلوب حلها، وبني من هم على لفقهاءإن عدم فعالية تدخالت اإلدارة الكالسيكية يفسرها بعض ا4
وتكييف القرارات وفقا للتطورات األوضاعو لتصحيح طة للفصل واختاذ القرار املناسب أرض الواقع والعاملني بتلك املشاكل والذين يتجردون من أي سل

.29.املرجع نفسه، ص: أنظر.واملستجدات
5M. Gentot, les autorités --,  Op.Cit., p.40.



- 68 -

التدخل املباشر للدولة ال يعين تدخال بنسبة أقل وإمنا تبقى الدولة حاضرة من خالل تدخل هيئات أخرى وهي
،السلطات املستقلة

اإلداريةالسلطات إنشاءأهم االعتبارات اليت أدت أو حفزت على تبقى هذه بعض.1األخريةهذه إرادةرهن 
خصوصا يف لضبط القطاعات ومتكني احلقوقفعالية لتقدمي ضمانات ومنه 

واليت واإلداريواملعلوماتيةاآليلاإلعالمالقطاعات احلساسة مثل قطاع السمعي البصري، جمال 
؟هي تلك الضماناتفما. 

المستقلة بالذات؟اإلداريةلماذا نموذج السلطات : ثانيا
اليت ذكرناها واملربرات ، ملاذا مل تؤد الظروف هنفسيؤدي املعىنميكن أن ميكن أن نطرح تساؤال آخر 

األمر؟ إن املستقلةاإلداريةغري السلطات وغريها إىل ظهور منوذج آخر من السلطات من طبيعة خمتلفةأعاله 
األمر

2احلقوقبضبط السوق أو متكني 

أو احلقوق سواء كانوا مؤسسات أو أفرادصاحل أصحابلوحتولت تلك اخلصوصيات إىل ضمانات . يف مواجهتها
:وتتعلق أساسا ب،اليت تتدخل فيها تلك السلطاتالقطاعاتخمتلفيفو يف السوقومتدخلنيفاعلني

.يف التدخلالحيادضمان -
.متعددة وخمتلفةتخصصاتذوي أوسع ألشخاصلمشاركة-
،مع تطور االحتياجات املتجددة ومتطلبات السوقوالتالؤمسرعة الفعالية يف التدخل من خالل توفري الضمان -

.االستمرارية واملرونة والتكيف مع واقع قطاعات مركب ومتطوروضمان 

.ضمان الحياد في التدخل/ 1
السبب اجلوهري يف البحث عن هيئات أخرى غري كانإن البحث عن ضمان احلياد يف تدخالت الدولة  

عن احلذر الشديد يف مواجهة السلطة السياسية والسلطة اناجتوميكن أن يكون ذلك. أجهزة الدولة الكالسيكية
ففي . 3األخريةضد حتكم وتعسف هذه الشخصليس باجلديد ويرجع سببه إىل فكرة محاية ، وهذا احلذراإلدارية

انسحبت الدولة تاركة مهمة ضبط القطاع من اختصاص األشخاصيث حتتك فيها حقوق 
اإلعالما، ومن أهم تلك اإلدارةوهيمنة تسييس لك الفتقادها عنصر احليادوذاملستقلةاإلداريةالسلطات 

1C.Teitgen- Colly, Op.Cit., pp.40-41.
احمليط 2

وهي العناصر اليت تتوفر لدى السلطات (موعة من املكونات األساسية من أبرزها املشاركة والتخصص ويقوم التمكني الفردي على جم،
:أنظر) . تفصيله يف  عناصر البحثاإلدارية املستقلة كما سيأيت

Culture et santé asbl, Op.Cit., pp. 3-4.
3J. Chevallier, réflexions --, Op.Cit.,
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Jacquesاألستاذويشري . االتصال السمعي البصريو املعلوماتيةوجمالاآليل Chevallier إىل أن الدولة بقيت
لقانون العاملهناك فصل بني الدولة كشخص معنوي أصبحهنفسالوقت ويف حمتفظة بكل مسؤو 

املميز يف فالشيء. 1)تفرض القواعد وتشرف على تطبيقها( والدولة كسلطة سياسية)أحد املتدخلني يف القطاع(
عمل هذه السلطات يكمن يف الكثري من احلاالت يف غياب عالقات قانونية مباشرة ليس فقط مع السلطة 

حيث تكون الرقابة حمدودة عليها من احلكومة أو املنتخبني وهي ، احلكومية ولكن مع السلطة السياسية ككل
أن حيث اعترب الكثري.2يف مواجهتهابل وتشكل أحيانا أخرى سلطات مضادة،حممية يف مواجهة هذه السلطة

املستقلة واضح، فهي تريد منها أن تقوم اإلداريةلسلطات لإنشائهااهلدف املتوخى من السلطات السياسية عند 
تقلة يف أي مسريةأية سلطة إداإنشاءمبهامها ووظائفها مثلما يقوم به القضاة حبياد وموضوعية واستقاللية، وكأن 

.3نفسهاوجودها سواء يف مواجهة املواطنني أو يف مواجهة السلطة السياسيةجمال مينحها مشروعية 

.المستقلةاإلداريةشراك المتخصصين في تشكيلة السلطات إ/ 2
العديد منحتتاج وظيفة ضبط 

ومن أهم القطاعات املعنية، قطاع . أشخاص
كذلك و ،دقيقةإىل معارفانحيتاجنييتقننيجمالوالسمعي البصري ومهااملعلوماتية
تقنية بكل اجلوانب العلمية والاهليئةحاطة سيسمح عنصر إشراك املتخصصني  بضمان إملام وإحيث ،كالبورصة

بكل عناصر بناء القرار املتخذ والتدابري الواجب اختاذها مع ضمان تالؤم هذه إحاطتهاالنظرية والواقعية، ومن مث
ومن بني ،مع التطور احلاصل، هذا من جهة، ومن جهة ثانيةالتدخلرونتها يفالتدابري مع الواقع، ومنه ضمان م

واليت ال تكون مقبولة إال ،فرض اجلزاءاتصالحية املستقلةاإلداريةاليت متتلكها السلطات أهم الصالحيات
تواطؤ أو حتيز، أليميلكون خربة معتربة غري قابلة للتشكيك ومستبعدة أشخاصإذاكانت اهليئة مكونة من 
.4يف ممارستها هلذه الصالحية ولذلك ختضع لرقابة القضاء

من أجل حلك وذل) مؤسسة عمومية( املتدخل العمومي يف غالب األحوالتفضلس1
:أنظر. الية وغريهااملشكالت امل

M.-A. Frison- Roche, « étude --», Op.Cit.
2Ph. Icard, les autorités administratives indépendantes, thèse de doctorat en droit public présenté
et soutenue à Dijon, faculté de droit et science politique, université Bourgogne,  1991, P.617.
3 Ibid.
4Conseil d’Etat,  Op.Cit., p.276.
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.المرونة واالستمرارية في التدخل، المالئمةالمستقلة لعناصر السرعة، ضمان نموذج السلطات اإلدارية / 3
مثلما مت ( التنفيذية والقضاء عموما وباخلصوص السلطة الكالسيكيةأجهزة الدولةمقارنة بنمط تدخل 

وذلك من خاللبفعالية معتربة املستقلة اإلداريةيتميز تدخل السلطات ،)يحه سابقاتوض
اليت تثقل طرق تدخل اهليئات واإلجراءاتبسبب جتردها من كل االلتزامات ،املسائل يف ظل هذه السلطات
.)حه الحقامثلما سنوضيف حدود معينةإال ( ستقلة يف مهام السلطات املاألخريةالكالسيكية وعدم تدخل هذه 

تقلة تتدخل عندما تتضح هلا املسائل بالشكل الكايف مباشرة متبعة يف ذلك قواعد السلطات املسباإلضافة إىل أن 
ومنه . أمام القضاءاألمرأكرب مما هو عليه ومرونةسري بسيطة، كما تفصل يف النزاعات وتوقع اجلزاءات بسرعة

ورية التدخل، 
القيام بتسمح هلا ،هذه السلطات صالحيات متنوعة ومتعددةاملشرع يف الكثري من احلاالت منحيفسر ماوذلك

.

.المستقلةاإلداريةالسلطات نموذجبدايات ظهور : المطلب الثاني
ظهور منوذج السلطات علىالظروف والعوامل واملربرات اليت ذكرناها آنفا قد ساعدت منكل إذا كانت  

تبعتها يف ذلك دول شرق أوربا مث الدول ربية عموما، بداية يف فرنسا، مث املستقلة يف كل من الدول الغاإلدارية
ة ترسيخ هذا النموذج من 

سياسات التحرير، باعتبار هاتني إتباعوبريطانيا خصوصا بعد األمريكيةالسلطات يف كل من الواليات املتحدة 
.فرنسا يف ذلكاسبقتفقدالدولتني كانتا مهد ظهور هذه السلطات،

سنوات تأثرت
ومؤخرا على مستوى ، بعد املشاكل االقتصادية اليت تعرضت هلا،

.، إذ كان البد عليها أن تدخل املسار راضية أم مكرهةالسمعي البصريي الصحافة وقطاع
وبريطانيا؟ كيف األمريكيةاملستقلة يف كل من الواليات املتحدة اإلداريةفكيف كانت بداية مسار منوذج السلطات 

وملاذا؟ هي أوىل السلطات املستقلة اليت ظهرت؟انتشر يف باقي الدول؟ وماومىت 
املستقلة يف كل من اإلدارية، فرع أول نتناول فيه ظهور أوىل السلطات اثننيسنقسم هذا املطلب إىل فرعني

ويف فرع ثان نتطرق النتشار هذا النموذج من السلطات يف فرنسا وغريها من . وبريطانيااألمريكيةالواليات املتحدة 
.واملغربتونس، مصر،با ودول العامل الثالث كاجلزائردول غرب أور 

".بداية المسار" المستقلة اإلداريةوالبريطاني للسلطات األمريكيالنموذج : الفرع االول
اللجنة التجارية بإنشاءاملستقلة اإلداريةالسباقة إىل تبين منوذج السلطات األمريكيةتعد الواليات املتحدة 

من طرف الكوجنرس 1889سنة " L’Interstate Commerce Commission" "ICC"ما بني الواليات 
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واليت " Quangos"مع بداية القرن العشرين مع ظهور اهليئاتأول بداية هلذه ت، أما يف بريطانيا، فكاناألمريكي
-Quasi"تعين  Autonomous- non gouvernemental organisation."

.Independent agencies"1"األمريكيالنموذج : أوال
والتنفيذية" الكوجنرس" باملواجهة بني السلطتني التشريعية أساسامن ناحيةتعلقتسياسية ألسباب

اولة كل سلطة من هاتني السلطتني تطويرحم، و األمريكياملتمثلة يف الرئيس 
من أجل 1887من طرف الكوجنرس كسلطة إدارية سنة " Executive Agency"الوكالة التنفيذية إنشاء

مث حتولت بعد سنتني من ذلك إىل سلطة مستقلة وهي اللجنة التجارية ما ،تنظيم التبادالت التجارية بني الواليات
األمريكي1889بني الواليات أي سنة 

Harison، يف ضمان عنصر احلياد يف تدخل األخريرادة هذا وإ،بسبب احلذر الذي كان يكنه له الكوجنرس
حيث مل تكن باستطاعة هذا األخري األخذ على عاتقه مهمة إصدار  ويف مواجهة عجز السوق، ،األمريكيةاإلدارة

كمة الفيدرالية واحمل،من جهةلنقل بالسكك احلديديةإلدارة اكل القرارات التقنية والضرورية لضمان رقابة فعالة 
عن معارضتها منح تنظيم Wabashوهو حكم " 1886ة ثانية اليت عربت يف حكم هلا سنة من جهاألمريكية

.2الكالسيكية املوجودة آنذاكاإلداريةقطاع النقل بالسكك احلديدية للهيئات 
االنتقادات،املستقلة قد أثار الكثري من االعرتاضات و ةهذه السلطإنشاءلكن 

فخالل املناقشات اليت متت داخل جملس الشيوخ حول .خصوصية مؤسساتية التساع
املتعلق بانشاء أن هذا املشروعأساساعرتاضه على Morganهذه السلطة، أظهر الشيخ إنشاءمشروع قانون 

واضعيه بإمكانمن نوعه أمام جملس الشيوخ، ومل يكن األوليعد جلنة تنفيذية إلدارة النقل بالسكك احلديدية
التشريعية السلطة التنفيذية،أعضاءصالحيات ة تتجاوز كانت السلطات املمنوحة هلذه اهليئحتديد ما إذا  

.3األمرجيب أن نكون  على علم مباذا يتعلق ،...والقضائية
وخصوصا بعد ،العديد من السلطات املستقلةإنشاءعد ذلك باألمريكيةوقد شهدت الواليات املتحدة 

رغم صعوبة ،Roosvelt4مع السياسات املنتهجة يف عهد الرئيس األمريكي 1929االقتصادية لسنةزمةاأل

وال يوجد يف قوانني إنشاء agenciesأو وكاالت Boardsأو جمالس commissionsجلان : أطلق على هذه اهليئات تسميات خمتلفة مثل1
:أنظر. ئات إشارة إىل  مصطلح سلطةهذه اهلي

F. Moderne, Op.Cit., p.194.
2N. Coulouris, Op.Cit., p.40, et H.Delzangle, Op.Cit., pp. 46-49.

:أنظركما ورد يف املرجع.هكذا كان تعليقه تقريبا3
N. Coulouris, Op.Cit., p.41.

Federal Reserve Cosysthem Federal -Interstate Commerce Commission: من بني امهها4
Federal Trade Commission- Federal power Commission - Federal Communication C
ommission - Securities and Exchange Commission- National Laboratory Relations Board
Federal Reserve Board - Nuclear Regulatory Commission- Federal Electio Commission …/…
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، والسبب يف هذه الصعوبة يرجع 1وكالة46الثمانينيات مت حصر سنوات فإىل غاية بداية .حصرها يف قائمة مغلقة
للدولة،اإلداريةيعرف اهلياكل اعامافال يوجد تشريعنفسه يشكل جمموعا مركبا،األمريكيةاإلدارةلكون جهاز 
اإلدارةأو مرافق اإلدارةالتابعة للكوجنرس، حيث يعود له طبقا للدستور الفيدرايل تنظيم مصاحل اإلدارةحيث توجد 

"les services de l’administration"2 الرئيس إدارة، وهناك "l’Executive Office " وهناك الوزارات
.3واإلداراتاألقساماملختلفة املتخصصة كاملكاتب، املصاحل،األجهزةإىل جانب هيكل كبري من 

راغماتية وذلك لسد قد مت بطريقة باألمريكيةيف الواليات املتحدة الوكاالت املستقلةإنشاءإن 
وملربرات أخرى ،االحتياجات املتجددة واملختلفة وذلك تبعا ملتطلبات احمليط االقتصادي واالجتماعي من جهة

، البحث عن التخصص املهين، ضمان استقرار املؤسسات املوضوعة لإلدارةتعود تارة لضمان احلياد السياسي 
أشكال وطرق ممارسة السلطة أن ، باإلضافة إىل 4اإلدارةالكوجنرس وضمان تناسق وعقالنية تدخل إشرافحتت 

مؤهلة ملعاجلة املشاكل املركبة اليت تتطلب مل تكنوالقضائية ةالتقليدية من خالل الفروع الثالث التنفيذية، التشريعي
.5كان بإمكانه مواجهة ذلك الرتكيب،مستوى عال من اخلربة، فوحده فرع رابع جيمع بيده السلطات الثالث

نشاطها بالكامل وذلك إيقافمهام بعض السلطات أو لكوجنرس من خالل عملية التقييم الدورية وميكن ل
-Sunsetباستعمال ميكانيزم Laws6.

…/…Federal Maritime Commission - Consumer Production SofetyCommision
Environmental Protection Agency .أنظر. ن هذه اهليئات وعوضت بأخرىوقد ألغيت العديد م                  :

D. Custos, « la notion américaine de régulation », in G.Marcou et F.Moderne (sous/dir.),
Op.Cit., p.149, et E. Cohen, Op.Cit., pp.220-222.
1M. Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.22.

من الدستور، 8فقرة 1مع أن هذه الصالحية تبقى ضمنية فقط ، حيث يرى بعض الفقهاء 2
.

15ومن أمهها مبدئيا تنص املادة  الثانية من الدستور األمريكي على أن السلطة التنفيذية الواقعة حتت إشراف وزارة من الوزارات واليت تشكل الديوان3
باإلضافة ...من بينها الزراعة، الدفاع، الطاقة، الرتبية، شؤون األفراد الداخلية، العدالة، النقل، السكن والتنمية الريفية" departement"ارة تسمى وز 

األمريكي يف مواجهة ويقدر الكثري أن سلطات الرئيس . إىل املصاحل والوكاالت التنفيذية من أقسام ومصاحل ووكاالت وهي غري مستقلة بل تابعة للرئيس
القوانني، ومن اإلدارة حمدودة، حيث مينحه نص املادة الثانية حق العلم واستقبال التقارير حول سري وزارة من الوزارات، وهي تكلفه بالسهر على تنفيذ 

، 1981أجل حتقيق هذه املهمة فهو ال ميلك إال سلطة التنسيق بني نشاطات اإلدارة املركزية، تلك السلطة اليت أيد
هة جلكن يف حقيقة األمر فإن سلطات الرئيس األمريكي أوسع من ذلك بكثري، ومع ذلك تبقى تواجه استماتة السلطات اإلدارية املستقلة أمامه من

:                                                     أنظر. والكوجنرس من جهة ثانية
M. H.Davis, « l’expérience  américaine des « independant regulatory commissions » », in
G.Timsit et C.-A. Colliard (sous/dir.), Op.Cit., p.222, et M.- J. Guédon, Op.Cit., p.29, et F.
Moderne, Op.Cit., pp.194-195 et H.Delzangle, Op.Cit., pp. 58-59.
4F. Moderne, Op.Cit., pp.195-196.
5 E. Cohen, Op.Cit., p.222, et L.Scheltz  Bressman et R.B.Thompson, « The Future of Agency
Independence », Vanderbilt Law review, vol.63 :3 :599, 2010, p.612.

.45.، ص4هامش رقم أنظر6
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األمريكيةيف الواليات املتحدة الوكاالتوقد استمر استحداث هذه 
االقتصادي 

.NASAسائل غزو الفضاء مع وكالة و والنقل الربي، رقابة متويل احلمالت االنتخابية وتنسيق وتسيري
Franckاألستاذكد أ Moderne وهو ،املستقلةاإلداريةأنه يوجد فعال منوذج أمريكي للسلطات

، وباخلصوص من جهةمنوذج قدمي استطاع أن يرسخ ويؤكد وجوده مستفيدا تارة من عدم دقة نصوص الدستور
الدائمة بني السلطتني التشريعية احلذرة و ، ومن جهة ثانية من وجود املنافسة اإلداريتبعية اجلهاز بفيما يتعلق
.1والتنفيذية

Quangos2»"النموذج البريطاني : ثانيا

الفرنسية، وذلك اإلدارةعن تنظيم وترتيب األمريكيةالربيطانية كمثيلتها اإلدارةخيتلف تنظيم وترتيب 
.3اإلدارتنياليت ترتكز عليها كل من واألسسالختالف املبادئ 

1F. Moderne, Op.Cit., p198, et N. Longobardi, « autorités administratives indépendantes et
position institutionnelle de l’administration publique », RFDA, 11 janvier-février, 1995, p.173.

: Freinge Bodiesأيضاعليهاأطلق2
departemental public bodiesExecutive nonهي أجهزة مستقلة تتدخل يف ضبط املرافق العامة و وAdvisory non-
departemental public bodiesجمال خاص وأخريا احملاكم وهي أجهزة استشارية مع اخلربة يفTribunalsوهي أجهزة قضائية خاصة .

واليت خصت اهليئات غري التابعة .ThatcherMأما التسمية الرمسية هلا واليت منحت هلا من طرف وزارة . معظم هذه اهليئات مرتبطة باحلكومة
كما جند أن الوزارة . ن يبقى الوزير مسئوال عنها أمام الربملانواليت تنظم بعيدا عنها، ولك" non-départemental public bodies"للوزارة 

/http:// www. Cabinet-of-fice.gov.ukعلى موقعها الرمسي املخصص هلذا املوضوع وهو" Quangos"نفسها تستعمل مصطلح 
quango .وهي تعينquasi- autonomous non- governmental organisations.أنظر:

F.F.Ridley and David Wilson, The Quango Debate, Oxford University Press, New York,
1995, pp3-5, et H. Machin, « l’expérience britannique », in  G.Timsit et C.A.-Colliard
(sous/dir.), Op.Cit., pp. 235-249, et J. Bell, « l’expérience britannique en matière d’autorités
administratives indépendantes », in conseil d’Etat, Op.Cit., pp.401-404.

لو بقدر قليل فاإلدارة الفرنسية مؤسسة على جمموع موحد ومتدرج، بينما اإلدارة الربيطانية فهي مكونة من عدد متنوع من اهليئات واألجهزة املستقلة و 3
و امللكة Henry 8فمنذ عهد امللك . إدارة املرافق العمومية هي باألمهية من أن ترتك يف يد املوظفنيففي نظر رجال السياسة فإن. عن اإلدارة املركزية
Elizabeth1 وحىت ال يفقد املنتخب شرعيته ولتفادي أزمات سياسية وحدوث نزاعات ، أشرك هذا األخري سواء على املستوى االقتصادي أو

يف بريطانيا يقتضي ترك مهمة ومسؤولية إدارة " احلكم اجليد أو الراشد" أضف إىل ذلك أن مبدأ . ميةاالجتماعي يف تطبيق وتنفيذ السياسات العمو 
.لمعظم املرافق العمومية 
اخلطوط العريضة للسياسات العامة وحتضري مشاريع القوانني والتنظيمات والرد على أسئلة الربملانيني ورقابة العمل اإلداري هليئات اإلدارة املركزية  بوضع 

:دارة للهيئات غري املركزية أنظرأخرى، ترتك قدرا من االستقاللية وأهلية اإل
H. Machin,  Op.Cit., pp.235-236, et M. Gentot, « les autorités --», Op.Cit., p.25, et J.
Fialaire, « vie administrative à l’étranger : l’évolution récente des quangos en Grande …/…
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الربيطانية املستقلة تطورا ملحوظا منذ احلرب العاملية الثانية، اختلفت فيما بينها من اإلدارةوقد عرفت 
تشغل  لكنها مل،ومركبةعل مسألة تصنيفها أو إعطاء تعريف هلا مسألة صعبة، مما جواألمهيةحيث االختصاصات 

الربيطانيني بسبب تفكريهم الرباغمايت، بقدر ما شغلت ،GuédonMarie-Joséاألستاذةأشارتكما ،كثريا
.1الفرنسيني

ال العدالة، حيث أنشئت هيئات بتطبيق قواعد يف جم19و18ترجع أصول هذه اهليئات إىل القرنني 
السلطات إنشاءأسباب ومربرات ولكن اختلفت. Common Law"2" قانون العدالة والقانون املشرتك 

، هلذا النموذج من السلطاتاملدارس العموميةإنشاءمهمة 1870املستقلة، فقد أوكل قانون التعليم سنة اإلدارية
شهد وقد.1834Poor Law Commissions3كما أوكل قانون املساعدة االجتماعية سنة 

وأصبح نقل االختصاصات من . 1959سلطة سنة 100سلطات، مث تطورت إىل 10إنشاء19
وباخلصوص مع ،يف بريطانيا مع بداية سنوات السبعينياتاومنتشر اطبيعياالوزارة إىل هذه اهليئات املستقلة أمر 

252أن عددها 1978، حيث أكد تقرير رمسي لسنة 1979و1974قدوم حزب العمال للسلطة بني سنيت 
.Mوبعد تويل  . لعام184000سلطة تشغل حوايل  Thatcher احلكم أثارت مسألة مدى فعالية وأمهية تلك

Sirوأقدم موظفيها وهو أكربالسلطات، حيث كلفت أحد  Leo Pliatzkiحصاء هذه اهليئات وذلك بإ
منها 500مهام مت ،1980هيئة سنة 489حوايل إحصاءقد مت بالفعل فو.منهاالغري ضروريةمهام 

4معظمها هيئات استشارية

.5القطاعات الصناعية اليت دخلت غمار اخلوصصة
يف تلك السلطات يف تلك الفرتةإنشاءأن عملية Brian W.Hogwood6أكدت دراسة ل وقد

هيئة مستقلة تشرف على قطاع الغاز مت1986مثال سنة إنشاءالعقالنية، فقد متبريطانيا قد جتردت من عنصر 
un"حكومي غري تابع للوزارة ،

…/…–Bretagne : l’exemple de l’University Grants Committee », la revue administrative,
juillet-aout 1988, p.365.
1 J. Bell, Op.Cit., p.404.
2 J. Fialaire, Op.Cit., p.364.
3 Ibid.
4M. Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.26

:ومن بني أهم تلك السلطات يف بريطانيا5
The British Broad- Casting Corporation -The Independent Broad-Casting Authority

British Council-The Manpower Services Commission-The Medial Research Council
The Monopolies and Mergers Commission-The Housing Corporation -

The Civil Aviation Authority-The Center For Environmental studies .أنظر:
6B. W.Hogwood, « evolution des organismes de réglementation en Grande- Bretagne», revue
international des sciences administrative, vol.56, 1990, pp.715-716, et F.F.Ridley and
David Wilson, Op.Cit., pp.3-4.
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département gouvernemental non ministériel". هذه السلطات سنة إنشاءمث شهدت عملية
.1، حيث مت الدفع مببدأي املسؤولية واالستقاللية بعيدااإلدارةتعديال لتحديث 1988

الدراسات حول هذه السلطات قد أكدت على متيزها بعدم التجانس سواء فيما يتعلق معظمإذا كانت 
ثلتمتمخسة أسباب رئيسية قد حصر2001الفرنسي لسنة إن تقرير جملس الدولةمبهامها أو بأسباب إنشائها، ف

:2ما يليفي
.إرادة الوزارات املتعاقبة يف تقليص حجم القطاع العمومي وخصوصا فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات العمومية-
-.
ان إىل اللجوء إىل اضطر الربملعرفت بداية سنوات التسعينيات فقدان الرأي العام الربيطاين الثقة يف السياسة، مما -

.على القطاعات احلساسة السرتجاع تلك الثقةهذه اهليئات لإلشراف
إنشاءللتقليل من أمهية صالحيات السلطات احمللية، ولذلك جلأت إىل .TatcherMإرادة رئيسة الوزراء اجتاه -

.هيئات مستقلة تابعة مباشرة للوزارات
Next"هيئات تربط بني القطاع العمومي والقطاع اخلاص مثل إنشاءأدت سياسة التسيري العمومي اجلديدة إىل -

Steps Agencies"، ، إىل هذه اهليئات وسابقتهاأدتوهي وكاالت داخل القطاع العمومي غري تابعة للوزارة
املبادرة هلذه اهليئات لتبين واختيار طرق مع ترك،املسطرة للوزراءلألهدافترك مهمة حتديد اخلطوط العريضة 

.األهدافحتقيق تلك 

الجزائر المستقلة في كل من فرنسا وبعض دول أوربا واإلداريةانتشار نموذج السلطات : الفرع الثاني
).والمغربتونس،مصر( م الثالث لل العاوبعض دو 

املستقلة يف باقي دول العامل بعد ظهورها يف كل من الواليات املتحدة اإلداريةتأخر ظهور السلطات 
فيهامستقلةإداريةأول سلطة إنشاءاعتمدنا ما فرنسا حوايل النصف قرن، إذا وعلى رأسهاوبريطانيا األمريكية

اللجنة األمريكية1941جوان 13بتاريخ 2532بقانون أنشئتوهي جلنة مراقبة البنوك اليت 
Joséةاألستاذتعترب اوقد.التجارية ما بني الواليات -GuédonMarie أن ظاهرة تطور وتعدد السلطات

ميكن أن يكون سببه ،وبريطانيااألمريكيةاملستقلة بالشكل املعترب الذي رأيناه يف كل من الواليات املتحدة اإلدارية
والذي يتعلق مباشرة باملبادئ اليت يقوم عليها اجلهاز ،توفر احمليط أو الفضاء املناسب هلا يف هاتني الدولتني

، وأن ظهور هذا النموذج من اهليئات فيما بعد يف فرنسا وبعض دول هناك والبعيدة عن التدرج والرتكيزاإلداري
واليت أدت إىل البحث عن تطوير النظم الالمركزية وفتح ،اإلداريالنموذج الدولة ويفأوربا ينم عن حدوث أزمة يف

.3مع املشاركة واإلستشارةاإلدارة

1M. Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.27.
2 J. Bell, Op.Cit., p.404.
3M. - J.Guédon, Op.Cit., pp.27-28.
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.األوربيةالدول نماذج النموذج الفرنسي وبعض : أوال

:النموذج الفرنسي/ 1
الفرنسية اإلدارةكان أحد املظاهر العاكسة لتطور 1املستقلة يف فرنسااإلداريةإن ظهور منوذج السلطات 

.2البريوقراطيللنموذج األساسيةتعديل اخلصائص ذلك من خالل حماوالت إعادة خالل سنوات الثمانينيات، و 
مكونة اإلدارةأن تكون ، حيث تتطلب الوحدة الفرنسية قامت على مبدأين أساسني مها الوحدة والتدرجفاإلدارة

العناصر املرتابطة فيما بينها بعالقات تسلسلية ختضع يف عملها لقواعد خاصة مستثناة عن القواعد من جمموعة من 
، وعلى مبدأ الصاحل العام واملرفق العمومي، مع تطبيق املبادئ والقواعد اإلداريالعامة واليت تشكل القانون 

. ات التدخل وهيمنة املركزي على احملليمع اختالف املهام والوظائف وقطاع،نفسهاالتنظيمية
عالقات سلطوية وموظفيها، وهي اإلدارةأما مبدأ التدرج فهو حيكم العالقات بني خمتلف هياكل ومصاحل هذه 

والذي تضمنه النصوص ،املفروضة من طرف السلطة السياسيةقابة التسلسلية والوصائيةقائمة على مبدأ الر 
Jacquesاألستاذشبه لقد . 3الدستورية Chevallierالفرنسية نتيجة لذلك باآللة الضخمة املشكلة من اإلدارة
.4املرتابطة فيما بينهااألجهزةعدد من 

يف عهد دولة الرفاه، حيث تضخمت وتشعبت حىتبقيت تلك املبادئ حتكم اإلدارة الفرنسية وقد 
ؤسسات مع بقاء خضوعها للرقابة ومع ظهور م، واليت نتج عنها زيادة عدد املؤسسات العمومية اإلداريةالوظائف 

مما أنتج فضاء مغلقا أمام ظهور هيئات متنح هلا االستقاللية م احمللي،و تطور التنظيجديدة مسيت بإدارات املهام
. 5عن السلطات املركزية

والذي ،مع بداية سنوات الثمانينياتنيالفرنسياإلداريوالتنظيم اإلدارةلكن التطور الذي شهدته 
،صالحيات السلطات املركزية لصاحل توسيع صالحيات السلطات احملليةإضعافانعكس على املستوى احمللي يف 

اجلديدة مببادئ تنظيمية داريةاإلنظم الوصاية والرقابة عليها ساعد على تقبل ظهور هذه اهليئات تقليصمع 
وكأن النموذج الوحدوي بدأ يظهر عجزه عن مواجهة املشاكل املتجددة األمروبدا .وأنظمة قانونية جديدة

املستقلة واليت بدأت مسارها بصدور اإلداريةجتسد بظهور منوذج السلطات ،6وتراجعه لصاحل منوذج متعدد املراكز

1 G. Braibant et B. Stern, le droit administratif Français, 5ème éd., presses de sciences po et
Dalloz, Paris, 1999, pp.72-77.

أن جوهر التنظيم البريوقراطي مرتبط أساسا بالنظام الرأمسايل الذي حيتاج إىل إدارة مؤسسة على قواعد غري Max Weberحيث أكد الفقيه 2
:                                 انظر. يتوفر فيهم عنصر املوضوعيةشخصية، عامة، رمسية قائمة على التوقع يطبقا موظفون 

J. Chevallier, science --, OpCit., p.148.
أنظر،". le gouvernement dispose de l’administration"من الدستور الفرنسي تنص على أن 20ومن يينها نص املادة 3

G. Vedel et P. Delvolvé, droit administratif, coll. THEMIS, PUF, Paris, 1993, pp.459-468.
4J. Chevallier, « régulation et  polycentrisme --», Op.Cit., pp.43-44.
5 Ibid., p.43.
6 Ibid., p.44.
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هي اللجنة و مستقلة إداريةسلطة إنشاءالذي نص على و ،16/01/19781يف واحلرياتاآليلاإلعالمقانون 
".CNIL"واحلريات للمعلوماتيةالوطنية 

Jacquesاألستاذاعترب  Chevallier ليس من عمل أو اجناز القدر، فقد أثريت اهليئةهذه إنشاءأن
واليت تعلقت بالضمانات املمكن منحها للمواطن يف مواجهة تطور ،هذه السلطةإنشاءالكثري من النقاشات حول 

وتوسيع رقابتها على املواطنني من ،و لوماتية واملعاآليلاإلعالم
ميكن اعتبارها ،هيئة داخل الدولة تكون مستقلة بقدر واسعإنشاءيف واألمل،خالل نظم حفظ امللفات وتبادهلا

العديد أنشئتعلى نفس النهج والنموذج و . 2اآليلاإلعالم
.املستقلة يف فرنسا اإلداريةمن السلطات

بني ثالث مراحل أو فرتات شهدت ظهور 1984-1983لسنةالفرنسي وقد ميز تقرير جملس الدولة 
:وهي3املستقلةاإلداريةوتطور السلطات 

اإلداريةواليت مشلت ظهور أوىل السلطات ،1972إىل سنة 1941سنةما بنييف الفرتة وامتدتاألولىالمرحلة 
.CSاإلحصاءات، الوسيط وجلنة COBاملستقلة وهي جلنة عمليات البورصة

وهي مرحلة وصفت بالقصرية، لكنها متيزت حبركية 1978و1973بني ما يف الفرتة واليت امتدتالمرحلة الثانية
.CNILواحلرياتللمعلوماتيةتسارع لظهور هذه السلطات، ومن أمهها اللجنة الوطنية 

هذه السلطات خالل فرتة دامت ملدة إلنشاءبعد انقطاع كلي 1982واليت امتدت من سنة المرحلة الثالثة
وقد وصفت . من دون أسباب تربر ذلك االنقطاع1982وسنة 1978بني سنة ماامتدتتقريبا،سنواتمخس
املستقلة وتارة أخرى بالسلطات العمومية املستقلة أو السلطات املستقلة أو اإلداريةتارة بالسلطات اهليئاتتلك 

صفات وخصائص تمحللكنها األوصافتوصف بأي وصف من هذه وأخرى مل،السلطات الضابطة
طلب جديد وهو ضرورة تأقلم تدخالت الدولة يف الكثري هذه السلطات نتيجة حتمية ملتطوركان وقد. 4سابقتها

يف البدايةالكثري من القطاعات ولسد االحتياجات املتجددة للمجتمع، وقد مت حصر القطاعات اليت أنشئت فيها
:هذه السلطات وهي ثالثة أساسية

ني احرتام احلياة 1
ها بتاريخ ، واليت وضعت تقرير Bonard Tricotاخلاصة واحلريات الفردية والعمومية، وفعال أنشئت اللجنة برئاسة نائب رئيس جملس الدولة 

.06/01/1978املؤرخ يف 78/17والذي مت على أساسه وضع مشروع قانون اإلعالم اآليل رقم 27/06/1975
2J. Chevallier, « régulation et polycentrisme--», Op.Cit., p.46.
3 M. Gentot, les autorités --, Op.Cit., pp.43-45.
4Conseil d’Etat, Op.Cit., p.264, et J. Chevallier, « réflexions --», Op.Cit.,
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الوطنية اللجنةإنشاء واحلريات، للمعلوماتيةنية باإلضافة إىل اللجنة الوطواملعلوماتية والذي شهد تاالتصاال-
و CTPP3، اللجنة من أجل شفافية وتعددية الصحافةCS2اإلحصاءات، جلنة CNCL1واحلرياتلالتصاالت

.أخرىسلطات و ART4سلطة ضبط االتصاالت
.اوغريمهCC8املنافسةجلنة، 7والذي شهد إنشاء جلنة عمليات البورصةواملايل6، النقدي5القطاع االقتصادي-
حتسني  إطاريف CADA10اإلداريةوجلنة االطالع على الوثائق 9الوسيطهيئة إنشاءوالذي شهد اإلداري-

.وغريهاواملواطناإلدارةحتسني  العالقات بني 
، اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق CSC11املستهلكأمن جلنة إنشاءوالذي شهد يقوقاحلال -

والقانون العضوي رقم 2008املنشأ بالتعديل الدستوي لسنة احلقوق، املدافع عن CNCDH12اإلنسان

لسمعي البصري لاملتعلق حبرية االتصاالت واليت30/09/1986املؤرخ يف 107-86واليت أنشئت بالقانون رقم 1
املعدل مبوجب 17/01/1989نون املؤرخ يف املتعلق حبرية االتصال واملعدل بالقا30/09/1986املؤرخ يف 1067-86مبوجب القانون رقم 

/www.legifrance.gouv.fr:                                                 أنظر.02/08/2000املؤرخ يف 2000/719القانون رقم 
2002/214بالقانون رقم املتعلق بنشر وبث بعض إحصاءات اآلراء املعدل19/07/1977املؤرخ يف 808-77اليت أنشئت بالقانون رقم 2

.، املرجع نفسه19/02/2002املؤرخ يف 
27/11/1986بالقانون املؤرخ يف داملتعلق حبرية الصحافة واليت ألغيت فيما بع23/10/1984املؤرخ يف 937- 84اليت أنشئت بالقانون رقم 3

.، املرجع نفسهاملعدل للنظام القانوين للصحافة1/08/1986املكمل لقانون 
مبوجب قانون الربيد ARCEPواليت عوضت بسلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية01/01/1997واليت أنشئت بالقانون املؤرخ يف 4

، املتعلق بضبط النشاطات الربيدية،والقانون 20/05/2005املؤرخ يف 516- 2005م بالقانون رق(2005واالتصاالت اإللكرتونية لسنة 
.، املرجع نفسه)املتعلق باالتصاالت اإللكرتونية وخدمات االتصاالت السمعية البصرية09/07/05يف املؤرخ 669-2005رقم

املتعلق بتحديث وتطوير املرفق العمومي للكهرباء، 10/02/2000املؤرخ يف 108- 2000والذي شهد إنشاء جلنة ضبط الكهرباء بالقانون رقم 5
.، املرجع نفسهاملعدل واملتمم للقانون السابق03/01/2003املؤرخ يف 2003/08ون رقم واليت حتولت إىل جلنة ضبط الطاقة بالقان

اللجنة املصرفية إدماجاملتضمن 21/01/2001املؤرخ يف 76-2010مبوجب األمر رقم ACPسلطة الرقابة االحرتازية مؤخراحيث أنشئت6
CBسلطة رقابة التأمينات ،ACAM جلنة مؤسسات التأمني ،CEAوجلنة مؤسسات القرض و مؤسسات االستثمارCECEI.

املوجه لتشجيع 02/07/1996املؤرخ يف 96/597واملعدل بالقانون رقم 28/09/1967املؤرخ يف 833-67اليت أنشئت باألمر رقم 7
املتعلق 01/08/2003املؤرخ يف 706-2003بالقانون رقم AMFاالدخار وتطوير السوق املايل، واليت مت دجمها ضمن سلطة األسواق املالية 

.، املرجع نفسهباألمن املايل
، مث حتولت 30/12/1985املؤرخ يف 1408-85املعدل بالقانون رقم 19/07/1977الذي أنشئ يف البداية كلجنة منافسة بالقانون املؤرخ يف 8

املتعلق 04/08/08املؤرخ يف 776-2008لسلطة املنافسة مبوجب القانون رقم ، مث حتول01/12/1986إىل جملس منافسة باألمر املؤرخ يف 
.املتعلق بسلطة املنافسة،املرجع نفسه08/12/2009املؤرخ يف 1503-2009بتحديث االقتصاد والقانون رقم 

.هاملتعلق بإنشاء هذه اهليئة، املرجع نفس03/01/1973املؤرخ يف 06-73والذي أنشئ بالقانون رقم 9
واملتعلق مبختلف التدابري لتحسني العالقات بني اإلدارة والرأي العام وخمتلف 17/07/1978املؤرخ يف 753- 78واليت أنشئت بالقانون رقم 10

الوثائق املتعلق حبرية االطالع على 06/06/2005املؤرخ يف 650-2005والذي ألغي بالقانون رقم . أحكام النظام اإلداري ، االجتماعي واجلبائي
.، املرجع نفسهاإلدارية وإعادة استعمال املعلومات العمومية

.، املرجع نفسهاملتعلق حبماية أمن املستهلك21/07/1983املؤرخ يف 66-83املنشأة بالقانون رقم 11
.،املرجع نفسه05/03/2007املؤرخ يف 292-2007املنشأة بالقانون رقم 12
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1والذي ضم جمموعة من اهليئات من بينها املدافع عن األطفال29/03/2011املؤرخ يف 333- 2011

املواطن ضد جمموعات حقوقفيهاحتمىجماالت حساسة وغريها تشكل .من اهليئاتوغريها
هذه إنشاءوقد شهدت السلطات اإلدارية املستقلة يف فرنسا حركة تسارع يف .املصاحل وتعسف السلطة السياسية

.وجماالت عديدة أخرى2سلطة كل سنةإنشاءمبعدليف اآلونة األخرية، اهليئات 

."ألمانيا، اسبانيا، إيطاليا" المستقلة في بعض دول أوربا الغربية اإلداريةبعض نماذج السلطات / 2
إنشاءباملتميز نظرا للرتكيبة الفيدرالية للدولة، وقد أحدثت مسألة 3ألمانيايف اإلدارييوصف التنظيم 

H.Loening4 واليت قابلتها
، واليت ركزت على حترير تلك اهليئات من رقابة من األوىلسنوات بعد C.P Fichtmullerدراسة أخرى ل 

على األملاينهذه السلطات على قيام النظام الربملاين إنشاءعدم صحة األوىلالدراسة أسستالدولة، فبينما 
أساس املسؤولية الوزارية، أكدت الدراسة الثانية على وجود ومشروعية هذه السلطات، ومن أمهها وأشهرها البنك 

Maastrichtوالذي شكل منذ معاهدة ،املكلف بتنظيم النقد والقرض" Bundesbank" األملاينالفيدرايل 
. 19935أوت 04الفرنسي مبوجب قانون ل البنكل االحتاد، كما كانت منوذجا لتعديمنوذجا اقتدت به دو 

وذلك خبلق مراكز ،6تدخالت الدولةحيادهذه السلطات يف أملانيا الوصول إىل إنشاءوكانت من بني مربرات 
وتبقى هذه املراكز بعيدة عن  . األخريةهذه مستقلة كسلطات مضادة للفساد السياسي الذي يضعف من سلطة 

.7املبادئ الدستورية، حىت ولو كانت استقاللية تلك السلطات نسبيةكل التأثريات السياسية بناء على 

،06/03/2000املؤرخ يف 196-2000بالقانون رقماملنشأ1
.30/09/2004املؤرخ يف 1486-2004أجل العدالة املنشأة بالقانون رقم 

13/06/06خ يف املؤر 686-2006فقد أنشئت سلطة األمن النووي الفرنسية بالقانون رقم 2
:أنظر.املتضمن إنشاء اللجنة08/07/1998املؤرخ يف 98/567االستشارية لسرية الدفاع الوطين الفرنسية بالقانون رقم 

R. Dosière et C. Vaneste, les autorités administratives indépendantes, rapport d’information au
nom du comité d’information et de control des politiques publiques, T.1, n°2925, assemblée
national, 28/10/2010, in www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4020.asp.
pp.22-24, 202-207.
3 M. de la Tour, « les autorités administratives indépendantes en Allemagne », in J.-M. Pontier
(sous/dir.), étude de droit comparé sur les les autorités administratives indépendantes, in P.
Gélard, Op.Cit.

Derministe ria freiraun in der. Staatsverualtung: واملعنونة ب4
5M. Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.32.

:أنظر. ت توجيه املؤسسات األوربيةخصوصا بعد دخول الدولة مرحلة اخلوصصة وفتح القطاعات للمنافسة حت6
M.Bullinger, « droit de la régulation, service public et intégration régionale en Allemagne », in
G.Marcou et F.Moderne, droit de la régulation et intégration régionale, T.2 expériences
européennes, L’Harmattan, Paris, 2006,  pp.143-148.
7M. Gentot, « les autorités --», Op.Cit., pp.31-32, et F. Moderne, Op.Cit., pp.206-207.
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التحوالت العميقة اليت إطاراندرج يف قد املستقلة اإلداريةظهور منوذج السلطات فإن،إسبانيايفأما
من األخريمست كل من مكانة ودور الدولة يف وضع القانون، حيث ظهرت مراكز جديدة مستقلة لصنع هذا 

تطلب هذا النظام القانوين صادي مرحلة التحرر واالنفتاح، حيثجهة، ومن جهة ثانية دخول النظام االقت
إجراءواالقتصادي اجلديد 

واآللياتالوسائل إجيادعلى اإلدارةأرغما مم.توزيع املهام بني الدولة والسوقإعادةبسبب أيضا، ولكن اهليئات
فقد انطلقت بعد سنوات من الدكتاتورية يف وضع أسس .1اليت تدخل نوعا من املرونة والفعالية

وإعادةوضع نظام دميقراطي  ودستوري إطار، يف 19782يف ظل دستور العامة يف الدولةاإلدارةلتنظيم جديدة 
. 3ستقلةاملموعات بإنشاءاإلداريةو توزيع السلطة السياسية 

هناك جتديد على مستوى اهلياكل حصل طبقا للدستور، اإلداريذه التحوالت يف التنظيم إىل هباإلضافة
الدولة املوضوعة خارج إدارةجديدة منفصلة عن أجهزة، حيث شهد النظام االسباين ظهور اإلداريةواألجهزة

الذي النووياألمنجملس هذه الدولةاملستقلة يف اإلداريةمن أبرز مناذج السلطات و ،اإلداريةالتدرج والوصاية 
وهي تتمتع ،املركزية للدولةاإلدارةكهيئة قانون عام مستقلة عن 22/04/1980أنشئ بالقانون  املؤرخ يف 

هيئات أخرى مثل اهليئة املكلفة بتنظيم االنتخابات أنشئتكما .4اخلالية املذمة البالشخصية املعنوية و 
لضمان شفافية وموضوعية الطعون االنتخابية، وكذلك 19/06/1985السياسية بالقانون العضوي املؤرخ يف 
ي يف ما يتعلق والفرنساألملاينعن البنك خيتلف، ولو أنه 21/06/1980البنك االسباين املنشأ بالقانون املؤرخ يف 

األهداف، ومع ذلك فهو يتمتع بقدر كبري من االستقاللية من أجل اختيار الوسائل لتحقيق األساسيبنظامهما 
والتلفزيون االسباين  بالقانون املؤرخ هيئة مستقلة للراديو أنشئتة، كما السياسية النقدية احملددة من طرف احلكوم

.10/01/19805يف
فقد كان نتيجة حتمية لتطبيق سياسات خوصصة ايطاليااملستقلة يف اإلداريةأما ظهور السلطات 

مشل ظهورها يف البداية القطاعات اليت مستها . بناء العالقات بني الدولة والسوقوإعادةاملؤسسات العمومية 
، 1991نات ، التأمي1985حنو تغيري شكل تدخالت الدولة وأمهها سوق القيم املنقولة سنة األوىلالتعديالت 

، )Consob(وكانت أهم السلطات اليت ظهرت اللجنة الوطنية للشركات والبورصة . 1990قطاع املنافسة  سنة 

1 M.Cuchillo, « formules de gouvernance et démocratie politique : les autorités administratives
indépendantes de régulation en Espagne », revue Idara, v15, n°30, 2-2005, pp. 151-160.
2 E. Malareti- Garcia, « les transformations du système administratif Espagnol », in M. Miaille, la
régulation entre droit et politique, éd. l’Harmattan, Paris, 1992, pp. 249-250, et E. Malaret, « la
modernisation administrative en Espagne : entre l’élan de la réforme de l’Etat et la discontinuité
de la réforme de l’administration », RFDA, mai-juin, 2009, pp.597-614.
3E. Malareti- Garcia, « les transformations --», Op.Cit., p.250.
4F. Moderne, Op.Cit., pp.207-208.
5A. Betancor- Rodriguez, « l’expérience espagnole en matière d’administrations
indépendantes », in conseil d’Etat, Op.Cit., pp. 411-418.
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، الوسيط، سلطة ضمان املنافسة والسوق، سلطة ضمان حتقيق )Isvap(معهد مراقبة شركات التأمني اخلاصة 
.1األساسيةيف املصاحل العمومية اإلضرابالقانون ملمارسة حق 

هذه السلطات اجلديدة إنشاء، بل إن اإلدارينظيم ال تعرب هذه السلطات فقط عن تعدد واختالف الت
، كلفت من طرف وجتديد الوظائف العمومية من جهة ثانية،تغيري طرق التدخالت العمومية من جهةبإرادةفسر 

لني االجتماعيني والتحكيم بني خمتلف املشرع االيطايل مبهام مراقبة السري الصحيح للعمليات والعالقات بني الفاع
.2املصاحل

هي تليب و ، إنشائهايف 
.أم اقتصاديةانشغاالت ومسائل خمتلفة سياسية كانت أم دستورية

النتيجة اليت ميكن أن خنلص إليها أن النموذج االجنلوسكسوين كان أكثر مرونة يف تقبل تواجد هذه اهليئات يف 
.النظام املؤسسايت للدولة

."والمغربمصر، تونس " دول العالم الثالثظهور السلطات اإلدارية المستقلة في الجزائر وبعض :ثانيا

.في الجزائرالمستقلةاإلداريةلسلطات اظهور/1
مع بدايةاالقتصادية اليت عرفتها اجلزائر األزمةلقد فرضت 

حدوث حتوالت جذرية مست النشاط ،االجتماعيةاألوضاعاخنفاض املستوى املعيشي وتدهور ، البرتول
تبين ،،االقتصادي

إصالحاتسياسة حترير النشاط االقتصادي وتبين 
املركزي للسوق اإلداريوالتخلي عن فكرة التسيري ،املنافسة احلرة كمبدأ أساسي لتنظيم احلياة االقتصادية

ومن مث التفكري يف وضع ميكنزمات ،، نزع االحتكارات وإزالة التنظيمواالنسحاب تدرجييا من احلقل االقتصادي
3سلطات الضبط االقتصاديواليت متثلت يف، ليربايل لضبط النشاط االقتصاديوقواعد جديدة ذات طابع

1L. Ammannati, « l’expérience de la « régulation » en Italie : le modèle des « autorités
indépendantes » », in M. Miaille (sous/dir.), Op.Cit., pp.225-226.
2Ibid., pp.227-228, et N.Longobardi, « les autorités administratives indépendantes, laboratoires
d’un nouveau droit administratif 1re partie», LPA, n°171,27/08/1999, pp. 4-9, et
N.Longobardi, « les autorités administratives indépendantes, laboratoires d’un nouveau droit
administratif 2ème partie », LPA, n°172,30/08/1999, pp. 6-9, et N.Longobardi, « les autorités
administratives indépendantes, laboratoires d’un nouveau droit administratif ,(suite et fin)
»,LPA, n°173,31/08/1999, pp.10-15.

اجلزائر كغريها من دول العامل الثالث بصفة عامة والدول اإلفريقية والعربية بصفة وقد اندرج إدراج مثل هذه اهليئات يف النظام القانوين واملؤسسايت يف3
بتجسيد 

:أنظر. وظائف الدولة ووسائل تدخلها أليات احلكم الراشد، من خالل إعادة تعديل دور و 
R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face--, Op.Cit., pp. 12-14.
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ومل يظهر هذا النوع . 1املستقلة، واليت دخلت يف تكوين جهاز الدولة يف اجلزائراإلداريةلطات واملسماة أيضا بالس
التسعينيات، وقد مت اعتماد املشرع اجلزائري يف هذه املسألة على سنواتمن السلطات يف اجلزائر إال مع بداية

macro"زواميية ب األستاذصفه و أو كما النموذج الفرنسي بشكل كبري mimétisme"2 . ومن دون شك أن
، املتعلقة السابقة الذكر

الكالسيكية اإلدارةأجهزة ، ملا توفره من حياد وفعالية عجزت 4واملنافسة3واخلوصصةبدخوهلا عامل  االستثمار
).ولو نظريا(، 5امعن تقدميهوالبريوقراطيةالغارقة يف الفساد 

لإلعالماألعلى1990املستقلة يف اجلزائر سنة اإلداريةوقد ظهرت أوىل السلطات 
وهو سلطة إدارية لإلعالمحيدث جملس أعلى "منه على أنه 59، إذ نصت املادة 076-90مبوجب القانون رقم 

ل، ضامن الستقالاإلعالموهو" ويتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل... مستقلة
اإلذاعيالقطاع العمومي للبث 

..2527-93مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1993ة سنإنشائهالوقت، حيث مت حله بعد سنتني من 

السلطات اإلدارية "ناصر لباد، ، 118-115. ، ص ص2009منقحة ومزيدة، لباد، سطيف، 3.ناصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري، ط1
، مداخلة "" قناعة أم تقليد"الضبط االقتصادي يف اجلزائر "، و عبد الوهاب مرابط، 23-07. ص،ص2001، 21، عدد إدارة، جملة "املستقلة

-13يومي ، 1945ماي 8جامعة قاملة ،ألقيت يف امللتقى الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية
، و5-3. ، ص ص14/11/2012

R. Zouaimia, « de l’Etat --», Op.Cit., pp. 8-12, et H.Cherhabil, « évolution institutionnelle et
adaptation de l’administration Algérienne a la mondialisation », revue Idara, v.8, n°01-1998,
pp.135-146.
2R. Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, éd. Houma, Alger, 2005, p.17, in G.Longrod, genèse et conséquences du mimétisme
en Afrique, RISA, 1973, p.21.
3 B.Filali et F.Fettat et A.Boucenda, « les perspectives économiques de la loi de privatisation en
Algérie », revue Idara, v.8, n°1-1998, pp.121-130.
4 Ch. Bennadji, « le droit de la concurrence en Algérie », RASJEP, n°44, 3-2000, pp. 143-
159.
5R. Zouaimia, « de l’Etat --», Op.Cit., pp. 8-12, et M. Ch.Belmihoub, « la problématique
générale de la gestion des services publics de réseaux a la lumière de la déréglementation », les
cahiers de CREAD, n°46/2003, pp.40-44.

املؤرخ يف 13-93املعدل واملتمم باملرسوم التشريعي رقم 04/04/1990بتاريخ 14ر العدد .املتعلق باإلعالم، ج1990أفريل 03املؤرخ يف 6
.27/10/1993بتاريخ 69ر عدد .، ج07-90الذي ألغى بعض أحكام القانون رقم 26/10/1993

.27/10/1993بتاريخ 69ر عدد .26/10/1993املؤرخ يف 7
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رقماألمرامللغى فيما بعد مبوجب 101-90صدر القانون املتعلق بالنقد والقرض رقم هانفسيف السنة و 
مث أنشئت . املصريفالقطاع، والذي استحدث جملس النقد والقرض واللجنة املصرفية املكلفان بضبط 112- 03

بعدها أنشئ جملس . جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها103-93مبوجب املرسوم التشريعي رقم 1993سنة 
والذي يعمل 035-03رقم باألمرمبوجباملتعلق باملنافسة وامللغى فيما بعد064- 95رقم األمراملنافسة مبوجب 

مؤسسة إنشاءومن بعد ذلك مت .يعمل على ترقية املنافسة ومحايتها من خمتلف املمارسات املنافية للمنافسة احلرة
.1136-96وسيط اجلمهورية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

بدأت مرحلة جديدة شهدت حركة تسارع إلنشاء جمموعة جديدة من هذه 2000بداية سنة ومع 
وجب سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية مبإنشاءفقد مت .اهليئات وتعديل النصوص السابقة

كما أنشئت سلطة ضبط موضوعة حتت رقابة وزير املالية وهي سلطة ضبط سوق التبغ .037-2000القانون رقم 
متلكات املنجمية والوكالة مللالوكالة الوطنيةإنشاءمت و،068- 2000التبغ واملواد التبغية مبوجب القانون رقم 

ضبط الكهرباء جلنة، كما استحدث املشرع 109-01رقمالوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية مبوجب القانون
2003أما سنة .0110-02والغاز املتعلقة بالطاقة الكهربائية وتوزيع الغاز بواسطة القنوات مبوجب القانون رقم

فقد استحدث قانون املياه رقم 2005أما سنة .1111-02ضبط النقل مبوجب القانون رقم سلطة إنشاءفقد مت 

املؤرخ يف 01-01، املعدل واملتمم باألمر رقم 18/04/1990بتاريخ 16ر عدد.والقرض، جاملتعلق بالنقد 14/04/1990املؤرخ يف 1
.28/02/2001بتاريخ 14ر عدد .، ج27/02/2001

املؤرخ يف 04-10، املعدل واملتمم باألمر رقم 27/08/2003بتاريخ 52ر عدد.املتعلق بالنقد والقرض، ج26/08/2003املؤرخ يف 2
.01/09/2010، بتاريخ 50ر عدد .املتعلق بالنقد والقرض، ج26/08/2010

املؤرخ يف 10-96، املعدل واملتمم باألمر رقم 23/05/1993بتاريخ34ر عدد .املتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج23/01/1993املؤرخ يف 3
11ر عدد .، ج17/02/2003املؤرخ يف 04-03ملتمم بالقانون رقم ، املعدل وا14/01/1996بتاريخ 03ر عدد .، ج10/01/1996

.)07/05/2003بتاريخ 32ر عدد .استدراك يف ج(، 19/02/2003بتاريخ 
.، امللغى1995/ 22/02بتاريخ 09ر عدد.املتعلق باملنافسة ، ج25/01/1995املؤرخ يف 4
املؤرخ يف 12-08، املعدل واملتمم بالقانون رقم 20/07/2003اريخ بت43ر عدد.املتعلق باملنافسة ، ج19/07/2003املؤرخ يف 5

.02/07/2008بتاريخ 36ر عدد .املتعلق باملنافسة، ج25/06/2008
املؤرخ يف 170-99، والذي مت إلغاؤه باملرسوم الرئاسي رقم 31/03/1996بتاريخ 20ر عدد .، ج23/03/1996املؤرخ يف 6
.1999/ 04/08يخ بتار 52ر عدد .، ج02/08/1999

.06/08/2000بتاريخ 48ر عدد.واحملدد للقواعد العامة املطبقة على الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، ج05/08/2000املؤرخ يف 7
املؤرخ 331-04واملرسوم التنفيذي رقم 24/12/2000بتاريخ 80ر عدد .، ج2001املتضمن قانون املالية لسنة 23/12/2000املؤرخ يف 8
.20/10/2004، بتاريخ66ر عدد .املتضمن تنظيم نشاطات صنع املواد التبغية واستريادها وتوزيعها، ج18/01/2004يف
املؤرخ يف 02-07املعدل واملتمم باألمر رقم 04/07/2001بتاريخ 35ر عدد.املتضمن القانون املنجمي، ج03/07/2001املؤرخ يف 9

املتضمن 24/02/2014املؤرخ يف 05-14واللذين مت حلهما مبوجب القانون رقم 07/03/2007بتاريخ 16ر عدد .، ج01/03/2007
لحة اجليولوجية للجزائر تباعا ، وتعويضهما بالوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية ووكالة املص30/03/2014بتاريخ 18ر عدد .قانون املناجم، ج
.منه188مبوجب نص املادة 

.06/02/2002بتاريخ 08ر عدد .املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج05/02/2002املؤرخ يف 10
والذي أحال مسألة 25/12/2002بتاريخ 86ر عدد .، ج2003املتضمن قانون املالية لسنة 24/12/2002املؤرخ يف 11

.للتنظيم
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الوكالة الوطنية ملراقبة النشاطات وضبطها يف جمال ، ويف السنة نفسها أنشئت 1بط املياهسلطة ض05-12
فقد صدر القانون رقم 2006أما سنة . 072-05احملروقات والوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات بالقانون رقم 

ن الفساد ومكافحته ملواجهة ، والذي أنشأ  اهليئة الوطنية للوقاية م3املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته06-01
على التأمينات اإلشرافيف جمال التأمينات وهي جلنة ملواجهة ظاهرة الفساد، ويف نفس السنة أنشئت جلنة ضبط

، وبعدها بسنتني مت إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ذات االستعمال الطيب البشري 044- 06بالقانون رقم 
اللجنة الوطنية االستشارية ، مث بعدها 135-08البشري مكلفة بضبط سوق املواد الصيدالنية مبوجب القانون رقم 

سلطة ضبط يضاف إليها آخر 617االستشارية لرتقية حقوق االنسان ومحايتها
جمايل، أما الثانية والثالثة ففي 027-12األوىل يف جمال معاجلة االستعالم املايل باألمر رقم:ضبطالآخر سلطات

ويبدو أن القطاع االقتصادي قد هيمن .058-12رقم العضويمبوجب القانونالسمعي البصري وقطاع الصحافة
وجمال 9اإلدارياألخريةاملستقلة يف اجلزائر، بينما تغيب هذه اإلداريةطات السلإنشاءهيمن على سلسلة 

.وجمال املعلوماتية

املؤرخ يف 03-08املعدل واملتمم بالقانون رقم 04/09/2005بتاريخ 60ر عدد.املتضمن قانون املياه، ج04/08/2005املؤرخ يف 1
عدد ر.،ج22/07/2009املؤرخ يف 02- 09، املعدل واملتمم باألمر رقم 27/01/2008بتاريخ 4ر عدد .املتعلق باملياه، ج23/01/2008
303- 08وقد صدر املرسوم التنفيذي الذي نص على هذه السلطة ومساها سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه رقم . 26/07/2009بتاريخ 44

.            28/09/2008بتاريخ 56ر عدد.،ج27/09/2008املؤرخ يف
ر .، ج29/07/06املؤرخ يف 10-06م بواسطة األمر رقم ، املعدل واملتم19/07/2005بتاريخ 50ر عدد .، ج28/04/2005املؤرخ يف 2

11ر عدد .املتعلق باحملروقات، ج20/02/2013املؤرخ يف 01-13، املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 30/07/2006بتاريخ 48عدد 
.24/02/2013بتاريخ 

املؤرخ يف 05- 10املعدل واملتمم باألمر رقم املعدل واملتمم 08/03/2006بتاريخ 14ر عدد .، ج20/02/2006املؤرخ يف 3
بتاريخ 44ر عدد .، ج02/08/2011املؤرخ يف 15-11املعدل واملتمم بالقانون رقم 01/09/2010بتاريخ 50ر عدد .، ج26/08/2010
10/08/2011.

2006لسنة 15ر عدد .بالتأمينات، جاملتعلق 25/01/1995املؤرخ يف 07-95املعدل واملتمم لألمر رقم 20/02/2006املؤرخ يف 4
املتضمن قانون املالية التكميلي 26/08/2010املؤرخ يف 01-10رقم باألمر، املعدل واملتمم )26/04/2006بتاريخ 27ر عدد .استدراك، ج(

.29/08/2010بتاريخ 49ر عدد .، ج2010لسنة 
بتاريخ 8ر عدد .ج(، تهاوترقياملتعلق حبماية الصحة 16/02/1985املؤرخ يف 05-85املعدل واملتمم للقانون رقم 20/07/2008املؤرخ يف 5

.03/08/2008بتاريخ 44ر عدد .، ج)12/02/1985
بتاريخ 49ر عدد .ا، جاملتعلق باللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق االنسان ومحايته27/08/2009املؤرخ يف 04-09مبوجب األمر رقم 6

).28/03/2001بتاريخ 18ر عدد .،ج25/03/2001املؤرخ يف 71-01والذي ألغى املرسوم الرئاسي رقم ( ،30/08/2009
املتعلق بالوقاية من تبيض األموال ومتويل اإلرهاب 06/02/2005املؤرخ يف 01-05املعدل واملتمم للقانون رقم 13/02/2012املؤرخ يف 7

.15/02/2012بتاريخ 8ر عدد .ومكافحتهما، ج
24/02/2014املؤرخ يف 04-14مث صدر القانون رقم . 15/01/2012بتاريخ 2ر عدد .املتعلق باإلعالم، ج12/01/2012املؤرخ يف 8

.23/03/2014بتاريخ 16ر عدد .املتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج
.امللغاةوسيط اجلمهوريةهيئة باستثناء 9
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.والمغربتونس، المستقلة في مصراإلداريةالسلطات ظهور/ 2
على نظام اهليئات العامة، والذي عرف انشاء السلطات اإلدارية املستقلةفقد ارتكزبمصرفيما يتعلق 

هذا القانون أراد املشرع ، لكن بصدور1املتعلق باهليئات العامة1963لسنة 61مرة بصدور القانون رقم ألول
وقد سبقه . املصري الفصل بني نظام اهليئات العامة ونظام املؤسسات العامة، كما أراد وضع نظام خاص بكل فئة 

.2ن نفس السنة اخلاص باهليئات العامةم62ن نفس السنة مث تاله القانون رقمم60يف ذلك القانون رقم 
:ومن أهم اهليئات املصرية اليت أنشئت

نصت املادة حيث ، 19713الصادر سنة 2828ة اآلثار املصرية اليت أنشئت بقرار من رئيس اجلمهورية رقم يئه-
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة اآلثار املصرية مركزها مدينة القاهرة تكون هلا الشخصية " منه على أن األوىل

.واإلعالماالعتبارية وتتبع وزير الثقافة 
.وهي هيئة مستقلة، تابعة لرئيس جملس الوزراء1964لسنة 54اليت أنشئت بالقانون رقم اإلداريةة الرقابة هيئ-

جممع احلديد والصلب، ، ولتنفيذ األمريية، اهليئة العامة للتصنيع، ولشؤون املطابع األخرىومن بني اهليئات العامة 
العامة لكهربة الريف واهليئة الزراعية املصرية واهليئة العامة للتعاون واهليئةوللمساحة اجليولوجية واملشروعات التعدينية 

.4وغريها... أسوان الزراعي وهيئة السد العايل وخزان 
امن نظري ةقريبااملستقلة فيبدواإلداريةلسلطات يف جمال اوالمغربتونسكل من جتربةأما 

مع بداية سنوات وحترير االقتصادحنو اخلوصصة واملنافسةنيالنظامكل من أدى انفتاح  حيثة،اجلزائري
، تتمحور حول باألكثر5السلطات العمومية هلذه اهليئات، فهي إذن مربرات اقتصاديةإنشاءالتسعينيات إىل 

.6وضرورات االنتقال الدميقراطي1987متطلبات التصحيح اهليكلي لالقتصاد منذ سنة 

اخلاص باملؤسسات العامة والذي ينظم كافة القواعد اخلاصة باملؤسسات العامة، 1957لسنة 32م قبل صدور هذا القانون صدر القانون رق1
املنشئ للهيئة العامة لشؤون البرتول والقانون رقم 1958لسنة 167وصدرت بعده عدة قوانني إلنشاء هذه املؤسسات العامة من بينها القانون رقم 

:أنظر. ؤون النقل املائيالعامة لشاملنشئ للهيئة 1958لسنة 231
.46-41.ص، ص2000هضة العربية، القاهرة، عبد اهللا حنفي ، السلطات اإلدارية املستقلة، دار الن

، 2000العربية، القاهرة، االقتصادية، دار النهضةالعامةعبد اللطيف، االجتاهات املعاصرة يف إدارة املرافقحممدحممد، و 42. املرجع نفسه،ص2
.370. ، ص2000ومصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط يف القانون اإلداري، اجلزء األول، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ، 64.ص

.22/11/1971بتاريخ 46ر عدد .ج3
.204- 189.صصاملرجع السابق،عبد اهللا حنفي ، 4

، السلطات اإلدارية املستقلة حنو مفهوم طنجيس للقانون واالقتصاد، "ة باملغربالسلطة اإلدارية يف ظل التحوالت االقتصادي"عبد القادر العلياين، 5
- 09.ص، ص2001-2، العدد 14/15/04/2000جديد للسلطة باملغرب، أشغال ندوة وطنية نظمتها شعبة القانون العام مبقر الكلية يومي 

20.
، السلطات اإلدارية املستقلة حنو طنجيس للقانون واالقتصاد، "دمقرطة احلياة اإلداريةمسامهة السلطات اإلدارية املستقلة يف "عبد احلافظ أدمينو، 6

.ص، ص2001- 2، العدد 14/15/04/2000مفهوم جديد للسلطة باملغرب، أشغال ندوة وطنية نظمتها شعبة القانون العام مبقر الكلية يومي 
سلسلة ، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، "اربة جديدة لتدبري الشأن العامالسلطات االدارية املستقلة حنو مق"و سعيد أولعريب، 43-52

المجلة المغربية لإلدارة ، "الداللة واألبعاد: املفهوم اجلديد للسلطة"و حممد بنيحي،47-41.ص، ص2001، 25، عدد"مواضيع الساعة"
.../... : املفهوم اجلديد للسلطة"و حممد سامل الصبيت، 23-15.صص، 2001، 25، عدد"مواضيع الساعة"، سلسلة المحلية والتنمية
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3إىل جملس املنافسة1995واليت حتولت سنة ،2جلنة املنافسة1991فقد أنشئت سنة 1تونسأما يف 

أنشئت وأخريا . 19944مث أنشئت اللجنة البنكية وجملس السوق املايل سنة . لضمان حميط مناسب ملنافسة عادلة
مث أنشئت اهليئة الوطنية حلماية املعلومات ذات .015-2001بالقانون رقملالتصاالتاهليئة الوطنية 2001سنة 

املتعلق حبماية املعلومات ذات 27/07/2004املؤرخ يف 63-2004الطابع الشخصي بالقانون العضوي رقم 
.الطابع الشخصي
العديد من السلطات اإلدارية املستقلة ومن فقد مت إنشاءفعلى غرار اجلزائر وتونس 6المغربأما يف 

اللجنة ، 9اللجنة االستشارية للمناجم،7،8بينها،
.وعدد أخر من السلطات11و 10االستشارية للتأمينات

بالنظر للمربرات القوية اليت دفعت إىل إنشاء منوذج السلطات اإلدارية املستقلة سواء متثلت يف املربرات 
التسارع اليت وبالنظر حلركة ،على حداوبكل سلطةالعامة وهي الضبط ومتكني احلقوق أو اخلاصة بكل دولة

و محيد 28-25.ص، ص2001، 25، عدد"مواضيع الساعة"، سلسلة المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، "اإلطار العام واألبعاد.../...
، ص2001، 25، عدد"مواضيع الساعة"، سلسلة لإلدارة المحلية والتنميةالمجلة المغربية ، "التطلعات العامة إىل جتديد مفهوم السلطة"قهوي، 

.39-29.ص
1 N. Tahar et D. Ben Romdhan, « les autorités de régulations Tunisiennes, leur statut et leur
rôle dans la conduite de la politique publique », in A. Sedjari (sous/dir.), administration,
gouvernance et décisions publiques, éd. L’Harmattan, Gret, 2004, pp. 451-487, et L.
Tarchouna, « les autorités de régulation en Tunisie, les mutations de l’action publique au
Maghreb », actes des deuxièmes journées Magrébines de droit, 15-16/03/ 2007, pp.205-210.

.06/08/1991بتاريخ 55ر عدد.املتعلق باملنافسة واألسعار، ج29/07/1991املؤرخ يف 64-91اليت أنشئت مبوجب القانون رقم 2
. 02/05/1995بتاريخ 35ر عدد .،ج24/04/1995املؤرخ يف 42-95طبقا للقانون رقم 3
املؤرخ يف 41-2001وامللغى بالقانون رقم 15/02/1994بتاريخ 13ر عدد.،ج07/02/1994األوىل أنشئت بالقانون املؤرخ يف 4

. 10/07/2001بتاريخ 55ر عدد.املتعلق بالقرض والذي حيكم حاليا اللجنة البنكية، ج10/07/2001
.15/11/1994بتاريخ 90ر عدد.املتعلق بإعادة تنظيم السوق املايل،ج14/11/1994املؤرخ يف 94-117

.16/01/2001بتاريخ 5ر عدد.املتعلق بقانون االتصاالت، ج18/01/2001املؤرخ يف 5
6 A. Meherfi, « les organes de régulation au Maroc, les mutations de l’action publique au
Maghreb », actes des deuxièmes journées Magrébines de droit, 15-16/03/ 2007, pp.167-170, et
M. D. Alami Machichi, « les autorités spéciales de régulation : nouvelle forme de gouvernance
administrative », Diwan Al Madhalim, n°3-2005, pp. 16-24.

املؤرخ يف 008-85- 01من الظهري رقم 10احملدد لكيفيات تطبيق أحكام املادة 25/03/2002يف املؤرخ 3059-01-02بالظهري رقم 7
.18/04/2002بتاريخ 4996ر عدد .ج، 24/02/1958

.21/07/1993ر بتاريخ .جاملتعلق بالتجارة اخلارجية، 13/89املطبق للقانون رقم 02/07/1993املؤرخ يف 415-93-02باملرسوم رقم 8
ر بتاريخ .جاملطبق واملتعلق بتشكيلة وسري اللجنة االستشارية للمناجم، 07/06/1965املؤرخ يف 249-65-02باملرسوم رقم 9
16/06/1965.
بتاريخ 5054ر عدد .جاملتضمن قانون التأمينات، 17/99املتضمن إصدار قانون 03/10/2002املؤرخ يف 238-02-01بالظهري رقم 10
07/11/2002.
.21/07/1993ر بتاريخ .ج21/07/1993املؤرخ يف 966-91-02باملرسوم رقم 11
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والقلب ظاهرة عامليةحتولت بفضلها هذه اهليئات إىلواليت هذه السلطات يف العشريتني األخريتني،إنشاءا شهد
االستغناء عنها  داخل الدولة، على الصعبفإنه ميكن القول أنه من، ومتكني احلقوقالنابض للضبط االقتصادي

، حىت بعد األزمة املالية اليت اجتاحت دول العام مؤخرا واليت ألمههااألقل يف املرحلة احلالية وعلى األقل بالنسبة 
.القطاعات خصوصا املالية منهاالعديد مناستدعت تكثيف تدخل الدولة يف 
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.وفق نظامها األساسياستقالليتهاوضمانات المستقلةلسلطات اإلدارية اطبيعة:الفصل الثاني
Jacquesالحظ األستاذ Chevallier فئة " انه إذا كانت السلطات اإلدارية املستقلة تشكل اليوم

بالغموض وعدم التحديدتتميز فإن حدود هذه الفئة " قانونية
جماالت تدخلها، أنظمتها األساسية،

.1بينهاتقاطع مشرتكة
منذ ظهورها لقيت هذه الفئة نقاشا مستفيضا سواء من جانب الفقه أو من جانب القضاء، ولعل السبب 

يف ذلك يرجع إىل طبيعة تكوين هذه الفئة القانوني
حيث ال تتمتع كل هذه اهليئات داخل الفئة اليت تنتمي إليها بنفس اخلصوصيات وال بنفس التشكيلة وال نظام 

.العمل على مستواها
يت تتمتع وقد انصب جزء من ذلك النقاش خصوصا مع بدايات ظهورها، على حتديد الطبيعة القانونية ال

.أو الوظيفيباالستقاللية سواء على املستوى العضوي

أنه  من جهة ثانية، على أساس والمستقلةمن جهة اإلداريةاملصطلحات املكونة لتسميتها وخصوصا مصطلح 
لسلطة التنفيذية ومستقلة عنها يف ذات الوقت؟ الكثري من الفقهاء لتابعة كيف تكون هذه السلطات إدارية

يف مواجهة نصوص الدستوروصفوا هذا الربط بالتعارض خصوصا 
»ببل البعض وصفها ، تارة والنظام الدستوري تارة أخرىهذا األخري  oxymore juridique »2

لكن إذا اعتربنا و 
تتحقق من خالل جمموع الضمانات اليت تقدمها عناصر النظام األساسي وهي تتعلق عموما بتشكيلة هذه 

ية عزل األعضاء، اهليئات، كيفية تعيني أعضائها، األشخاص املؤهلني للتعيني فيها، نظام العهدة املطبق، إمكان
. ومن ناحية ثانية بالتسيري املايل واإلداري واملتعلق باألساس بامليزانية املمنوحة هلا وكيفية تسيري طقمها البشري

فكيف شكلت هذه العناصر ضمانات لالستقاللية؟ وكيف مت تناوهلا من طرف األنظمة األساسية ملختلف هذه 

1 J. Chevallier, « Le statut des autorités administratives indépendantes : harmonisation ou
diversification ? », in les autorités administratives indépendantes : une rationalisation impossible ?
Op.Cit., pp.896-897.

-Jeanنائب رئيس جملس الدولة وهو ومعناه إن صح ذلك اجلمع بني خاصيتني متناقضتني، وقد أطلق هذا الوصف على السلطات اإلدارية املستقلة2
Marc Sauvéأنظر. سية للحكومة أمام الربملانطيعة مع املسؤولية السيا:

R. Dosière et C. Vaneste,  Op.Cit., p.29.
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وما هي حدود اوهل حتققت فعال؟اهليئات؟
الضمانات؟ وكيف مت إدراج هذه اهليئات ضمن التنظيم املؤسسايت يف الدولة؟  

الطبيعة يتضمن املبحث األول : إثننيلإلجابة على هذه التساؤالت ارتأيت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني
املبحث الثاين فيتناول حدود االستقالليةأما. القانونية للسلطات اإلدارية املستقلة

.املستقلة
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.الطبيعة القانونية المتذبذبة للسلطات اإلدارية المستقلة: المبحث األول
مرة على اللجنة لنظام الفرنسي، حيث أطلقت أولليرجع أصل تسمية السلطات اإلدارية املستقلة 

، لكن باملقابل جند أن هذا التكييف غري عام، حيث ورد مصطلح CNIL"1"الوطنية للمعلوماتية واحلريات
"L’ambudsman "واللجان أو الوكاالت املستقلة يف الواليات املتحدة األمريكية و 2يف السويد ،"Quangos "

يف بريطانيا، وحىت بالنسبة للمشرع الفرنسي نفسه 
.أما إذا أتينا إىل املشرع اجلزائري فنالحظ إطالقه لتسميات خمتلفة على هذه اهليئات. أنشأها فيما بعد

ومثلها مثل الكثري من املفاهيم الكالسيكية اإلدارية اليت فقدت جزءا من معناها أمام هذه الفئة اجلديدة 
يت حتمل الكثري من التناقضات بداخلها، وتطرح الكثري من التساؤالت واإلشكاالت اليت تتطلب منا دراسة ال

معمقة للعناصر املؤسسة واملكونة هلذه اهليئات، ومنها حتديد طبيعتها القانونية والبحث عن املعىن الذي ميكن 
السيكي؟ هل هي إدارية إي تابعة هل هي سلطة مبفهوم السلطة الك. إسقاطه على كل عنصر يف تسميتها

املستقلة مل يعفها من النقاشات الفقهية والقضائية؟
تبار أن حتليل كل ما يتعلق إن اإلجابة على هذه التساؤالت ستتم أوال يف مطلب أول من جانب فقهي على اع

مث نعتمد موقف املشرع والقضاء بنوعيه الدستوري واإلداري من خالل عرض بعض . 
.أحكامه وقراراته سواء يف فرنسا أو الواليات املتحدة األمريكية وكيفية حتليلها من جانب الفقه يف مطلب ثان

:أنظر.Y. CanacوF. Gazier: مع أن بعض الفقه يعترب جلنة مراقبة البنوك هي األسبق يف الظهور ومنهم1
J.-M. Gros, La doctrine Française et les autorités administratives indépendantes, thèse présentée
pour obtenir le grade de docteur , faculté de droit, université de Montpellier1, 22/09/1995, P.
56.

Pierreأما  DelvolvéوGeorges Védele تاريخ أول ظهور ألول سلطة إدارية مستقلة وهي اللجنة متساوية 1950فحددا سنة
املرجع نفسه، : أنظر. هي أول سلطة ضمن هذه الفئةCOBاألعضاء للنشر ووكاالت الصحافة، أما البعض اآلخر فاعترب أن جلنة عمليات البورصة 

،و57.ص
J. Chevallier, « réflexions -- », Op.Cit.,

من الدول من هذه املؤسسة فظهر وسيط اجلمهورية يف فرنسا، املدافع عن الشعب يف اسبانيا ووسيط اجلمهورية يف اجلزائر الذي مت قتبست العديدوا2
:حول هذه املؤسسة أنظر. عد إنشائهإلغاؤه ب

سلسلة "مؤسسة الوسيط"
املدافع عن الشعب االسباين "، و أنريك موخيكا هرزوك، 179-18.ص، الطبعة األوىل، ص18/02/2000، 20، عدد مواضيع الساعة

،و 18-15.ص، ص2005، ديسمرب 3، العدد ديوان المظالم، اإلدارة المواطنة والمبادرة الوطنية للتنمية البشريةة ، جمل""مؤسسة دستورية"
.ص، ص1997-2، عدد إدارة، جملة "قراءة علمية يف الطبيعة القانونية والوظيفة الرقابية هليئة وسيط اجلمهورية يف النظام اجلزائري"عوابدي عمار، 

، و05-46
R.Khelloufi, « le médiateur de la république », revue Idara, v8, n°1-1998, pp. 9-58.
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.الطبيعة اإلدارية للسلطات اإلدارية المستقلة وتشكيلها لسلطة رابعةتردد الفقه بين : المطلب األول
أي إداريةترددت الطبيعة القانونية للسلطات اإلدارية املستقلة بني اعتبارها كما تدل على ذلك تسميتها 

از التنفيذي مبا هلا من حىت يف إطار اجلهسلطات أصيلة ومتميزة
.سلطة رابعةمتاما عن إطار ثالثية السلطات لتشكل وبني،صوصياتخ

إن البحث يف هذين االجتاهني قد لقي من جانب الفقه نقاشا مستفيضا وأحيانا حادا من جانيب 
1األطلنطي

إىل درجة تشابكها تارة أخرى، ويرجع ذلك الختالف منطق التفكري القانوين، أسسه وخصائصه ومعايريه 
اه العام للفقه الفرنسي لذلك سنتطرق يف فرع أول لالجت. خصوصا بني الثقافة القانونية الفرنسية واألمريكية

واالعرتاف هلا ،باخلصوص بني اعتبار السلطات اإلدارية املستقلة سلطات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية
مث يف فرع ثاين االجتاه الفقهي العام األمريكي . باخلصوصية والتميز بالنظر الستقالليتها اليت ال ميكن إنكارها مطلقا

.هذه السلطات لسلطة رابعةحول مدى اعتماد فكرة تشكيل

.تردد الفقه في فرنسا بشأن الطبيعة اإلدارية للسلطات اإلدارية المستقلة: الفرع األول
ملاذا إطالق تسمية السلطات اإلدارية املستقلة على هذه اهليئات مل يعفها من النقاشات الفقهية؟ ما هو 

؟ وهل من السهل حتديد ذلك مستقلة–إدارية–سلطة: املعىن الذي ميكن أن حيمله كل عنصر على حدا
إن كل مصطلح من املصطلحات السابقة يتمتع مبعاين وطبيعة خاصة، ثارت حوهلا الكثري من النقاشات املعىن؟

).نص دستوري أو تشريعي(والتساؤالت سواء يف وجود نص، غموضه أو غيابه 
املضبوطة، ومنه حتديد فيما إذا كانت سلطات إدارية حاولت هذه النقاشات الوصول إىل حتديد طبيعتها القانونية

.2قانونية
ألن إطالق مصطلح السلطة على ،ل إىل حتديد هذه الطبيعة أمر صعباعترب بعض الفقهاء أن الوصو 

فما هي السلطة؟ ما هو معناها؟ وهل هي . 

؟ سنتطرق من خالل هذا الفرع إىل تكييف فئة متميزة وأصيلةأصبحت تكوندارية الكالسيكية من اهليئات اإل
هذه اهليئات بالسلطة، مث يف نقطة ثانية سنتعرف على مدى تكييفها باإلدارية ومنه مدى تبعيتها للسلطة 

.التنفيذية

.واملقصود فرنسا من جهة والواليات املتحدة األمريكية من جهة ثانية1
.88. ، ص1هامش رقم :أنظر2
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."بين المفهوم الضيق والواسع للسلطة"السلطات اإلدارية المستقلة : أوال

رؤيا واسعة تعطي مفهوما واسعا ورؤيا ضيقة : ، لكنها حتتمل رؤيتني1اإلداري بل وحىت يف فروع القانون األخرى
اإلداري، وهي تعتمد على امتالك اهليئة الرؤيا الضيقة هي تقليدية معروفة يف جمال القانون. تعطي مفهوما ضيقا

. ومتتعها بوسائل قانونية قادرة على تعديل جمال املراكز القانونية
.2اليت عرفت يف القانون الروماين" سلطة التأثري"السوسيولوجي وترتكز على 

.المفهوم الضيق للسلطة/1
ق حول نقطة جوهرية تتمثل يف سلطة أخذ القرار أو إصداره، مبعىن أن أي مؤسسة املفهوم الضييتمحور

لكن اإلشكال يكمن يف األعمال اليت . أو جهاز كي يكيف بأنه سلطة جيب أن يتمتع بسلطة إصدار القرارات
ؤثر يف املراكز 
القانونية، ولذلك يذهب أغلب الفقه إىل اعتماد فكرة القرار التنفيذي وذلك لتوضيح واستدراك عدم التحديد 

Maurice: ومن الفقهاء املتزعمني هلذا الرأي. الذي مييز كلمة قرار وحدها HauriouوEdouard
LaferriereوJilles Darcy حيث ميكن أن نعين بالتنفيذي القرار ،"التنفيذي"مع اختالفهم حول معىن

املنشور واملصادق عليه من طرف السلطة الوصية، ويف معىن آخر ميكن أن يقصد بالتنفيذي ذلك القرار الذي 
. 3يتمتع باخلصائص األساسية يف القانون اإلداري، وهي أن يكون قابال للتنفيذ باالنفصال عن كل طعن قضائي

Paulملدافعني عن الرؤيا الضيقةومن بني الفقهاء املؤيدين وا Sabourin، الذي اعترب أن إطالق تكييف السلطة
على مؤسسة معينة يتطلب متتعها بصالحيات إصدار القرارات، وقصد بصالحيات إصدار القرارات سواء كانت 

ال تتمتع ال قرارات تنظيمية أو قرارات فردية قابلة للطعن بتجاوز السلطة، فإذا كانت هذه املؤسسات املعنية
بسلطة إصدار القرارات التنظيمية وال الفردية فال ميكن تكييفها بالسلطات، ومنه فهو يتجه حنو تضييق مفهوم 
السلطة، إال أنه اعترب أنه من املمكن تكييف مؤسسة ما بالسلطة حىت ولو كانت مؤهلة إلصدار نوع واحد من 

.4مينح صالحية إصدار القرارات التنظيميةالقرارات، وضرب املثال على ذلك بالوسيط الذي مل 
Georgesأما بالنسبة للفقيه  Dupuis

وال تكتف فقط بالقيام بصالحيات معينة، فهي قادرة على تعديل النظام القانوين بواسطة تصرفات قانونية فردية 
.5أو مجاعية، قرارات أو اتفاقيات

.فالسلطة األبوية معروفة منذ القدمي يف القانون اخلاص1
2 J.-M. Gros, Op.Cit., P.63
3 Ibid.
4 P. Sabourin, « les autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle », AJDA ,
20/01/1983, pp.285-287.
5 G. Dupuis, « introduction », in C.- A. Colliard et G. Timsit (sous/dir.), Op.Cit., P.15.
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Jacquesأما األستاذ  Chevallier والذي ينعكس من "للسلطة"فقد ركز على النظام احلقيقي ،
" سلطات"خالل وجود سلطة أخذ القرارات، ومنه فهو يعترب أن السلطات اإلدارية املستقلة 

شروط السلطة مبعنييها، املعىن األول يتعلق بالوظيفة اليت تؤديها وهي الضبط وليس التسيري أو تقدمي خدمات أو 
بل اإلشراف على تطوير قطاع من احلياة االجتماعية، مع ضمان احرتام بعض التوازنات ،قيام بنشاطات معينةال

. اليت تدخل يف إطار وظيفة الضبط
، بل اعترب انه حىت اهليئات 1ة والوضعيات الفرديةصالحية إصدار القرارات اليت تسمح هلا بتعديل املراكز القانوني

اليت تتمتع بصالحية تقدمي االقرتاحات اليت تساهم بواسطتها يف إعداد اللوائح التنظيمية، أو سلطة إصدار 
التوصيات اليت حىت وإن كانت تتجرد من صفة اإللزام فهي على األقل تتمتع بنفس اآلثار القانونية يف مواجهة 

. 2ا مثلها مثل التنظيمات
Réneأما الفقيه  Chapus فقد اعتمد متييزا من زاوية خمتلفة مؤسسا ذلك على فكرة اإلدارة الفعالة أو

، حيث ميز بني األجهزة التابعة لإلدارة الفعالة اليت تقرر، وبني األجهزة اليت ال تتمتع إال "active"اإلجيابية 
وضع يف قائمة األجهزة االستشارية وليست قائمة السلطات اإلدارية املستقلة، واليت ت،بوظيفة تقدمي االستشارة

جلنة ضمان أمن املستهلك، وقدم بعض األمثلة على هذه األجهزة مثل جلنة ضمان االطالع على الوثائق اإلدارية،
ه األجهزة أي مع تأكيده على عدم االستهانة بالوظيفة اليت تؤديها هذ. اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان

ع بسلطة معنوية  تاألجهزة االستشارية، اليت وإن كانت ال تتمتع بسلطة إصدار القرارات لكن آرائها ميكن أن تتم
.3كبرية

املعيار احملدد الذي هي إنه معيار أو شرط آخر يف تكييف السلطة، ولكن تبقى صالحية إصدار القرارات 
يؤدي إىل تقسيم اهليئات إىل نوعني، النوع 

،
.على التأثري متنحها سلطة معنوية

من اجته منهم إىل باستثناءرين للمفهوم الضيق، إن فكرة السلطة املعنوية هذه قد جتاهلها الفقهاء املناص
التنديد بضعف الوسائل القانونية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة، داعني بذلك إىل تقوية هذه الصالحيات 

.

1 J. Chevallier, « réflexions --», Op.Cit.,
بأن التوصيات اليت كانت تصدرها السلطة العليا للسمعي البصري من أجل ضمان احرتام تعددية 2001فقد اعترب جملس الدولة يف تقريره لسنة 2

.امج أن تتمتع بالقوة التنفيذيةوتوازن الرب 
3 M.-J. Guédon, Op.Cit., P.50, in R. Chapus, droit administratif général, T.1, Montchrestien,
Paris, 1990, P.149 ,308 .
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.المفهوم الواسع للسلطة وفكرة السلطة المعنوية/2
Jacquesمع أن األستاذ  Chevallierإىل اعتماد صالحية إصدار القرارات كشرط 1ذهب يف مقاله

على أن ذلك ال مينع من األخذ بالعناصر غري فيما بعد، لكنه أكداتلسلطات اإلدارية املستقلة بالسلطلتكييف ا
légitimité particulière:زةالقانونية للسلطة، على اعتبار أن هذه السلطات تتمتع مبشروعية خاصة ومتمي

ومع ذلك فهو ،الذين مينحهما إياها الرأي العاممتنحها سلطة معنوية، وأساس هذه املشروعية هو الثقة والتدعيم 
يؤكد أن هذه املشروعية غري كافية لوحدها، بل جيب أن تضاف إليها كل الشروط الوظيفية والشكلية كي تكيف 
بالسلطة، فيمكن أن يتعلق األمر بسلطة معنوية أو ممارسة سلطة تأثري على القرارات من خالل اآلراء اليت 

.2تصدرها
ال آخر هو حدود القانون، حيث يعتمد أنصار املفهوم الواسع بالدفاع عن فكرة السلطة املعنوية ندخل جما

على فكرة مشرتكة، وهي أنه ال ميكن االكتفاء بالرؤيا الضيقة والعامة القائمة على تفضيل الوسائل القانونية 
عروف ونبذ أو إقصاء فكرة التأثري املعنوي على أساس أنه غري م،للتدخل اإلداري واملتمثلة يف سلطة أخذ القرارات

وبناء على مدى فعالية النتيجة اليت ميكن أن حتققها هذه السلطة، وهي مرتبطة مبدى جناحها يف . يف جمال القانون
3 .

إىل إلغاء احلدود بني القانون والالقانون وجتاوزه بطرح نظرية إن هذا الرأي يعكس االنشغال الرباغمايت للوصول
؟4قانونية جديدة

Francoisهناك من الفقه من وافق على وجود هذه السلطة املعنوية حيث أكد كل من الفقيهني
GazierوYves Cannac 83على انطباق هذه الفكرة على فئة السلطات اإلدارية املستقلة يف تقريرمها لسنة-

. ،حيث أكدا على متتع معظم تلك السلطات بصالحيات إصدار القرارات املستقلة والتأثري يف قطاع معني84
اليت تستعملها تلك extra juridiqueالقانونيةأوشبهلكن مع ذلك ال جيب أن ننسى ما للوسائل غري

أن تلك اهليئات ال جيب أن حتصر اهليئات من أمهية يف تفعيل وظيفتها وجناحها يف أدائها، وهذا يدل على 
وظيفتها يف عمل روتيين باالكتفاء بتقدمي االستشارات واآلراء والتوصيات والقيام بالدراسات والكشف عن 

ولكن أضاف الفقيهني أن فكرة . 5احلقائق، ألن كل ذلك ال يتالءم ال مع وظيفتها الفعلية وال مع مصداقيتها
يرتبط : حىت تكون هلا نفس قوة التصرفات القانونية، الشرط األولالسلطة املعنوية تتطلب حتقيق شرطني

وأن هيئات . أن تكون هذه الصالحيات مدجمة ضمن سلسلة أعمال متناسقة ومتتابعة: كايف، أما الشرط الثاين

1 J. Chevallier, « réflexions --», Op.Cit.,
2 J. Chevallier, « Le statut --», Op.Cit., p. 897.
3 J.-M. Gros , Op.Cit.,P.72.
4 Ibid.
5 Ibid., P.73
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مثل السلطات اإلدارية املستقلة تلجأ إىل تعويض النقص الذي قد يشوب الوسائل املادية أو املالية اليت متلكها 
. من خالهلا إىل أفضل النتائج يف أدائها ملهامهاتصل باستخدام واسع لوسائل التصرف شبه القانونية، واليت 

.1بالنسبة هلذه اهليئاتالصغيرةبالثورة ويصف الفقيهني السابقني استخدام هذه الوسائل 
احلكم على الطبيعة القانونية للسلطات اإلدارية املستقلة لن يكون باعتماد معيار جمرد، إمنا يكون إن

السلطات اإلدارية املستقلة أن تعطي وزنا لتدخلها فيجب أن تعتمد على ثقة وتدعيم فإذا أرادت . بالرأي العام
هذا األخري، حبكم تطور التقنية القانونية وتطور آليات صنع القانون وآليات تطبيقه وكذا تغري أساس مشروعيته، إذ 

بحت السلطات اإلدارية فعوضا عن التهديد والتخويف، أص،أن عنصر اإللزام مل يعد يتمتع إال بدور ثانوي
2.

Michelأما الفقيه  Gentot الذي أورده هنفساجتاه الفقيهني السابقني وتبىن التعريف تقريبا فقد اجته
Georges Depuis وليس جمرد عون أو أجهزة تابعة للسلطة تتمتع ، حيث يتعلق األمر يف نظره مبؤسسة

لة إصدار القرارات، لكن بالنظربل الحظ أن هناك هيئات ال تتمتع بصالحي
، املشروعية اليت اكتسبتها لضمان ضبط قطاع معني وضمان محاية املواطنني ضد تعسف والدعوةعلى اإلقناع 

قوة الصالحيات القانونية هي أقوى من مدى اتساع و فالسلطة السياسية، واحرتام احلقوق اجلديدة وتطبيق القانون، 
صورة حمرتمة هلا أمام الرأي العام إذا جيب يف نظر هذا الفقيه أن تركز هذه السلطات على تكوين . املمنوحة هلا

. 3وإقناع املعنيني يف القطاع بضرورة احرتام القواعد وتطبيقها بدال من استعمال اإلكراه
Marie-Joséأما بالنسبة لـ  Guédon فقد أيدت املفهوم الواسع للسلطة بالرغم من أن فكرة السلطة

املعنوية تطرح مشكلة تصنيف أو ترتيب السلطات اإلدارية املستقلة، كما طرحت أيضا تساؤال حول عتبة أو 
Michelحدود هذه السلطة املعنوية وهنا تكمن السلبية اليت حتدث عنها الفقيه  Gentot خصوصا عندما جند ،

إن . املشرع نفسه استعمل مصطلح سلطة حىت خبصوص اهليئات اليت ال تتمتع بسلطة إصدار القراراتالحقا أن

.4إدارية مستقلة مكلفة بالضبط االقتصادي

1 J.-M. Gros , Op.Cit.,P.73.
.املطلب الثاين من املبحث األول من الفصل األولأنظر2
جة 3

إن هذا الفقيه . انونية صارمة ولكنها متلك فقط سلطة معنويةفإن تكييف هذه الفئة بالسلطة ميتد حىت إىل تلك السلطات اليت ال تتمتع بصالحيات ق
:أنظر. هل عملية التحليل القانوينعلى يقني من أن تبين املفهوم الواسع للسلطة ال حيمل إال سلبية واحدة وهي أنه ال يس

M. Gentot, les autorités--, Op.Cit., PP.14-16.
4 M.-J.Guédon, Op.Cit., pp.50-51.
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Cathrineأما األستاذة  Teitgen-Colly فقد اعتمدت مبدئيا مفهوما واسعا يف إطار عدم حتديد
أو غموض القانون، ففي رأيها أنه من املهم إجياد الفكرة العامة اليت حترك السلطات العمومية عندما تستدعي مثل 

كون من الصعب هذه اهليئات اجلديدة، ومع مالحظتها عدم التجانس الذي مييز هذه اهليئات أدركت أنه سي
، تتنوع هذه 1ولكن بالرغم من ذلك يظهر وراء هذا التنوع عناصر تعكس مؤسسة حقيقية.ع مفهوم موحد هلاوض

واليت ،وكولة هلا يف القطاعات اليت تشرف عليهاتتمثل بالنسبة للسلطات اإلدارية املستقلة يف وظيفة الضبط امل
متيزها وتربر الصالحيات املمنوحة هلا، وعناصر قانونية تتمثل يف اهليكل أو األساس املنظم هلذه الفكرة والذي 

واعتربت أن االستقاللية والسلطة املمنوحتني هلا تبقيان . 2يشتمل على القواعد اليت تنظم عملية إنشائها وعملها
د وسائل لتحقيق وظيفة الضبط اليت تشكل اخلصوصية الوظيفية اليت تربر مشروعية وجودها، وجمموعة من جمر 

فأصالة هذه السلطات مستخلصة من سلطة التأثري اليت . لتحقيقهاويتعاونونيقبلون الفكرة الذيناملنظمني
.

التعريف الصارم كل منميكن إذا من خالل تبين هذا املفهوم الواسع تفادي السلبيات املزدوجة الناجتة عن
وفهم هذه ،من جهة إىل التجرد من عنصر أساسي يسمح بتشكيل مفهوم موحدالقانوين والضيق، والذي يؤدي 

حيات اجلديدة يف إطار النظام السياسي واإلداري وعدم إقصاء أي نوع منها يتمتع بسلطة معنوية من دون صال
قانونية كالسيكية، واليت أنشئت بسبب عدم تالؤم طرق التدخل الكالسيكية لتستعمل وسائل تدخل أكثر 

.3مرونة
إىل توسيع قائمة السلطات اإلدارية املستقلة بتغليب فكرة الوظيفة على املفهوم، مع األستاذةومنه تصل 

دها على أنه توجد نواة متينة وصلبة تتضمن مجيع 

مؤسسات تتمتع  بأهلية التأثري أي بالسلطة املعنوية والثقة والدعم اليت تستمدها من املعنيني يف القطاع، من خالل 
توصيات، تقدمي املالحظات العامة، املعلومات، االستشارات واحلقائق، ليس الخلها املتمثلة يف إصدار وسائل تد

") M.Hauriouوهو التعريف الذي تفضله هذه الكاتبة على تعريف (E.Picardيعرفها 1
أما تعريف".

M.Hauriou"أنظر" تنظيم اجتماعي ينشأ بالسلطة وهو مستمر لكونه يتضمن فكرة أساسية متفق عليها:
C. Teitgen-Colly,  Op.Cit., P.23, in E.Picard, la notion de police administrative, L.G.D.J.,
1984, P.47.
2 J.-H. Blanchet (sous/dir.) de P.Sabourin, contribution a la théorie générale des autorités
administratives indépendantes : la COB, doctorat en droit de l’université Paris5, soutenu le
04/04/1997, p.17.
3 C. Teitgen-Colly, Op.Cit., PP.23-24, et M.- J. Guédon, Op.Cit., P.51.
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من خالل وسائل اإلعالم، االجتماعات ونشر تقاريرها السنوية أيضافقط للسلطات العمومية إمنا للرأي العام
وع وسائل التدخل املمنوحة أن تناألستاذةولكن إذا كان من الصحيح كما تضيف . 1

للسلطات اإلدارية املستقلة تبني أن مربر وجود هذه اهليئات هو الوظيفة اليت أوكلت هلا واليت ال تنحصر يف سلطة 
،إصدار القواعد امللزمة، فسلطتها مرتبطة باملكانة اخلاصة اليت حتتلها يف جهاز الدولة

و جملس الدولة الفرنسي يف تقريره 2الفرنسيهكما أكد الفق. ثر من اإلكراهقدرة على اإلقناع أكاليت ترتكز على ال
سيكي صالحيات هذه السلطات تستند إىل منطق آخر غري منطق اإللزام باملعىن الكالعلى أن، 20013لسنة 

السلطات ليست ناجتة عن بل وحىت للمصطلح، 
عنصر اإلكراه الذي ميكن أن يستخدم ضد خمالفي تلك القرارات فحسب، وإمنا من اإلسرتاتيجية العامة اليت 

.ية صنعهاإشراك املخاطبني بالقاعدة يف عمل
تبقى مشكلة تواجه مسالة تكييف السلطات اإلدارية املستقلة بالسلطة يف غياب إرادة صرحية من املشرع، 

.4والقضاءولذلك فإن إدماج أي واحدة من هذه اهليئات ضمن قائمة السلطات يبقى عمل مرهون برأي الفقه
ذي ميكن اعتماده لتكييف السلطة، مع األخذ يف ومنه ويف غياب صالحية أخذ القرار ميكن التساؤل عن املعيار ال

) كاآلراء والتوصيات(القانونية شبهاالعتبار مدى تأثري ووزن الصالحيات 
املستقلة يف ظل تناسق واستمرارية تدخل هذه اهليئات لتكون مسألة ضبط قائمة السلطات اإلدارية املستقلة ممكنة 

. ودقيقة

.السلطات اإلدارية المستقلة بين الطبيعة اإلدارية الكالسيكية واالعتراف لها باألصالة والخصوصية: ثانيا
إذا مت تكييف السلطة اإلدارية املستقلة بالسلطة، فإن طبيعة هذه السلطة وانتمائها أو نوعها قد واجه هو 

إلدارية هلذه السلطات يبدو عليها الوضوح، أيضا صعوبات يف التحديد من طرف الفقه، بالرغم من أن الطبيعة ا
وذلك إذا ما مت االستناد إىل مبدأ ،

الفصل بني السلطات يف ظل التأكيد على أن هذه السلطات قد أنشئت من طرف السلطات العمومية بعيدا عن 

1 C. Teitgen-Colly, Op.Cit.,  pp.44-47.
2 P. Nicolay, « l’avenir des autorités administratives indépendantes », in C.A.-Colliard et
G.Timsit, (sous/dir.) Op.Cit., p. 317.
3 Conseil d’Etat, Op.Cit., p.290.

Jacquesفمثال مع بداية سنوات التسعينات قدر األستاذ 4 Chevallier 18عدد السلطات اإلدارية املستقلة بـ ،Paul Sabourin 7بـ ،
M.Gentot20أنظر. سلطة18بـ 84-83تقريره سلطة، جملس الدولة يف:

J. Chevalier, « réflexions --», Op.Cit.,  et P. Sabourin, Op.Cit., pp.275-295, et M.Gentot, les
autorités--, Op.Cit., P.16.

ولكن يف الوقت احلاضر ومع تطور هذا النموذج مل ،يبدو أن هؤالء الفقهاء كانوا متحفظني حول مسألة تكييف السلطات اإلدارية املستقلة بالسلطات
.يعد هناك أدىن شك حول مسألة قبول مثل هذه اهليئات واعتمادها كسلطات حقيقية
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فهي تنتمي حتما إىل ،ل حقيقة جزءا من السلطة التشريعية وال هي جهازا قضائيا
السلطة التنفيذية، لكن احلقيقة غري ذلك وأن هذا التأكيد األويل أو النتيجة األولية قد واجهت الكثري من 

الكالسيكية هلذه يف ظل اجتاه األغلبية إىل التأكيد على الطبيعة اإلدارية ،االعرتاضات والنقاشات الفقهية
.السلطات وحتفظ البعض اآلخر على ذلك

.السلطات اإلدارية المستقلة هي سلطات إدارية بالمعنى الكالسيكي/1
فرض هذا االجتاه رأيه على إثر النقاش الفكري حول حتديد طبيعة بعض السلطات اإلدارية املستقلة 

Paul، وكان من أبرز مؤيديه الفقيه 1وباخلصوص وسيط اجلمهورية الفرنسي Sabourin2 الذي أسس رأيه على
أنه ال يوجد أي تعريف مقبول من اجلميع ملفهوم السلطة اإلدارية سواء يف القوانني أو من قبل الفقهاء الذين ذهب 

يز بني موظفي أما البعض اآلخر فقد انطلق من التمي. بعضهم إىل الربط بني السلطة اإلدارية والسلطة التنفيذية
بينما ركز . السلطة املؤهلني الختاذ أو إصدار القرارات اإلدارية وموظفي التسيري الذين ال ميلكون هذه السلطة

على فكرة املستخدمني الذين يسريون املرفق، على اعتبار أن هؤالء فقط هم الذين يتمتعون بصالحية أخرون
Paulرب وعلى كل فقد اعت. 3إصدار قرارات تتمتع باحلجية Sabourin4 ة أن السلطة اإلدارية هي دائما وبالضرور

، ومنه فهي املؤسسات العموميةأو ،الدولةسواء متثل يف فرع لشخص معنوي للقانون العام 
هذا هو املنطق الذي انطلق منه هذا الفقيه .لممثل إلبرام التصرفات القانونيةتعتمد على األهلية املمنوحة ل

للسلطات اإلدارية املستقلة، فبالنسبة له ال ميكن هلذه السلطات إال أن متثل " السلطة اإلدارية"لتوضيح طبيعة 
الدولة املوحدة مصدرة القانون دون غريها لعدة أسباب، من أمهها أن الدستور مل ينص على وجودها ومل مينحها 

نوية، ومنه فال ميكنها إال أن متثل هذه املؤسسة اليت تتحكم فيها بإنشائها من طرف الربملان أو الشخصية املع
السلطة التنفيذية، وتبقى خاضعة لرقابة القاضي، ولكن ذلك ال مينع من أن تشارك هذه السلطات الدولة يف 

ضمن إصدار تنظيمات وإصدار والذي يت،
وصل هذا الفقيه إىل التأكيد على وجود وبذلك .5قرارات فردية باإلضافة إىل حق اللجوء مباشرة إىل القضاء

.6عالقة متثيل قانونية بني الدولة والسلطات اإلدارية املستقلة واليت حتقق شرط تكييفها بالسلطة اإلدارية

.ملنافسةباإلضافة إىل جلنة تنظيم عمليات البورصة وجملس ا1
Regulating Business by Independent commission, Greenwood( يف الفقه األمريكيM. Bernsteinيقابله 2

Press :أنظر. يف الدولة وانتماؤها إليهاومها اللذين حددا مكانة السلطات اإلدارية املستقلة 1977 ,
N. Koulouris, Op.Cit., p p.354-355, et P. Sabourin, Op.Cit., pp.275-295.
3 J.-M. Gros , Op.Cit.,P.146.
4 P. Sabourin, Op.Cit., p.277.

اليت متلك جمموع هذه ) من بني سلطات أخرى اعتمدها يف املقال(HACAالسمعي البصريلالتصالالعلياضرب الفقيه املثال بالسلطة 5
املرجع نفسه، ص : أنظر.لدولةيف ااإلدارية الكالسيكية األجهزةإدارية مستقلة ليست يف مواجهة الدولة إمنا يف مواجهة ةفهي حقا سلطاالختصاصات 

.282-280. ص ص
6 Ibid.
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خبصوص جلنة عمليات 05/11/93الفرنسي بإصداره قرار بتاريخ إن هذا الرأي قد فنده جملس الدولة 
تمثيلها من لجوء إىل القضاء من دون احلاجة ، والذي اعرتف فيه ألول مرة هلذه السلطة حبق اللCOBالبورصة 

البعض أن تطور القانون اإلداري حنو ظهور مراكز سلطوية جديدة قد أثار تساؤالت حول اعترب لقد.طرف الوزير
فعليةمعنوية إمكانية إعادة النظر يف مسألة الشخصية املعنوية يف القانون اإلداري واالعرتاف بوجود شخصية 

"personne morale de fait"1.
ألن التصرف باسم الدولة ال ،اإلدارية غري كافية من جهةإن هذه املقاربة العامة يف حتديد طبيعة السلطة 

كرئيس الدولة، السلطة التشريعية والسلطة (يتم فقط من خالل سلطات إدارية، لكن باسم سلطات أخرى 
، ومن جهة ثانية هل ميكن احلديث دوما عن التصرف باسم شخص عمومي؟ مع العلم أن األجهزة )القضائية

ية للقانون اخلاص املكلفة مبهمة تسيري املرفق العمومي ميكنها أحيانا ومبوجب النصوص املسرية لألشخاص املعنو 
باإلضافة إىل اعرتاف القانون لبعض األجهزة حىت ولو . 2إصدار قرارات إدارية مبا متلك من امتيازات السلطة العامة

.3الشخصية التنازعيةمل تكن متمتعة بالشخصية املعنوية بأهلية اللجوء إىل القضاء وهو ما يعرف ب
من جهة ثانية انطلق بعض الفقهاء من طبيعة التصرفات الصادرة عن اهليئة، حيث تكيف بالسلطة 

ديد هوية هذه السلطات أمرا صعبا على اعتبار أن بعض أصبحت مسألة حتأيضا اخلاص، ولكن يف هذه احلالة 
األجهزة املنتمية للسلطة التشريعية والقضائية ميكنها أن تصدر أيضا قرارات إدارية لتسيري املرفق، بل واألكثر من 

. ذلك ميكن حىت لبعض أجهزة السلطة اإلدارية أن تصدر قرارات ذات طبيعة قضائية

1 J.-M. Gros , Op.Cit.,P.150
2 M.-J.Guédon, Op.Cit., P.55
3 R. Zouaimia et M.-Ch. Rouault, droit administratif, éd. EJA-GALINO, Paris, 2007, version
adaptée en droit Algérien, éd. BERTI, Alger, 2009, p.268, et R. Zouaimia, « les pouvoirs de la
commission bancaire en matière de supervision bancaire », revue Idara, n°40, 2010, pp. 66-67,
et A.Debet, « autorités administratives indépendantes et personnalité morale », in la personnalité
morale, journées nationales, T.12/ la Rochelle, association Henri Capitant . Des amis de la
culture juridique Française Dalloz, Paris, 2010, pp.24-25,

قبل أن املذكور أعاله يف املنت 05/11/1993وقد منح جملس الدولة الفرنسي السلطات اإلدارية املستقلة أهلية التقاضي، حيث صدر القرار املؤرخ يف 
:أنظر.ت البورصة حق اللجوء للقضاءمينح نص إنشاء جلنة عمليا

M. Degoffe, « les autorités publiques indépendantes », AJDA, 31/03/2008, p.624, et
C.Chauvet, « la personnalité contentieuse des autorités administratives indépendantes », RDP,
n°2, 2007, pp. 383-388.

. ختلفة عن شخصية الدولةكما قبل جملس الدولة اجلزائري الطعن يف قضيتني أمامه ضد اللجنة املصرفية، فاعترب هنا أنه قد منحها الشخصية التنازعية امل
:أنظر. )غري منشور(اللجنة املصرفيةيف قضية يونني بنك ضد 08/05/2000املؤرخ يف 2129قراره رقم بذلك وصدر 

R.Zouaimia, les autorités de régulation financière en  Algerie, éd.Belkeise, Alger, 2013, p.89.
-6لس الدولة، العدد جملة جمأنظر،.  ضد اللجنة املصرفية)BCIA(مسامهي البنك يف قضية30/12/2003املؤرخ يف 19081رقم وقراره

.72. ، ص2005
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اإلداري فإن التمييز بني السلطات غري القضائية والسلطات القضائية أمر صعب على اعتبار أن كال من املعيار 
العضوي واملادي والرمسي يف التمييز بقي غري دقيق وغري حمدد وغري فاصل، وذلك يرجع ألن وظيفة السلطات 

.1تمتع بصالحية توقيع اجلزاءاتاإلدارية املستقلة نفسها قريبة من وظيفة القاضي وخصوصا عندما ت
Jean Marie AubyوRoland Drago إذا كان من الضروري

ضعا لدعوى جتاوز السلطة، ومنه فرقابته ترجع الختصاص مبعىن أنه قرار خا،تكون قد أصدرت قرارا قانونيا إداريا
ر ما إذا كانت سلطة وهكذا فالقاضي بعقده االختصاص له فهو الذي يقرر طبيعة السلطة ويقر . القاضي اإلداري

هذا النهج يف حتديد طبيعة السلطات اإلدارية قد واجه العديد من االعرتاضات بالرغم من حركية .إدارية أم ال
املشرع الفرنسي املتذبذبة يف تكييف السلطة اإلدارية املستقلة ومنطق احلكومة الرباغمايت يف البحث عن حلول دون 

ة إىل أنه ليس من عمل القاضي حتديد ما باإلضاف،نهج قانوين موحد للسلطة اإلداريةاالرتكاز على نظرية أو م
يعد سلطة إدارية من غريها وحتديد عناصر هذه األخرية، على اعتبار أن عمله يتميز بالتطور والبحث عن 

ومن جهة أخرى، هل ميكن الفصل بني الرقابة القضائية وطبيعة السلطة؟ هذا السؤال أثري خبصوص . 2املالئمة
Rolandنة تنظيم البورصة واللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات فقد اعتربها العديد من السلطات كالوسيط، جل

Drago
اضي حبكم أن كل سلطة جيب أن جتد هلا ق(القضائية على هذه اهليئات تبقى من دون أثر على طبيعتها، 

بتأكيدباإلضافة إىل أن هناك هيئات إدارية مستقلة يرجع االختصاص بنظر أعماهلا إىل القاضي العادي .)3يراقبها
للعدالة، وكذلك يف حالة جلنة ةجيدإدارة

تنظيم عمليات البورصة املوزع بني القاضي اإلداري والع
.4الدستوري الفرنسي نفسه

Cathrineاعتربت من جهتها األستاذة  Teitgen-Colly5 أن السلطات اإلدارية املستقلة متثل
من 3إشكاال يف مواجهة التقليد السياسي الفرنسي الذي يرتكز على مبدأ السيادة الوطنية اليت عرفتها املادة 

السيادة تكمن يف األمة وال ميكن ألي جهاز أو فرد ممارسة السلطة إال "كالتايلإعالن حقوق اإلنسان واملواطن
النظام السياسي الفرنسي مضمون، ومنه فتبعية اإلدارة للسلطة يفاحرتام هذا املبدأف."مةإذا كان مصدرها األ

1

:أنظر.خبصوص جملس املنافسة 23/01/1987
M.-J . Guédon, Op.Cit., P.55
2Ibid., p. 56, in J.M.Auby et R.Drago, Traité de contentieux administratif, T. 2, L.G.D.J, Paris,
1975, P.168.
3 Ibid., p.58, in R.Drago, le conseil de la concurrence, JCP, 1987, 1, 3300 .
4 Ibid.
5 C. Teitgen-Colly,  Op.Cit., p.49.
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من 20التنفيذية هو ناتج عن مبدأ مسؤولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية استنادا إىل نص املادة 
le"اليت تنص على أن1958الدستور الفرنسي لسنة  gouvernement dispose de

l’administration " مبعىن أن اإلدارة حتت تصرف احلكومة، ومنه ومن أجل إحداث التوافق مع متطلبات هذا
Guyوصل معظم الفقهاء إىل تكييف هذه السلطات اجلديدة باإلدارية ومن أبرزهم ،التقليد السياسي

BraibantوM.Francواحلكومة يف ذلك الوقتمفوضJean Marie Auby منطلقني من منطق
:ارتكز على ثالث نقاطي حتصيلي أو استنتاج

.تشريعية، تنفيذية، قضائية: يف الدولة توجد ثالثة سلطات-
السلطات اإلدارية املستقلة ال تنتمي إىل السلطة التشريعية بسبب استقالليتها سواء العضوية أو الوظيفية يف -

.1ا هؤالء األعضاء واليت تشبه احلصانة الربملانيةو التقارير السنوية اليت تقدمها له
-

.ليست الفصل يف القضايا الفردية بل هي وظيفة ضبط القطاعات
لكن البعض ،ومنه إىل اإلدارة هو أمر حتميذيةإذن فانتماء السلطات اإلدارية املستقلة إىل السلطة التنفي

كيف ميكن أن تكون هذه السلطات إدارية ويف الوقت نفسه مستقلة؟ كيف ميكن أن تكون تابعة : تساءل

إىل جتريد هذه السلطات من استقالليتها واالنتقاص من إن تأكيد الطبيعة اإلدارية سيؤدي حتما 
Guyاخلصوصية اليت متيزها، وهذا ما أثاره الفقيه  Braibant بالنسبة للجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات، وهي

حيث،أوىل اهليئات املكيفة بالسلطات اإلدارية املستقلة من طرف املشرع
االستقاللية، ألنه من الصعب احلديث عن استقاللية السلطات اإلدارية يف مواجهة احلكومة، فاإلدارة ليست 

إن االستقاللية ميكن احلديث عنها .مستقلة عن احلكومة بل هي تابعة هلا، ومن خالهلا فهي تابعة للربملان
وبالرغم من . 2مبوجب نصوص الدستور، ومع ذلك تبقى هذه االستقاللية نسبيةخبصوص السلطة القضائية فقط 

بل واألكثر من ذلك فهي تطغى على ،هذا التساؤل فإن الطبيعة اإلدارية بالنسبة هلؤالء الفقهاء تفرض نفسها
.

تجاوز حدود الطبيعة اإلدارية الكالسيكية للسلطات اإلدارية المستقلة لصالح االعتراف لها باألصالة /2
.والخصوصية

إذا كانت احملاوالت الفقهية السابقة اليت عمقت التفكري يف طبيعة السلطات اإلدارية املستقلة سواء يف 
فرنسا أو غريها للوصول إىل استغراق اجلهاز اإلداري الكالسيكي هلذه اهليئات، متجاهلة كل ما متيزت به من 

1 C. Teitgen-Colly, Op.Cit., p.50.
2 Ibid.
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1ن النظام الكالسيكي يف الدولةاالستقاللية، رافضة أي تصور يأخذها بعيدا عتتمحور حولخصوصيات 

نتيجتني اثنتني، أوهلما ال ميكن أن تكون اهليئات اجلديدة من هذا النوع إال سلطات إدارية مبا فيها أنتجت
.2الوسيط، ثانيهما ال ميكن أن تكون مستقلة بشكل مطلق

Paulسيط يف ذلك الوقت واليت كانت حمور النقاش الذي دار بني الو ،ففيما يتعلق بالنتيجة األوىل
Legatteاحلكومة ومفوضM.Costaجملس الدولة خبصوص قرار"Retail " 10/07/1981املؤرخ يف،

يأمل أن يتم االعرتاف هلذه اهليئة بطبيعة P.Legatteحيث كان السيد . 3داريةاإلسلطة بالالذي كيف الوسيط 
، وقد طالب املشرع بإصدار "مؤسسة الدولة املستقلة"متوافقة مع نية أو إرادة املشرع احلقيقية وهي اعتبار الوسيط 

فمهمة الوسيط حىت حتضى مبصداقية لدى املواطنني جيب أن تظهر مبظهر .4قانون جديد يعيد حتديد هوية الوسيط
-GuédonMarieوقد اعتربت األستاذة ). اخلصم(املنفصل عن األجهزة اإلدارية  José أن قرارRetail

قابل للنقاش فهو يظهر كتصريح من القاضي اإلداري باختصاصه على أساس سند قانوين ضعيف وهو طريقة 
.5اهليئةوالذي ال يعد حمددا حامسا لطبيعة ،يط مبرسوم رئاسيتعيني الوس

:ثالث حجج العتبار هيئة الوسيط سلطة إداريةM.Costaوقد أثار مفوض احلكومة 
على اعتبار أن القضاء يرتكز على مبادئ وأسس القانون العام الفرنسي ويرفض االعرتاف بوجود : حجج قضائية

.السلطة القضائيةو التنفيذيةالسلطة ،السلطة التشريعيةخارج،ستوريةأجهزة أو هيئات حىت ولو كانت د
حجج مرتبطة باملفهوم الفرنسي ملبدأ الفصل بني السلطات مرتكزة على مبدأ فصل السلطة اإلدارية عن السلطة 

.)القضاء العادي(القضائية 
وأخريا حجج عملية ترتبط باملخاطر النامجة عن اعتبار الوسيط سلطة رابعة، واملتمثلة يف توسيع صالحيات 

.6سحبها منهRetailاحلكومة من دون احلاجة إىل منح هذا الوسيط االستقاللية اليت ال ميكن لقرار 

عام من طرف الفقه 200ثالث سلطات ال ميكن أن يكون هلا صالحيات غري تلك احملددة هلا من حوايل حتكمه سلطة سياسية مكونة من1
.السياسي الكالسيكي

2 P.Nicolay, Op.Cit., P.311.
3 E. Pisier, « vous avez dit indépendantes ? Réflexions sur les autorités administratives
indépendantes », revue pouvoirs, (droit administratif, bilan critique), n°46, septembre 1988,
p.78.
4 « le qualificatif rattachant le médiateur a l’ordre administratif est inacceptable … il est contraire
a la nature de la mission du médiateur et au besoins du fonctionnement de l’institution » ,  P.
legatte, « le médiateur est-il une autorité administrative indépendante » , in C.-A.Colliard et
G.Timsit (sous/dir.), Op.Cit., pp. 137-142, et E. Pisier, Op.Cit., p.78.
5 M.-J.Guédon, Op.Cit.,  P.58.
6 P. Nicolay, Op.Cit., P.312.
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اإلدارية املستقلة وهي سلطات إدارية فعلى أساس هذه احلجج اعترب الوسيط سلطة إدارية وكذلك باقي السلطات 
اليت سنفصل فيها يف الفرع (

).الثاين
مفوض احلكومة الذي استنتج خبصوص M.Francبعض الفقهاء اآلخرون بدوا متذبذبني ومن بينهم 

إدارة كالسيكية باملعىن الدقيق الذي نعرفه يف القانون هو الوسيطبتأكيد إذا ما كان الوسيط أنه ال يتعلق األمر
، فالوسيط ال يتبع أي تدرج إداري مثل اإلدارة التابعة للوزير األول مبوجب نص املادة أم الاإلداري الكالسيكي

وقد .  1السلطة التنفيذيةولكنها مدجمة يفإدارية أصيلةهو هيئة ، بل1958من الدستور الفرنسي لسنة 20
Jacquesشاطره األستاذ  Chevallier الطبيعة اإلدارية للسلطات اإلدارية أن وجهة النظر تقريبا معتربا نفس

املستقلة  مستخلصة بطريقة احلذف املتتايل، حيث ال ميكن هلذه السلطات أن تندرج إال ضمن إطار اهليئات 
،أو على األقل فهي تنتمي إىل هذه الفئة،اإلدارية

في ذاتها منطقها الخاص التدرجية فهي تقع خارج اجلهاز اإلداري، إن األمر يتعلق بسلطات إدارية معزولة جتد 
وذلك ،يعة هيئة الوسيطخبصوص طبM.Francلكن البعض رفض منطق تفكري مفوض احلكومة . 2في التسيير

وباخلصوص عالقة التبعية للسلطة ،الستحالة تقدمي تعريف إلدارة ما بعيدا عن معيار مكانتها يف النظام املؤسسايت
بإحدى السلطات وإحلاقها ذه املؤسسات اجلديدة هلقد أكد على الطبيعة اإلدارية M.Francإذا كان و . التنفيذية

يها النظام الفرنسي منذ أوىل الدساتري املكتوبة، فإن فكرة الثالثية قد انتقدت من الثالث يف الدولة اليت أسس عل
:عدة أوجه

Yvesحيث اعترب Gaudmet أنه ال توجد أية عراقيل منطقية متنع من وجود مؤسسات عمومية تفلت من هذا
Jean-Paulكما تساءل . التقسيم الثالثي، وأن حقيقة النظام املؤسسايت الفرنسي هو بالتأكيد أكثر تركيبا

Costa من 6املادة فيما إذا كان املبدأ الدستوري الوحيد هو مبدأ الفصل بني السلطات طبقا ملا ورد يف نص
؟3اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وليس مبدأ ثالثية السلطات

Cathrineتساءلت األستاذة كما  Teitgen-Colly بدورها عما إذا كان يف اإلمكان االعرتاف
،بسلطات جديدة جبانب السلطات الثالث التقليدية، فمبدأ الفصل بني السلطات ال يعين حتما ثالثية السلطات

خصوصا وأن تكييف هذه اهليئات باإلدارية مل يكن ناجتا عن تفكري قانوين مثبت أو مربهن عليه ، إمنا كان عن 
، وألن الدستور نفسه نص على ) تشريعية وال قضائيةال (طريق االستنتاج 

) يذية والقضائيةالتشريعية والتنف(الثالثمؤسسات أخرى غري السلطات السياسية

1 C. Teitgen-Colly, Op.Cit., P.51.
2 J.Chevallier, « réflexions --», Op.Cit.,
3 J.-P.Costa, « le médiateur peut il être autre chose qu’une autorité administrative ? », AJDA,
mais 1987, P.341.
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رابعة غري تابعة سلطةلكن إذا اعرتفنا بأن هذه اهليئات تشكل سلطة أخرى أو. 1
فذلك قد ميثل إشكاال يف مواجهة التقليد القانوين ،إلحدى السلطات الثالث أو على األقل تتمتع خبصوصية

بالرغم من أن عدم االعرتاف بالطبيعة اإلدارية هلذه السلطات . ل خطرا على دولة القانون
 .

مسؤوليتها السياسية مباشرة أمام ويبقى القضاء الدستوري رقيب على القوانني اليت تنشئها، كما ميكن أن تعقد
الكاتبة من عدم التقدير اجليد للمخاطر اليت ميكن أن فقد حذرتالربملان دون املرور بالسلطة التنفيذية، ومع ذلك 

.2تنتج عن الطموح املتزايد هلذه السلطات وإمكانية جتاوزها حلدودها
إشكال آخر  وهو حتديد مما إثارة قد يؤدي من جهة أخرى إىل 3إن االعرتاف بفكرة السلطة األخرى

لالستقرار بداخلها واليت اموحد حيكمها، مما يولد حالة ختضع ألسلوب مشرتك تسري من خالله، أو نظام قانوين
Nicoleاألستاذةت عنهاعرب  Decoopman"4"بفوضى السلطات اإلدارية املستقلة .

Jacquesلقد أدرج األستاذ  Chevallierعميقة، جذرية ومزدوجة  هذه السلطات ضمن حركة حتول
تحول يف املبادئ اليت التشهدها اإلدارة الفرنسية بظهور شكل جديد لتدخل الدولة بواسطة الضبط من جهة،  وب

1 C. Teitgen-Colly, Op.Cit., p.52.
من طرف -كرد فعل من طرف السلطة التنفيذية- هذا اخلطر شهدته الواليات املتحدة األمريكية خبصوص بعض الوكاالت املستقلة واليت مت إلغاؤها 2

حتت غطاء كبح اإلجراءات والتدابري الغري ReaganExecutive Order Federal Regulationالرئيس األمريكي 
املرجع نفسه، و: أنظر. قوبلت بصمود تلك الوكاالتاإلجراءات قدلكن هذه. مربرة

F. Moderne, Op.Cit., pp.194-195.
وبالفعل فقد . و لذلك فالذين فضلوا الطبيعة اإلدارية للسلطات اإلدارية املستقلة فذلك كان يف جانب منه يسمح بإخضاعها لرقابة القاضي اإلداري

ربط بني الطبيعة اإلدارية هلذه السلطات ورقابة القاضي اإلداري، وخصوصا أمام 13/01/1987لفرنسي بتاريخ 
أنه إذا كانت السلطات اإلدارية املستقلة يف إطار ضيق خاضعة للرقابة القضائية اليت 1984- 1983تأكيد جملس الدولة الفرنسي  يف تقريره لسنة 

وبالرغم من ذلك بقيت بعض االعرتاضات . فهذه الرقابة ال متس باستقالليتها بل بالعكس تقويها وتدعمهاعليها،لس الدولةمتارسها احملاكم اإلدارية وجم
حبكم كون القاضي اإلداري هو قاضي،الفقهية اليت اجتهت إىل نفي الطبيعة اإلدارية هلذه السلطات وذلك للتأكيد على عدم تالؤم الرقابة القضائية

ويف املقابل أيضا اعترب األستاذ . مثل الوسيطl’équitéشكال متعددة وخصوصا تلك اليت تصدر لتحقيق العدالة أيف يراقب تدابري ذات الشرعية فك
J. Chevallier أنظر. ر مراكز جديدة ألخذ القرارالقاضي مبثابة القوة املوازية إلعادة التوازن يف مواجهة تطو:

C.Teitgen-Colly, Op.Cit., p.53, et J.Chevallier, « réflexions --», Op.Cit.,
J.-Lفقد اعترب مثال الفقيه 3 .Autinأو جمالس حكماء ال ميلكون من . مساندة منوذج مؤسسايت هجني واستثنائيأنه من املشروع الدفاع أو

حيث تكون مركز نقاشات ومواجهة ومن تشكيلتها،،روعية احلكماءمن مشاإال وزن حكم،G.Timsitسلطة كما اشار الفقيه 
:أنظر. دخلها املرن

S. Hubac et E. Pisier, « les autorités face aux pouvoirs », in C.A.-Colliard et G.Timsit(
sous/dir.), Op.Cit., pp.125-126, et E. Pisier, Op.Cit., pp. 73-74.
4 N. Decoopman, « peut-on clarifier le désordre », in  N. Decoopman (sous/dir.), le désordre
des autorités administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier,
PUF, Paris, 2002, pp.15-19, et C. Hannoun, « comment interpréter le désordre des autorités
administratives indépendantes ? » , in N. Decoopman, le désordre --,  Op.Cit., pp.7-14.
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حتكم التنظيم اإلداري من جهة ثانية، حيث مت تعويض النموذج الوحدوي املؤسس على تركيز سلطة أخذ القرار يف 
إىل شكل جديد لإلدارة يرتكز على منوذج متعدد املراكز يتضمن أقطاب ،القمة وتأسيسه على عقالنية واحدة

التجانس والتناسق بني عقالنيات متباعدة خمتلفة ألخذ القرار، حيمكه منطق االستقاللية عوض التبعية وعدم 
.1وأحيانا متعارضة ومتنافسة

إن هذا التحليل قد مسح بإدراج هذه اهليئات ضمن احمليط املؤسسايت مع احرتام أصالتها املؤكدة 
املستخلصة من عناصر نظامها األساسي  ومتيزها، لكنها يف الوقت نفسه تبقى تابعة للدولة بوصفها شخص 

وليس سلطة سياسية، وذلك يندرج يف إطار عدم تسييس تدخالت هذه اهليئات، وهو األمر الذي 2قانوين عام
ني، باإلضافة إىل إعادة توزيع االختصاص بني السلطة السياسية والسلطة تيستدعي إزاحة الرقابة بنوعيها السابق

اإلدارية، فإذا كانت السلطة التنفيذية تتمتع بسلطة آمرة يف مواجهة 
.3بسلطة التنسيق يف مواجهة السلطات اإلدارية املستقلة

.مجموعها سلطة رابعة؟فيهل يمكن أن تشكل السلطات اإلدارية المستقلة: الفرع الثاني
املستقلة إىل السلطة إذا كان االجتاه العام يف فرنسا يظهر أنه مييل  إىل قبول انتماء السلطات اإلدارية 

التنفيذية، مع متيزها عن أجهزة اإلدارة الكالسيكية بتخلصها من أشكال الرقابة التدرجية والوصائية لتميزها 
باالستقاللية حىت ولو كانت نسبية، يبدو أنه باإلمكان يف اجلهة املقابلة من األطلنطي القبول بفكرة السلطة 

، 5ني ناحييت األطلنطي إىل االختالف يف تفسري مبدأ الفصل بني السلطاتويرجع سبب هذه املفارقة ب. 4الرابعة

1 J.Chevallier, « réflexions --», Op.Cit., et J.Chevallier, « régulation et polycentrisme --»,
Op.Cit., pp.43-44, et J.Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., pp. 74-75.

د هذه يرفض فكرة تشكيل السلطات اإلدارية املستقلة لنموذج تعدد املراكز، ألن حتقق ذلك مشروط بوجو P.Sabourinهذه التبعية جعلت 2
:أنظر. املراكز خارج الدولة

P.Sabourin, Op.Cit., p. 295.
3 C.Teitgen-Colly, Op.Cit., p.41.

حىت يف فرنسا ظهر االجتاه املنادي باعتبار السلطات اإلدارية املستقلة مؤسسات خاصة، على أساس التعارض املوجود بني الطبيعة اإلدارية4
ألنه مل قلية

:أنظر.ينجح يف حتديد ماهية هذه السلطة الرابعة
S. Thomasset- Pierre, préface de F. Ferrand, l’autorité de régulation boursière face aux garanties
processuelles fondamentale, L.G.D.J, Paris, 2003, pp. 35-40.

على اختالف ذلك بني ،غريها من الدول تبقى مرتبطة بالوزير املختص مع ختلصها من الرقابة التدرجيةمعظم السلطات اإلدارية سواء يف فرنسا أو 5
Envirenmentalلكن هذا االرتباط يبقى غائب يف الواليات املتحدة األمريكية بالنسبة لوكاالت الضبط املستقلة باستثناء . الدول

Protection Agencyأنظر. فئة وكاالت الضبط لالنتقادعرضت مسألة انتماءها لاملرتبطة بالوزير ولذلك فقد ت:
P.Strauss, « The place of agencies in government : separation of powers and the fourth branch »,
Columbia law review, 1984, v84, p.973.

:أنظر. تبىن فكرة السلطة الرابعةهذا املقال على رأس الفقه األمريكي الذيوقد اعترب
J.-M. Gros , Op.Cit.,P.411.
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باإلضافة إىل االختالف يف التنظيم القضائي بني الدولتني، حيث ال يوجد نظام االزدواجية القضائية يف الواليات 
.1يف فرنسااملتحدة مثل ذلك املوجود يف فرنسا، وال فصل بني السلطات اإلدارية والقضائية كما هو احلال 

،إن ظاهرة الوكاالت املستقلة ال ميكن أن تفهم إال يف حميطها املؤسسايت األمريكي املختلف عن الفرنسي
املبين على أسس هيكلية للتنظيم والتسيري املؤسسة على مبدأ الفصل بني السلطات، الذي يظهر صارما أو جامدا و 

اليت رمست روابط صارمة بني السلطات الثالث ووظائفها 3و2و1يف الدستور األمريكي من خالل نصوص املواد 
اخلاصة اليت ال تتوافق مع وجود وكاالت الضبط املستقلة، وكان االقرتاح من طرف معارضي وجود هذه اهليئات 

اليت منحت صالحيات قضائية، بتشكيل حماكم Federal Trade Commissionوباخلصوص فيما يتعلق ب 
بعض الفقهاءوقد صرح . ة املوجودة ملنحها الوظائف القضائية اليت متارسها هذه الوكاالتمقابلة للمحاكم العادي

أنه بالرغم من الشكوك الدستورية حول وجود ومكانة السلطات اإلدارية املستقلة يف اهليكل املؤسسايت للدولة، 
لكنه عنصر ضروري ملسار حركية فإنه ال ميكن إنكار أن هذه اهليئات هي واقع من احلياة، ميكن أن يكون مزعجا و 

. 2األشياء
ميكنإن متتع الوكاالت املستقلة يف الواليات املتحدة األمريكية مبجموعة من الصالحيات املختلفة اليت 

لصالحيات الضرورية حلل مشاكل اقتصاد مركب، كان عائقا أمام انتمائها إلحدى السلطات لرتاكمبوصفها
تشكيلها لسلطة رابعة، ولكن قبول ومنه بدأ التفكري يف ضرورة. تنفيذية أو قضائيةالثالث املوجودة تشريعية أو 

ذلك مل يكن ليتم من دون عنصر املرونة الدستورية االجنلوسكسونية اليت ظهرت يف مواجهة مبدأ ثالثية السلطات 
.الذي هيأ احمليط املناسب لظهور مثل هذا االجتاهو 

.وسكسونية سهلت قبول فكرة السلطة الرابعةالمرونة الدستورية االنجل: أوال
مسألة توزيع السلطة، فقد سعى ميزتيتالدستور األمريكي والابين عليهاليتبالرغم من الصرامة 

مؤسسي هذا الدستور أنفسهم إىل إدخال العديد من التعديالت عليه، مما أدى  إىل إدخال نوع من املرونة يف 
التفسري والتطبيق واليت تعد غريبة عن املبادئ الدستورية الفرنسية، مما مسح بظهور مناذج مؤسساتية ال تنتمي إىل 

لكن ومع ذلك يبقى الدستور األمريكي أكثر صرامة من نظريه الفرنسي، . 3للسلطاتاجلسم الثالثي الكالسيكي

1 N. Koulouris, Op.Cit., P.495.
2 Ibid., P.498, in G.Miller, Independant Agencies, The Supreme Court Review, 1986, p.45.

يت تبناها القضاء األمريكي للمحكمة العليا من خالل الواقع العملي وضحت هذه املرونة من خالل تبين مقاربة وظيفية ملبدأ الفصل بني السلطات ال3
) 1952Youngstown. Sheet and Tube Co v Sawyer(يف قرار احملكمة يف قضية  Jacksonاملؤسسايت، وقد اقرتح القاضي 

ا نصوص فرضهتاليتاملتطلبات املعقولة والعملية مقابل الصرامة مع يف الواقع العملي وذلك للتأقلم مفهوما ملبدأ الفصل مييل حنو املرونة والقابلية للتطبيق
.INS vيف اتباع هذا النهج الوظيفي الذي لقي معارضة أغلبية أعضاء احملكمة العليا يف قرار Whiteويرجع الفضل للقاضي . الدستور

Chadha املبادئ إمهالالضرورية لسد االحتياجات اجلديدة من دون أن الدولة الفيدرالية قد أسست بصفة ضمنية على املرونةبمصرحا 1983سنة
رمسية أو وقد استغرقت هذه املقاربة الوظيفية اجتهاد احملكمة العليا حىت سنوات السبعينيات لترتاجع ابتداء من بداية الثمانينيات لصاحل مقاربة. األساسية

.../...                                                                                  عن                       501-500. نفسه، ص صاملرجع : أنظر. عادت للتطبيق1988من سنة شكلية، لكن ابتداء
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من حيث كون املرونة املتبناة تتعلق باجلانب الوظيفي وليس العضوي ملبدأ الفصل بني السلطات، والذي يؤدي إىل 
لذي ال يسمح بوجود السماح بوجود سلطة أخرى خارج الثالثية الكالسيكية، على عكس تفسري املبدأ يف فرنسا ا

سلطة أخرى خارج الثالثية، حيث اعترب ممارسة وظيفة دوالتية من طرف هيئة غري اهليئات الثالث ال ينفي ارتباط 
ولكن مت التخفيف من حدة تلك الصرامة عرب جتربة قرنني من الزمن من . هذه اهليئة بإحدى تلك اهليئات الثالث

الذي كان يسمح فقط بوجود التواصل بني اهليئات الثالث و ،ريكياملمارسة السياسية يف ظل الدستور األم
.1تشريعية، تنفيذية وقضائية خوفا من تعسف السلطة يف مواجهة احلريات

وقد أنشئت أول وكالة ضبط مستقلة بعد حوايل قرن من وضع الدستور األمريكي، بعد أن تغريت مالمح 
يكن باإلمكان جتاهل ضرورة وجود مؤسسات جديدة مسايرة ومل .االجتماعي  واالقتصادي يف الدولةاحمليط 

للظروف السياسية، االقتصادية واالجتماعية، ومنه كان من الضروري تبين رؤيا جديدة لنظرية مونتسكيو ال تتوقف 
والذي ختدمه مرونة الفصل بني الوظائف، على ،عند عدد السلطات يف الدولة، إمنا يف التوازن بني تلك السلطات

بار أن مونتسكيو عندما حدد يف نظريته عدد السلطات يف الدولة مل يكن بإمكانه توقع الضرورات املؤسساتية اعت
ترك الفضاء كي أو لواقع املؤسسات األمريكية إن تبين مثل هذه الرؤيا سواء للدستور األمري. والوظيفية املستقبلية

.2االت املستقلة ال ميكن االستغناء عنهامفتوحا لالعرتاف بوجود سلطة رابعة مشكلة من جمموع الوك
وقد ظهر اجتاهني فقهيني ارتبطا باملفهوم األمريكي للفصل بني السلطات سامها يف توضيح وإبراز 
اخلصوصية اليت متيزه ومها فقه عدم التفويض والفيتو التشريعي، وسامها من جهة ثانية يف إظهار املرونة الدستورية 

رابعة مشكلة من هيئات ال ميكن إدراجها األمريكية غري املعروفة يف فرنسا، يف مواجهة االعرتاف بوجود سلطة

املفهوم الصارم ملبدأ الفصل بني السلطات القائم على أن كل سلطة متارس وظائف تنفيذية وقضائية لن تنتمي ال 
.إىل السلطة القضائيةإىل السلطة التنفيذية وال

…/… D.Alfange, « The Supreme Court and the Separation of Powers a Welcom return to
Normalcy », The George Washungton law review, 1990, v.85, p.713.

.)l’empeachment( أما الكوجنرس فيمكنه القيام بوظائف قضائية ) حق الفيتو( فالرئيس األمريكي كسلطة تنفيذية يتمتع بوظيفة تشريعية 1
ن بنظامو يعرب عنه األمريكيوالذي وكان اهلدف من هذا التوزيع إحداث نوع من التوازن بني خمتلف السلطات بتطبيق مبدأ السلطة توقف السلطة 

checks and balancesو يف نفس الوقت االرتباط بني ،الذي يهدف للمحافظة على مصاحل املواطنني يف ظل االستقاللية بني السلطات
لوكاالت أثناء أدائها ملهامها له سلطة الرئيس فيما يتعلق برقابت. الرئيس والكوجنرس واحملكمة العليا

سببها أن رقابتها غري املشروطة من طرف ،وهي إصدار القواعد ووظيفة الضبط والقضاء، أي الصالحيات التشريعية والقضائية األكثر منها تنفيذية
وقد اعترب . على صالحيات السلطة األخرىورغم ذلك تبقى الصرامة بارزة يف عدم تعدي أي سلطة. الرئيس ستؤدي حتما إىل اهليمنة عليها من قبله

: أنظر. الوظائفبعض الفرنسيني هذا التوازن خروجا عن مبدأ الفصل بني السلطات ألنه حول املبدأ من مبدأ للفصل بني السلطات إىل الفصل بني
.504. املرجع نفسه،ص

لى املبدأ الصارم للفصل بني السلطات ، فإن فقه ثالثية السلطات ال يكف عمؤسسعلى اعتبار أن التنظيم املؤسسايت للدولة الفيدرالية األمريكية 2
. لتفسري ظاهرة السلطات اليت متارس وظائف إدارية ويف الوقت نفسه تطالب باالستقاللية يف مواجهة قمة اإلدارة

ة خمتصة يف أمن النقل اجلوي، ويف اعتباره أن هذه الوكالة جيب أن تبقى خاضعة عند معارضته إنشاء وكالة ضبط مستقل.ReaganRعهد الرئيس 
.507-506. املرجع نفسه، ص ص: أنظر. من طرف احلكومة الفيدراليةلرقابة وإشراف صارم 
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.فقه عدم التفويض/ 1
يكمن هذا االجتاه باألساس يف اعتبار الكوجنرس األمريكي خارقا للقانون بتفويضه بعضا من صالحياته 
التشريعية اخلاصة هليئات ال تنتمي إىل اهليئة التشريعية، حبكم أن هذا التفويض يتضمن تنازل الكوجنرس عن سلطة 

على أساس أن اهليئة التشريعية تنقصها املعلومات ،خاصة هلذه الوكاالت بإصدار القواعدتقديرية واسعة وغري
،املطلوبة

لسلطات وفق مفهومه الصارم ، وهذا ما يؤدي حسب مؤيدي هذا االجتاه إىل خرق مبدأ الفصل بني ا1
واليت تعين سلطة وضع القواعد واليت Rulmaking2ويرتكز هذا التفويض على سلطة . يف الدستور األمريكي

،وهي املسألة اليت دفعت بالفقهاء إىل "légiférer"يف الفرنسية واليت تقابل،Lawmakingتشبه سلطة 
وذلك على ضوء ،التوسع اهلائل للسلطة التقديرية للوكاالتالبحث عن حلول للوصول إىل وضع حدود هلذا 

، من خالل 19363و1935االجتهاد القضائي للمحكمة العليا يف ذلك الوقت والذي تكرس ابتداء من سنيت 
4 ،

وحكمها أيضا على . ياب حتديد صريح وواضح للكوجنرس يف قانون التفويض لشروط وضوابط ذلك التفويضيف غ
. 5قانون صادر من الكوجنرس والذي فوض صالحيات تشريعية ألجهزة من احلكومة بأنه غري دستوري

1 N. Koulouris, Op.Cit.,p.509, in K.C.Davis, « A new Approach to Delegation » The
Universiti of Chicago Law Review, 1969, v.36, p.713, et J.Freedman, « Delegation of Power
and Institutional Competence », The Universiti of Chicago Law Review, 1976, v.43, p.307,
et A.Ranson, Gellhorm Robinson, « Atheory of legislative delegation », Cornell Law Review,
1982, v.68,pp.21-37.
2 Ibid., p.510.

ترفص األمريكية3
املرجع نفسه، : أنظر. التفاصيل لتنفيذ القواننيبوضعهذا االجتاه الفقهي على أساس أن الكوجنرس ال يفوض صالحياته التشريعية لكنه يسمح فقط 

.513. ص
» .Panama Refining co.v.Ryanيف قضية 1935سنة وكان ذلك4 Panama حيث حكمت احملكمة أن التفويض املمنوح من «

ملنع نقل البرتول املنتج من National Industrial Recovery Actمن 9طرف الكوجنرس لرئيس الواليات املتحدة االمريكية وفق الفقرة 
أعاله مل حيدد صراحة احلالة اليت ميكن فيها للرئيس دولة فيدرالية إىل أخرى دون احرتام القواعد املفروضة لإلنتاج هو غري دستوري الن القانون املذكور 

.ممارسة هذه السلطة ومنه فقد منحه سلطة تقديرية واسعة وخطرية
code duواملتعلقة باصدار الرئيس األمريكي ل Schechter Poultry Corp v. United Statesويف نفس السنة يف قضية 

commerce des volaillesالكوجنرس والذي اعتربته احملكمة غري دستوري بناء على أن الكوجنرس غري مرخص له بناء على تفويض من
.514. املرجع نفسه، ص: أنظر. حياته التشريعية  األساسيةبتفويض صال

.                                               املرجع نفسه: أنظر. 1936سنة Carter v. Carter Coal Companyيف قضية 5
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اء لكن احملكمة غريت من اجتاهها بعد ذلك، حيث بدت متفقة مع دستورية التفويض التشريعي سو 
وقد صرحت احملكمة يف العديد من القضايا اليت .، أو بالنسبة للوكاالت املستقلة1بالنسبة للرئيس األمريكي

بصحة Federal Communication Commission2عرضت عليها بشأن تنظيمات صادرة عن 
وبقي األمر على ما هو عليه قرابة . احلاالت اليت مت فيها التفويض بصالحيات تشريعية لصاحل الوكالة املستقلة

سنة كاد خالهلا االجتاه الفقهي املتعلق بعدم دستورية التفويض التشريعي يفقد وجوده متاما، ولكن )50(نيمخس
.19893مت إحياءه بصدور القرار الشهري من احملكمة سنة 

هلذا املبدأ أمهية بالغة على R.Stewartو  S.Breyerوقد أعطى بعض رجال القانون األمريكيني أمثال 
:أساس أنه يضمن 

أن الكوجنرس كفرع من السلطة السياسية هو املختص الوحيد لتحديد اخلطوط العريضة والعناصر األساسية -
للسياسة الوطنية وسياسات الضبط طبقا لنص الفقرة األوىل من املادة األوىل من الدستور األمريكي، اليت أوكلت 

أما الرئيس فال يتمتع . القوانني الضرورية لذلكبكاملها من خالل صالحية وضع للكوجنرس السلطة التشريعية 
. 4إطالقا بالسلطة التشريعية يف النظام السياسي األمريكي باستثناء السلطة املفوضة له صراحة من طرف الكوجنرس

لكن من جهة ثانية فقد أوكلت له الفقرة الثالثة من املادة الثانية من الدستور األمريكي وظيفة السهر على تنفيذ 
تجاوز صالحياته يف تفسري تلك القوانني، فال ميكنه هو أو الوكاالت أن يوانني من دون أن يكون له وفقا لذلك الق

.5تلك القواننيمبوجبجتاهل العناصر احملددة اليت يفرض عليهم أخذها يف االعتبار 
اخلطوط العريضة احملددة أن الكوجنرس إذا رأى ضرورة تفويض سلطته التشريعية فهو يفرض على املفوض له احرتام -

من طرفه واهلادفة إىل تأطري السلطة التقديرية هلذه الوكالة، ومنه فالسلطة املفوضة جيب أن متارس تلك الصالحيات 
دون خرق للحدود املفروضة عليها، ومنه فالكوجنرس يوجه بذلك سلطة املفوض له، وتكون احملاكم املكلفة برقابة 

منه أن الرئيس األمريكي مرخص 202والذي قرر يف الفقرة 1970سنة Economic Stabilyzation Actيف قرارها الصادر خبصوص 1
نه وضع له إصدار أوامر وتنظيمات واليت يراها متالئمة مع استقرار األسعار واألجور بدرجة حمددة مسبقا، حيث اعتربت احملكمة التفويض دستوري أل

:أنظر. راقب مدى تطبيق هذا املبدأددا وواضحا، ومنه تستطيع احملكمة أن تمبدأ حم
N. Koulouris, Op.Cit., p.515.

.1944سنة Yacus v.United States-: يف قضية2
-Lichter v.United States 1948سنة.
-United States v. Southwestern Cable Co املرجع نفسه: أنظر. 1968سنة.
Touby.v United Statesيف قضية 1991كما صرحت بعدها سنة . Mistretta v. United States 1989خبصوص قضية  3

أنظر،. بإمكانية التفويض التشريعي بشرط تضمينه مبدأ واضحا حيدد اخلطوط العريضة يف إطار السياسة املنتهجة من طرف الكوجنرس
E. Zoller, « les agences fédérales américaines, la régulation et la démocratie », RFDA,  Juillet-
Aout 2004, p.768.
4 Ph. Ardant et M. Bertrand, institutions politiques et droit constitutionnel, 22ème éd., L.G.D.J.,
Paris, 2010, p.312
5 N. Koulouris, Op.Cit., p. 517.
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ضة مؤهلة لفحص ما إذا كانت ممارسة الوكالة لتلك الصالحيات قد متت وفق ممارسة هذه الصالحيات املفو 
.1توجيهات السلطة التشريعية

وقد اعترب أن كل تفويض لسلطة تقديرية واسعة وغري حمددة من السلطة التشريعية إىل السلطة التنفيذية 
وأن التفويض للوكاالت . الدوالتيةوميس بالطرق السالفة الذكر لضبط العالقات،يؤثر على العالقات الدستورية

خيرق مفهوم مبدأ الفصل بني السلطات الذي يقوم عليه النظام السياسي األمريكي، ألنه يف مثل هذه احلالة فإن 
ولذلك فقد نادى العديد من الفقهاء . 2

ون أكثر دقة وحتديدا عندما يقوم بتفويض سلطاته التشريعية، وضرورة فرض احملاكم بدعوة الكوجنرس على أن يك
ال تتمكن رقابتها على ذلك تفاديا لتذمر واستياء الشعب األمريكي للتنظيم املتزايد من طرف البريوقراطيني، واليت

غياب معايري موضوعة ومراقبة من طرف القاضي تسمح بالتمييز بمن جهة أوىل يتعلقان من ذلك لسببني أساسيني
ومن جهة ثانية إذا طلب من الكوجنرس وضع عناصر تفصيلية لتنفيذ قانونه . بني التفويض املقبول وغري املقبول

وكذلك ترتك احملكمة هامشا من السلطة التقديرية هلذه. فهذا سيكون مؤشرا أو دليال على عدم مسؤولية الوكاالت
1922األخرية لتفسري الصالحيات املمنوحة هلا يف حدود قانون التفويض، كما عربت عنه احملكمة يف قرارها سنة 

وهكذا فإن تكريس فقه التفويض املشروط باملبدأ الواضح . 3"عند احلدود اليت رمسها الكوجنرس ال أكثر وال أقل" 
.وكاالت سلطة واسعةقد مسح بالتوفيق بني مبدأ الفصل بني السلطات ومنح ال

.الفيتو التشريعي/ 2
ويتضمن هذا اإلجراء امتالك الكوجنرس حق إلغاء أي قرار يصدر عن الوكاالت املستقلة أو عن الرئيس 
األمريكي خالل مدة معينة من صدوره طبقا لقانون التفويض الصادر عن الكوجنرس، مبعىن آخر أن القرارات 

ن الناحية القانونية صحيحة إال إذا حتقق شرط عدم إلغائها من طرف الكوجنرس الصادرة عن الوكاالت ال تكون م
يتعلق األمر هنا بنوع من الفيتو املشابه لذلك الذي يتمتع به الرئيس . خالل املدة احملددة يف قانون التفويض

سية للوكاالت مع والذي يبدو من خالله أن الكوجنرس يريد الوصول إىل نظام يضمن املسؤولية السيا. األمريكي
.4تفادي إطالة اإلجراءات وتكلفتها الزائدة، ومن جهة أخرى إجياد رد على معارضي التفويض التشريعي

:ويتحقق الفيتو التشريعي بثالثة شروط
.وجود تفويض تشريعي لوكالة مستقلة بقانون- 1
.تنفيذ هذا القانون من طرف الوكالة- 2

1 E. Zoller, Op.Cit., p. 759, 764.
: أنظر.عد الدميقراطية من حمتواها كما اعترب البعض أن هذا التفويض ال يتوافق مع الدميقراطية ألنه ميس أكرب وأهم سلطة لدى املواطنني فهو يفرغ قوا2

.764.املرجع نفسه، ص
3 H.Delzangles, Op.Cit., p.63.
4 N. Koulouris, Op.Cit., p.521.
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.1قرارات الوكالة املفوضةلوجود سلطة حتفظ للكوجنرس حق إلغائه - 3
وقد اعترب هذا الشرط خارقا ملبدأ الفصل بني السلطات، على اعتبار أن الكوجنرس ال ميكنه سحب الصالحية 

بعدم شرعية القرارات الصادرة عن 2ومن جهتها فقد صرحت احملكمة العليا.ملفوضة اليت منحها بنفسه للوكالةا
تشريعي لعدم دستورية هذا األخري وخرقه ملبدأ الفصل بني السلطات الوكاالت واليت ختضع لشرط الفيتو ال

:من الدستور األمريكي، وكانت حجج احملكمة كالتايل3- 2- 1املستخلص من املواد 
حىت ولو كانت القوانني أو أية إجراءات أخرى فعالة وذات فائدة ال ميكن اإلبقاء عليها ما دامت متعارضة مع -

.الدستور
أن مبدأ الفصل بني السلطات مل يكن ليشكل جمرد عنصر عام وجمرد يف أذهان املؤسسني األوائل للدستور، بل -

.1787ميثل عنصرا مالزما لكل األفكار املعروضة يف مجيع الوثائق احملررة يف مؤمتر فيالديلفيا 
فرض رقابة على تعسف -

.
، مع الرتكيز على حتديد الطبيعة القانونية للوكاالت  هنفسوقد بقي اجتهاد احملكمة العليا مستقرا يف االجتاه

.3املستقلة بتسهيل فكرة قبوهلا كسلطة رابعة
:وقد انقسم الفقه األمريكي حول هذه املسألة إىل اجتاهني

، على اعتبار أن هذا الشرط يسمح للكوجنرس 4أول أيد دستورية شرط الفيتو التشريعي وهو يشكل أقليةاجتاه 
بدسرتة 1976بفرض رقابته على السلطة التنفيذية وكذلك على الوكاالت املستقلة، مع مناداة بعض النواب سنة 

ومل يقبلوا متييزا ،تفسريا  صارماومل يقبل أصحاب هذا االجتاه تفسري مبدأ الفصل بني السلطات. هذا الشرط
مطلقا بني الوظائف، بل أرادوا تواصال بني السلطات وتوازنا بينها، واعتربوا أن شرط الفيتو التشريعي حيقق ذلك 
التوازن ألنه يقدم للكوجنرس الفرصة لبسط رقابته على تصرفات املؤسسات التنفيذية، ومنه متابعته ملدى تنفيذ هذه 

.سة الوطنية اليت رمسهااألخرية للسيا
Chadha.

.سلطة إعادة تنظيم األقسام التنفيذيةHoover، عندما منح للرئيس 1932أول مرة استعمل فيها الكوجنرس هذه الوسيلة القانونية كان سنة 1
1983INS .vيف قضية 2 Chadha  حيث كان الكوجنرس قد عارض مبوجب فيتو تشريعي املنصوص عليه يف قانون التفويض اهلجرة واجلنسية ،

»ف املقرر من طرف ضد الوق Attorney General الذي انتهت مدة صالحية إقامته يف Chadhaبإبعاد األجنيب من أصل هندي وهو «
أمام هيئات الواليات املتحدة األمريكية، فعارضت وكالة اهلجرة واجلنسية املنشأة لضمان محاية األجانب يف صحة شرط الفيتو التشريعي ضد هذا الوقف 

:أنظر. تو الصادر من طرف الكوجنرسكي للوصول أخريا  إىل احملكمة العليا اليت قررت عدم شرعية هذا الفيالقضاء األمري
N. Koulouris, Op.Cit., p.524.

والمبعىن أن حكم احملكمة بإلغاء الفيتو التشريعي من شأنه أن يضمن قبول فكرة أن هذه الوكاالت تشكل سلطة رابعة ال ختضع لرقابة الكوجنرس3
.528. املرجع نفسه، ص: أنظر. لرقابة السلطة التنفيذية

.531. املرجع نفسه، ص: أنظر.Schwartz, A.Cooperومن أهم رواده 4
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لقد ساهم هذين اإلجراءين يف إضفاء نوع من املرونة على صرامة مبدأ الفصل بني السلطات، و سامها أيضا يف 
املستقلة لسلطة رابعة، بالرغم من عدم التأييد الكامل هلما سواء من تسهيل تقبل فكرة تشكيل جمموع الوكاالت

.طرف القضاء أو الفقه

؟ل الوكاالت المستقلة لسلطة رابعةفي اتجاه تشكي: ثانيا
لقد حاول مؤيدي فكرة ثالثية السلطات القضاء على فكرة تشكيل الوكاالت املستقلة لسلطة رابعة، 

الدستورية الناجتة عن تطبيق منطق احلذف املتتايل أقصت مسألة انتماء هذه الوكاالت لكن جمموعة من العوائق 
.إلحدى السلطات الثالث  يف الدولة، ومع ذلك بقيت هذه الفكرة معلقة بني مؤيد ومعارض

.العوائق الدستورية في مواجهة انتماء الوكاالت المستقلة إلحدى السلطات الثالث في الدولة/ 1
طريقة احلذف املتتايل على إثبات أن الوكاالت املستقلة ال تنتمي ال إىل السلطة التشريعية وال إىل ارتكزت 

:السلطة القضائية وال إىل السلطة التنفيذية
وصفت يف هلذه األخريةالوكاالتفبالنسبة ملدى انتماء الوكاالت للسلطة التشريعية، فإن تبعية هذه -

،Arm of Congress Theoryالواليات املتحدة األمريكية ب نظرية سالح الكوجنرس 

والفقه األمريكي على السواء، بل 1ضاءوقد دعمت هذه النظرية من طرف الق. عدم دستورية الفيتو التشريعي
لكنها سرعان ما اصطدمت بردود فعل مربرة من طرف رجال القانون الذين نفوا . 2وحىت أعضاء من الكوجنرس

كما حاول جانب من الفقه التابع للرئيس األمريكي . G.Millerانتماء الوكاالت للسلطة التشريعية ومن أبرزهم
Madison على أساس أن خلط الوظائف يف إطار ،الوكاالت ألي من السلطات الثالثتربير عدم انتماء

ال يؤدي بالضرورة إىل منحه طبيعة السلطة صاحبة الوظيفة األصلية، باإلضافة إىل أن السلطة هنفساجلهاز 
ه التشريعية تنشأ باالنتخاب وهذه هي املشروعية الشعبية يف الدول الدميقراطية، وهو ما ال ينطبق على هذ

.3ها ليسوا منتخبني من طرف الشعبءأعضاألنالوكاالت، 
هل ميكن إدماج هذه الوكاالت ضمن السلطة القضائية؟ باالنطالق من منطق التسامح يف إمكانية -

خلط بعض الوظائف ضمن هيئة واحدة، فإنه ال ميكن بالنتيجة إدماج الوكاالت ضمن اهليئة القضائية لسبب 
يرتبط بتحديد الوظيفة 

وقد فصلت احملكمة بأن Humphrey’s Executor v.United States, 1935-:من خالل حكم احملكمة العليا يف قضية1
Federal Trad Commissionأنظر.أنشئت من طرفه فهي تابعة له:

N. Koulouris, Op.Cit., p.540.
مما جعل أعضاء الكوجنرس يف حديثهم عنها  ،فالكوجنرس بعد إنشائه هلذه الوكاالت بقي حمتفظا ببعض الصالحيات الرقابية يف مواجهتها2

»باستخدامهم عبارةتابعة هلم our Agencies .541. املرجع نفسه، ص:أنظر. «
3 Ibid.
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األساسية املمارسة من طرف تلك اهليئة، والوظيفة األساسية لتلك الوكاالت تتمثل يف ممارسة الوظائف اإلدارية 
وبالنظر للوظائف اليت متارسها هذه الوكاالت، فإن تكييفها سيكون تشريعية تنفيذية وقضائية . 1وليست القضائية

مبدى إمكانية قيام جهاز تعلقتالبعض حجة أخرى وأضاف. املنطق القانوين، وهذا يتناقض مع هنفسالوقت يف 
وإذا كان من املعلوم أن اجلهاز القضائي يف الواليات املتحدة . 2يف السلطة القضائية بوظائف تشريعية وتنفيذية
قل للسلطة تمتع بتنظيم مستيمن الدستور األمريكي 3ب املادة األمريكية يتكون من قسمني، قسم منشأ مبوج

ال تنتمي 3وهي حماكم متخصصة تنشأ وتراقب من طرف الكوجنرس1وحماكم تنشأ مبوجب املادة . القضائية
.4للسلطة القضائية، إذن فذلك يؤكد أن  الوكاالت ال تنتمي للسلطة القضائية

اجلهاز دماج الوكاالت يفي مسألة اهل ميكن إدماج الوكاالت املستقلة ضمن اجلهاز التنفيذي؟ إن نف-
التنفيذي مل يكن سهال كما كان بالنسبة للجهاز التشريعي أو القضائي على السواء، وذلك بسبب الصالحيات 
اإلدارية والتنفيذية الضخمة اليت متلكها الوكاالت املستقلة، باإلضافة إىل أن فصلها عن السلطة التنفيذية يؤدي إىل 

ومن جهة أخرى أسس معظم الفقهاء األمريكيني مسألة . موحدةتفتيت السلطة السياسية  اليت من املفروض تبقى
اندماج الوكاالت ضمن السلطة التنفيذية على مبدأ الثالثية والعديد من اجتهادات احملكمة العليا اليت بدت 

اشرتط لتحقق ذلك أن تكون صالحيات هذه Madisonلرئيسباإلضافة إىل أن الفقه التابع ل. مساندة لذلك
وا إىل ومن جهة ثانية فحىت مساندي استقاللية الوكاالت جلئ. 5تنفيذية أكثر منها تشريعية أو قضائيةالوكاالت 

اعندما كيفو " شبه"إطالق مصطلح 
جتهاد القضائي دوره الفاصل واحلاسم يف ويبقى لال. التشريعية أو القضائية أو استبعادها لصاحل الوظيفة التنفيذية

؟هذه املسألة

ية خاصة بعض الفقهاء يف الواليات املتحدة األمريكية أن إنشاء الوكاالت املستقلة كان عالجا مالئما للسلبية املتمثلة يف عدم وجود حماكم إدار اعترب1
:أنظر. ة الختصاص احملاكم العاديةللفصل يف القضايا غري التابع

N. Koulouris, Op.Cit., p 543. .
. املرجع نفسه، ص: أنظر. علقة باحملكمة  العليا وسلطتها يف وضع إجراءات عملها اليت خيضع هلاباستثناء احلالة الوحيدة املت2

546.
، وكيف الوكاالت باحملاكم 1واحملاكم التشريعية مبوجب املادة 3هو أول من ميز بني احملاكم العادية مبوجب املادة Marschallوكان القاضي 3

قد اغتصبت بذلك 3كما اعترب البعض أنه عندما متارس الوكاالت اختصاصا قضائيا خارج نظام املادة . ة عندما متارس اختصاصا قضائيااإلداري
. 1أصبح الربملان يتمتع بسلطة تقديرية إلنشاء إما وكالة مستقلة أو حماكم متخصصة مبوجب املادة 1930وبعد سنة .  اختصاصات القضاء العادي

.548. ملرجع نفسه، صا: أنظر
من 3املادة وقد كان سبب أو مربر االعتقاد السائد بأن الوكاالت تنتمي للسلطة القضائية يعود للتشابه الظاهري بينها وبني احملاكم املنشأة مبوجب 4

وكاالت أو أمام احملاكم، أما االختالف فيكمن األطراف يتواجدون يف الوضعية نفسها سواء كانوا أمام الوالقواعد اإلجرائية أمامها، فمحامحيث متاثل ا
.550. املرجع نفسه، ص: أنظر. 

والنمط لكن ذلك مل يلق إمجاعا، ففي عمل لفريق حبث مكلف مبهمة خاصة لفحص عمل اللجان الضابطة بعد إحداث الفرق بني النمط الضابط 5
أن الوكاالت املستقلة جيب أن تكون وظائفها ضابطة يف األساس وليست تنفيذية باستثناء عند تنفيذها لعملها الضابط استنتج،من العملالتنفيذي 

.552- 551. املرجع نفسه، ص ص:أنظر. الت هي الضبط وليس التنفيذوهذا ما يدل على أن طبيعة وظيفة الوكا
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.السلطات اإلدارية المستقلة بين االنتماء للسلطة التنفيذية وتشكيلها لسلطة رابعة/ 2
أن 19861لسنة Bowsherأحد احملامني العامني يف الواليات املتحدة األمريكية يف حكم اعترب

عتربها مدجمة افقدالوظائف اليت متارسها الوكاالت ال تتميز عن الوظائف اليت متارسها األجهزة التنفيذية ، وبذلك 
خصوصا يف سنوات الثمانينيات إىل مساندة فكرة جهتهم ذهب معظم رجال القانون ومن. يف اجلهاز التنفيذي

ان رقابتها من طرف الرئيس األمريكي لضمان وحدة وتركيز تبعية الوكاالت املستقلة للسلطة التنفيذية، وذلك لضم
والذي أظهر شكوكا يف مواجهة فعالية ،للحكم.ReaganRالسلطة السياسية، خصوصا بعد وصول الرئيس 

تقريبا ظهرت آراء تنادي بتقليص خضوع هانفسلكن يف الفرتة . هذه الوكاالت، كما أظهر عداء يف مواجهتها
هذه الوكاالت لرقابة الرئيس وإخضاعها بشكل أكرب لرقابة جملس الشيوخ، حيث متيزت تلك الفرتة بتوتر العالقات 

تغل الكوجنرس تراجع السلطة السياسية للرئيس ولو بصفة مؤقتة بسبب انفجار الفضائح السياسي، وقد اس
السياسي، وتولد حذر الرأي العام اجتاه السلطة املتزايدة للرئيس يف النظام هذا األخريالسياسية اليت تورط فيها 

.2هذا األخريدا  لسلطة 
لكن ومع ذلك بقي هذا االجتاه رافضا لفكرة وجود سلطة رابعة ألنه يتعارض مع التقليد الدستوري الذي يفرض 

رفض توسيع رقابة الرئيس على الوكاالت من خالل سلطته يف عزل جود ثالث سلطات، ويف الوقت نفسه و 
3 .
من توضيح طبيعة الوظائف افيذية منطلقفقد سعى إىل إخراج الوكاالت من السلطة التنأما االجتاه الثاين 

، فتنفيذ القوانني يشكل بالنسبة لطبيعة الوظائف التي تؤديهااليت تؤديها وتفسري مبدأ الفصل بني السلطات، أما 
فعلى اعتبار أن وظيفة صنع القواعد مثل قوانني إنشاء الوكاالت هي .)تنفيذية( ومسؤولية عامة حكومية نشاط 

أما وظيفة القضاء فتتمثل .ا يكون عن طريق التنظيممن طبيعة تشريعية، فإن وظيفة تفسري هذه األخرية وتنفيذه
نفيذية، يف تطبيق نصوص هذا القانون من خالل الفصل يف املنازعات، وهي وظيفة تشبه إىل حد بعيد الوظيفة الت

. إىل حد أصبح معه التساؤل عما إذا كان يف اإلمكان احلديث عن ثنائية السلطات بدل ثالثية السلطات
وظيفة : 

فكال من القاضي واإلداري يكون يف . 4ملصادق عليهاووظيفة التطبيق، واليت تعين تنفيذ وتفسري القوانني االتشريع 

.من هذا الفصل142راجع الصفحة 1
2 N. Koulouris, Op.Cit., p.574, in S.Foote, « Independent Agencies under attack : a skeptical
view of the importance of the debate », Duke Law Journal, 1988, p.224.
3 Ibid., p.577.

ية والتفصيلية ذات املدى العام لتطبيق القانون وهي وظيفة تنفيذية يف إطار وظيفة التطبيق ميكن إدراج وظيفة فرعية، فمن جهة هناك القواعد التفسري 4
و بني األفراد 

.580. املرجع نفسه، ص: أنظر. ة التنفيذية والقضائية معار سلطة التطبيق جتمع بني السلطوالدولة وهي الوظيفة القضائية للمحاكم، ومنه ميكن اعتبا



- 115 -

أما بالنسبة . ، أو يفسر القاعدة يف احلاالت اخلاصة1حكم واضع القواعد عندما يبتكر حال للنزاع أمام غياب نص
، فمربر وجود املبدأ كان من أجل منع تركيز السلطة  حملاربة التعسف لتفسير مبدأ الفصل بين السلطات

أن باإلضافة إىل. ن بني السلطات من خالل فرض نظام  رقابة جيعل من الفصل مرن وليس مطلقوإحداث التواز 
، فقد تأسس هذا األخري على 2لدستور األمريكي يتعلق بعدد السلطات وليس ثالثية السلطاتلوفقاتفسري املبدأ 

لك ال يتضمن وذ3- 2-1وضع ثالثة فروع للحكومة  تكلف مبمارسة ثالثة وظائف حسب نصوص املواد 
،إذن ميكن استخالص املفهوم احلقيقي هلذه الثالثية الظاهرة يف نصوص هذه املواد. لثالث سلطاتحصرياتعدادا 

والذي يكمن يف قبول أن الكوجنرس ال ميكنه أن ميارس إال السلطة التشريعية، والرئيس إال السلطة التنفيذية 
أي عائق أمام إنشاء مؤسسة مستقلة عن هذه اهليئات متارس والقاضي إال السلطة القضائية، ومنه فال يوجد 

خليطا خاصا من تلك الوظائف، وأن الرئيس عندما ميلك عزل أحد أعضاء هذه املؤسسات املستقلة فليس معىن 
ذلك أنه  يستطيع توجيه أوامره إليها، بل حىت أولئك الذين ساندوا فكرة إدماج الوكاالت ضمن الفرع التنفيذي 

. لكأكدوا ذ
عدم إدماج الوكاالت ضمن الفرع التنفيذي من جهة،  واملرونة اليت أثبتها الدستور اجتاه إن الربط بني 

األمريكي يف مواجهة عدم احرتام صرامة الثالثية الكالسيكية للسلطات من جهة ثانية، ميكن أن يكون عامال 
الصغيرةأو بالدولة المصغرةمسهال إلمكانية تشكيل تلك الوكاالت لسلطة رابعة واليت وصفها البعض 

«microcosme étatique»3.

.الطبيعة القانونية للسلطات اإلدارية المستقلة بين النصوص واالجتهاد: المطلب الثاني
إذا كانت مسألة تكييف السلطات اإلدارية املستقلة قد بقيت شائكة من الناحية الفقهية، فهل كانت 

لقانونية مصدر نشأة هذه السلطات،النصوص ا
بني النصوص القانونية املنشئة هلذه اهليئات داخل الدولة الواحدة، أو فيما بني الدول؟ سواءالصيغة ونفس التناسق 

بشأن ال تتمتع على العموم بتكريس دستوري باستثناء ما مت من دسرتة لبعضها يف فرنسااهليئاتوإذا كانت هذه 
فهل يتفق وجود هذه اهليئات مع الدستور؟ وكيف  ... هيئة املدافع عن احلقوق أو أملانيا بالنسبة للبنك الفيدرايل

كان اجتاه القضاء خبصوص هذه املسألة، هل كان أكثر حسما أم ال؟
املستقلة القانونية على ، الفرع األول نتناول فيه طبيعة السلطات اإلدارية اثننيهذا املطلب إىل فرعنيسيتم تقسيم

.وخصوصا فيما يتعلق بالقاضي اإلداري يف فرنسا1
املقرتح من 08/06/1789هذه الثالثية كانت ستكون أكثر إطالقا إذا ما كان جملس النواب قد تبىن مشروع تعديل الدستور األمريكي بتاريخ 2

الذي حدد عالقات واضحة بني اهليئات وفصل مطلق بني السلطات حبيث السلطة التشريعية ال ميكنها مطلقا ممارسة السلطة ، Madisonطرف 
:أنظر. لنسبة للتنفيذية والقضائيةبااألمرة وال القضائية ونفسالتنفيذي

N. Koulouris, Op.Cit., p.583.
3 Ibid., pp.586-588.
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االجتهاد حول املسألة أمام ندرةوجملس الدولة الفرنسيني واجتهاد احملكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية
.اجلزائري

.القانونيةالطبيعة القانونية للسلطات اإلدارية المستقلة على ضوء النصوص : الفرع األول
بالرغم من الفرتة الزمنية املعتربة اليت ظهرت وتطورت فيها السلطات اإلدارية املستقلة يف كل من الواليات 

كفئةه اهليئاتاملتحدة األمريكية وفرنسا وغريمها من الدول، مل تأت دساتري هذه الدول وغريها على تكريس هذ
دقيقة شئة هلذه السلطات، واليت مل تكن وإذا أتينا إىل النصوص التشريعية املن. على مستوى نصوص هذه األخرية

حيث تغيب اإلشارة الواضحة والتأكيد على سلطات إدارية مستقلة، 
هذه الطبيعة بالذات يف كثري من األحيان وخبصوص العديد من السلطات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية مل تكن 

لذلك . اهليئاتتلك النصوص متناسقة ومنسجمة فيما بينها يف إضفاء طبيعة قانونية واحدة وموحدة بني هذه 
مث على مستوى النصوص التشريعية ،الدستور أوالووهيمستوى النص األساسول هذه اإلشكالية علىسنتنا

.املنشئة هلا ثانيا

.السلطات اإلدارية المستقلة في مواجهة الدستورطبيعة : أوال
، 2008إذا كانت طيلة املرحلة الزمنية اليت شهدت ظهور وتطور السلطات اإلدارية املستقلة إىل غاية سنة 

لسنة قبل ذلك، باستثناء القانون األساسي األملاينالفرنسياملدافع عن احلقوق يف الدستورحيث أدجمت هيئة 
والدستور املكسيكي الذي نص على وجود بنك مركزي ،منه88الذي نص على البنك الفيدرايل يف املادة 1949

أن نصوص الدستور اليت مل ،الفرتةطيلة هذه ،فهل ميكن على األقل اعتبار. 261يف املادة 
؟ فإذا  باندماجهاإجياد فضاء يسمح ميكنومنه؟  ه جزئيا، مل تعارض وجودهتتكرس صراحة هذا النموذج أو كرس

كانت اإلجابة بالنفي، هل يكمن احلل يف ضرورة دسرتة هذه السلطات كفئة؟ وكيف ميكن بعيدا عن هذه 
بالبحث وذلك إجياد إطار للتالؤم بني وجود هذه السلطات والدستور ،كلياالدسرتة اليت مل تتحقق إىل غاية اليوم

؟للدولةعن األسس واملبادئ اليت حتقق االنسجام بينهما، ومنه إمكانية إدماجها يف النظام الدستوري

1 R. Bismuth, préface de J.-M. Sorel, la coopération internationale des autorités de régulation
du secteur financier et le droit international public, éd. BRUYLANT, Bruxelles, 2011, p.121.

.152. ، ص2012، املركز العمومي للرتمجة، القاهرة،2.و 
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.االعتراف بوجود السلطات اإلدارية المستقلة ال يتوافق مع بعض نصوص الدستور/ 1
الدستور اليت تصطدم مع وجود هيئات إدارية مستقلة يف الدولة؟ إن االعرتاف بالطبيعة ما هي نصوص 

تتعارض مع نصوص املواد من الدستور اليت تفرض عالقة تبعية واضحة بني ، للسلطات اإلدارية املستقلة1اهلجينة
2باخلصوص الفقرة الثانيةيمن الدستور الفرنس20نص املادة : اهليئات اإلدارية يف الدولة واحلكومة وباخلصوص

، حىت ولو كان هذا النص ال يتطابق مع 19963من الدستور اجلزائري لسنة 6فقرة 85ةادوالذي تقابله نص امل
النص الفرنسي ، ولكن طبيعة النظام السياسي واإلداري اجلزائري القريب من النظام الفرنسي جيعل من قراءة النص 

تركيز و هيكلة وتنظيم املؤسسات السياسية املختلفة، مع فارقمعنيالفرنسي مقبولة يف اإلطار اجلزائري إىل حد 
،لى مستوى السلطة التنفيذية يف اجلزائرالسلطة الشديد ع

ومنه فإذا اعتربنا هذه اهليئات هي سلطات ،يت تنازلت هلا عن تلك االختصاصاتضيقة على األجهزة واهليئات ال
االستقاللية اليت متيزها ختلصها ولو فل على األقإدارية فستخضع لرقابة السلطة التنفيذية من دون منازع، ولكن 

.4وذلك يثري الشكوك حول طابعها اإلداري الكالسيكي،نسبيا من تلك التبعية
من الدستور اإليطايل 95املادةنص و 19785من الدستور االسباين لسنة 97نص املادة يتضح من قراءة

ما تفرضه من متطلبات و ، يف عمومها19497من القانون األساسي األملاين لسنة 65املادة نص و 19476لسنة 

لكن ميكن تصور أن هذه ،غري معتمدة من طرف كل الفقهاء،C.Teitgen-Collyطبيعة، اليت أطلقتها األستاذة حىت ولو كانت هذه ال1
رقابة التدرجية السلطات حىت ولو مشينا مع االجتاه الذي يقبل الطبيعة اإلدارية، فهي لن تكون مماثلة للهيئات اإلدارية الكالسيكية حبكم ختلصها من ال

، فهي تقع خارج التدرج اإلداري مبا تتمتع به من استقاللية مقارنة باهليئات 
.138. ، ص1اهلامش رقم أنظر، .الكالسيكية

:اليت تنص على ما يلي2
« Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le parlement… »

واليت أصبحت الفقرة اخلامسة بعد صدور التعديل الدستوري لسنة . "العموميةيسهر الوزير األول على حسن سري اإلدارة " اليت تنص على ما يلي3
.16/11/2008بتاريخ 63ر عدد .جاملتضمن التعديل الدستوري،15/11/2008املؤرخ يف 19- 08بالقانون رقم 2008

:أنظر. ثاين املتعلق باالستقالليةيف املبحث السيتوضح لناوهذا ما 4
R.Zouimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation--, Op.Cit., pp.30-31.
5 « Le gouvernement dirige la politique intérieure et extérieure, l’administration civile et
militaire et la défense de l’Etat …»
6 « Le président du conseil des ministres dirige la politique générale du gouvernement et en est
responsable. Il maintient l’unité d’orientation politique et administrative… »
7 « Le chancelier fédéral fixe les grandes orientations de la politique et en assume la
responsabilité. Dans les cadres de ses grandes orientation, chaque ministre fédéral dirige son
département de façon autonome et sous sa propre responsabilité »
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وباخلصوص ، لإلدارة املركزيةأو مبادئ دستورية، واليت تقصي كل فكرة تتعلق باالستقاللية واليت تعين غياب التبعية 
:1ما يليمن الدستور الفرنسي20نص املادة 

، مبعىن عدم جتزئة وتقسيم الدولة، لكن هذا 2السياسي واإلداري هو الوحدةاملبدأ األساسي الذي يقوم عليه النظام-
املبدأ ال يقصي إمكانية وجود هيئات داخلية كمركز الختاذ القرار يف إطار الشخص املعنوي العام وهو الدولة 

ة وأولوية نظامها وذلك ينتج عنه أولوية الدولة من الناحية املؤسساتي. صاحبة السيادة والضامنة للوحدة الوطنية
Jacquesالقانوين،  وقد الحظ األستاذ  Chevallier3 أن السلطات اإلدارية املستقلة تشكل للوهلة األوىل

هيئات ال تتالءم  مع املبادئ األساسية اليت تقوم عليها الدولة الفرنسية، وهي مبادئ سياسية وتنظيمية ترتكز على 
هذا املبدأ يعد مبدأ دستوريا . هاز مرتبط ومتناسق ويسري من طرف واحدواليت جتعل من اإلدارة ج،فكرة الوحدة

.4مستقرا يف فرنسا لضمان حسن سري املصاحل ووحدة الدولة
دستوريا، فالسؤال اجلوهري الذي ميكن طرحه هو ماذا نقصد باإلدارة؟ هل ميكن اإذا كان مبدأ تبعية اإلدارة مكرس-

أخرى غري إدارة الدولة؟ بالطبع ال، ولكن هناك من األجهزة اإلدارية مثل أن نقصد من وراء هذا املصطلح إدارة 
لرقابة للتخضعومنه فهي تفلت من التبعية الصارمة التدرجية ،

.الوصائية حبكم القانون
إن منطق النظام الربملاين حيتم تكريس مبدأ تبعية اإلدارة للحكومة، هذه األخرية مادامت مسئولة عن حتديد وتسيري -

سياسة األمة، ولضمان ذلك فهي حباجة إىل جهاز رئيسي تنفيذي وهو اإلدارة يوضع حتت تصرفها، ومنه فذلك 
. يه األوامر والرقابةيتطلب أولوية إرادة احلكومة واليت تتجسد من خالل سلطة توج

منطق النظام الربملاين أيضا يفرض مسؤولية احلكومة أمام الربملان، ومنه فهي مسئولة مسؤولية كاملة على أعمال -
.اإلدارة اليت تندرج يف إطار تنفيذ السياسة العامة

ال ختص إال من الدستور الفرنسي تفرض تبعية صارمة، لكن هذه التبعية 20لقد اعترب البعض أن املادة 
وهكذا فقد لوحظ بالنسبة هليئة . اإلدارات التقليدية من دون اإلدارات اخلاصة مثل السلطات اإلدارية املستقلة

الوسيط أنه ال يتعلق األمر بتأكيد أن الوسيط هو هيئة إدارية كالسيكية باملعىن الذي نعرفه يف القانون اإلداري، 

1 M.-J.Guédon, Op.Cit., pp.39-40.
باخلصوصوالذي يقرتب منه التنظيم اجلزائري والتنظيم االسباين واإليطايل واألملاين،بالرغم من االختالف بني التنظيم اإلداري الفرنسي من جهة2

واإليطايل حيث تنظيم الدولة ال يسمح بتكريس مبدأ الوحدة والتبعية ،حبكم إتباع هذه الدولة للنظام الفيدرايل  الذي ينتج عنه غياب الوحدة والتبعية
ص الدستور بتبين قراءة مع نصو تتوافقففي كل هذه احلاالت فإن استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة يف مواجهة السلطة التنفيذية ال . بطريقة مطلقة

:أنظر. ودقيقة وحرفية هلذه النصوصصارمة 
H. Delzangles, Op.Cit., p.207.
3 J. Chevallier, « réflexions --», Op.Cit.,
4 C.Teitgen- Colly, « les instances de régulation et la constitution », RDP, 1-1990, p.215, et
J.-C. Oderzo, les autorités administratives indépendantes  et la constitution, thèse de doctorat,
faculté de droit et science politique, Aix en-Provence, 09/12/2000, p.43.
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اليت توضع حتت تصرف " اإلدارة"وليس جزءا باملعىن الدقيق للكلمة من ،أي تدرج إداري موجوديتبعفالوسيط ال 
إن عدم الدستورية الذي ميكن أن يشوب السلطات اإلدارية املستقلة مرتبطة باندماجها يف السلطة .الوزير األول

جهاز السلطة 
1.

واقعية وهي مشكلة عدم الدستورية، لكنهم جلئوا إىل من الفقه فقد أقر واعرتف حبقيقة أما البعض اآلخر 
Guy، فقد اعترب 20املادة نصوباخلصوصقراءة مرنةمبحاولة قراءة نصوص الدستور احله Braibant أن

ألن املادة مل توضع ، هي غري دستوريةهااإلدارة اليت ال تتحكم فيها احلكومة أو اليت مل توضع حتت تصرف
قد اعترب أيضا أن و .بالرقابة القضائية على أعماهلا، وأن استقاللية هذه اهليئات ليست مطلقة فهي حمدودة اعتباطا

يت تتعارض مع التقليد السياسي، فالتحول من االستقاللية هذه اهليئات تتصف باالستقالل وليست االستقاللية ال
. 2منه20إىل االستقالل املقبول يف مواجهة الدستور يقر مبرونة نصوص الدستور وباخلصوص نص املادة 

تظهر حقيقة كعائق دستوري 20لكن القراءة املرنة للنص ال تسمح دائما مبحو عدم الدستورية، فاملادة 
أمام وجود سلطات تكون من املفروض تابعة لإلدارة ومستقلة يف الوقت نفسه، أال يكون من املالئم يف نظر 

أن نستبعد الطبيعة اإلدارية هلذه اهليئات  وننحين أمام االستقاللية اليت CathrineTeitgen-Colly3األستاذة 
لكن ذلك بدوره سيؤدي إىل .4هيئات ضابطة مستقلةأرادها هلا املشرع، فننظر إىل هذه 

إذا مل تكن هذه : من جهة ثانيةالتشكيك يف مبدأ الثالثية الذي نوقش سابقا من جهة،  وطرح السؤال التايل
اإدارية فما هي إذن؟  طرحت مرة أخرى فرضية السلطة الرابعة مثلما أكدت عليهاتاهليئات تشكل سلط

Cathrineاألستاذة  Teitgen-Colly5تور مل ينص على ثالث سلطات فقطسابقا من أن الدس .
من ثالث سلطات فقط، إمنا أصبح مكون من جمموعة من امكونمل يعد الواقع املؤسسايت الفرنسي إن
شبه تشريعية، املالسلطات 

عكس الواقع املؤسسايت، فإنه مل حيل املشكل من أساسه يلكن إذا كان هذا االعتبار . 6شبه تنفيذية وشبه قضائية
، مع أن الفقيه اإلنسانمن اإلعالن الفرنسي  حلقوق 16يف مواجهة مبدأ الفصل بني السلطات املضمون باملادة 

Charles Eismanأ الفصل يقتضي عدم ممارسة أي جهاز لكل السلطات وإمنا جلزء بني أن التفسري الصارم ملبد

1 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.216.
2 J.-M. Gros , Op.Cit., pp.205-211.
3 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.218.

Jean-Louisنظم إليها يف الفكرة األستاذقد او 4 Autin على أساس أنه من غري املعقول أن ندرج هيئات ضمن السلطة التنفيذية مع أن
:أنظر. ا واضحة ودقيقة وجديدة وهي الضبطمهمته

J.-L. Autin, « les autorités administratives indépendantes et la constitution », revue
administrative, n° 244, 1988, p.333, et H. Delzangles, Op.Cit., p.188.
5 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., P.166.
6H. Delzangles, Op.Cit.,  p.191.
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شبه تشريعية وشبه تنفيذية وشبه ( السلطات هذه منها فقط، ومبا أن سلطات الضبط متلك جزءا فقط من 
.1يف قطاع حمدد، فهي ليست بالسلطات املطلقة، ومع ذلك يبقى هناك مساس مببدأ وحدة اإلدارة) قضائية

مبدأ وحدة اإلدارة وتكريس عالقة جديدة ملبدأ املسؤولية واليت تكون بني نسبيةباقرتح البعض القبول 
واقرتح ". مبدأ املساءلة" ، يف إطار ما سنتطرق له يف املبحث الثاين 2الربملان والسلطات اإلدارية املستقلة مباشرة

دة النظر يف مفهوم وآليات التوازن بني السلطات البعض اآلخر يف نفس اإلطار أن الواقع االجتماعي يفرض إعا
وبني ،،من توازن بني احلكومة والربملان إىل التوازن بني احلكومة والسوق

3.

.المستقلة بين حل الدسترة والبحث عن أسس للتالؤم مع النظام الدستوريالسلطات اإلدارية / 2
مبعىن إدراج فئة السلطات اإلدارية املستقلة الدسترةقرتح الفقه حلني إما اللقضاء على التعارض السابق 

من دستور 122من املادة 29الفقرة رشيدوقد اعترب األستاذ خلويف،وهذا احلل أيضا له سلبياته4يف الدستور
مربرا إلنشائها دستوريا، على اعتبار أن فئات املؤسسات "فئات المؤسسات"اليت متنح املشرع سلطة إنشاء 96

أشار األستاذ زواميية يف هذا اإلطار أن تعديل هذه الفقرة وبدوره.5املستقلةميكن أن تظم فئة السلطات اإلدارية 
إحداث أسس تسمح بوإما البحث عن .6ان إلنشاء هذه اهليئاتيف اجتاه توسيع صالحيات الربملميكن أن يتم 

.وإدماج هذه اهليئات يف النظام الدستوري يف الدولةتالؤمال
07/04/1988يف خطابه أمام األمة بتاريخ François Mitterrandلرئيس الفرنسي احماولة كانت

ليتضم،لطرح اقرتاح مشروع تعديل دستوري

1 H. Delzangles, Op.Cit., p.192.
.يف الواليات املتحدة األمريكيةChecks and balanceنظام الكبح وإعادة التوازن إطارهذه الفكرة تقرتب من مفهوم توازن السلطات يف2

3 H. Delzangle, Op.Cit., pp.192-193.
نص على إحدى هذه السلطات، على االدسرتة تكون بطريقتني إما أن يكرس الدستور فئة السلطات اإلدارية املستقلة ككل وإما أن يتم ال4

:أنظر. دسرتة كل الفئة
A. Rouyère, « la constitutionnalisation des autorités administratives indépendantes: quelle
signification ? », in les autorités administratives indépendantes une rationalisation impossible ?,
Op.Cit., P.887.

لتكيف طرح األستاذ فرضيتني، األوىل أن إرادة املؤسس الدستوري اجلزائري قد اجتهت من خالل الصياغة العامة لكلميت فئات ومؤسسات لالنفتاح وا5
ماهو املعىن الذي ميكن إعطاؤه  مع املتطلبات واحلاجيات اجلديدة، ومنه ضم جمموعة موسعة من األشخاص املعنوية ذات الطبيعة اإلدارية، يف املقابل 

ة؟ هل مصطلح مؤسسات يعين الفئة املعروفة يف القانون اإلداري املعنوياألشخاصيضم العديد منالذي الواسعهل هو املعىن هلذين املصطلحني؟
:أنظر. اهليئات غري مشروعة وغري دستوريةالكالسيكي أم يعين فئة األشخاص املعنوية؟ وقد اعترب أن رفض هذا املعىن األخري يؤدي إىل اعتبار أن هذه

R. Khelloufi, « les institutions de régulation en droit algérien », revue Idara, v.14, n°28, 2004,
p.84.
6 R.Zouaimia, les autorités de régulation financière --, Op.Cit., p.102.
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باإلضافة إىل أن دسرتة هذه اهليئة سيضمن هلا الدوام ،النسجام يف النظام السمعي البصريوالتناسق وا
لجنة أمام ال30/11/1992وقد قدم ذلك االقرتاح يف مشروع للتعديل الدستوري بتاريخ . 1االستمراريةو 

وقد اعترب بعض رجال القانون ذلك . Georges Vedel2االستشارية من أجل تعديل الدستور برئاسة العميد 
التنظيم الدواليت لالقرتاب أكثر من ذلك انسحابا ملبدأ الثالثية لصاحل توسع وانتشار األفكار األكثر مرونة حول 

املكرس يف الواليات املتحدة األمريكية، بينما اعترب آخرون أن مشروع دسرتة سلطة إدارية مستقلة دليل على نقص 
3.

Jacquesألستاذ بينما اعترب ا Chevallierأن األمر ال يتوقف عند الدسرتة الصرحية، ففي نظره قد متت دسرتة
ضمنيا على أساس أن درجة احلماية املضمونة حلرية من احلريات تكون "CSA"لسمعي البصري

ذه األخرية تنعدم بغياب تلك من خالل وجود السلطات اإلدارية املستقلة، فهي اليت تكرس هذه احلماية، وأن ه
.5وقد وافقه يف ذلك العديد من األساتذة. 4السلطات اإلدارية املستقلة

أما البعض األخر فقد اعترب أن الدستور ال ميكنه تكريس كل التجارب املؤسساتية املكرسة من طرف 
مطلب اقتصادي أو املشرع هذا من جهة، ومن جهة ثانية ميكن ألي مؤسسة ظهرت من أجل سد حاجة أو 

.6اجتماعي أن تكمل مهمتها وينتهي وجودها مثل إدارات املهام
يف املقابل بقي العديد من الفقهاء متمسكني باقرتاح دسرتة السلطات اإلدارية املستقلة من أجل عدم ترك 

ولكن ،1هافيمسألة تقدير مدى تالؤم إنشائها ومدى استقالليتها للمشرع وحده، مبعىن عدم ترك املشرع يتحكم 

1« On peut se demander s’il ne faut pas indiquer dans la constitution des institutions qui
n’existaient pas en 1958 et qui ont pour mission de préserver les libertés et les droits
individuelles, médiateur, commission, CNIL, CSA… », in M.Gentot, les autorités--, Op.Cit.,
p.51, et X.Deleros, « le conseil supérieur de l’audiovisuel nouvelle institution
constitutionnelle », AJDA, 20/07-20/08/1988, pp. 467-468.

:وكان رد اللجنة كالتايل2
Il était préférable de laisser évoluer se statut sans se figer dans une catégorie constitutionnelle qui
aurait au surplus le défaut de poser de nombreux problèmes… », in  M.Gentot, Op.Cit., p.51.
3 N. Koulouris, Op.Cit, p.426, in A. Rouyère, « faut-il faire figurer  les autorités
administratives indépendantes dans la constitution ? », LPA, n°54, 04/05/1992, p.58.

، يف إطار املشاورات 22/06/2014وقد اقرتح األستاذ الدكتور اخلري قشي مؤخرا يف تصريح له عرب وسائل اإلعالم السمعية، القناة األوىل بتاريخ 
. اجلارية من أجل تعديل الدستور اجلزائري دسرتة هيئة مستقلة للوقاية من الفساد وجملس مستقل للدفاع عن حقوق االنسان

4 J. Chevallier, « réflexions --», Op.Cit., et J.Chevallier, « de la CNCL au conseil supérieur de
l’audiovisuel », AJDA, 20/02/1989, p.59.
5C.Teitgen-Colly, « Les instances --», Op.Cit., p.233, et N.Longobardi, « les autorités
administratives indépendantes, laboratoires --, (suite et fin) », LPA, n°173, 31/08/1999, pp.14-
15.
6N. Koulouris, Op.Cit., p.427.
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باستثناء ما تتمتع به املؤسسات املنصوص عليها يف يف نظر الكثري،مسألة الدسرتة غري مربرة وال حتمل أية فائدة
ها القانون أو التشريع، واليت ستكون دوما خاضعة ألهواء ئى مصدر إنشاالدستور من دوام مقارنة مبؤسسات أخر 

مثل السلطات عتمدنا أن املنطق الذي حيكم استمرارية ومالئمة مؤسسة ، هذا إذا ما ا2األغلبية احلزبية املهيمنة
مبصداقيتها لدى الرأي العام، موضوعيتها، حيادها وال يرتبطيرتبط مبدى تكريسها يف الدستور اإلدارية املستقلة

3.
اليت تضيفها الدسرتة لفئة السلطات اإلدارية املستقلة، فقد حتمل ومن جهة أخرى ومن دون إمهال القوة 

السلطات اإلدارية املستقلة مع تكيف وتالؤم
هليكلة ، كما ستكون عائقا أمام التعديالت التشريعية اهلادفة إىل إحداث أقلمة سريعة وفعالة 4املتطلبات املتجددة

فإذا كانت الدسرتة حتقق املشروعية النصية فقد تغيب . 5وتنظيم وصالحيات هذه السلطات يف مواجهة السوق
وهي املرتبطة مبدى ،عن هذه السلطات املشروعية الفعلية عند انعدام أهم العناصر اليت حتقق هلا تلك املشروعية

باإلضافة إىل أن . املتدخلني يف القطاعات بصفة خاصةفعاليتها ودعم الرأي العام بصفة عامة هلا والفاعلني و 
الدسرتة قد حتدث اضطرابا يف النظام الدستوري واملؤسسايت يف الدولة، فإذا حتقق التكريس الدستوري  لنموذج 

وتفرض بذلك تعديال يف النموذج ،مؤسسايت ضروري فذلك سيكون خطوة ضرورية تتضمن حتوال عميقا يف الدولة
املؤسسايت وا

.6التنفيذية
ويبقى احلل الثاين بعيدا عن الدسرتة يف نظر الكثري من الفقهاء أكثر مالئمة، والذي يتضمن البحث عن 

الدستوري وتالؤمها مع القواعد الدستورية األسس اليت حتقق إمكانية اندماج السلطات اإلدارية املستقلة يف النظام
فإذا كانت مشروعية هذه السلطات تبقى يف نظر الكثري من الفقهاء، يف غياب نص دستوري يكرسها، . املوجودة

جمرد قرينة مرتبطة بدعم الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني لوجودها، فذلك ينبين على مدى فعاليتها ومصداقيتها 

1 X. Deleros, Op.Cit., pp. 470-471.
2 M.Gentot, les autorités--, Op.Cit., p.52, et N. Koulouris, Op.Cit., p.427.
3 H.Delzangles, Op.Cit., p.212.
4 N.Longobardi, « les autorités administratives indépendantes laboratoires--(suite et fin) »,
Op.Cit., p.15.

5.
والذي مت باقرتاح من الرئيس 2008ة املدافع عن احلقوق اليت مت تكريسها يف التعديل الدستوري لسنة ئألة بشأن هياءل عن هذه املسبقي الفقه يتس6

71ملادة Nicolas Sarcouzyالفرنسي
:أنظر. األوىل

A. Rouyère, Op.Cit., pp.889-890, et G. Paridini, Grands principes constitutionnel, institutions
publiques Françaises, L’Harmattan, Paris, 2009, p.161.
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قى هذه السلطات تتمتع بنظام قانوين غري مستقر ألنه سيبقى دائما من الصعب اعتبارها إدارية ، وستب1وحيادها
بومستقلة يف الوقت نفسه، وحىت بالنسبة القرتاح اعتبارها سلطات ضبط فذلك يصطدم من ناحية 

قلة، ومن ناحية تشكل بالكامل سلطات ضبط بل هي تشكل فئة فرع من األصل وهي السلطات اإلدارية املست
تطور إن الشرط الوحيد لتحقق ذلك هو حدوث ). مثلما مت تفصيله سابقا(أخرى تصطدم مع مبدأ الثالثية 

.2مفاهيمي ضخم
-CathrineTeitgenوقد اقرتحت األستاذة  Colly تبين فكرة توافقية مفادها وضع مفهوم مرن

ولرقابة إخضاعها للقانونبواسطة ،3باالستقاللية النسبيةللمبادئ الدستورية واالعرتاف هلذه اهليئات 
.كما سنرى من خالل عناصر البحث القادمة.ومنحها صالحيات محدودة4المنتخبين

.طبيعة السلطات اإلدارية المستقلة على ضوء النصوص التشريعية المنشئة لها: ثانيا
إذا كانت النقاشات الفقهية مل تنته إىل حتديد طبيعة السلطات اإلدارية املستقلة بشكل فاصل، فهل مرد 
ذلك عدم وضوح النصوص القانونية ودقتها يف حتديد تلك الطبيعة؟ أم اختالف وجهات النظر واألفكار والزوايا 

اليت تِأخذ كمنطلقات للتحديد؟ أم أن مسألة التكييف القانوين يف ح
إذا ما تعلق األمر بفئة تظم جمموعة من اهليئات ال تشكل يف جمموعها وحدة متجانسة، تتميز باالختالف بينها 

لذلك سنعرض ملختلف النصوص . سواء فيما يتعلق بطريقة تشكيلتها أم عملها أم الصالحيات املسندة إليها
مربرات منح السلطة توضيحاملستقلة لنرى كيف حددت طبيعتها القانونية بعد لسلطات اإلداريةلالتشريعية 

.التشريعية سلطة إنشاء هذه السلطات من دون السلطة التنفيذية

.السلطات اإلدارية المستقلة تنشأ بقانون صادر عن البرلمان/ 1
وليس بنص تنظيمي صادر ،انتنشأ السلطات اإلدارية املستقلة يف عمومها بواسطة قانون صادر عن الربمل
عن السلطة التنفيذية ملاذا؟ وهل مت حتديد طبيعة هذه السلطات يف تلك النصوص؟

لوزير األول بواسطة املراسيم أن اميلكإن تنظيم املصاحل اإلدارية يعود مبدئيا للسلطة التنفيذية، حيث 
ق ذلك سواء يف تعريف اهلياكل اإلدارية وينطب. 1يتخذ مجيع التدابري لضمان السري احلسن لإلدارة العمومية

إلنشاء هذه  اهليئات والذي اعترب الفقه االسباين واإليطايل مربر وجود السلطات اإلدارية املستقلة  حتقيق مبدأ احلياد الذي استعمل كأساس دستوري 1
:.../...أنظر. لفصل بني السياسة واإلدارةاليت كرست مبدأ ا98و 97والدستور اإليطايل يف املادة 103ينص عليه الدستور االسباين يف املادة 

…/…H.Delzangle, Op.Cit., pp. 211-215.
2 Ibid., p. 220.
3 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.231.

عموما علىعلى اعتبار أن السلطات اإلدارية املستقلة ال تتمتع باملشروعية الدميقراطية، وإمنا مبشروعية خاصة تتحصل عليها من تشكيلتها القائمة 4
. فهي ختضع لرقابة الربملانذلكتعدد وتنوع األشخاص وخصوصا املتخصصني وممثلي الفئات االجتماعية، ومن خالل طريقة تدخلها املرنة والفعالة ومع

:أنظر
F.Moderne, Op.Cit., p.186, et M. H. Davis, Op.Cit., p.222.
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،أو غري املمركزة،للمصاحل الوزارية
فإذا كانت السلطات اإلدارية املستقلة جمرد هيئات تابعة لإلدارة أو جمرد جلان بسيطة ستكون . احلكومة يف عملها

اإلدارية املستقلة  وبالفعل يف بدايات نشأة بعض السلطات . اآللية التنظيمية هي اليت تنشئها من دون أي شك
على القاعدة العامة، وهي أن إنشاء ا، ولكن ذلك بقي استثناء2كان التنظيم هو الوسيلة القانونية إلنشائها

:بناء على األسس واملربرات التالية3السلطات اإلدارية املستقلة يكون بقانون صادر عن الربملان يف غالبية األحوال
.الموكولة للسلطات اإلدارية المستقلةأساس طبيعة المهاممنح االختصاص للمشرع كان على / أ

مل يكن املشرع ليكون صاحب االختصاص يف إنشاء السلطات اإلدارية املستقلة ما مل تكن هذه األخرية 
34واليت تقابلها املادة ،96من دستور 122

، ومنه جند معظم السلطات اإلدارية املستقلة تشرف )حىت ولو كان النصني غري متطابقني( من الدستور الفرنسي 
:

ة للمعلوماتية واحلريات فنجد مثال اللجنة الوطني،الضمانات األساسية للحقوق واحلريات العامة لألفراد يف فرنسا- 
"CNIL"لسمعي البصريل"CSA"املدافع عن احلقوق،le defenseur des droits اللجنة ،

وقد تبىن املشرع اجلزائري بعضا من هذه النماذج مثل،"CADA"من أجل ضمان االطالع على الوثائق اإلدارية
تدخل السلطة التنفيذية إلنشاء مثل هذه السلطات يف هذه وذلك ما مينع.4سلطة ضبط القطاع السمعي البصري

مصدر ، ومع ذلك ال نستبعد أن يكون 5
.احلكومةصادر عن مشروع قانون التشريع

بنظام إصدار النقود ونظام البنوك والقرض والتأمينات 122جماالت الضبط القطاعية املتعلقة طبقا لنص املادة - 
طبقا ( ، النظام العام للمناجم واحملروقات )23طبقا لنص الفقرة ( ، النظام العام للمياه )15طبقا لنص الفقرة (

).24لنص الفقرة 

الذي ميلك ،لكن مثال يف الواليات املتحدة األمريكية فاإلدارة تكون مشرتكة بني الكوجنرس والرئيس،ينطبق ذلك على النظام اجلزائري أو الفرنسي1
:                           .../...                                     أنظر. ة املنشأة من طرف الكوجنرسمهمة تنفيذ القوانني مبشاركة الوكاالت املستقل

…/…D. René et C. Jauffret, les grands systèmes de droit contemporains, 11ème éd., Paris,
Dalloz, 2002, pp.342-343.

لراديو مثلما كان احلال يف فرنسا بالنسبة للجنة املتساوية األعضاء للنشر ووكاالت الصحافة، اللجنة الوطنية حلق الرد واللجنة من أجل جودة ا2
:أنظر. لضبط القطاع السمعي البصريوالتلفزيون اليت ألغيت بعد إنشاء هيئة 

Ph. Icard , Op.Cit., p.30, et M. Gentot, les autorités--,  Op.Cit., p.49.
في الواليات املتحدة األمريكية تنشأ بقانون صادر عن الكوجنرس طبقا فتنشأ هذه السلطات يف معظم الدول بقانون صادر عن السلطة التشريعية، 3

من القانون األساسي للفيدرالية باستثناء بريطانيا حيث تنشأ 87املادة ، يف أملانيا تنشأ بقانون فيدرايل طبقا لنص 18فقرة -8لنص املادة األوىل، قسم 
عبداهللا حنفي، السلطات اإلدارية املستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، :أنظر. رسوم رئاسيمببادرة السلطة التنفيذية، ومصر حيث تنشأ مب

و44- 43. ص، ص2000، القاهرة
F.Moderne, Op.Cit., pp.196, 202-203, et H. Delzangles, Op.Cit., p.59, 213.

.15/01/2012بتاريخ 2ر عدد .م، جاملتعلق باإلعال12/01/2012املؤرخ يف 05-12املنشأة بالقانون العضوي رقم 4
5 M.-A. Frison- Roche, « étude -- », Op.Cit.



- 125 -

.مبجال اإلعالم،من الدستور123طبقا لنص املادة ،جماالت الضبط القطاعية املتعلقة- 
التساؤل حول مدى اعتماد جماالت نشاط هذه السلطات كأساس لدستورية إنشائها، خصوصا وأن طرح 

من الدستور ال تشري إىل 122، لكن على اعتبار أن نص املادة 1املؤسس الدستوري قد خصها بكلمة نظام
2اختصاص أخرىه مبجاالت ت، وإمنا خصفقط ضبطال

، والذي مييز بني فئة من 122من ناحية، ومن ناحية أخرى وبالنظر إىل التصنيف الذي توحي إليه املادة هذا 
حميال إىل السلطة التنفيذية ممثلة يف الوزير األول القواعد العامة التشريعات اليت ال يعود فيها للمشرع إال حتديد 

من خالل سلطته التنظيمية التطبيقية ل
15-23-

يف حتديد ، مبعىن سلطته le régime général(3( النظام العام، حيث خيتص فيها املشرع بوضع 24

.4التنفيذية
لكن املشرع اجلزائري مل يتبع نفس النسق فيما يتعلق بآلية اإلنشاء، باستثناء جملس النقد والقرض، اللجنة 

يف نص انشائهما األول (احملروقاتووكاليت،، والوكالتني املنجميتني15املصرفية، باعتماده على أحكام الفقرة 
ورغم ،املتعلقة بالنظام العام للمناجم واحملروقات، أما فيما خيص جلنة ضبط املياه24على الفقرة باعتماده )فقط

على النظام العام للمياه، فإن املشرع مل يشر إليها يف النص املنشئ بل أشار بالعموم إىل نص املادة23نص الفقرة 
أما باقي السلطات مثل جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وسلطة . 5وأحال بشأن تنظيم السلطة للتنظيم122

وجملس املنافسة واليتالسلكية والالسلكيةواملواصالتوسلطة ضبط الربيد 
كما جنده . 6وبالرغم من ذلك فقد متت اإلشارة إليها من طرفه باإلضافة إىل نصوص أخرى،122احملددة باملادة 

.39. ، ص2001وليد بومجلني، سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري، دار بلقيس ، اجلزائر، 1
.جمال خمصصة للربملان للتشريع فيها بقانون عادي30حتتوي على 122املادة 2
. غة الفرنسيةباللrèglementمل يستعمل املؤسس الدستوري اجلزائري هذا املصطلح فقط بل أحيانا استعمل مصطلح 3
اليت حددت جماالت اختصاص 34يبدو أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد تبىن عكس التمييز الذي تبناه نظريه الفرنسي والذي ميز بنص املادة 4

ملمنوحة للمواطنني واحلريات العامة، 
قة جزئيا مبجاالت 

. طة التنفيذية منفذا للتدخلعلى كل التفاصيل فيها لكن جتد السلالقطاعات اليت تنشأ فيها السلطات الضابطة املستقلة، واليت بالرغم من سيطرة املشرع 
:أنظر

M.-A. Frison-Roche, « étude --», Op.Cit.
.املعدل واملتمم12-05من القانون رقم 65طبقا لنص املادة 5
إليهما يف قانون اإلنشاء، على اعتبار أن املؤسس اإلشارة متت نياللتو واملواصالتمن الدستور فيما خيص سلطة ضبط الربيد 18و17املادتني مثل6

أما فيما يتعلق بالسلطات األخرى . بل يف مواد أخرىفقط122

.من الدستور125املادة 
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فيما يتعلق خبلية معاجلة االستعالم املايل و الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية ذات االستعمال الطيب البشري، 
من الدستور122عليها يف فئة القواعد العامة، لكن املشرع أشار إىل نص املادة 122ة وبالرغم من نص املاد

.عموما
.منح االختصاص للمشرع يعد ضمانة مبدئية الستقاللية هذه السلطات/ ب

على اعتبار أن السلطات اإلدارية املستقلة جيب أن تكون مستقلة يف مواجهة السلطة التنفيذية، فسيكون 
أن مننح اختصاص إنشائها هلذه األخرية، وألن هذا املنح من شأنه أن يدمج هذه اهليئات ضمن من التعارض 

.123النظام اإلداري التدرجي

وخلية معاجلة ) 2008وقانون 03-03رقمباخلصوص األمر( اعترب األستاذ زواميية أن وضع املشرع كل من جملس املنافسة مبوجب قانون املنافسة 1
تباعا  01-06واهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مبوجب القانون رقم 157-13واملرسوم التنفيذي 02-12االستعالم املايل مبوجب االمر 

:أنظر.هو مظهر آخر لفكرة التبعية للسلطة التنفيذيةلدى الوزير املكلف بالتجارة، الوزير املكلف باملالية ورئيس اجلمهورية 
R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face --, Op.Cit., pp.176-178.

املؤرخ فمجلس املنافسة اجلزائري أنشئ بأمر حىت ولو كانت املصادقة عليه قد متت  من طرف الربملان، وكذلك جملس املنافسة الفرنسي مبوجب األمر2
املتعلق بتحديث 04/08/2008املؤرخ يف 776- 2008رقم املتعلق حبرية األسعار واملنافسة، ولكن مت إلغاؤه مبوجب القانون 01/09/1986يف 

ومن ناحية أخرى جند اجلهاز املكلف بالوقاية من الفساد ومكافحته قدمت إنشاؤه يف . وتطوير االقتصاد وتعويضه بسلطة املنافسة كسلطة إدارية مستقلة
ومتت اإلحالة خبصوص تشكيلته وتنظيمه للتنظيم وصدر ،منه17طبقا لنص املادة 20/02/2006املؤرخ يف 01-06اجلزائر مبوجب القانون رقم 
من الدستور والتي تمنح اختصاص 125وذلك ما اعتبر تجاهال لنص المادة ،22/11/2006املؤرخ يف 413-06بذلك املرسوم الرئاسي رقم 

أما يف فرنسا بالنسبة للجنة االستشارية الوطنية .تطبيق القانون للوزير األول وتدخال في اختصاص موكول لهذا األخير من طرف رئيس الجمهورية
واللجنة الوطنية لرقابة احلمالت االنتخابية املتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية 23/02/1983لألخالق واآلداب اليت أنشئت مبرسوم رئاسي املؤرخ يف 

:أنظر. 08/03/2001رئاسي مؤرخ يف مبرسوم
R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., pp.29-30, et R.Zouaimia, les autorités de régulation
indépendantes face --, Op.Cit., pp.239-240.

على التنظيم 2003من قانون املالية لسنة 102طبقا لنص املادة النقلةبسلط- متت اإلحالة فيما يتعلق فقدباإلضافة لسلطة ضبط املياه، 3
لكن لم تحدد تشكيلة وال ، وفيما يتعلق بسلطة ضبط سوق التبغ أيضا، لصالحياتفيما خيص التنظيم، العمل وااالنسبة لكل األحكام ب

التكميلي لسنة إلى غاية صدور قانون المالية2001تنظيم هذه السلطة ال في القانون وال في التنظيم ولم تر هذه السلطة النور منذ سنة 
ونفس األمر بالنسبة خللية معاجلة االستعالم املايل و الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية .صالحياتها لصالح وزير الماليةوالذي جردها من 2009

02-12مكرر من األمر رقم 10ذات االستعمال الطيب البشري، حيث أحال القانون املنشئ هلما للتنظيم بشأن تنظيمهما، وذلك طبقا لنص املادة 
املؤرخ 01-05املتعلق بالوقاية من تبيض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما املعدل واملتمم للقانون رقم 13/02/2012املؤرخ يف 

املتعلق حبماية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم 20/07/2008املؤرخ يف 13-08من القانون رقم 1-173، وطبقا لنص املادة 06/02/2005يف
:أنظر.لكن مل يصدر التنظيم املتعلق بالوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية إىل غاية اليوم، 16/02/1985املؤرخ يف05-85رقم للقانون

R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face --, Op.Cit., pp.235-238.
وجملس املنافسة طبقا لنص املادة . من قانون املناجم51طبقا لنص املادة تعلقت اإلحالة بتحديد ووضع النظام الداخلي لكل من الوكالتني املنجميتني-

.املتعلق باملنافسة03-03رقممن األمر32
بتحديد نظام األجور فيما يتعلق بكل من جملس النقد والقرض، جملس املنافسة، جلنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط للتنظيمتعلقت اإلحاالت-

.احملروقات
مهام تعلقت -

.وحتصيلهااألتاوىاألعضاء باإلضافة إىل قواعد حساب 
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.برره الصالحيات الممنوحة لهذه السلطاتتمنح االختصاص للمشرع / ج
باألساس يف السلطة التنظيمية وسلطة العقاب، فبالنسبة للسلطة التنظيمية مبعىن ه الصالحياتهذوتتمثل

سلطة وضع القواعد العامة وهي ترجع باألساس للربملان، فال ميكن أن متنح لسلطة إدارية مستقلة غريه إال 
الفرنسي احلدود والقيود خبصوص . 1بقانون

، ومنه فاملشرع هو 2
املختص الوحيد ليمنح سلطة أخرى غري الوزير األول وباخلصوص للسلطات اإلدارية املستقلة صالحية ممارسة 

خيتص ، حيث هنفسلمنطق لأما بالنسبة لسلطة العقاب فتخضع أيضا .3ناالختصاص التنظيمي لتطبيق القانو 
، ومنه فوحده ميلك 4عقوبات عليها طبقا ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوباتالاملشرع وحده بتجرمي األفعال وفرض 

،الصالحية لتحديد التدابري املوجهة للحفاظ على حقوق وحريات األفراد املضمونة دستوريا
).5...مثل مبدأ املواجهة، حقوق الدفاع( يف مواجهة السلطات اإلدارية املستقلة 

.تردد النصوص المنشئة في تحديد تكييف موحد للسلطات اإلدارية المستقلة/ 2
مشرع الفرنسي لتكييف ــــف الر ـــرة من طـــقلة ألول مــــستـــمـــات اإلدارية الــــطـــح السلـــلـــطـصـل مـمـاستع

ة ـــــجنــــة للــــبـــســــنــــبالهــــنفسيف ـــــ، مث مت بعدها استعمال التكيCNIL6ة واحلريات ـــــة للمعلوماتيــــــة الوطنيــــاللجن
CTPPمن أجل الشفافية وتعددية الصحافة  ، اللجنة الوطنية لالتصال واحلريات CC8، جلنة املنافسة 7

CNCL9  اللجنة الوطنية لتقييم املؤسسات العمومية ،CNEEP واللجنة الوطنية ملراقبة التهديدات يف مواجهة
و.ولكن مل تصمد إال األوىل واألخريتني يف وجه . CNCIS10مواجهة األمن

لسمعي البصري باإلضافة إىل الوسيط هي اهليئات لومابقيت فقط اللجنة الوطنية للمعل

ي يف األصل ممنوحة للكوجنرس، ألنه وحده ميلك سلطة التشريع، سلطة وضع القواعد املمنوحة للوكاالت املستقلة يف الواليات املتحدة األمريكية هإن 1
.

.الباب الثاين، والذي سيأيت ذكره والتفصيل فيه يف 17/01/1989املؤرخ يف 248-88يف قراره رقم 2
3 M.Gentot, les autorités--,Op.Cit., p.50, et M.-A. Frison- Roche, « étude --», Op.Cit.

.من الدستور الفرنسي34،  واليت تقابلها املادة 1996من الدستور اجلزائري لسنة 122باالستناد لنص املادة 4
.حثواليت سيأيت التفصيل فيها يف الباب الثاين من الب5
.املتعلق باإلعالم اآليل، امللفات واحلريات06/01/1978املؤرخ يف 17- 78من قانون 8بنص املادة 6
.املتعلق حبرية الصحافة23/10/1984املؤرخ يف 937-84من قانون 16مبوجب املادة 7
املتعلق حبرية األسعار 01/09/1986املتعلق باملنافسة، والذي مت تعويضه مبجلس املنافسة باألمر املؤرخ يف 30/12/1985بالقانون املؤرخ يف 8

.واملنافسة
.30/09/1986املؤرخ يف 1067-86رقم من القانون4مبوجب املادة9

. 10/07/1991املؤرخ يف 646-91من القانون رقم 13مبوجب املادة 10
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وبعيدا عن هذا التكييف الصريح ميكن اللجوء . 1املتمتعة بتكييف املشرع هلا صراحة بالسلطات اإلدارية املستقلة
إذا أخضع املشرع هذه ضمنيا إىل النصوص التشريعية اليت ترتبط باخلصائص العضوية والوظيفية هلذه اهليئات، ف

وقد اعترب بعض الفقهاء أن املشرع . 2أنه منحها الطبيعة اإلداريةفتلك داللة علىاهليئات لرقابة القاضي اإلداري 
إن . بذكره مصطلح إدارية فإنه مل يفصل متاما وبدقة يف طبيعة هذه السلطات فيما إذا كانت هيئات إدارية أم ال

املشرع الفرنسي سواء بصيغة سلطة إدارية أو جلنة إدارية حيتاج إىل توضيح فيما إذا كان مصطلح إدارية اليت ذكرها 
املقصود باملصطلح أن هذه اهليئات تنتمي فعال للسلطة التنفيذية وليست القضائية، أو فيما إذا كان املقصود من 

تنفيذية، وأنه بالرغم من إطالق مصطلح املصطلح مقابلة اخلاصية اإلدارية باخلاصية القضائية مع انتمائها للسلطة ال
. 3إدارية فال ميكن أن نتجاهل اخلاصية القضائية، ألن ذلك سيؤدي إىل عكس ما ميكن أن يكون قد أراده املشرع

يف فرنساكانت اهليئات اإلدارية الفاصلة يف الطعون اإلدارية1982سنةوهذا االعتقاد مرده أنه إىل غاية. 3املشرع
، حيث اعترب بعض الفقهاء أن هناك هيئات أو أجهزة إدارية تتمتع 4لقاضي اإلداريتعد هيئات مثلها مثل افرنسا

ال ميكن استبعاد إمكانية اعتبار السلطات اإلدارية املستقلة هيئات قضائية فومنه ،تتمتع باختصاصات قضائية
5.

أن ذكر املشرع للسلطات اإلدارية املستقلة ال يفصل متاما يف مسألة IcardPhilippeبدوره اعترب و 
وأن دراسة وحتليل النصوص القانونية . التكييف حىت مع متيز هذه اهليئات بنظام أساسي خاص مينحها هوية معينة

،الفئةال تعين وال تضيف شيئا هلذه "جملس"أو "جلنة"تعكس ختوف وتردد املشرع حول ذلك التكييف، فتسمية 
فحص األعمال التحضريية للنصوص املنشئة لبعض السلطات فمن خالل .ا على أجهزة استشاريةفهي تطلق أيض

حيث ورد ،فيما يتعلق مثال باللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلرياتالفرنسياإلدارية املستقلة ظهر تردد املشرع
ة، ومنه فقد اشرتط إنشاء هيئة مستقلة متثل ضمري مصطلح سلطة إدارية مستقلحول Tricotاالقرتاح يف تقرير 

وقد شهد . ، وقد اعتمدت هذه العبارة من طرف اجلمعية الوطنية6

1 N.Koulouris, Op.Cit., p.429,et J. Fauvet, « la commission nationale de l’informatique et des
libertés », in C.A.-Colliard et G.Timsit (sous/dir.), Op.Cit., pp.146-149, et J. Autin, « la…/…
…/…commission nationale de la communication et des libertés », in C.A-Colliard et
G.Timsit (sous/dir.), Op.Cit., pp.170-173, et J. D. De Vabres, « la commission de la
concurrence et le conseil de la concurrence », in C.A-Colliard et G.Timsit (sous/dir.), Op.Cit.,
pp.173-177.
2 J.-L. Autin, « du juge administratif aux autorités administratives indépendantes », RDP, 1988,
P.1216.
3 N.Koulouris , Op.Cit., pp.431- 432.

املقدمعندما يفصل يف الطعن "le préfet"فاحملافظ 4
املرجع نفسه، :أنظر.دته الثانية ألغى هذا الطعنيف ما1982مارس 2أنه طعن باالستئناف وأن احملافظ يفصل كالقاضي اإلداري ولكن بصدور قانون 

.432. ص
5 Ibid., P.432.
6 Ph.Icard, Op.Cit., P.33.
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فقد متسكت جلنة األعمال ،حول حرية االتصال نقاشات أكثر حدة وحيوية17/06/1989مشروع قانون 
لسمعي البصري بأنه سلطة إدارية مستقلة، والذي تبنته اجلمعية لالثقافية يف جم

. فيما بعدالوطنية يف نص القانون
اللجنة هذه وكان اهلدف من ذلك النقاش البحث عن االستقاللية يف مواجهة السلطة السياسية، واعتربت 

تالءما ملؤسسة ضابطة تقوم من خالل مهمتها أو وظيفتها الضابطة أن تكييف السلطة اإلدارية املستقلة هو أكثر
الطبيعةتتطلب فرض رقابة أقل عليها، وذلك يثري مسألة التعارض بنيو بإصدار واختاذ قرارات تتمتع خبصوصية 

. تاإلدارية واالستقاللية، ومع ذلك فإن تغيري املصطلح ال يكف من أجل نزع اخلاصية اإلدارية عن هذه السلطا
وباملقابل فإن مربرات جملس الشيوخ كانت أكثر إقناعا حيث اعتمد على اخلصوصية اليت متيز هذه املؤسسة 
بتقليص قدر الرقابة اليت ختضع هلا اهليئات الكالسيكية وبالرتكيز على استقالليتها، ومنه فالغرفة العليا قد اعرتفت 

املؤرخ يف 1243-86يتعلق مبجلس املنافسة املنشأ باألمر أما فيما. 1ضمنيا بوجود فئة جديدة للسلطات اإلدارية
وهو هيئة مكلفة مبراقبة النظام العام االقتصادي، فقد شهد هو ،املتعلق حبرية األسعار واملنافسة01/12/1986

هيئة "هيئة قضاء اقتصادي أو كسابقته جلنة املنافسة اعتبارهاألخر نقاشات عند إنشائه فيما إذا كان من املمكن 
لقضاء الرقابةاملشرع لصاحل التكييف الثاين بالرغم من خضوع قرارات جلنة املنافسةاختياروقد كان ،"إدارية

. 2العادي
يف إنشاء هيئة مستقلة عن احلكومة، وقد تبىن من أجل الفرنسير الشكوك حول أهداف املشرعتثمل

ذلك معايري ومميزات مشرتكة ختضع هلا هذه اهليئات تتمثل يف التشكيلة اجلماعية باستثناء الوسيط واملدافع، 
سلوك املشرع متحفظا حىت يستطيع الوصول إىل جتانس هيكلي على يومع ذلك بق. ومة واستمرارية اهليئةودمي

حدود هذه املؤسسة يف مواجهة هذه النصوص التشريعية غامضة، لكن الصالحيات وبقيت. ملعايريأساس هذه ا
وباخلصوص صالحية إصدار التنظيمات وإصدار القرارات الفردية اليت ،يف إزالة ذلك الغموضسامهتاملمنوحة هلا 

وأخريا خلص . السلطة املعنويةلبعض السلطات اإلدارية املستقلة ومهام اإلشراف والرقابة اليت متنحها منحت
هذه اهليئات من كل رقابة تدرجية أو وصائية من طرف احلكومة، لكنه ألزمها بوضع تقرير سنوي الفرنسياملشرع

ل اإلدارية الكالسيكية، وبذلك فقد أعطى هلذه اهليئات مكانة خارج اهلياك،وأخضعها لرقابة القاضي اإلداري
ضرورية للمحافظة على العلى النظام القانوين هلذه السلطات واالستقاللية من التجانس انوعىضفأوذلك ما 

بقى الغموض السلطات اإلدارية املستقلة، لكن على تكريس فئة دلتورغم هذه املؤشرات اليت .توازن القطاعات

1Ph. Icard, Op.Cit., pp. 34-35
.من البحثالباب الثاينوذلك كان له مربراته سنعرضها يف 2
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تبناه املشرع عند إنشائه لكل سلطة إدارية مستقلة قادرا علوبقى املنطق الغائي الذي . 1
.2ووظيفة الضبط اليت يسندها هلذه اهليئة ،على األهداف واملربرات اليت حيددها املشرعوالذي يتأسس،إطارها

سلطة إدارية مستقلة بتكييف )13(ثالثة عشر2001وقد حصر جملس الدولة الفرنسي يف تقريره لسنة
العديد منهاسلطة إدارية مستقلة بعد التعديالت املتعاقبة على نصوص إنشاء 26،  وقد أصبحت 3من املشرع 

سلطة إدارية مستقلة بتكييف من جملس الدولة )17(سبعة عشرو .4طبقا للموقع الرمسي للحكومة من االنرتنت
هيئات تبدو بعد الرتدد يف نظر جملس الدولة، أنه من )4(أربع و .5الفرنسي على أساس اخلصوصيات اليت متيزها
.6املفروض تكييفها بالسلطات اإلدارية املستقلة

ة يبدو أن املشرع اجلزائري كان أكثر ترددا من املشرع الفرنسي فيما يتعلق بتكييف السلطات اإلداريو 
و ، جهاز مستقل، سلطة ضبط مستقلة مؤسسة، سلطة إدارية،، حيث استعمل العديد من العبارات مثلاملستقلة

:ميكن إدراج تصنيف للتكييفات الواردة كالتايلو ، 7سلطة إدارية تتمتع باالستقالل املايل واإلداري

املرجع نفسه، : أنظر. ملفاهيم القانونية احلديثةاعترب أحد الفقهاء أن هذا الغموض مرده الصعوبات اليت تعرتض وضع مفاهيم دقيقة ألغلب وأكرب ا1
.43. ص

2 Ibid., pp.44-45.
املتعلق باإلعالم اآليل، 06/01/1978املؤرخ يف 17-78من القانون رقم 8ومن أمهها اللجنة الوطنية لإلعالم اآليل واحلريات املكيفة باملادة 3

على Retailقراريفالذي كيفه جملس الدولة الفرنسي3/01/1973املؤرخ  يف 06-73امللفات واحلريات، وسيط اجلمهورية املنشأ بالقانون رقم 
13/01/1989يف املؤرخ18-89من القانون رقم 1أنه سلطة إدارية وبعد ذلك مت تكييفه بالسلطة املستقلة وفقا لنص املادة 

املكيف باملادة كسلطة مستقلة، املدافع عن األطفال 17/01/1989املؤرخ يف 25-89من القانون رقم 1لسمعي البصري املكيف صراحة باملادة ل
كسلطة مستقلة والذي يعد سلطة إدارية مثله مثل الوسيط، والذي أصبح كذلك 06/03/2000املؤرخ يف 196-2000من القانون رقم األوىل

املتعلق 29/03/2011املؤرخ يف 626-2011،  والقانون العضوي رقم 2008بتكييف من املؤسس الدستوري نفسه يف التعديل الدستوري لسنة 
واملكيفة بالسلطة اإلدارية املستقلة بقرار 26/07/1996املؤرخ يف 659- 96بتنظيم وسري هذه اهليئة، سلطة ضبط االتصاالت املنشأة بالقانون رقم 

املؤرخ يف 776-2008من القانون رقم 95، سلطة املنافسة بتكييف من املادة 23/07/1996املؤرخ يف 96-378
.املتعلق بتحديث االقتصاد04/08/2008

4 http://www. Legifrance.gouv.fr/
14/03/1964املؤرخ يف 231- 64مثل  اللجنة الوطنية لرقابة احلمالت االنتخابية املتعلقة بانتخابات رئيس اجلمهورية املنشأة مبرسوم رئاسي رقم 5

.19/07/1977املؤرخ يف 808-77، جلنة اإلحصاءات املنشأة بالقانون رقم 08/03/2001ملؤرخ يف امللغى باملرسوم الرئاسي ا
من 10واليت أصبغ عليها املشرع مبوجب املادة 17/07/1978املؤرخ يف 753-78وهي جلنة االطالع على الوثائق اإلدارية املنشأة بالقانون رقم 6

ملتعلق حبرية االطالع على الوثائق اإلدارية وإعادة استعمال املعلومات العمومية تكييف السلطة ا06/06/2005املؤرخ يف 650-2005االمر 
، اللجنة من أجل الشفافية املالية للحياة 21/07/1983املؤرخ يف 660-83اإلدارية املستقلة، جلنة ضمان أمن املستهلكني املنشأة بالقانون رقم 

املؤرخ يف 597-96، جملس األسواق املالية املنشأ بالقانون رقم 11/03/1988املؤرخ يف 227-88السياسية املنشأة بالقانون رقم 
.املتعلق بتحديث النشاطات املالية02/07/1996

7 R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation --, Op.Cit., pp.18-
19.
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يف توتظم باإلضافة إىل أول هيئة من هذه اهليئات أنشئ" بالسلطات اإلدارية المستقلة"فئة كيفت صراحة -
، لكن اإلحالة للتنظيم فيما يتعلق بتنظيمها 2وكذلك سلطة ضبط املياه،1ياجلزائر وه

باخلصوص أن و 
رقموجملس املنافسة بعد تعديل قانون املنافسة مبوجب القانون. 3"سلطة ضبطاملرسوم التنفيذي يكيفها ب 

، وكذلك الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف 4املتعلق باملنافسة25/06/2008املؤرخ يف 08/12
.6االستعالم املايلخللية معاجلةوأيضا بالنسبة .5الطب البشري

، وكان ذلك خبصوص جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مبوجب املادة "بسلطات الضبط المستقلة"فئة كيفت -
، وسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 17/02/20037املؤرخ يف 04-03من القانون رقم 20

ألغي  باملرسوم التشريعي ذيوال04/04/1990بتاريخ 14ر رقم .املتعلق باإلعالم، ج03/04/1990املؤرخ يف 07-90مبوجب القانون رقم 1
.27/10/1993بتاريخ 69ر رقم . ، ج26/10/1993ؤرخ يف امل13-93رقم 

اليت  04/09/2005بتاريخ 60ر رقم .املتضمن قانون املياه،ج04/08/2005املؤرخ يف 12-05من قانون املياه رقم 65مبوجب املادة 2
"ميكن أن متارس مهام ضبط اخلدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة" كيفت السلطة املكلفة بضبط املياه كسلطة إدارية مستقلة 

عمومية للمياه حيدد صالحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط اخلدمات ال27/09/2008املؤرخ يف 303-08حيث صدر املرسوم التنفيذي رقم 3
..."تدعى يف صلب النص سلطة الضبط"...والذي نصت املادة األوىل منه 28/09/08بتاريخ56ر رقم .وعملها، ج

منه على ما 9املتعلق باملنافسة والذي نصت املادة 02/07/08بتاريخ 36ر رقم .، ج19/07/2003املؤرخ يف 03-03رقم املعدل لألمر 4
:حترر كما يأيت" ...يلي

تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل توضع لدى الوزير املكلف " جملس املنافسة" تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى يف صلب النص " 23املادة
، بينما قبل ذلك، سلطة إدارية تلحق برئيس الحكومة2003وكان قبل صدور هذا القانون يتمتع بالطبيعة اإلدارية، حيث اعتربه األمر ...". بالتجارة

مما دعا ببعص األساتذة إىل .فقد غاب عن هذه اهليئة التكييف الصريح إذ مت اعتباره هيئة تتمتع باالستقالل اإلداري واملايل،95/06يف ظل األمر أي
ائية متارس من قبل األصل صالحيات قضاعتباره هيئة قضائية بالنظر للرتكيبة البشرية، طبيعة اإلجراءات أمامه والصالحيات املمنوحة له واليت كانت يف

:أنظر. احملاكم
R. Zouaimia, le droit de la concurrence, éd. Belkeise, Alger, 2012, pp. 30-33, et

.69. ، ص2002- 01، العددإدارة، جملة "محاية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة"حممد الشريف كتو، 
16/02/1985املؤرخ يف 05-85املعدل واملتمم لألمر رقم 20/07/2008املؤرخ يف 13-05من القانون رقم 1-173طبقا لنص املادة 5

.تنشأ وكالة وطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري واملسماة أدناه الوكالة" املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، اليت تنص على أن 
حيدد تنظيم الوكالة وسريها وكذا القانون األساسي ملستخدميها عن طريق . تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايلالوكالة سلطة إدارية مستقلة 

".التنظيم
ومكافحتهما املعدل اإلرهاباملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل 06/02/2005املؤرخ يف 01-05مكرر من القانون رقم 4مبوجب املادة 6

157-13، وكذلك املراسيم التنفيذية اليت أنشأت اخللية وخصوصا املرسوم التنفيذي رقم 13/02/2012املؤرخ يف 02-12باألمر رقم ممواملت
املؤرخ يف 127- 02املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم ) الذي كيفها صراحة بالسلطة اإلدارية املستقلة(15/04/2013املؤرخ يف 

املعدل واملتمم ) منه2كان يكيف اخللية باملؤسسة العمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ضمن نص املادة الذي( 07/04/2002
.06/09/2008املؤرخ يف 257-08باملرسوم التنفيذي رقم 

، ومل يقدم املرسوم "تنشأ سلطة ضبط مستقلة لتنظيم ومراقبة عمليات البورصة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل" اليت نصت على ما يلي7
،ةتكييفا واضحا هلذه اللجن23/05/1993بتاريخ 34ر رقم .املتعلق ببورصة القيم املنقولة ج23/05/1993املؤرخ يف 10-93التشريعي رقم 

.../...كيفتها على3، بينما املادة "تنشأ جلنة تنظيم عمليات البورصة وتتكون من رئيس وستة أعضاء" منه تنص على أنه20إذ كانت املادة 
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ولو أن األستاذ زواميية يرى أن هذا التكييف غري . 1
بها املؤسساتية اليت حتدد الطبيعة واضح بالنظر لتعدد مضامني وظيفة الضبط وتعدد أساليب ممارستها وجوان

القانونية للهيئة واليت ميكن أن تكون إدارية أو قضائية أو جتارية، ولكن ميكن اعتماد املعيارين املادي والعضوي 
لتحديد الطبيعة اإلدارية، من خالل طبيعة الصالحيات املمنوحة هلا واملتمثلة يف إصدار القرارات التنفيذية واألنظمة 

طها بإدارة عمومية أو مرفق متتعها بامتيازات السلطة العامة بالنظر لتعلق نشايف إطاربشكل عامدرجواليت تن
.2ومن خالل خضوع تلك القرارات والتنظيمات لرقابة القاضي اإلداري من ناحية أخرى،من ناحيةعمومي

واليت  12/01/2012املؤرخ يف 05-12وأخريا هناك سلطة ضبط الصحافة املكتوبة املنشأة بقانون اإلعالم رقم 
. 3كيفت بسلطة ضبط الصحافة املكتوبة، ونفس الشيء بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري

، حيث مل حيدد املشرع بشكل واضح طبيعة جملس هيئات الضبط المصرفيفئة تظم تكييفات خمتلفة على رأسها -
من قانون النقد والقرض اليت  44،  باستثناء املادة 4النقد والقرض سواء يف النص األول أو التعديالت املتعاقبة

نظرا لكونه يتمتع بصالحية إصدار سلطةااألستاذ زواميية كيفته بالسلطة النقدية، لكن 
أما الطبيعة . القرارات التنفيذية و القرارات التنظيمية اليت تشكل قواعد عامة وجمردة واليت تنشر يف اجلريدة الرمسية

الوزير املكلف ( اإلدارية فتستخلص من الصالحيات املمنوحة له واليت كانت يف األصل صالحيات حكومية 
إىل سلطة الضبط املستقلة، باإلضافة إىل خضوع قراراته للطعن فيها أمام جملس الدولة على واليت حولت) باملالية

وكذلك األمر بالنسبة للجنة املصرفية، حيث مل يتطرق املشرع لتكييف حمدد هلا ال يف . 5غرار السلطات اإلدارية
لفقهية بني اعتبار هذه اهليئة سلطة مما أدى األمر إىل تراوح الرؤى ا11-03وال يف االمرامللغى10-90القانون 

إدارية أو اعتبارها قضاء متخصص، فهي تتميز بازدواجية وظيفية، إذ تتمتع بالطبيعة اإلدارية عندما تعمل يف جمال 
، أو 6قضاءرقابة البنوك واملؤسسات املالية بتوجيه األوامر واالنذارات، وتصبح 

لكن األستاذ زواميية اعترب ذلك غري كاف لتكييف اللجنة بالقضائية .جود العنصر القضائي يف تشكيلتهاو بالنظر ل

قرارات تنفيذية ملنح سلطة سوق القيم املنقولة، ومنه ميكن االستناد إىل مصطلح سلطة باإلضافة إىل طبيعة الصالحيات املمنوحة هلا من إصدار .../...
.، لتكييفها بالسلطة اإلدارية)معايري قانونية عامة تصدر يف اجلريدة الرمسية(االعتمادات والتأشريات وأنظمة 

احملدد للقواعد العامة املطبقة على الربيد واملواصالت السلكية 05/08/2000املؤرخ يف 03-2000من القانون رقم 10حيث نصت املادة 1
".تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل" على أنه06/08/2000بتاريخ48ر رقم .ية جوالالسلك

2 R. Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur--, Op.Cit., p.94-98.
، "حافة املكتوبة وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايلتنشأ سلطة ضبط الص" على 05-12من القانون 40تنص املادة 3

2ر رقم .ج" تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل" منه فتنص على أنه 64أما املادة 
.04-14انون املتعلق بالنشاط السمعي البصري رقم  ، ونفس التكييف ورد يف نصوص مواد الق15/01/2012بتاريخ 

فيتمثل يف الذي ألغى هذا األخرييتعلق بالنقد والقرض، أما النص الثاين 14/04/1990املؤرخ يف 10-90النص األول يتمثل يف القانون رقم 4
.27/08/1990بتاريخ 52ر رقم.، ج26/08/2003املؤرخ يف 11-03األمر رقم 

5 R. Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur--, Op.Cit., pp.12-15.
6 S.Dib, « la nature du control juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie »,
revue du conseil d’Etat, n°3, 2003, p.113.
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العنصر القضائي ضمن تشكيلتها ومع تظممقارنة ببعض اهليئات األخرى مثل جلنة تنظيم عمليات البورصة اليت 
اعترب األستاذ زواميية أنه بالرغم من تقليد حيث 

املشرع اجلزائري للفرنسي فيما يتعلق بالصالحيات املسندة هلا، فال ميكن اعتبار اللجنة املصرفية يف اجلزائر تتمتع 
، استنادا إىل تكييف 1

سلطة إدارية مستقلةجملس الدولة
.2فيها املتعلقة بسلطة التأديب أو توجيه اإلنذارات، سحب االعتمادات ومنع بعض العمليات املصرفية

وفقا للمعيار املادي ،سلطة إداريةومن جهة ثانية ويف رأي األستاذ زواميية ميكن اعتبار اللجنة املصرفية
طبقا لنص " برقابة احرتام البنوك واملؤسسات املالية للنصوص التشريعية والتنظيمية"من خالل تكليفها بالقانون 

ختصاص القضاء اإلداري للنظر يف البالنظر ثالثة، ومن جهة وكذلك جملس النقد والقرضمنه105املادة 
أما بالنسبة لسلطة اإلشراف على التأمينات فقد كيفت .3الطعون املقدمة بشأن 

املتعلق بالتأمينات منه واليت عدلت املادة 20/02/2006املؤرخ يف 04-06من القانون رقم 26بنص املادة 
بواسطة كإدارة رقابةتصرف تنشأ جلنة اإلشراف على التأمينات اليت ت" بنصها اآليت 07-95من األمر رقم 209

وهي تتمتع باالمتيازات التقليدية املمنوحة ألجهزة اإلدارة العمومية، " اهليكل املكلف بالتأمينات لدى وزارة املالية
املتعلق 25/01/1995املؤرخ يف 95-07

113أمام جملس الدولة طبقا لنص املادة فيها، باإلضافة 4بالتأمينات
015-02باإلضافة إىل جلنة ضبط الكهرباء والغاز اليت كيفها القانون. من القانون

ضبط احملروقات فقد جردمها املشرع اليتوكأما . منه112بالشخصية القانونية واالستقالل املايل طبقا لنص املادة 
، بينما 7اخلامسةالرابعة وهاييف فقرت12، وأضفى عليهما الطابع التجاري طبقا لنص املادة 6من الطبيعة اإلدارية

بعد وكالتني وطنيتني تتمتعان بالشخصية القانونية واالستقالل املايل12نفسها
ضبط ذات طابع جتاري يتا سلط، ولذلك ميكن اعتبارمه2006مبوجب تعديل مستقلتانحذف كلمة 

1 R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur-- , Op.Cit., pp.47-60.
.99.،ص3أنظر، اهلامش رقم ، 08/05/2000املؤرخ يف 2129رقم قرار جملس الدولة2

3 R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur--, Op.Cit., p.61, et
R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face --, Op.Cit., pp. 36-37.
4 R.Zouaimia, « le statut juridique de la commission de supervision des assurances », revue
Idara, v16-1, n°31,2002, pp.11-14.

.وتوزيع الغاز بواسطة القنواتاء املتعلق بالكهرب05/02/2002املؤرخ يف 5
املؤرخ 10-06املعدل واملتمم بالقانون رقم ،28/04/2005املؤرخ يف 07-05رقم قانونالمن 2فقرة 12طبقا لنص املادة 6
دارة ال سيما ال ختضع وكالتا احملروقات للقواعد املطبقة على اإل" اليت تنص على ما يلي 30/07/2006بتاريخ 48ر عدد .ج،29/07/2006يف

 "
وقد .".متسك حماسبة وكاليت احملروقات حسب الشكل التجاري"لى أنعتنصاناللتان 7

.نفسهعلى األمر20/02/2013املؤرخ يف 01- 13أبقى التعديل األخري لقانون احملروقات مبوجب القانون رقم  
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- 01واعتمد املشرع اجلزائري الطبيعة نفسها بالنسبة للوكالتني املنجميتني بعد إلغاء قانون املناجم رقم .1واقتصادي
.3منه38طبقا لنص املادة 24/02/2014املؤخ يف 05-14مبوجب القانون رقم 102

ما ميكن مالحظته واستنتاجه مدعمني ما توصل إليه األستاذ زواميية غياب مبدأ موحد ورؤيا متناسقة 
على ،ومكتملة تدعم وتسهل حتديد الطبيعة القانونية الدقيقة هلذه اهليئات اجلديدة يف شقها األول املتعلق بالسلطة

يف شقها الثاين و .الغالب كذلك، حيث تكون وظيفة الضبط املمنوحة هلا هي يف األصل من اختصاص الوزير
يف ظل ال فيما تعلق مبجلس املنافسة أو وكاليت املناجم

وكما مت (،4ولكن األستاذ زواميية.، وميتنع عن ذلك بالنسبة لباقي سلطات الضبطقبل إلغائه10-01القانون رقم 
باهلدف أسس هذه الطبيعة على معيارين، املعيار املادي واملرتبط ،)ذكره من قبل باستثناء وكاليت احملروقات واملناجم

واالختصاص التنظيمي وإصدار القرارات التنفيذية وتنفيذها وهي من مظاهر امتيازات السلطة العامة واليت تندرج 
أما املعيار الثاين فيتعلق ...). تصادي، النقدي واملايلاالق(ضمن مهمة محاية النظام العام يف أبعاده املختلفة 

طبيعة ويبقى أن نتأكد من ال. باختصاص القاضي اإلداري كقاعدة عامة يف النظر يف املنازعات املتعلقة بنشاطها
كاملة هلذه اهليئات مبعىن ضبط عنصر االستقاللية من خالل فحص خمتلف عناصر النظام القانوين واألساسي ال

.السلطات والذي سيكون يف املبحث الثاين من هذا الفصل واملتعلق حبدود االستقاللية املمنوحة هلاهلذه 

صطلح وقد اعترب األستاذ زواميية أن مصطلح وكالة املستعمل يف هذه احلالة ال يتمتع مبضمون قانوين خاص وال قيمة قانونية خاصة ، وإمنا هو م1
ومية وأخرى بالنسبة ملؤسسات عم"  Andru" ظاهري ورد بالنسبة ملؤسسات عمومية ذات طبيعة إدارية مثل الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي 

:أنظر. لة الوطنية لتطوير السياحةذات طابع صناعي وجتاري مثل الوكا
R.Zouaimia, « les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures et les mutations
institutionnelles en matière de régulation économique », revue Idara, n°39- 2010, pp.81-84.

.وميكن أن ينطبق نفس املعىن على الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري
متارس مهام :" "واليت نصت على10-01من القانون رقم 43مبوجب نص املادة بالسلطة اإلدارية المستقلةحيث كانت الوكالتان تكيفان 2

بالشخصية المعنوية تتمتع هذه األجهزة . سلطة إدارية مستقلةية ورقابة املناجم من قبل أجهزة هلا صفة تسيري املنشآت اجليولوجية واملمتلكات املنجم
وتضمن هلا قوانينها األساسية واالستقالل املايل وكذا استقالليتها ....حتدد مهام هذه األجهزة وقوانينها األساسية وقواعد تنظيمها. واالستقالل المالي

autorité administrativeعبارة، وما يؤكد ذلك أن املشرع يف النص املقابل بالفرنسية يستعمل " لينال سيما إزاء المتعام autonome.
وكذلك العمال املشتغلني ريمهاوسال ختضع الوكالتان املنجميتان للقواعد املطبقة على اإلدارة السيما فيما يتعلق بتنظيمهما " اليت نصت على ما يلي 3

" ختضع الوكالتني يف عالقتهما مع الغري للقواعد التجارية...متسك حماسبة الوكالتني التجاريتني حسب الشكل التجاري. 
4 R.Zouaimia, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, éd. Belkeise,
Alger, 2012, pp.23-27, et R.Zouaimia, le droit de la concurrence, Op.Cit., p.31, et
R.Zouaimia, « les agences --», Op.Cit., pp. 84-99, et R.Zouaimia, « le conseil de la
concurrence et la régulation des marchés en droit Algérien», revue Idara, n°36, 2008, pp.10-
12,et R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face --, Op.Cit.,pp. 38-40.
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.االجتهاد القضائي ومسألة تكييف السلطات اإلدارية المستقلة: الفرع الثاني
الطبيعة إذا كان املشرع الفرنسي ونظريه اجلزائري بقدر أكرب قد بدا كل منهما متذبذبا فيما يتعلق بتحديد 

أم القانونية للسلطات اإلدارية املستقلة فيما إذا كانت كذلك أم سلطات ضبط أم مؤسسات مستقلة
وحتديدا ونقصد هنا دقةمبعىن وجود تكييف واضح، دقيق ومتماثل هلا، فهل القضاء كان أكثر ...وكاالت

األمريكية، أما عن اجلزائري فال يوجد إال االجتهاد الفرنسي باخلصوص واجتهاد احملكمة العليا يف الواليات املتحدة 
.

.االجتهاد الفرنسي: أوال
.

.اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي/ 1
الفرنسي مسألة وجود السلطات اإلدارية املستقلة ولو ضمنيا، على اعتبار أنه مل الدستوريلس لقد أقر 

مع انه بدا مبدئيا متحفظا أثناء تطرقه لطبيعة هذه السلطات كسلطات إدارية ،يقدم مالحظات بشأن وجودها
بني ووضعها CNCLمستقلة، حيث مل يطلق هذا التكييف إال على اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات 

فسر الفقه هذا الرتدد يف بدايات اجتهاد.مزدوجني
. 1يتعارض مع النظام السياسي واإلداري يف الدولة

لنصوص املنشئة هلا لد طبيعة هذه اهليئات أثناء فحصه حيدلكيوقد سنحت الفرصة للمجلس الدستوري 
. 2للنظر يف مدى دستوريتها

مين مل تضف شيئا جديدا يف مواجهة نصوص تشريعية واضحة يف هذه املسألة، بل الدستوري حسب التسلسل الز 
، فقد كيف اللجنة من أجل 3اكتفت بتقرير مسائل بديهية حول وضع تكييف خال من أية  حجج مؤسسة

HACAواعترب السلطة العليا لالتصال السمعي البصري 4باللجنة اإلداريةCTPPالشفافية وتعددية الصحافة 
6بالسلطة اإلداريةCOB، وكيف جلنة عمليات البورصة 5إدارية مستقلةسلطة

1 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., pp.231-232.
قيق أهداف ذات أن يتبىن ما يراه مالئما من كيفيات وأساليب ومؤسسات من أجل حت86/217مكرسا يف الوقت نفسه سلطة املشرع يف قراره رقم 2

CTPقيمة دستورية، ولذلك فإن إلغاءه لبعض اهليئات اإلدارية املستقلة مثل اللجنة من أجل شفافية الصحافة 
بط ذلك أيضا بإرادة يرتفوجود هيئة مستقلة يف حد ذاته ال يشكل شرطا كافيا لضمان حتقيق هدف أو ضرورة دستورية بل . نظره حيقق هدف الشفافية

:أنظر. املشرع
C.Teitgen-Colly, « les autorités --», Op.Cit., p.62.
3 N.Koulouris, Op.Cit., p.436.

.10/11/1984املؤرخ يف 84/181يف قراره رقم 4
.26/07/1984املؤرخ يف 84/173يف قراره رقم 5
.28/07/1989املؤرخ يف 89/260يف قراره رقم 6
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من خالل هذه القرارات أنه مل يضف شيئا أكثر مما قدمه املشرع حول الطبيعة أو اخلاصية اإلدارية أو القضائية 
. هلذه السلطات

:ثر أمهية من سابقتها
-CNCL املؤرخ يف 86/224رقم
اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات هي على غرار غريها من السلطات "والذي اعترب فيه أن 18/09/1986

وعلى اعتبار أن هذه "،أما فيما يتعلق بتمتع هذه اللجنة بالسلطة التنظيمية."1اإلدارية خاضعة لرقابة الشرعية
سلطة أخرى يف ع ليمنح فذلك ال يشكل عائقا أمام املشر ،الصالحية هي من صلب اختصاص الوزير األول

الفقه الفرنسي هاتني احليثيتني اهتمام أثارت ."الدولة غري هذا األخري مهمة إصدار قواعد تسمح بتنفيذ قانون ما
:من ناحيتني

،هيئة مباشرة من دون تقدمي مربراتحتديد تكييف للمن خالل احليثية األوىلل
من دون تقدمي حجج " السلطات اإلدارية" فقد أدجمها مباشرة يف فئة وبذلك ،أعماهلا للرقابة القضائيةوإخضاع

أما بالنسبة للحيثية . 2كنه استند إىل هذه البديهية لتربير الرقابة القضائية، ولهيةواضحة، وكأن األمر يتعلق ببدي
مبعىنبتكييف غري مباشر لكنه مؤسس على حجج، تتعلقالثانية ف

شبيهة بسلطات الدولة، وأن هذه هاعلى أساس أن السلطة التنظيمية املمنوحة هلذه اهليئة جتعل" سلطة الدولة" 
، وبالرغم من 3مع الصالحيات التنظيمية املمنوحة للوزير األول،،السلطة التنظيمية متوافقة

ة، لكن الربط وحده بني اعتبارها سلطات للدولة والصالحيات التنظيمية املمنوحة
.تعترب تأكيدا هلذا االعتبارهلا
املتعلق مبجلس املنافسة، حيث نصت حيثياته 23/01/1987الصادر بتاريخ 86/224ثانيها كان قراره رقم -

: 4الثالث األوىل على ما يلي
تصاص للقضاء اإلداري إلبطال أو تعديل القرارات املتخذة من طرف اهليئات أو حيث وعلى اعتبار أنه يرجع االخ- 1

les organismesاألجهزة العمومية  publics.

مصلحة رقابة الشرعية هذه ميكن أن حترك من طرف احلكومة باعتبارها املسئولة أمام الربملان عن نشاط إدارات الدولة، وإما عن طريق أي شخص له 1
:أنظر. ضوع الكامل للقانونيف ذلك، وأما جمال هذه الرقابة فهو واسع والذي يندرج يف إطار اخل

M.- J. Guédon, Op.Cit., p.41.
2N.Koulouris, Op.Cit., p437.

وجلنة CSAلسمعي البصري ل3
واللذين سيتم 28/07/1989املؤرخ يف 89/260والثاين رقم 17/01/1989املؤرخ يف 88/248يف قراريه رقم COBعمليات البورصة 
.التطرق هلما الحقا

4 M.-J. Guédon, Op.Cit., p.41.
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على اعتبار أن جملس املنافسة جهاز إداري مدعو ومكلف للقيام بدور مهم يف تطبيق بعض القواعد كقواعد - 2
.املنافسة

3 -.

جهاز "افسة على أنه يف احليثية األوىل والثانية ولكنها سلبية يف احليثية الثالثة، ففي املقام األول كيف جملس املن
السلطة التنفيذية، يرجع االختصاص للقاضي اإلداري تتبع الذي على غرار كل األجهزة العمومية اليت " إداري

للنظر يف املنازعات املتعلقة بأعماهلا يف إطار ممارستها المتيازات السلطة العمومية، بعض الفقه اعترب ذلك تأكيدا 
، مث يأيت يف احليثية الثالثة ليصرح بالطريقة السلبية أن طبيعة جملس 1داريةلتكييف جملس املنافسة بالسلطة اإل

.املنافسة هو هيئة غري قضائية دون تقدمي أية حجج
، CSAلسمعي البصريل17/01/1989الصادر بتاريخ 88/248ثالثها كان قراره رقم -

»كجهاز للضبط 30ورقم 3فبالرغم من التكييفات الواردة يف حيثييت القرار رقم  organisme de
régulation »ومؤسسة مستقلة« instance indépendante على التوايل، فإنه ومن خالل فحص «

:ما يلي، فقد تبنياحليثيات التالية من القرار
قد منحت 2430/09/1986رقم يف احليثية -

.سلطة قضائية سلطة توقيع العقوباتلدارية وليسلسلطة إ
لسهر على باملشرع تكليف سلطة إدارية مستقلة من القرار ذكر أنه وعلى اعتبار أنه بإمكان ا27رقميف احليثية-

.يف جمال االتصال السمعي البصرياحرتام املبادئ الدستورية 
من القرار ذكر أنه على اعتبار أن كل قرار يفرض جزاء ميكن أن يكون حمل طعن بدعوى القضاء 31رقميف احليثية -

.الكامل أمام جملس الدولة
ذكر القرار أنه على اعتبار أن كل هذه الشروط هي مطلوبة يف كل احلاالت اليت تفرض فيها 36رقميف احليثية-

االسلطة جزاء
ء الكامل ضد اجلزاءاتمكانية رفع الطعون بدعاوى القضا. قضائية

لسمعي البصري، واليت تعد يف األصل غري مقررة إال ضد قرارات وأعمال ل
؟  التكييفاهليئات اإلدارية، تأكيدا لنفس 

Cathrineال ينفي كما أكدت األستاذة  Teitgen-Colly ملس بعض الرتدد  والتحفظ يف إطالق تكييف

امةولو أنه فيما يتعلق مبجلس املنافسة فإن بعض املنازعات بشأن بعض قراراته يرجع فيها االختصاص للقاضي العادي كاستثناء عن القاعدة الع1
:أنظر. حتقيق إدارة جيدة للعدالة

M.-J. Guédon, Op.Cit., p.58, et C.Teitgen-Colly, les autorités --, Op.Cit., p.58.
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نظام السياسي واإلداري، السلطة اإلدارية املستقلة، وذلك يعكس تفادي مفهوم من املمكن أن يتعارض مع ال
من الدستور، كما 20حبكم أن االستقاللية املمنوحة هلذه اهليئات تطرح إشكاال دستوريا يف مواجهة نص املادة 

اليت قبلهاالهجينةاعتربت أن مسألة إدماج هذه املؤسسات 
.1النسبية ومنحها صالحيات حمدودةاحلقيقة النظر إىل هذه االستقاللية بعني

.اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي/ 2
والثالث 1987الثاين لسنة و ،84-83من خالل تقاريره حول السلطات اإلدارية املستقلة األول لسنة 

، قدر جملس الدولة يف تقريره األول أن وجود هذه الفئة  يعد متالئما ومشروعا، ولكنه يف الوقت 2001سنة ل

اء تتمكن الدولة بفضله من 
وقد الحظ أن هذه السلطات قد استطاعت دون صعوبات أن تندمج يف . 

للمبادئ األساسية اتدعيم لدولة القانون وتأكيدالالنظام السياسي واإلداري الفرنسي، وميكن أن تشكل عنصر 
.2الدميقراطية

،1987أقل تقبال هلذه الفئة جاء تقرير جلنة الدراسات والتقارير لسنة 
لكنها الحظت أن هذا الوجود يشكل تركيبا للتنظيم اإلداري بسبب السلبيات اليت تنتج عن وجودها واليت جيب 

ا الدستور ومن الصعب التوفيق بينها وبني التوازنات أن هذه الفئة اجلديدة مل ينص عليهو أن تنتبه إليها احلكومة، 
.3بني السلطات املفروضة من طرفه

، وبعد حركة التسارع اليت شهدها تطور هذه السلطات، وبعد توضيح معظم 2001أما يف تقريره لسنة 
جملس الدولة أو لدستوري أو 

، فقد اعتربها شكال جديدا يف النظام اإلداري التقليدي الفرنسي، بإدخال طرق جديدة النقضحمكمة حىت 

وكان رأيه إجيابيا حول ضرورة ،يف إطار النظام الدستوري و اإلداري بالرغم م
.4إنشاء مثل هذه السلطات

أما فيما يتعلق مبمارسته لرقابة الشرعية أو رقابة القضاء الكامل على أعمال هذه اهليئات، فقد توضح 
retailقرار واملتمثل يف  اجتاه جملس الدولة من خالل أهم قراراته اليت أصدرها  وهو الوحيد من بني قرارات »«

طبيعة الوسيط كسلطة إدارية ، حيث حولمباشرة وبطريقة صرحية يف إحدى حيثياته جملس الدولة الذي فصل 

:أنظر. اص باستقاللية هذه السلطاتاملبحث الثاين اخلسنوضح مداه يفهذا ما 1
C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., pp.231-232.
2M.- J .Guedon, Op.Cit., p.37.
3 M.Gentot, les autorités--, Op.Cit., pp.11-12.
4 Conseil d’Etat, Op.Cit., p.287.
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جملس الدولة مل يقدم احلجج اليت يتمتع الوسيط بطبيعة السلطة اإلدارية، لكن 1بناء على طريقة تعيينه باخلصوص
ثبث من خالهلا هذه الطبيعة أ

Yves Gaudmet2

ليت قدمها مفوض باإلضافة إىل أنه يف إطار املالحظات ا. الدستوري، ولكن مل جتعل من هذه السلطة سلطة إدارية
، واليت كانت أكثر واليت أثريت سابقابشأن حتليله لعناصر هذه القضية أمام جملس الدولةM.Francاحلكومة 

،املنشئ هلذه اهليئة06-73جرأة من نص القانون 
وبعد إثارته ملشكل العالقات بني الوسيط والقاضي اإلداري، حيث الحظ أنه ألول مرة جييب جملس الدولة على 

هل الوسيط سلطة إدارية ومنه فقراراته ختضع لرقابة القاضي اإلداري؟: السؤال التايل
الربط بني هذه املؤسسة وبني إحدى املذكور أعالهل حاول مفوض احلكومةلإلجابة على هذا السؤا

سلطات الدولة الثالث، واإلجابة كانت بإقصاء العالقة بني الوسيط والسلطتني التشريعية والقضائية، ومن مث 
عيني وسري ، ودعم موقفه من خالل طريقة الت3التأكيد على العالقة اليت تربطه بالسلطة الثالثة وهي التنفيذية

العمل، لكن هذا التأكيد على الطبيعة اإلدارية مل ختف وراءها تردده وحتفظه يف مواجهة استقاللية الوسيط 
فالوسيط ال يتبع أي تدرج إداري وال ينتمي إىل اإلدارة باملعىن الدقيق للكلمة اليت يتحكم فيها الوزير . السياسية

بالنظر إىل مؤسسة إدارية أصيلةيؤدي إىل اعتبار الوسيط من الدستور، مما 20األول طبقا لنص املادة 
وكان هذا القرار . اخلصوصيات العضوية والوظيفية اليت متتلكها، لكن ذلك ال يستبعد انتماءها للسلطة التنفيذية

ال الوحيد يف اجتهاد القضاء اإلداري الذي فصل يف نزاع بطريقة مباشرة وصرحية، مع أن قرار الوسيط املطعون فيه
.خيضع لرقابة الشرعية من طرف جملس الدولة

عن بعض السلطات اإلدارية املستقلة، واليت أدت إىل معرفة ما إذا كانت إرادة  جملس الدولة قد اجتهت إىل توسيع 
أثناء فحصه ملدى ،طريقة غري مباشرة ترتبط مبدى اعتبار جملس الدولةتة، حيث اعترب فكرة السلطة اإلداري

اختصاصه يف النزاع، خمتلف األعمال الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة قابلة للطعن ضدها بدعوى جتاوز 
؟4السلطة أمامه أو بدعوى القضاء الكامل

والذي ،ومن خالل إجابة إجيابية استنتج القاضي حتما
ال يطعن يف قراراته إال باالستئناف أو النقض أو بالطرق غري العادية مثل املعارضة وغريها املنصوص عليها يف 

خ يف املؤر 06-73من القانون رقم 2الوسيط يف فرنسا مبوجب مرسوم رئاسي يصدر يف جملس الوزراء طبقا لنص املادة يتم تعينيحيث 1
.املتعلق بإنشاء الوسيط03/01/1973

2 N.Koulouris, Op.Cit., p.443.
إذن بنشاط الوسيط ال ينتمي حتما للسلطة القضائية، فالشكاوى املقدمة له ال تشبه على اإلطالق الطعون النزاعية املقدمة للقضاء، فاألمر ال يتعلق3

:أنظر. ية وفقا للنصوص اليت حتكمهإىل أن الوسيط ال ينتمي إىل السلطة التشريعباإلضافة . قضائي، إذن فهي حجة ال تدع جماال للشك
P. Legatte, Op.Cit., pp.139-140.

4 P. Sabourin, Op.Cit., p.276.
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وهكذا فقد أسس جملس الدولة تكييفه القانوين للجنة الوطنية . القوانني املنظمة للقضاء اإلداري الفرنسي
وأكد أن جلنة .CNIL1للمعلوماتية واحلريات 

املنافسة هي هيئة إدارية بناء على حتليل اختصاصات الوزير األول والوزير املكلف باالقتصاد، وكذلك طريقة 
كما صرح باختصاصه من دون أي . 2آراء اللجنةاللجوء إىل احملاكم ضد أعمال هذه األخرية املثارة من خالل 

تربير أو حجة للنظر يف الطعون املقدمة ضد التوصيات الصادرة عن السلطة العليا لالتصاالت واحلريات 
HACA ىقصأهذه السلطة هي سلطة إدارية و مما يدل على تكييفها بالقرارات التنفيذية، و الذي صرح فيه أن

.3مسألة انتماءها للسلطة التشريعية
وجبانب اجتهاد جملس الدولة توجد بعض القرارات الصادرة عن القضاء العادي، مثل حمكمة استئناف 

هي سلطة CNCLباريس اليت أعطت رأيها يف هذه املسألة، معتربة أن اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات 
اعترب هذا القرار تأكيدا فقط وقد ، 10/06/1988ضائي يف قرارها بتاريخ وال تتمتع بالطابع الق) مستقلة( إدارية 

املنافسة جلنةمن قانون إنشائها، ومن جهتها رفضت حمكمة النقض الفرنسية اعتبار 4لتكييف اهليئة بنص املادة 
.4هيئة قضائية واعتربته سلطة إدارية

احلجج واألسس اليت كيفت على أساسها السلطات اإلدارية املستقلة، حىت ولو كانت يف جمملها قد ركزت على 
ج هذه اهليئات واليت تقصي احتمال خرو ،إبراز الطبيعة اإلدارية حبكم العالقات اليت تربط هذه اهليئات باحلكومة

وبالرغم من ذلك فاملؤشرات اليت تدل على طبيعتها اإلدارية ال ترجع ال إىل خضوعها للرقابة .ريعن اإلطار اإلدا
التدرجية أو الوصائية، وال ألن االختصاص يف نظر الطعون املقدمة ضد أعماهلا بتجاوز السلطة يعود للقضاء 

صحيح أن وضعية ومكانة ه. 
، ولكن بالرغم من ذلك فقد خطا كل من الفقه الهجينةباملؤسسات تصفو ذلك للتكييف، لوالدقيقالكامل

نيوالقضاء الفرنسي
فماذا عن اجتهاد احملكمة العليا . ساس لعدم التجانس الذي مييز هذا النموذجواالختالف حوهلا وذلك يرجع باأل

حول مدى إحلاق الوكاالت املستقلة يف الواليات املتحدة األمريكية بالسلطة التنفيذية من عدمه؟

:أنظر.12/03/1982يف قراره بتاريخ 1
N.Koulouris , Op.Cit., p.446.

.446. صاملرجع نفسه، : أنظر.13/03/1981يف قراره بتاريخ 2
:والذي كان نصه كاآليت20/05/1985يف قراره الصادر يف 3

« on ne saurait hésiter a ranger la HACA parmi les institutions indépendantes mais
administratives… l’acte attaqué de la H.A émane d’une autorité indépendante du
gouvernement : il n’a pas de lien direct avec le parlement, il se place hors de son enceinte, il ne
relève en aucun titre de son contrôle direct… »

.446-445. املرجع نفسه، ص ص: القرارااأنظر خبصوص هذ
4 Ibid., p.447.
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."في اتجاه تكريس فكرة السلطة الرابعة"اجتهاد المحكمة العليا في الواليات المتحدة األمريكية : ثانيا
اعترب بعض الفقهاء أن مسألة إنشاء الكوجنرس للوكاالت املستقلة ميس مباشرة باالمتياز الدستوري 
املمنوح لرئيس الدولة وهو السهر على تنفيذ القوانني، حىت ولو كانت احملكمة العليا نفسها قد أقرت بأن سلطة 

انون هي ذات أصل دستوري، ومن مثة الرئيس يف الرقابة واإلشراف على وضع السياسة املتعلقة بتنفيذ الق
لكن على مر الزمن أثبت . فالوكاالت لن تستطيع اإلفالت من الرئيس حىت ولو أنشئت من طرف الكوجنرس

الرؤساء األمريكيون فشلهم يف فرض رقابتهم على هذه الوكاالت، فقد رفضت احملكمة العليا عزل أحد أعضاء 
إذا كان الفقه الفرنسي قد اعترب أن اجتهاد احملكمة العليا أكثر . 1ألمريكيالوكاالت أو رؤسائها بقرار من الرئيس ا

جرأة وصراحة من نظريه يف فرنسا من خالل األحكام الشهرية والرائدة خبصوص مسألة تكييف الوكاالت املستقلة، 
هلا باالستقاللية مما فإن طبيعة هذه الوكاالت بقيت مرتاوحة ما بني اعتبارها تابعة للسلطة التنفيذية واالعرتاف 

كاملة ألن ذلك يصطدم مببادئ غريكانت هذه االستقالليةحىت ولو  ،يوحي بإمكانية تشكيلها لسلطة رابعة
.2الدميقراطية

.تكريس مبدأ استقاللية الوكاالت المستقلة عن السلطة التنفيذية/ 1
املستقلة عن السلطة التنفيذية من خالل كرست احملكمة العليا وفق صيغ خمتلفة استقاللية الوكاالت 

:من أمهها3جمموعة من األحكام

بني أخذت املسألة يف بريطانيا بعدا آخر حيث ال دستور مكتوب وال حمكمة عليا تراقب دستورية القوانني، لكن هناك مبدأ يقر يف إطار العالقة1
النسبة ل السلطة التنفيذية والتشريعية املسؤولية الوزارية، حيث أن الوزير يكون مسئوال عن عمل أي عون ينتمي إىل وزارته أمام الربملان، لكن ب

Quangosأنظر. وفه من تزايد هذه اهليئات، الشيء الذي يزيد ختالربملانولكنها ختضع للمساءلة أمام:
F. Moderne, Op.Cit., pp.212-213.
2 M. Lombard, institutions de régulation économique et démocratie politique, AJDA,
14/03/2005, p.535.
3 N.Koulouris, Op.Cit., pp.555-570, et F. Moderne, Op.Cit., pp.211-213, et E.Zoller,
Op.Cit., pp.766-767, et L.Scheltz Bressman et R.B.Thompson, Op.Cit., pp.617, 651-652.



- 142 -

حكم و Bowsher19863حكم ،Weiner19582، حكم 19351لسنة Humphrey’sحكم 
Morison19884.

.تقدير اجتهاد المحكمة العليا/ 2
سلطات الضبط يف الواليات قدر الفقه أن احملكمة العليا من خالل هذه األحكام قد اعتربت أن أوىل 

املتحدة األمريكية غري خاضعة للعزل التعسفي، لتكون بذلك قد قيدت سلطة الرئيس يف عزل أعضاء هذه 
قد اجتهت إرادته إىل إنشاء هلذه الوكاالت، وأن الكوجنرس من خالل إنشائه. عيالوكاالت من دون سبب شر 

.5ون يف ذلك خرقا للدستورشكل مرن للحكم خارج السلطات الثالث من دون أن يك
ت وأنه من املالحظ أن القرارات واألحكام السابقة مل تفحص مباشرة طبيعة الوكاالت املستقلة، ولكنها اهتم

قد وضع مفهوما دقيقا للوكالة Humphrey’sولكن البعض اعترب أن حكم .بتفسري مبدأ الفصل بني السلطات
الذي ال ميكنه حيث جيب أن تكون مستقلة وغري خاضعة ألوامر الرئيس،،هلااملستقلة، يف غياب تعريف رمسي

وضع قد حسب بعض الفقه فإن القضاء األمريكي و .6من دون سبب شرعيأعضائهاعزل إعمال سلطته يف
تباعا مقاربتني حتليليتني عامتني فيما يتعلق مبشكلة تفسري مبدأ الفصل بني السلطات، املقاربة األوىل براغماتية

أما املقاربة الرباغماتية فقد تبنتها احملكمة العليا بني سنوات الثالثينيات و الستينيات. واملقاربة الثانية نيوكالسيكية
، حيث ركزت على توزيع السلطات وعلى نظام الكبح وإعادة WeinerوHumphrey’sمن خالل حكمي 

املتجددةيف إطار مبدأ الفصل بني السلطات، القابل للتأقلم مع الضرورات " Checks and Balances"التوازن 
بينما املقاربة . مع ضرورة وجود تأقلم للطرق وفعالية للتدخل،

وBowsherالنيوكالسيكية واليت انتهجتها احملكمة مع بداية سنوات السبعينيات من خالل حكمي 
Chadha)1983( فقد ارتكزت على نقطة جوهرية متثلت يف أن النص الدستوري األساسي املفسر على ضوء ،

من صرحت احملكمة حيث ، ج الوكاالت يف السلطة التنفيذيةإدما الذي تأسس عليه مساندي االستقاللية والذين رفضوا و ،احلكم الرئيسيشكل هذا1
والذي ،من دون احرتام االلتزام املفروض عليه بقانونإنشائهاF.T.Cعزل أحد أعضاء F.Roseveltبعدم دستورية حماولة الرئيس األمريكي خالله

.أو إمهاله يف أداء وظائفهة العضوالقانون واملتمثل يف عدم فعالييتضمن عدم إمكانية القيام بإجراء العزل من دون وجود سبب شرعي حمدد يف ذلك
بعدم شرعية سلطة الرئيس يف عزل أحد أعضاء الوكاالت التنفيذية اليت تتمتع باختصاص قضائي، على أساس فيه صرحت احملكمة وهو احلكم الذي2

سنوات، باإلضافة إىل 3أن الوكالة قد أنشئت للعمل ملدة حمددة وهي 
.صالحيات قضائية، فالطبيعة القضائية جترد الرئيس من صالحية العزل

بقانون من أيدت فيه احملكمة حكم احملكمة اإلقليمية لكولومبيا، الذي اعرتفت من خالله للكوجنرس بإمكانية عزل أحد أعضاء جهاز أنشئ والذي3
وقررت يف هذا احلكم أن املوظفني الذين ميلكون جمموعة من الوظائف . طرفه، والذي اعتربته احملكمة تابع للكوجنرس ومستقل يف مواجهة الرئيس

.املختلطة جيب أن يكونوا مستقلني عن السلطات الثالث
من دون وجود مربر أو سبب شرعي هذه الوكاالتل أحد أعضاء أعطى هذا احلكم الفرصة للمحكمة لرفض حجة أن عدم قدرة الرئيس على عز 4

.سلطة العزل إال بتوفر سبب شرعيهو غري دستوري، مبعىن أن الرئيس ال يستطيع استعمال
5 N.Koulouris, Op.Cit., pp. 555-573.
6 E.Zoller, Op.Cit., pp. 766-767, L.Scheltz Bressman et R.B.Thompson, Op.Cit., p.617.
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احملددة ملسألة ،1،2،3التنظيم الثالثي كما أسس من طرف واضعي النظام األمريكي من خالل نصوص املواد 
ف عن مبدأ الثالثية ألي سبب  الفصل بني السلطات الثالث، بطريقة ال تتسامح بأي حال من األحوال باالحنرا

إال ال يتحققومن الواضح أن عدم اندماج الوكاالت املستقلة يف السلطة التنفيذية وتشكيلها لسلطة رابعة . كان
يف ظل املقاربة الرباغماتية لفقه مونتيسكيو، على أساس أن هناك احتياجات متجددة من خالل الواقع العملي 

.املؤسسايت تفرض هذه املرونة
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وفق قواعد النظام وضماناتهاحدود االستقاللية الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة: المبحث الثاني
.األساسي

Jacquesإذا كان األستاذ Chevallier قد اعترب أن تزايد عدد السلطات اإلدارية املستقلة قد

Cathrineفقد اعتربت األستاذة . 1درجة أصبح معها من الصعب إجياد قاسم مشرتك بينها Teitgen-Colly
األخريةهذا القاسم هو استقاللية هذه السلطات واليت خيتلف مداها وحدودها بني هذه 

.2أنظمة الدول املختلفة
لتحقيق هدف يراد الوصول إليههدفهياعترب بعض الفقهاء أن استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة

فهي،استقاللية سلطات الضبط مثلما نتحدث عن استقاللية الدولةال ميكن احلديث عن و . 3نتيجةتوليسأخر
نتهي به، وهي ليست مكرسة 

إذن ال ميكن احلديث عن االستقاللية املطلقة حبكم تواجد هذه اهليئات داخل الدولة، إذن احلديث .دستوريا
إذن تقدير االستقاللية يكون . 4ى استقاللية نسبية فقط واليت ينظمها القانون حسب الدرجة اليت يريدهايكون عل

من أمثلهل يوجد منوذج فيكون من خالل املقارنة بني أقل قدر من االستقاللية وأكرب قدر من االستقاللية، 
Marie-Joséاألستاذة أكدت Guédon أن القواعد

املتعلقة باالستقاللية هي أساس النظام القانوين للسلطات اإلدارية املستقلة، مبا أن هذه االستقاللية هي اليت متنحها 
يف إطار اجلهاز اإلداري للدولة، فاالستقاللية هي شرط لتمتع هذه السلطات باملصداقية يف إطار التميز واألصالة

هذه القواعد تتعلق من جهة باجلانب العضوي ومن جهة ثانية . 5غياب متتعها باملشروعية الدميقراطية املباشرة
الدالة عاملؤشرات أو املعايريمبجموعة من ترتبطباجلانب الوظيفي، وهي 

.اهليئات
، مبعىن حتديد قدر إذن إشكالية املبحث الرئيسية تتمثل يف تقدير حدود استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة

الالزمة االستقالليةمن هذه اهليئات متكن؟ وحتديد الضمانات اليت فعال
هذه اليت تعد ضمانات لالستقاللية ؟ يف مواجهة من تكون واملعايري؟ ما هي القواعد)عىن ما جيب أن يكونمب(

يف خمتلف واملتدخلنيهل تقتصر على السلطة التنفيذية أم تتعداها إىل جمموعات املصاحل والفاعلني،االستقاللية
القطاعات؟

1 J.Chevalliers, « Le statut --», Op.Cit., p.897.
2 C.Teitgen-Colly, « les autorités--», Op.Cit., p. 42-43.

:أنظر. ياد أثناء أدائها ملهامهافاالستقاللية املطلوبة ليست إال شرطا لتحقيق احلياد، فهذه اهليئات جيب أن تكون مستقلة حىت يضمن هلا احل3
H. Delzangles, Op.Cit., p.227, et M.A-Frison- Roche, « étude --», Op.Cit.
4 Ibid.
5 M.- J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.62.
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، مطلب أول  يتضمن تقدير االستقاللية على املستوى العضوي إثننيهذا املبحث إىل مطلبنيسيتم تقسيم
.تقدير االستقاللية يف اجلانب الوظيفييتضمن واملطلب الثاين 
.استقاللية ضعيفة في جانبها العضوي: المطلب األول

تتحدد االستقاللية يف اجلانب العضوي بناء على جمموعة من العوامل ترتبط بتشكيلة هذه اهليئات البشرية
من ناحية، ونظام العهدة الذي خيضع له أعضاء هذه اهليئات من ناحية أخرى، حتددها جمموعة النصوص املكرسة 

، تتميز على العموم سواء يف الدول الغربية أو يف اجلزائر باالختالف وعدم التجانس ، باألساسيف قوانني إنشائها
الكمية والنوعية لتحقيق اهلدف من ضمان االستقاللية ولذلك يصعب معرفة أو تقدير القواعد األمثل من الناحية 

. يف جانبها العضوي، وهو منع حتكم السلطات العمومية والقطاع اخلاضع للضبط يف أعضاء هذه اهليئات
وتشكل تلك القواعد األسس اليت ينبين عليها النظام األساسي هلذه اهليئات، واليت ترتبط من جانب أول 

فيها واهليئات أعضاءواليت تتضمن األشخاص املؤهلني واملختارين ليكونوا ،رية املستقلةبتشكيلة السلطات اإلدا
هم من ذلك محاية أعضاء هذه ومن جانب ثاين ترتبط ب. املؤهلة لتعيني هؤالء

إشكالية املطلب تتعلق بكيفية ضمان استقاللية اهليئات . اهليئات من سلطة العزل التعسفي من طرف اهليئة املعينة
من خالل ضمان استقاللية األعضاء، هذه األخرية تتحدد بناء على القواعد املكرسة يف النصوص، اليت متكن من 

توجيه األعضاء، تكريس نظام عهدة غري قابلة للتجديد، عدم متكني اهليئة املعينة من منع حتكم اهليئة املعينة يف 
كيف يضمن حياد األعضاء يف مواجهة . العزل إال وفق ضوابط وشروط وقواعد حمددة يف قانون إنشاء السلطة

ارسة الوظيفة؟ السلطة التنفيذية والسوق؟ وهل النصوص كافية لضمان كل ذلك أم تتدخل عوامل أخرى يف واقع مم
إىل فرعني، الفرع األول يتعلق مبدى ضمان االستقاللية على لتوضيح هذه املسائلهذا املطلبسيتم تقسيم

وكيفية ضمان االستقاللية على مستوى نظام العهدةوالفرع الثاين يتعلق مبدى،وكيفية ذلكمستوى التشكيلة
.ذلك

.للسلطة التنفيذيةعلى تبعيتهاتقلة مؤشر واضح تشكيلة السلطات اإلدارية المس: الفرع األول
ترتبط املسألة هنا بأمرين أساسني، األول يتعلق بطبيعة األشخاص املؤهلني ليكونوا أعضاء يف هذه 

مبعىن آخر كيف نضمن من خالل القواعد . تعيني هؤالءيفقاحلوالثاين يرتبط  باهليئات اليت متلك . اهليئات
احملددة لتشكيلة هذه اهليئات اختيار األشخاص املناسبني سواء من حيث التخصص، اخلربة، التأهيل العلمي أو 
السياسي أو االقتصادي، خصوصا وأن ذلك يرتبط مباشرة  مبجال عمل السلطات اإلدارية املستقلة، سواء كان 

وألن وظيفة الضبط تتطلب معارف ... عات االقتصادية أو املالية أو احلقوقية أو االجتماعيةذلك يف القطا
عالية املستوى ترتبط بتخصصات بعينها، ومنه فال ميكن ألي شخص أن يكون مؤهال غالباوتقنيات ومعلومات 

سلطات اإلدارية املستقلة لذلك، هذا من جهة، ومن جهة ثانية إذا كانت القاعدة األساسية اليت حتكم تشكيلة ال

أما عندما يتعلق األمر باهليئات اليت هلا حق التعيني، واليت تتمثل . التخصص والذي بدوره يقوي استقاللية العضو
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ئيس الدولة يف معظم األحيان، وذلك ما كرسته معظم النصوص،  فهل باألساس يف السلطة التنفيذية ممثلة يف ر 
من املالئم أن تكون هي أيضا متعددة، أم مشرتكة بينها وبني هيئات أخرى مثل الربملان، التنظيمات املهنية وتلك 

تقييدها من املالئمسيكونأم،؟ وهل ترتك السلطة املعينة حرة يف االختيار...املدافعة عن حقوق فئات معينة
بشروط وخصوصا من جانب التخصص؟ هل مت تبين معايري مشرتكة بشأن هذه العناصر؟

بالشروط الواجبة التوفر يف األعضاء لضمان هذا الفرع من خالل العنصرين التاليتني، األول يتعلق سيتم تناول
.والثاين باهليئات املؤهلة للتعينيوطريقة تعيينهماالستقاللية

.استقاللية األعضاء المعينين مرهونة  بشرطي التعدد والتخصص: أوال
على اختالف القواعد اليت حتكم تشكيلة أجهزة السلطات اإلدارية املستقلة سواء يف الدول الغربية أو 

، اليت تفرتض وجود جمموعة 1تشكيلة هو التشكيلة اجلماعيةالهذهاجلزائر أو غريها، فإن املبدأ العام الذي حيكم
إذ ال يعقل أن يكونوا من ،األشخاص ضمن هذه التشكيلة،  من انتماءات وختصصات ومؤهالت خمتلفةمن

كيف يكون التعدد . أو حقوقيةمن أبرزها وأمهها اقتصادية، مالية يف الوقت ذاته
والتخصص ضمانة الستقاللية األعضاء؟ وكيف يتحقق هذين الشرطني من خالل النصوص؟ وهل حتققا فعال من 

خالل قراءة النصوص املختلفة املنشئة ملختلف هذه السلطات؟

. التعدد ضرورة تتحقق من خالل التشكيلة الجماعية/ 1
يف حد ذاته يعد ضمانة الستقاللية األعضاء، على اعتبار أنه يفرض إن تكريس مبدأ التشكيلة اجلماعية

مبدأ تعدد األعضاء، والذي ينتج عنه التعدد يف اآلراء واألفكار ومنه الوصول إىل احللول املتوازنة والتوافقية، ومن 
ألعضاء بينما جهة ثانية وعلى املستوى العملي يصعب يف الكثري من األحيان التأثري على جمموعة كاملة من ا

ويؤكد ذلك العديد من أعضاء السلطات اإلدارية املستقلة أنفسهم من . 2يسهل ذلك يف مواجهة شخص واحد
يرى . 3أن أفضل ضمانة الستقالليتهم هي التشكيلة اجلماعية

عن غريها ية هي اليت متيز السلطات اإلدارية املستقلةبعض األساتذة ومن بينهم األستاذ زواميية أن التشكيلة اجلماع
-les états، وأن التشكيلة اجلماعية متثل أكثر من جهاز إدارة كالسيكية فهي تشبه 4من اهليئات majors5 .

يف بريطانيا، تتميز l’officier publicالسويدي والوسيط واملدافع عن احلقوق يف فرنسا و الضابط العامl’Ombudsmanباستثناء 1
على األقل يف بدايات ظهور هذه اهليئات هناك لكنها حتولت la personnificationالشخصيالسلطات اإلدارية املستقلة يف بريطانيا بالطابع 

:انظر. بعد إىل التشكيلة اجلماعيةفيما 
H.Delzangles, Op.Cit., p.41, 109.

.282. املرجع نفسه، ص: أنظر2
3 M.-A. Frison-Roche, « étude --», Op.Cit.
4 R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation--, Op.Cit., p.34.
5 Ibid., p.35.
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Marie-Joséبينما اعتربت األستاذة  Guédon أن التعدد يف تشكيلة السلطات اإلدارية املستقلة واختالف
صفات األعضاء ومراكزهم يعد عامال من عوامل تدعيم االستقاللية، ولكن االختالف يف جتسيد مبدأ التشكيلة 
اجلماعية يصعب حتديد ما جيب أن يكون عليه املبدأ من الناحية الكمية والنوعية إلرضاء ضرورات التعدد 

.1ن جهة واملوضوعية واحلياد من جهة ثانيةوالتخصص م
،يربز التعدد من خالل تنوع انتماءات وختصصات األعضاء يف تشكيلة السلطات اإلدارية املستقلة

القضاة سواء كانوا من  جملس الدولة أو احملكمة العليا أو جملس احملاسبة، وهؤالء : والذي يظهر من خالل تواجد
ممثلني عن الربملان، أساتذة تعليم عايل وباحثني، ممثلني عن و ستقالليتهم، نظامهم األساسي أصال يضمن ا

.2يف الدولة أو ممثلني عن الفروع الكربى للدولة حبكم وظائفهم
ختصص األشخاص املعينني يف تشكيلة السلطات اإلدارية املستقلة ما هي العالقة اليت تربط بني 

ويساهم يف ،واستقالليتهم؟ إن التخصص العلمي من شأنه أن يضعف من سلطة تأثري السياسة على هذه اهليئات
إطاريف. 3من جهة ومشروعيتها من ناحية ثانية

مبنح السلطات اإلدارية املستقلة حصانة ضد ظاهرة حتكم احلكومة أو القطاع يف هذه يسمح التخصصهذا املعىن 
. 4األخرية، حيث مينح لألعضاء الوسائل الكفيلة باستيعاب املعلومات اليت حيصلون عليها من اهليئات األخرى

ارية املستقلة؟املنشئة للسلطات اإلدالنصوصولكن كيف جتسد هذا الشرط يف ظل 

هل تحقق عنصر التخصص في تشكيلة السلطات اإلدارية المستقلة؟/ 2
دون أن خيضع ملعيار 14و04يرتاوح عدد أعضاء خمتلف السلطات اإلدارية املستقلة تقريبا ما بني 

واحلرياتفمثال بالنسبة لقانون إنشاء اللجنة الوطنية للمعلوماتية : أشخاصا متخصصني، يظم من بينهم5موحد

1 M.-J.Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.63, 69, et M.-J.Guédon, « l’hétérogénéité des
données organiques », in N.Decoopman, le désordre --, Op.Cit.,  pp.57-58.
2 M.Gentot, les autorités --, Op.Cit., pp.54-55.
3 M.-A. Frison-Roche, « étude --», Op.Cit., et M.-A. Frison-Roche, « comment fonder
juridiquement le pouvoir des autorités de régulation », revue d’économie financière, vol.60,
n° 60, 2000,
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecofi_0987_3368_2000_num_60_5_3648.,
pp.92-95.
4H. Delzangles, Op.Cit., p.290.

بالنسبة 05بالنسبة لوكالة املصلحة اجليولوجية للجزائر و04أصبح أعضاء، الوكالتني املنجميتني 04ضبط الكهرباء والغاز جلنة: فمثال عدد أعضاء5
أعضاء، جملس النقد والقرض 08صرفية اللجنة املأعضاء،06وكاليت احملروقات ،05- 14بالنسبة للوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية مبوجب قانون 

07، جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 07السلكية والالسلكية  أعضاءواملواصالتعضو ، جلنة ضبط الربيد 12أعضاء، جملس املنافسة 09
أعضاء، سلطة 05ف على التأمينات أعضاء، جلنة اإلشرا07عضو، جهاز الوقاية من الفساد ومكافحته 12سابقا

ومل . 09وسلطة ضبط السمعي البصري عضوا14سلطة ضبط الصحافة املكتوبة من أعضاء7خلية معاجلة االستعالم املايل أعضاء،4ضبط املياه 
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من قانون إنشائها تعيني أشخاص حبكم معارفهم بتطبيقات اإلعالم 6و3فقد اشرتط ضمن املادتني الفرنسية
التأهيل يف جماالت قانونية، تقنية ويف جمال املشرعاشرتط قد اآليل، أما بالنسبة لسلطة ضبط االتصاالت ف

اقبة تخصص مثال فيما يتعلق باللجنة الوطنية ملر شرتط الاجهته جند القانون اإليطايل أيضا ، ومن 1االقتصاد
شرتط القانون  تعيني أشخاص من ذوي التخصصات والتجربة املتميزة واخلاصة اعمليات البورصة، حيث 

أما رئيس جلنة اإلشراف على التأمينات . واألشخاص الذين يثبتون أخالقا واستقاللية غري قابلة للمناقشة
l’ISVAP،اإليطالية

يف .2إىل أعضاء السلطة الضامنة للمنافسة الذين جيب أن خيتاروا من الفئات املهنية الذين يقدمون مميزات حمددة
األمريكي يف النظاملقانون واالقتصاد، أما بلجيكا جند أعضاء اللجنة البنكية مثال خمتارين من بني اخلرباء يف ا

عمومه فيتجه حنو التأكيد على قيمة التجربة املهنية والتخصص للحصول على أفضل فعالية وإجناز لوظيفة الضبط، 
وما يالحظ أن الرئيس األمريكي يسعى لتعيني األشخاص املؤهلني حبكم معارفهم يف القطاع املعين، باإلضافة  إىل 

.3نرجال القانو 
يف تغاضيه 4ومل خيرج املشرع اجلزائري على هذه القاعدة العامة، ولكنه متيز عن غريه وخصوصا الفرنسي

والنقل واللتني 5عن حتديد طبيعة وشروط تعيني بعض أعضاء السلطات الضابطة املستقلة مثل سلطيت ضبط املياه
طة ضبط الربيد واملواصالت السلكية بشأن تنظيمهما للتنظيم، وكذلك األمر بالنسبة لسلاملشرع أحال 

وجلنة اإلشراف على 9ضبط احملروقاتوكاليت8والوكالتني املنجميتني7، جلنة ضبط الكهرباء والغاز6والالسلكية

أعضاء السلطات اإلداريةعدد ، حيث يرتاوح ولكن عدد األعضاء يزيدبشكل كبري بالنسبة لبعض السلطاتخيرج املشرع الفرنسي على هذه القاعدة
املشرع األمريكي أما.5وبالنسبة سلطة ضبط االتصاالت عضوا، 17،  فبالنسبة للجنة الوطنية لإلعالم اآليل واحلريات تظم 17إىل 03من املستقلة

.../...:                                            أنظر. أعضاء7إىل 5الوكاالت من فقد قدر عدد أعضاء 
…/…H. Delzangles, Op.Cit., p.64, et R. Dosière et C. Vanneste, annexe n°7, Op.Cit., pp.
232-235.

:أنظر.املعدل01/01/1997املؤرخ يف قانون تنظيم االتصاالتمبوجب 1
www.legifrance.gouv.fr/
2N. Longobardi, « autorités administratives indépendantes et position--», Op.Cit., p.6, 18.
3 N.Koulouris, Op.Cit., p.114.

.CSAلسمعي البصريلباستثناء الوسيط الذي ال يشرتط يف أعضائه أية4
تسري سلطة الضبط جلنة إدارة تتكون من أربعة " شروط يف األعضاء األربعة أية 7يف مادته السابعة 303-08حيث مل يشرتط املرسوم التنفيذي 5

"سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مبرسوم رئاسي باقرتاح من الوزير املكلف باملوارد املائية5أعضاء من بينهم الرئيس يعينون ملدة 
احملدد للقواعد العامة املطبقة على الربيد واملواصالت السلكية 05/08/2000املؤرخ يف 03-2000من القانون رقم 15طبقا لنص املادة 6

.والالسلكية
.املتعلق بالكهرباء وتوزيغ الغاز بواسطة القنوات05/02/2002املؤرخ يف 01-02من القانون رقم 117طبقا لنص املادة 7
قانون رقم  المن 38أونص املادة القدميتضمن القانون املنجميامل03/07/2001املؤرخ يف 10-01من القانون رقم 48طبقا لنص املادة سواء 8

.اجلديد14/05
.املعدل واملتمماملتضمن قانون احملروقات28/04/2005املؤرخ يف 07-05من القانون رقم 12طبقا لنص املادة 9
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والذين مل يشرتط فيهم القانون أية ،ضمن تشكيلة سلطة ضبط الصحافةوكذلك األعضاء السبعة1التأمينات
بالنسبة هنفساألمر و ، 12/01/2012املؤرخ يف 05-12من قانون اإلعالم رقم 50شروط طبقا لنص املادة 

املتعلق بالنشاطقانونالمن 57ملادة يف تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري طبقا لنص ا) 9(لألعضاء التسعة 
.السمعي البصري

،التقديرية كاملة يف يد اهليئة املعينةهذا األمر ال خيدم استقاللية هذه السلطات حبكم أنه يرتك السلطة إن 
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، حددت ،اليت ميكن أن تلجأ إىل تعيني غري

قوانني إنشاء بعض السلطات األخرى الشروط الواجبة التوفر يف بعض األعضاء فقط من دون البقية واملتعلقة 
اشرتط القانون التسعةيف جماالت حمددةبالتخصص

أما بالنسبة .2خلمسةبالنسبة 
ارهم من ذوي اشرتط القانون أن يتم اختيثمانية،الأعضاء من بني لثالثةبالنسبة للجنة املصرفية فبالنسبة 

ستة أعضاءفيما يتعلق مبجلس املنافسة فقد اشرتط القانون تعيني .3
من بني الشخصيات املعروفة يف جمال ختصصهم )12(وهو إثنا عشر العدد اإلمجايل ألعضائه بني من أعضاء

الوطنيةلهيئةلأما بالنسبة . 4جمال امللكية الفكريةيف القانوين، االقتصادي ويف جمال املنافسة، التوزيع واالستهالك و 
لوقاية من الفساد ومكافحته فتتشكل من بني الشخصيات الوطنية املستقلة املمثلة للمجتمع املدين لالوطنية

لسبعة اعضاء لألوأخريا بالنسبة 6وكذلك األمر بالنسبة خللية معاجلة االستعالم املايل.5املعروفني بت
ضمن تشكيلة سلطة ضبط الصحافة املكتوبة الذين ينتخبون باألغلبية املطلقة من بني الصحفني احملرتفني الذين 

.من قانون اإلعالم50سنة خربة طبقا لنص املادة 15يثبتون 

املؤرخ يف 07-95املعدل واملتمم لألمر رقم 20/02/2006املؤرخ يف04-20906طبقا لنص املادة 1
25/01/1995.

.املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض26/08/2003املؤرخ يف 11-03رقممن األمر58طبقا لنص املادة 2
04- 10عدلت مبوجب القانون رقم املتعلق بالنقد والقرض، واليت26/08/2003املؤرخ يف 11-03من األمر رقم 106طبقا لنص املادة 3

تتكون اللجنة املصرفية من احملافظ رئيسا، ثالثة أعضاء خيتارون حبكم "، كما يلي 01/09/2010بتاريخ 50ر رقم .، ج26/08/2010املؤرخ يف 
األول وينتدب الثاين من جملس الدولة وخيتاره رئيس 
ير املكلف 

"باملالية
.25/06/08املؤرخ يف 03-03لألمر واملتمماملتعلق باملنافسة واملعدل12- 08من القانون 10طبقا لنص املادة4
احملدد لتشكيلة وتنظيم وطرق عمل اجلهاز الوطين للوقاية من الفساد 22/11/06املؤرخ يف 413-06من املرسوم الرئاسي 5طبقا لنص املادة 5

بتاريخ 8ر رقم .، ج07/02/2012يف املؤرخ 64-12، املعدل واملتمم باملرسوم الرئاسي رقم 22/11/06بتاريخ 74ر رقم.ومكافحته، ج
15/02/2012.

املتضمن إنشاء، تنظيم وسري خلية معاجلة االستعالم 07/04/2002املؤرخ يف 127-02من املرسوم التنفيذي رقم 10حيث اشرتطت املادة 6
بتاريخ 50ر عدد .، ج06/09/08املؤرخ يف275-08املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 07/04/02بتاريخ 23ر عدد .املايل، ج

، أن يكون األعضاء 13/10/10بتاريخ 59ر عدد .، ج10/10/10املؤرخ يف 237- 10املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 07/09/08
.)من بينهم الرئيس(اخلمسة 
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:بالنسبة لباقي األعضاء فقد اشرتط القانون بالنسبة لبعضهمأما 
اللجنة املصرفية اليت يشرتط : وذلك مل يشرتط إال بالنسبة لثالث سلطات فقط ويتعلق األمر ب1أن يكونوا قضاة-

ن جملس ينتدب األول من احملكمة العليا وخيتاره رئيسها األول وينتدب الثاين م،قانون النقد والقرض تعيني قاضيني
20102 .

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة اليت تظم قاض واحد مقرتح من طرف وزير العدل بناء على نص لبالنسبة 
يظم قاضيني كان ، أما جملس املنافسة فمن دون حتديد جهة انتماء القاضي04-03رقممن القانون22املادة 

. 3أو مستشاريناضينيقايكونان قد مارسا املهنة يف جملس الدولة أو احملكمة العليا أو جملس احملاسبة بصفتهم
االستعالم وخلية معاجلة،قاضيني تقرتحهما احملكمة العلياوأخريا بالنسبة للجنة اإلشراف على التأمينات اليت تظم

.4طرفاليت تظم قاضيني معينني مناملايل
أن يكونوا من بني املمثلني لبعض مهنيي القطاع أو احلرفيني أو املتعاملني االقتصاديني، وذلك مل يتحقق إال -

من بني املسئولني اخمتار االيت تتضمن من بني أعضائها عضو ،بالنسبة لتشكيلة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
لس وبالنسبة. املنشئمن القانون22أو مسريي األشخاص املعنوية  املصدرة للقيم املنقولة طبقا لنص املادة 

مهنيني يف قطاعات اإلنتاج، التوزيع، احلرف واخلدمات )4(أربعشرط تعيني2008املنافسة حيث أضاف تعديل 
الذين ينتخبون باألغلبية املطلقة من بني من سلطة ضبط الصحافة املكتوبةوبالنسبة لألعضاء السبعة. واملهن احلرة

رقم من قانون اإلعالم50سنة على األقل خربة يف املهنة طبقا لنص املادة 15الصحفيني احملرتفني الذين يثبتون 
.املذكور أعاله12-05
أن يكونوا من بني ممثلي اهليئات املهنية الوطنية واجلمعيات، فلم يكرس ذلك إال بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة -

من طرف اهليئة الوطنية للمحاسبني اخلرباء، حمافظي احلسابات امقرتحاواليت تظم عضو ،عمليات البورصة
ة لتمثيل بعض اجلمعيات، فقد أغفل املشرع إدراجها يف تشكيلة هذه السلطات أما بالنسب. واحملاسبني املعتمدين

.CCA5وجلنة الشروط التعسفيةCSCللجنة أمن املستهلكنيالفرنسي بالنسبة

ولكنه من ناحية ثانية اشرتط أن ،بعض السلطات مثل سلطة ضبط االتصاالت وسلطة ضبط الطاقةشرع الفرنسي عضوية القضاة يف مل يشرتط امل1
.جملس املنافسة مثاليكون رئيس السلطة قاضيا فيما يتعلق ب 

كان القاضيني ينتدبان من 11-03األمر ، حيث يف ظل 26/08/2010املؤرخ يف 04- 10باألمر رقموهذا بعد تعديل قانون النقد والقرض 2
.

لتقليص 2003عضو، مث جاء املشرع يف تعديل قانون املنافسة لسنة 12قضاة من بني 955كان األمر خمتلفا يف ظل األمر 3
9اضيني من بني العدد إىل ق

.منه10العنصر القضائي من التشكيلة متاما طبقا لنص املادة سحبوالذي 12-08بالقانون رقم 2008التعديل 
.املذكور يف الصفحة أعالهاملعدل واملتمم275-08املعدلة باملرسوم التنفيذي رقم 127-02فيذي رقم من املرسوم التن10طبقا لنص املادة 4

5 M.-J.Guédon, « l’hétérogénéité --», Op.Cit., P.60.
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يتعلق  باألستاذ الذي يقرتحه وزير باستثناء ما،اجلمعياتعلى غراربالنسبة لألساتذة اجلامعيني فتمثيلهم غائب -
.من القانون22طبقا لنص املادة التعليم العايل والبحث العلمي يف تشكيلة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

لدولة املركزية يف الغالب، فهم متواجدون بصفة نسبية  يف بالنسبة للموظفني السامني أو ممثلني عن إدارات ا-
رقممن األمر58،تشكيلة جملس النقد والقرض

حيث يتم تعيني جملس استشاري لديها ،وكذلك بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. السابقة الذكر03-11
للجنة أما بالنسبة.من القانون125يتشكل من ممثلني عن الدوائر الوزارية وممثلي القطاع طبقا لنص املادة 

من القانون، 4مكرر 209على التأمينات فتتضمن ممثل عن الوزير املكلف باملالية طبقا لنص املادة اإلشراف
.هذا األخريعن لتشكيلتها ممثال04-10األمر رقمة املصرفية فقد أضاف للجنبالنسبةاألمروكذلك 

: بصفة عامةخاصةالتخصص و التعدد ياملشرع اجلزائري لتحقيق عنصر كرسهاما نالحظه على الشروط اليت  
.أنه مل يتبع معايري دقيقة ومتجانسة ومتوازنة يف تطبيق معيار التعدد-
السلطات اإلدارية املستقلة الشروط املتعلقة بالكفاءة واخلربة بالنسبة لألعضاء، وذلك عدم اشرتاطه يف كل قوانني -

ومنه على استقالليتها على عكس املشرع الفرنسي الذي ،سيؤثر على فعالية هذه السلطات يف أدائها لوظيفتها
نياشرتط يف تعيني األشخاص يف معظم السلطات اإلدارية املستقلة حبكم ختصصهم كخرباء ب

كما جند املشرع األمريكي يشرتط تعيني الشخصيات من حساسيات خمتلفة ذات .1االقتصادي واملايل
وأن يكون التمثيل متساوي بني ،

. 2عضاء من احلزب الواحد ثالثة أعضاء وذلك لضمان حيادهماحلزبني أو على األقل ال جيب أن يفوق عدد األ
اعترب الكثري أن منح هذه اهليئات استقاللية واسعة لن جيعلها متخلصة من السلطة السياسية ولكن يضعها يف 

من أجل إدراج وذلك ،االنتخاباتعن إطارعملها إطارمنأى عن التغريات السياسية، ويكون اهلدف فصل
.3دائها ملهامهاألتسهيالذلك ووظائفها يف إطار طويل املدى و مهامها 

واليت ال تؤكد على ،أشار األستاذ زواميية إىل عمومية النصوص الواردة بشأن تشكيلة السلطات اإلدارية املستقلة-
مما يسمح بإدخال االعتبارات السياسية،الطبيعة اإللزامية لتعيني أشخاص من خمتلف التخصصات املذكورة

شحني امتحانا رت أن جيري املاشرتاطهما ميكن مالحظته يف قانون املنافسة البلجيكي مثال . 4والشخصية يف التعيني
مسابقة بناءا علىإلثبات التجربة اليت اكتسبوها، أما املشرع  البولوين فيشرتط أن خيتار رئيس وكالة محاية املنافسة 

شهادة معادلة، مع أنه يف الواقع فنجد مثال املشرع اجلزائري يف قانون املنافسة يشرتط بالنسبة للخرباء أن يثبتوا حصوهلم على شهادة ليسانس أو 1
:أنظر. درج يف اجلامعات إال مؤخرا، باإلضافة إىل أن مثل هذه التخصصات مل تحىت مع اخلربة الطلوبة

R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face --, Op.Cit., P. 179.
2 E. Zoller, Op.Cit., p. 758, 765.
3 R. Bismuth préface de J.- M. Sorel, Op.Cit., p. 159.
4 R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation--, Op.Cit., p.37.
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ية يف القانون، االقتصاد أو التسيري ليثبت معارفه النظرية والعملية شحني من حاملي الشهادات اجلامعرت من بني امل
1.

من املالئم أن تكون فومنهكما أن اختيارهم ال يتم بنفس الطريقة، ،مل يتم اشرتاط متثيل القضاة يف كل السلطات-
.القضاة يف اهليئةبشكل موحد بواسطة االنتخاب من بني

املالحظ على مستوى التأهيل العلمي أو التخصص، غياب العنصر القانوين أي رجال القانون واملتخصصني يف -

. ة تعويضا هلذا النقصجملس النقد والقرض إال إذا اعتربنا وجود القضا
مفوضفسر األستاذ زواميية  غياب -

عن جلنة اإلشراف على التأمينات اليت تتضمن ممثالو اللجنة املصرفية، باستثناء ما نالحظه على تشكيلة2الفرنسية
الوزير املكلف باملالية، على خالف القاعدة العامة املطبقة بشأن السلطات األخرى واليت تتضمن أعضاء مقرتحني 
من الوزير، بضمان احلكومة تبعية هذه السلطات هلا، فهي ليست حباجة إىل مثل هذا التمثيل على اعتبار 

وعلى كل ال .3ذه اهليئات عند قيامها بنشاطها
1 R.Zouaimia, droit de la régulation, éd. BERTI, Alger, 2008, pp.75-76, et J.-M. Pontier
(sous/dir.), Op.Cit.                                                                                                        …/…

شخاص يف هذه جمموعة من املبادئ املهمة يف تعيني األ1995وقد اقرتح تقرير جلنة يف جملس اللوردات حول أخالقيات احلياة السياسية لسنة.../...
باب اهليئات تتعلق بغياب العالقات املالية اليت ميكن أن تؤثر على تعيني ذلك الشخص بالذات وتأسيس القرار على معايري موضوعية وشفافية أس

.406-405. ص، ص2001أنظر، تقرير جملس الدولة لسنة . التعيني، كما اقرتح وجود هيئة لرقابة إجراءات التعيني
احلكومة ضمن تشكيلة السلطات اإلدارية املستقلة من شأنه أن يضمن  متابعة متطورة مفوضأن وجود 2001اعترب جملس الدولة يف تقريره لسنة2

.R. Dosière et Cمن بني توصيات وجود املفوض يف التشكيلةوكان،لنشاط هذه السلطات من طرف الدولة Vanneste يف تقريرمها لسنة
احلكومة لعدة اعتبارات من بينها اثنني أساسني مها اعتبار األغلبية السياسية واعتبار األقلية، فهل جيب أن يكون كل مفوضيع اختيار وخيض. 2010
تبين علىعد نظام الثنائية احلزبية يف مثل هذه املسألة يسا. ينتمون إىل حزب األغلبية أم يكون متثيال متساويا أم خيضعون العتبارات تقنية حبتةاملفوضني

أما . ألمريكيةفكرة التمثيل املتساوي ويف جتسيد فكرة متثيل كل اآلراء والتيارات السياسية ويسهل فكرة جتسيدها، كما هو حاصل يف الواليات املتحدة ا
فظة على التوازنات يف السلطة التشريعية يف الدول اليت تتميز فيها احلياة السياسية بتعدد األحزاب، فيمكن أن نتخيل هنا فكرة التمثيل التناسيب مع احملا

س التيار، 
:أنظر. صصني فيهاطات بتعيني املتخ

R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., pp. 100-101, et R. Caranta, « les conditions et modalités
juridiques de l’indépendance du régulateur », in M.A.Frison-Roche, les régulations
économiques --, Op.Cit.,  p.75, et H.Delzangle, Op.Cit., pp.288-290, G. Guerlin, « regard
sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives indépendant », in N. Decoopman
(sous/dir.), le désordre --, Op.Cit., pp.92-93.

ات باستثناء ما نالحظه على تشكيلة جلنة اإلشراف على التأمينات اليت تتضمن ممثل عن الوزير على خالف القاعدة العامة املطبقة بشأن السلط3
ر سيان سواء  ولكن يبدو يف نظري األم. مقرتحني من الوزير، ففكرة التمثيل يعتربها األستاذ زواميية متعارضة مع االستقالليةأعضاء األخرى واليت تتضمن 

:أنظر. كان ممثال أو مقرتحا، فسلطة التأثري ال تتغري يف مواجهته
R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation--, Op.Cit., pp.37-38,
et R.Zouaimia, droit de la régulation, Op.Cit., pp.103-104.
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ميكننا أن نتخيل غياب تام للدولة يف قطاعات حساسة مثل تلك اليت أوكلت هلذه السلطات مهمة اإلشراف 
يكون تواجد هؤالء املمثلني بالعدد الذي من شأنه أن يضعف خصوصية عليها وضبطها، ومع ذلك ال ميكن أن

باستثناء عندما يتعلق األمر بوكاليت احملروقات، حيث أنشئ على دارة الكالسيكية
.املعدل واملتمم10-06من القانون رقم 12املادةطبقا لنص راقبةاملمستواها جملس 

.تعيين أعضاء السلطات اإلدارية المستقلة ضمانة لالستقالليةالمتمتعة بسلطةتعدد الهيئات: ثانيا
تكون اهليئة املكلفة بالتعيني ممثلة يف السلطة التنفيذية من خالل رئيسها األعلى وهو رئيس يف الغالب 

الدولة، ولكن يف بعض احلاالت تشاركه بعض اهليئات األخرى مثل الربملان أو احلكومة أو بعض املؤسسات 
أن التشكيلة ، املنطق يف األمروهو،وقد اعترب األستاذ زواميية .األخرى سواء ب

كما أكد الفقه أن . 1اجلماعية لن يكون هلا معىن إال إذا توزعت سلطيت التعيني واالقرتاح على جمموعة من اهليئات
ذلك ما يكفل عنصري التعدد والتوازن يف و قدر االستقاللية سيكون أكرب إذا تعددت اهليئات املكلفة بالتعيني، 

يقل قدر االستقاللية إذا احتكرت هيئة واحدة سلطة التعيني سوالعكس صحيح أي . تركيبة هذه السلطات
.رئيس اجلمهوريةوال يفيف غالب األحواملتمثلة

.سلطة تعيين أعضاء السلطات اإلدارية المستقلةلنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية السلطة التاحتكار/ 1
حىت أوستقلة سواء يف فرنسا أو اجلزائرأعضاء السلطات اإلدارية املتتمثل اآللية القانونية البارزة يف تعيني 

باستثناء ،ن رئيس اجلمهورية يف معظم احلاالتعيصدر أو قرار 2رسوم رئاسيمالواليات املتحدة األمريكية يف 
والواليات املتحدة األمريكية اليت يتم فيها التعيني ،3بريطانيا اليت يتم التعيني فيها من طرف الوزير املكلف بالقطاع

بالنسبة للبعض و كل أعضائهابالنسبة للبعض بالنسبة ملسئوليها هلؤالء بعد موافقة جملس الشيوخبالنسبة
.4األخر

1 R.Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp. 136-137.
املؤرخ يف 239-99حيث أصبح رئيس اجلمهورية حيتكر سلطة تعيني كبار املوظفني املدنيني والعسكريني مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 2
ر .جوالعسكرية للدولة،املتعلق بالتعيني يف الوظائف املدنية 10/04/1989املؤرخ يف 44-89الذي ألغى املرسوم الرئاسي رقم 27/10/1999
املتعلق بالتعيني يف الوظائف املدنية 27/10/99املؤرخ يف 240-99، باإلضافة إىل املرسوم الرئاسي رقم 31/10/1999بتاريخ 76رقم 

التنفيذي الوالئي 3/8والذي أحلقت فيه املادة 31/10/1999بتاريخ 76ر رقم .والعسكرية، ج
.مبرسوم رئاسي

3H. Delzangle, Op.Cit., p.41, 109.
4 Ibid., p.64, et E.Zoller, Op.Cit., p.758, R.Bismuth préface de J.M.-Sorel, Op.Cit., pp. 152-
153.

ملانيا ينتخب من طرف الربملان الفيدرايل باألغلبية باقرتاح جند مثال مسئول اهليئة الفيدرالية حلماية املعلومات ذات الطبيعة الشخصية وحرية املعلومة يف أو 
:أنظر. حلكومة أو من طرف اهليئتنييف إيطاليا يتم اختيار أعضاء اهليئات من طرف الربملان وأخرى يتم اختيارهم من طرف ا. من احلكومة الفيدرالية

R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., pp. 34-36.
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Michelأشار األستاذ  Gentot إىل أنه مهما كانت الوسيلة القانونية اليت مت بواسطتها تعيني أعضاء
ت اإلدارية املستقلة، ألنه يف األخري جيب أن يتم التعيني بطريقة ما ومن طرف جهة ما، ما يهم أن تكون السلطا

فقد . 1اإلجراءات اليت مت وفقا هلا التعيني تضمن التعدد واحلياد الضروريني للتسيري اجليد هلذه السلطات املستقلة
لكاملة للهيئة املعينة، وقد  يكون التعيني مرتبطا باالقرتاح تتم طريقة التعيني وفق إجراءات متنح السلطة التقديرية ا

فتكون يف هذه احلالة سلطة التعيني مقيدة، وقد تكون سلطة التعيني تعرب عن ،الذي يتم من طرف جهة أخرى
.إجراء شكلي ألنه قد سبقه االختيار من جهة أخرى

،سلطة التعيني من دون تدخل أية هيئة ال باالقرتاح وال باالختياريف النظام اجلزائريحيتكر رئيس اجلمهورية
:وأحيانا أخرى مبرسوم رئاسي يف حالة،أحيانا مبرسوم رئاسي يصدر يف جملس الوزراء

، باإلضافة إىل نواب احملافظ اللذين يتم تعيينهم 2حمافظ البنك املركزي الذي يعد رئيس جملس النقد والقرض-
، باإلضافة إىل ثالثة موظفني ذوي أعلى 583يصدر يف جملس الوزراء طبقا لنص املادتني مبوجب مرسوم رئاسي

رئيس ا4درجة
.اجلمهورية مبرسوم رئاسي

ا فيهم احملافظ رئيسا مبرسوم رئاسي طبقا لنص املادة بالنسبة ألعضاء اللجنة املصرفية يعني أعضاؤها اخلمسة مب-
ال توحي هذه الطريقة من التعيني املالحظ أن. 11-03رقممن األمر 106

.املصرفية
من أعضائه بناء على اختيار وتعيني ) 6(بالنسبة ألعضاء جملس املنافسة يعني كل من الرئيس ونائب الرئيس وستة -

واليت عدلت مبوجب 03- 03رقممن األمر25رئيس اجلمهورية مبوجب مرسوم رئاسي، طبقا لنص املادة من 
03-03. 5املتعلق باملنافسة12-08رقممن القانون11املادة 

.7تجميدا لنص قانونيوذلك ما اعتربه األستاذ زواميية ، 20136حىت سنة 
من القانون 19و15السلكية والالسلكية طبقا لنصي املادتني واملواصالتبالنسبة ألعضاء سلطة ضبط الربيد -

.03-2000رقم 

1 M.Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.56.
96من دستور 78املادةطبقا لنصوتلك صالحية منحت له بالدستور2

.السابق الذكر99/240
.البنك املركزياملتعلقة بكيفية تعيني أعضاء جملس إدارة 11- 03رقم من األمر 18واملادة 3
.)امللغى( 10-90النقد والقرض رقمذين كانوا يعينون من طرف رئيس احلكومة مبوجب قانونال4
: وحترر كما يلي... 03-03من األمر 25تعدل وتتمم املادة " واليت نصت على ما يلي5

.وبذلك أصبح كل أعضاء جملس املنافسة يعينون مبرسوم رئاسي" رئاسياملنافسة مبوجب مرسوم 
.30/01/2013بتاريخ 07ر عدد .، جاملنافسةلسجماملتضمن تنصيب أعضاء 15/01/2013حيث صدر املرسوم الرئاسي املؤرخ يف 6

7 R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face --, Op.Cit., PP. 244-246.
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من قانون اإلعالم و مخسة أعضاء 50بالنسبة لثالثة أعضاء من سلطة ضبط الصحافة املكتوبة طبقا لنص املادة -
.السمعي البصرياملتعلق بالنشاطقانونالمن 57ضمن تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري طبقا لنص املادة 

كان بعدما،05-14من قانون املناجم اجلديد رقم 38بالنسبة ألعضاء الوكالتني املنجميتني طبقا لنص املادة -
.10-01رقمقانونالمن 48األعضاء يعينون مبرسوم رئاسي باقرتاح من الوزير املكلف باملناجم طبقا لنص املادة 

.تقييد سلطة رئيس الجمهورية في التعيينبعض الحاالت التي تم فيها / 2
قد يكون التعيني مرتبطا باالقرتاح الذي يتم من طرف جهة أخرى، فتكون بذلك سلطة التعيني لرئيس 
اجلمهورية مقيدة، وقد تكون سلطة التعيني تعرب عن إجراء شكلي ألنه قد سبقه االختيار من جهة معينة، وقد 

. متنح سلطة التعيني هليئة أخرى غري رئيس اجلمهورية
.ين الممنوحة لرئيس الجمهورية بمنح الحق في االقتراح لهيئة أخرىتقييد سلطة التعي/ أ

جملس املنافسة الذي كان يعني واحد من أعضائه بناء على اقرتاح من : جتسدت هذه احلالة من خالل
10مبوجب املادة 12-08رقم، ولكن مت إلغاء هذا االقرتاح يف ظل القانون03- 03وزير الداخلية يف ظل األمر 

بالنسبة للجنة اإلشراف على التأمينات خبصوص القاضيني املقرتحني من احملكمة العليا، واخلبري يف جمال .1منه
. 2التأمينات املقرتح من طرف الوزير املكلف باملالية، أما رئيس اللجنة فيقرتح من طرف الوزير املكلف باملالية

ن مبرسوم من طرف رئيس و فأعضاؤها معين4اتوكذلك وكاليت احملروق3بالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء والغاز
بالنسبة للجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان كذلك و . اجلمهورية ولكن بناء على اقرتاح من وزير القطاع

أما . 5ومحايتها

:عضوا ينتمون إىل الفئات التالية12كما يلي يتكون جملس املنافسة من 24تعدل أحكام املادة :" واليت نصت على ما يلي1
سنوات 8دة جامعية مماثلة وخربة مهنية مدستة أعضاء خيتارون من ضمن الشخصيات واخلرباء احلائزين على األقل على شهادة الليسانس أو شها-

.
ة مهنية مدة أربعة أعضاء خيتارون من ضمن املهنيني املؤهلني املمارسني أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية واحلائزين على شهادة جامعية وهلم خرب -

.سنوات على األقل يف جمال اإلنتاج والتوزيع واحلرف واخلدمات واملهن احلرة5
."عضوان مؤهالن ميثالن مجعيات محاية املستهلك-

املؤرخ يف 07-95املعدل واملتمم لألمر رقم 20/02/2006املؤرخ يف 04-06من القانون رقم 2مكرر 209وذلك طبقا لنص املادة 2
.12/03/2006بتاريخ 15ر رقم .واملتعلق بالتأمينات، ج25/01/1995

مديرين يتم تعيينهم مبرسوم رئاسي بناء على اقرتاح 3تتشكل اللجنة املديرة من رئيس و" من القانون اليت تنص على ما يلي 117طبقا لنص املادة 3
"من الوزير املكلف بالطاقة

.ن الوكالتني جلنة مديرةتسري كل وكالة م"من القانون 12وفقا لنص 4
"مديرين يعينون مبرسوم رئاسي بناء على اقرتاح من الوزير املكلف باحملروقات5تتكون اللجنة املديرة من رئيس و

ر .، جاملتعلق باللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها27/08/2009املؤرخ يف 04-09ومن األمر رقم 4طبقا لنص املادة 5
" واليت تنص، 30/08/2009بتاريخ 49عدد 

."يعني رئيس اجلمهورية رئيس اللجنة مبوجب مرسوم رئاسي. ذات الطابع الوطين اليت يتصل موضوعها حبقوق اإلنسان
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من قانون 50ضوين غري برملانيني ليعينهم رئيس اجلمهورية مبرسوم رئاسي طبقا لنص املادة الشعيب الوطين ع
.04-14رقم قانون المن 57بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري طبقا لنص املادة هنفساألمر و اإلعالم، 

.سلطة التعيين مجرد إجراء شكلي ال غير/ ب
صرفية القضاة يف بعض السلطات اإلدارية املستقلة وهي، اللجنة املتنطبق هذه احلالة على إجراء تعيني 

واللذين خيتارمها الرئيس األول هلذه احملكمة ورئيس ،من احملكمة العليا وجملس الدولةنيبالنسبة للقاضيني املنتدب
-08رقمالقانونوميكن إضافة الشرط الذي فرضه املشرع يف .  1

ية للرئيس من الفئة واملتعلق بإلزامية تعيني رئيس اجلمهور 03-03رقماملتعلق باملنافسة واملعدل واملتمم لألمر12
وما . ه من الفئة الثانية والثالثة على التوايل، مبعىن نائب من الفئة األوىل والنائب الثاين من الفئة الثانيةياألوىل ونائب

رئيس اجلمهورية ألمني عام ومقررون بواسطة مرسوم رئاسي، وتعيني الوزير املكلف بالتجارة بقرار اشرتطه من تعيني
.2منه ممثال عنه، ولكن من دون أن يكون هلم حق التصويت

.منح سلطة التعيين لهيئة غير رئيس الجمهورية/ ج
بعد ،1753-94التنفيذي رقم املرسوم قد مت ذلك بشأن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، حيث منح و 

سلطة تعيني رئيس اللجنة للوزير األول بواسطة مرسوم تنفيذي يتخذ يف ،ليه من طرف املرسوم التشريعياإلحالة إ
:4باقرتاح منبقرار من وزير املاليةأما بالنسبة لباقي األعضاء فيعينون . جملس احلكومة بناء على اقرتاح وزير املالية

ه الوزير املكلف بالتعليم أستاذ جامعي يقرتح، و يقرتحه الوزير املكلف باملاليةعض، بالنسبة للقاضيوزير العدل 
، رة للقيم املنقولةعضو خمتار من بني املسريين لألشخاص املعنوية املصد، عضو يقرتحه حمافظ بنك اجلزائر، العايل

.احلسابات واحملاسبني املعتمدينعضو يقرتحه املصف الوطين لللخرباء احملاسبني وحمافظي 
الوقاية من قانون 18ومت أيضا بالنسبة للهيئة الوطنية املكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أحالت املادة 

لكن صدر املرسوم و على التنظيم بشأن تنظيم وسري اهليئة، املعدل واملتمم01-06رقمومكافحته الفساد من
، مع أن املقصود بالتنظيم مرسوما تنفيذيا من الوزير األول، وذلك ما اعترب املتضمن تشكيلة اهليئة5الرئاسي

.125لنص املادة تجاهال أو تجاوزا

.01/09/2010بتاريخ 50ر رقم .، ج26/08/2010املؤرخ يف 04- 10باألمر املعدل واملتمم 11-03من األمر 106لنص املادة طبقا 1
واليت حددت عدد املقررين والشروط الواجبة التوفر فيهم  12باملادة 08/12، واليت عدلت يف ظل القانون03-03من األمر 26طبقا لنص املادة 2

جيب أن يكونوا حائزين على األقل على شهادة . املنافسة أمني عام ومقرر عام ومخسة مقررين مبوجب مرسوم رئاسييعني لدى جملس " كما يلي 
""سنوات5الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخربة مهنية 

.26/06/1994اريخ بت41ر عدد .،ج10- 93من املرسوم التشريعي رقم 29و21،22، املتضمن تطبيق املواد13/06/1994املؤرخ يف 3
.17/02/2003املؤرخ يف 04-03من القانون 22طبقا لنص املادة 4
بتاريخ 74ر عدد .احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ج22/11/2006املؤرخ يف 413-06رقم 5

.15/02/2012بتاريخ 8ر عدد .، ج07/02/2012املؤرخ يف 64-12املعدل واملتمم باملرسوم الرئاسي رقم 22/11/2006
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منحها هلذه السلطة، مع يرى األستاذ زواميية أن طريقة التعيني هذه ال تتالءم واالستقاللية املفروض 
.1مؤخرا، باستثناء فيما تعلق بسلطيت ضبط الصحافة املكتوبة والسمعي البصريتغييب دور الربملان يف التعيني

باإلضافة إىل طريقة تعيني القاضي املعيبة واليت كان من املفروض أن يتم تعيينه أو انتدابه من احملكمة العليا من 
.الذي يفضل انتخابهخالل رئيسها

تتعلق بتمثيل وزراء بعينهم مثل متثيل عضو للوزير املكلف باملالية فيما يتعلق بلجنة اإلشراف وهناك حالة أخرى
وممثل عن الوزير . 04-06من القانون املتعلق بالتأمينات رقم 2مكرر 209على التأمينات طبقا لنص املادة 

.املذكور أعاله04-10القانون رقمصدوراملصرفية بعداملكلف باملالية ضمن تشكيلة اللجنة

األخريةخيص هذه يبقى التميزحيث ،عن سلطة رئيس اجلمهورية، إال فيما يتعلق بلجنة تنظيم عمليات البورصة
هذا وقد فسر األستاذ زواميية هذا اإلقصاء عزوفا من .هذا األخريعضائها اليت أقصت من حيث طريقة تعيني أ

فقد ولو أنه حىت يف هذه احلالة،2عن االكتفاء مبجرد سلطة شكلية يف تعيني أعضاء مقرتحني من غريهاألخري
اجلمهورية هنا بقراره الفردي قد جتاوز قرارا ، حيث يعد رئيس 3ني رئيس اللجنة مبرسوم رئاسييعبادر بنفسه بت

أو فيما يتعلق بتقييد هذه السلطة ونفس املالحظة بشأن اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،،4تنظيميا
من خالل منح الوزراء حق االقرتاح وباخلصوص الوزير املكلف باملالية، وزير الطاقة واملناجم ووزير العدل، وزير 

ولكن تبقى بوادر التبعية لرئيس اجلمهورية باعتباره مركز النظام اجلزائري وباعتبار احلكومة . خلية ووزير التجارةالدا
جمرد منفذ لسياسة الرئيس، وميكن أن نتخيل احتمال رفض رئيس اجلمهورية لشخص من اقرتاح الوزير تغيري هذا 

اهليئة الوطنية للوقاية باإلضافة إىل ما ميكن مالحظته على بعض اهليئات مثل.األخري القرتاحه دون أية مشاكل
مؤشرا نصوص انشائها كانتوجملس املنافسة، واليت  والوكالتني املنجميتنيمن الفساد ومكافحته ووكاليت احملرقات

.5للسلطة التنفيذيةواضحا لتبعيتها

على ، 07- 190
من كلاألسواق املالية ،حيث تتضمن تشكيلتها ثالثة أعضاء معينني منعكس املشرع الفرنسي الذي أقحم الربملان  يف تعيني بعض أعضاء سلطة

.../... ضبط
كما يتدخل الربملان من خالل اللجان املتخصصة . مان االطالع على الوثائق اإلداريةالطاقة واللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات وجلنة ض.../... 

، كما يتواجد بعض األعضاء منتخبني يف العديد من هذه اهليئات مثل لسلطات بامتالكه حق الفيتوبإعطاء رأيه يف تعيني املسئولني األساسيني هلذه ا
:أنظر. اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات

R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., pp. 93-98.
2 R.Zouaimia, les autorités de régulation financière --, Op.Cit., p.105.

.27/01/2013بتاريخ 6ر عدد .املتضمن تعيني رئيس جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، ج15/01/2013املؤرخ يف 3
4 R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face --, Op.Cit., PP. 243-244.

تتمتعان بالشخصية مستقلتانتنشأ وكالتان وطنيتان " واليت كان نصها كاآليت 07-05من قانون احملروقات رقم 12مت تعديل نص املادة حيث 5
تتمتعان بالشخصية القانونية واالستقالل وكالتان وطنيتانتنشأ " ، حيث أصبح نصها 10-06مبوجب  القانون رقم .." القانونية واالستقالل املايل

05-14ادر بالقانون رقم وما نالحظه على قانون املناجم اجلديد الص.13/01ونفس النص بقي بعد التعديل األخري مبوجب القانون رقم .." املايل
، أن املشرع اجلزائري اتبع األسلوب نفسه يف حتويل الوكالتني املنجميتني من 10-01والذي ألغى قانون املناجم رقم 24/02/2014املؤرخ يف 
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ها خصائص النظام الدستوري والسياسي اجلزائري واليت ال تبقى آليات التعيني يف اجلزائر حتكمو بالنتيجة
خترج عن دائرة السلطة التنفيذية، وذلك ما يقصي حتقق ضرورات التعدد واحلياد، وذلك ما يفقد هذه اهليئات 

يف ، بل وحىت يف حالة مشاركة رئيسي الغرفتني اسية يف مواجهة السلطة التنفيذيةالقدر الكبري من االستقاللية السي
لكن انتماء هؤالء لنفس التيار السياسي الذي ينتمي إليه رئيس اجلمهورية سيضرب االستقاللية ،التعينيجمال
بناء على 1مقارنة بفرنسا واليت ينتقد فيها الكثري من األساتذة والفقهاء درجة استقاللية بعض السلطات.بعمق

طريقة تشكيلتها، ولكن تبقى هذه السلطات تتمتع مقارنة باجلزائر بتوفر أكرب قدر من ضمانات التعدد 
من حيث وموحدومنه أكرب قدر من االستقاللية، ولكن ومع ذلك ال يوجد منوذج واحد2والتخصص،

والذي ال يسمح بإطالق ، panachage"3"بGentotMichelإمنا هناك تنوع يصفه األستاذ ،التشكيلة

القانونية املثالية أو املعايري اليت متكن من ضمان تشكيلة مستقلة ، ويبقى اجلهد األكرب على األشخاص أعضاء 
Joséالذين وصفت األستاذة ،هذه السلطات GuédonMarie-بانتمائهم إىل كحكماءفرحتهم مبنصبهم

هذه السلطات، لكن هذه احلكمة حتتاج إىل دعم ومتكأ قوي وصلب لكي تتطور وتكرب، أما االستقاللية، 
.4، فرتتكز أكثر على قواعد النظام األساسياألستاذةتضيف

من قانون الوقاية من الفساد 18وكال من املادتني، املادة . من هذا القانون37مبوجب نص املادة وكالتين وطنيتينإىل سلطتين إداريتين مستقلتين
اليت تنص على أن اهليئة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل 20/02/2006املؤرخ يف 06/01ومكافحته رقم 

باملرسوم التنفيذي رقم ةالموضوعة لدى الوزير المكلف بالماليخللية معاجلة االستعالم املايل وبالنسبة. موضوعة لدى رئيس الجمهورية
08/12من قانون املنافسة رقم 23. 13/157

.موضوع لدى رئيس احلكومة03/03، بعد أن كان يف ظل األمر "توضع لدى الوزير املكلف بالتجارة...مستقلة
لسمعي البصري على أساس أنه يظم تشكيلة سياسية حبتة حبكم أن أعضاؤه كلهم ذوي انتماءات سياسية، خبالف لالعايل وباخلصو 1

ن ضمان سابقته  اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات اليت انتقدت من حيث التنوع املكثف لتشكيلتها والذي أدى إىل  تعارض املصاحل السياسية دو 
:أنظر. يقة الكالسيكية يف التشكيلإىل الطر CSAاالستقاللية املطلوبة هلا لذلك حتول املشرع بعد تعويضها ب

J.- J. Israël (sous/dir.), Recherche sur les autorités administratives indépendantes dans le
domaine économique et financier, rapport scientifique d’une recherche financée par le GIP «
mission de recherche droit et justice », faculté de droit Paris 12-Saint-Maur, 26/12/2000,  p.11,
et J.Chevallier, de la CNCL au CSA, AJDA, 20/02/1989, pp. 66-70, et J.Chevallier, « le
nouveau statut de la liberté de communication », AJDA, 20/01/1987, pp. 59-79.

:أنظر. املستقلة على هذه األخريةاالنتقادات بشأن اللجنة البنكية واليت ثار التساؤل حول مدى صحة إطالق السلطة
J.Chevallier, « réflexions--», Op.Cit.,

حيث تشمل الكثري من السلطات ضمن تشكيلتها على القضاة ، األشخاص حبكم ختصصهم، املهنيني، ممثلي اهليئات أو األجهزة املمثلة للمنظمات2
ح من الوزراء أو وخيضع تعيني هؤالء حسب احلاالت من املؤسسات اليت ينتمون إليها وأحيانا باالقرتا . املهنية، النقابية ، التعليم وأيضا ممثلني عن اإلدارة

:أنظر. من خيتار من طرف الربملانأما رؤساء اهليئات فمنهم من ينتخب من بني ومن طرف زمالئه ومنهم من يعني مبرسوم رئاسي ومنهم. الوزير األول
R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., pp.95-96, et M.–J. Guédon, les autorités --, Op.Cit.,
pp.71-73, et  M.- J.Guédon, « L’hétérogénéité --», Op.Cit., pp.60-65.
3 M.Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.58.
4 M.- J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.73.
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التعيني يف غالبية أعضائها مبرسوم حبكم طريقة تشكيلة السلطات اإلدارية املستقلة واليت ختضع ملعيار
اليت ال تشكل أغلبية يف ( واليت تظم يف غالبيتها أعضاء من غري املؤسسات والتنظيمات املهنية ،رئاسي

Nicole، اعتربت األستاذة )التشكيلة Decoopman1 أن استقاللية هذه السلطات مضمونة يف مواجهة
حىت املعينون من ذلك الوسط يعلمظور، بل و الوسط االقتصادي ولو  نسبيا وفق هذا املن

حبكم أن العبارات ،مصلحة عامة وليست مصاحل خاصة، فهم ال يعتربون ممثلني باملعىن السياسي لفئة معينة
، باإلضافة إىل منع التعارض بني املصاحل بإدخال قواعد "أشخاص مؤهلني" املستعملة يف غالبية النصوص هي 

. التنايف واملنع املؤقت، وهذه األخرية تضمنها قواعد العهدة

.االستقاللية المرتبطة بالعهدة: الفرع الثاني
ال يقتصر ضمان استقاللية األعضاء يف مواجهة السلطة السياسية على طريقة تشكيلة هذه السلطات 

هذه وكيفيات التعيني  وطبيعة اهليئات املعينة فقط، وإمنا يتطلب األمر تطبيق نظام عهدة يسمح بضمان 
.، ويتعلق األمر بالعناصر األساسية اليت متيز هذا النظام وتتمثل يفاالستقاللية

باإلضافة إىل حصانة األعضاء ضد العزل التعسفي وحتديد احلاالت اليت تتناىف فيها عهدة األعضاء مع مهام أو 
. . وظائف أخرى

واملتمثلة ،الفرع لنقطتني أساسيتني تتعلق األوىل بالعناصر األساسية اليت متيز العهدةلذلك سنتطرق من خالل هذا
،املهمة امللقاة على عاتقهم، وإمكانية جتديد هذه املدة من عدمهدة املالئمة ألداء هؤالء األعضاءيف حتديد امل

، أي الوظائف واملهام اليت ال باإلضافة إىل حاالت التنايف. ومدى تناسب ذلك مع ضمان استقاللية األعضاء
أو خالل فرتة ه،نفسيف الوقت يستطيع الشخص الذي يعني عضوا يف السلطات اإلدارية املستقلة أن  

. قبل أو بعد تعينه
.ومدى تأثري ذلك على استقالليته، إن وجدت،الشروط املنصوص عليها يف القانونوجود أو غياب 

".التحديد وعدم التجديد" خصائص العهدة المالئمة لضمان االستقاللية : أوال
تضمن هنفسالوقت ما هي القواعد اليت ميكن أن تضمن أكرب قدر ممكن من االستقاللية لألعضاء؟ ويف 

.اإلجابة ستكون مبدئيا واضحة. اليت كلفواأداء جيدا للوظيفة 

.تحديد مدة العهدة يتالءم مع ضمان االستقاللية والفعالية في األداء/1
،املدةحمددةإذا كانت العهدة غري 

لكن التعيني مدى احلياة قاعدة . سيكون ذلك ضمانة الستقاللية األعضاء،)بالنسبة لقضاة احملكمة العليا( مثال 

1 N. Decoopman, « la composition des autorités de régulation et l’indépendance par rapport à la
vie des affaires », in B. Bouloc (sous/dir.), Op.Cit., p.17.



- 160 -

دة يف كل مل تطبق خبصوص منوذج السلطات اإلدارية املستقلة، فمدة العهدة اليت يعمل خالهلا أعضاؤها حمدو 
ومع ذلك ال جيب أن تكون املدة احملددة للعهدة سببا أو عائقا يف مواجهة االستقاللية، حيث . 1النماذج املدروسة

إذن مدة العهدة متثل شرطا ج. 2أدائها ملهامها
لكن ما هو تقدير املدة املالئمة لتحقق هذين . وقيامها بوظائفها، وإال تفقد السبب واهلدف من وجودها

الفعالية يف أداء املهام واالستقاللية يف الوقت ذاته؟: الشرطني
سنوات، حيث تتمكن السلطة )6(ستالئمة مبتوسطوفق أغلب التشريعات املقارنة حددت املدة امل

AutinJeanاألستاذفقد اعترب.ن الوصول إىل حتقيق أفضل النتائجخالهلا م -Louis أن الوقت أو املدة
وأضافت . 3

Marie-Joséاألستاذة  Guédon أن طول مدة العهدة سيكون له أثر سليب بالنسبة للذين هم يف بداية صناعة
، ومنه سيكون ذلك حمفزا للمحافظة سارهذا امل

. 4سيكون حافزا لتسييس األعضاء للبقاء يف اجلهاز،سنوات مثال3كأن تكونعلى استقالليتهم، أما قصر املدة،  
بأن حتديد املدة من 19/07/1987وقبل ذلك بتاريخ 07/07/1989وقد حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ 

.5شأنه أن يستبعد تطبيق قاعدة حتديد السن يف الوظيفة األصلية للعضو
وقد . بأداء السلطة اإلدارية املستقلة ملهمتهاإذن ضمان استقاللية األعضاء من خالل مدة العهدة يرتبط 

ية ألداء السلطة سنوات  مدة كاف)6(ستمدة2010اعترب تقرير جلنة تقييم ورقابة السياسات العمومية لسنة 
بالنسبة للجنة اليت كانتولذلك فقد جلأ املشرع الفرنسي إىل ختفيض مدة العهدة.6ستقالليتهااملهمتها وضمان 

لسمعي للعايل اسنوات بالنسبة للمجلس )5(مخسسنوات إىل)9(تسعبمقدرةتصاالت واحلريات الوطنية لال
.، لكنه مل يعمم تلك املدة على مجيع اهليئات7البصري

سنوات هي األكثر انتشارا بني خمتلف السلطات املستقلة، وهي )6(ستكما اعترب الفقه املقارن أن مدة
ا أنشأمهتني، وآخر سلط8

.سواء يف الواليات املتحدة األمريكية أو فرنسا أو بريطانيا أو بعض الدول األوربية اليت تعرضنا لبعض مناذج السلطات فيها1
:أنظر. 89/260يف قراره رقم 2

J.-C .Oderzo, Op.Cit., 162.
3 J.-L. Autin, « les autorités--», Op.Cit., p.337.
4 M.- J.Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.73.

املتعلق بلجنة  املعدل 02/08/1989وكذلك قانون املعدللسمعي البصريل17/01/1989وهكذا فقد كرس قانون5
:أنظر. حدود السنقطع العهدة بسببتنظيم البورصة نفس القاعدة أي عدم 

J.-C. Oderzo, Op.Cit., pp.164-166.
6 R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., p.99.

.01/08/2000بقانون املعدل30/09/1986من قانون 4بعد تعديل املادة 7
.من القانون املتعلق باإلعالم على أن املدة غري قابلة ال للتجديد وال للعزل73مبوجب املادة 8
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لنسبة لباقيولكنه مل يعمم نظام العهدة با. 1وسلطة ضبط السمعي البصريسلطة ضبط الصحافة املكتوبةاومه
، بل حىت أنه ميز بني األعضاء يف إطار بعض السلطات، حيث فرض بالنسبة لبعضهم السلطات اليت أنشأها

:لذلكإمكانية تقدمي تفسريانظام العهدة وسكت خبصوص الباقي من دون 
وحتقق ذلك بشأن أعضاء جملس املنافسة سواء يف ظل فقد كرس نظام العهدة بالنسبة ألعضاء السلطة ككل -

املعدل واملتمم لألمر السابق، ولكن هذا األخري كرس 12-08رقميف ظل القانونو أ، 032-03قمر األمر
، 243التجديد الدوري كل أربع سنوات يف حدود نصف عدد أعضاء كل فئة من الفئات املذكورة يف املادة 

ف
.سنوات على الكل)4(أربعسنوات يف أول عهدة مث بعد ذلك تنطبق مدة8كل فئة يكملون مدة 

، 114-03رقممن األمر106سنوات طبقا لنص املادة )5(مخسيتمتع أعضاء اللجنة املصرفية بعهدة متتد إىل-
من 22، حيث حددت املادة 015-01ما عدا احملافظ الذي يعد رئيسا هلا، وخصوصا بعد إلغاء األمر رقم 

ما ميكن فهمه يف إطار هذا االختالف بني النصوص أن احملافظ . 6سنوات6عهدته بست 10-90رقمالقانون
) أي حمافظ للبنك( من رئيس للبنك خيتلف مركزه القانوين، 

لبنك أو كرئيس سنوات، ومعىن ذلك أنه ميكن أن يتعرض للعزل كمحافظ ل)5(مساملصرفية فحدد عهدته خب
ولكن يبدو أن املشرع اجلزائري قد سها يف . 

مبعىن أن " األعضاء"وذلك واضح من صياغة املادة بذكرها ،عن استثناء احملافظ من نظام العهدة106نص املادة 
.لرئيس الذي هو يف األصل حمافظا للبنكاملقصود هنا هم أعضاء اللجنة من دون ا

أما بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فقد فرض املشرع نظام العهدة سواء بالنسبة للرئيس أو -
املعدل واملتمم 10-93من املرسوم التشريعي رقم 22و21سنوات طبقا لنصي املادتني )4(أربعاألعضاء ب

.047-03بالقانون رقم 

" سنوات غري قابلة للتجديد) 6(مدة عضوية أعضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ست " 05-12رقممن قانون اإلعالم51طبقا لنص املادة 1
.04-14من القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري رقم 60واألمر نفسه مبوجب املادة 

سنوات قابلة للتجديد 5" منه واليت تنص25وفقا لنص املادة 2
"وتنهى مهامهم باإلشكال نفسها

.من البحث155.ص،1رقماهلامشأنظر. 12-08رقممن القانون10واملعدلة باملادة 3
..."سنوات5يعني أعضاء اللجنة ملدة "  4

بتاريخ 14عددر .واملتعلق بالنقد والقرض،ج14/04/1990املؤرخ يف 10-90املعدل واملتمم للقانون 27/02/2001املؤرخ يف 5
28/04/2001.

-01هذه املادة مل يعد هلا وجود سواء يف األمر رقم " سنوات 5نواب احملافظ ملدة يعني احملافظ ملدة ست سنوات ويعني كل من" بنصها على أن 6
.املتعلق بالنقد والقرض11-03أو األمر رقم 01

" على ما يلي21حيث تنص املادة 7
"سنوات حسب الشروط احملددة عن طريق التنظيم4يعني أعضاء اللجنة ملدة " فنصت على أنه22أما املادة " التنظيم
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أربع ببالنسبة للجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها فقد فرض املشرع بالنسبة هلا عهدة مقدرة -
من املرسوم التنفيذي رقم 10وكذلك األمر بالنسبة خللية معاجلة االستعالم املايل طبقا لنص املادة ،1سنوات)4(

.املعدل واملتمم02-127
- 08رقممن املرسوم التنفيذي7سنوات طبقا لنص املادة )5(مسقدرت خببالنسبة ألعضاء سلطة ضبط املياه -

قابلة للتجديد مرة واحدةالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ونفس مدة العهدة حددت بالنسبة للهيئة.303
.املعدل واملتمم413-06من املرسوم الرئاسي رقم 5طبقا نص املادة 

سنوات غري )6(ستبالعهدة لكل منهمافقد حددتسلطيت ضبط الصحافة املكتوبة و السمعي البصري أما -
.السمعي البصرياملتعلق بالنشاطقانونالمن 60ومن قانون اإلعالم 51قابلة للتجديد طبقا لنصي املادتني 

رقمبعد صدور األمرونوابه الثالثة، لكن رئيس جملس النقد والقرضبالنسبة للمحافظ:كرس نظام العهدة جزئيا-
أعضاء جملس النقد والقرض يتمتعون بأي عهدة، ومنه ميكن ضم جملس النقد والقرض للفئة كل مل يعد  03-11

.الثالثة
تني و وكاليت بالنسبة لسلطة ضبط الربيد واملواصالت و بالنسبة للوكالتني املنجمينظام العهدة لم يكرس تماما-

.سلطة ضبط الكهرباء والغاز و النقل و سلطة اإلشراف على التأميناتكذلكاحملروقات و 
إذن املالحظة اليت ميكن إبداؤها أن املشرع يف عموم ما كرسه ال يبدو أنه يفضل نظام العهدة، حيث مل يلجأ 

لقاعدة التجديد الدوري، 08-12
، وبالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة )احملافظ( واللجنة املصرفية بالنسبة ألعضائها من دون الرئيس 

واليت خرج فيها التنظيم عن املبدأ املكرس يف التشريع كما سنرى، وسلطيت ضبط الصحافة املكتوبة والسمعي 
ألستاذ زواميية إجياد تربيرات ملوقف املشرع اجلزائري خالفا لنظرائه الفرنسي، وال ميكن كما أكد ا. البصري

. 2العهدةخاللضمان استقاللية األعضاء حلمايتهم من العزل التعسفي 
بالنسبة ) سنوات5إىل 4من( أن املشرع اجلزائري اتبع نظام العهدة قصرية املدى وما نالحظه أيضا 

لمدة لترقية حقوق اإلنسان،بعد إلغائه للجنة املصرفية وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وجملس املنافسة وجلنة
، وإعادة تكريسها )فيما يتعلق باحملافظ ونوابه()6(ستالطويلة واملقدرة ب

بالنسبة لسلطيت ضبط الصحافة املكتوبة والسمعي البصري مع عدم قابليتها للتجديد،بينما هي قابلة للتجديد 
، وضمنيا فيما 20083بنص صريح من املشرع فيما يتعلق بلجنة ترقية حقوق اإلنسان وجملس املنافسة قبل تعديل
فبالنسبة ملسألة جتديد . فيما يتعلق بلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة واللجنة املصرفية أمام سكوت املشرع

"سنوات قابلة للتجديد4" فقرة أخرية 4طبقا لنص املادة 1
2 J.-C. Oderzo, Op.Cit., pp.166-167, et H. Delzangles, Op.Cit., pp.64-66, 109-110.

.منه24يسمح بتجديد املدة طبقا لنص املادة 03-03رقمحيث كان األمر3
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فهي تشكل ضمانة إضافية لالستقاللية واليت ال ميكن إمهاهلا، ،العهدة من عدمه، وهي مسألة مرتبطة بسابقتها
.ل هذه النقطة كما أمهل سابقتهاوبالرغم من ذلك جند املشرع اجلزائري أمه

وقد اعترب الفقه الفرنسي أن مصطلح مستقلة ينطبق على اهليئة باملعىن الدقيق للكلمة عندما ينص 
مثل هذه العبارة مل تنص عليها  القوانني اجلزائرية إال . 1القانون صراحة على أن العهدة غري قابلة للتجديد
طبقا لنص ، وسلطة ضبط الصحافة املكتوبة 072-90رقميف ظل القانون

املتعلق قانون المن 60وسلطة ضبط السمعي البصري طبقا لنص املادة ، 12/05قانون اإلعالم رقم من 51املادة 
من 7وكذلك سلطة ضبط املياه اليت جتدد عهدة أعضائها مرة واحدة طبقا لنص املادة ،السمعي البصريبالنشاط 

.303-08رقماملرسوم التنفيذي

إن القاعدة اليت استخلصها الفقه أن شرط عدم جتديد . 3جلنة عمليات البورصة، ضمان استقاللية هذه السلطة
العهدة يكون لضمان استقاللية األعضاء يف مواجهة السلطة التنفيذية، عندما يكون تعيني األعضاء مبرسوم رئاسي 

Jacquesأو تنفيذي، أما عدا ذلك فشرط عدم التجديد غري ضروري، وقد اعترب األستاذ  Chevallier أن اجتاه

نطبق باخلصوص وذلك ي،يف فرنسا هي عدم التجديداملطبقة لكن إذا كانت القاعدة . 4األشخاص الذين عينوهم
ر أيضا فيها املشرع الفرنسي ظهيط من دون اهليئات األخرى، اليت لسمعي البصري والوسل

جندها مطبقة يف بريطانيا حيث مت تكريس قابلية العهدة نفسهاالقاعدةفمتذبذبا تارة يشرع التجديد وتارة ال، 
مرات، فتصل إىل أقصى تقدير 3و يف سويسرا حيث جتدد عهدة األعضاء جتدد 5كذلكللتجديد، يف إيطاليا

.7قاعدة عدم جتديد العهدةفقد طبقت، أما يف الواليات املتحدة األمريكية 6سنة12

1 M. -J .Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.74.
.سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة5والذي نص على أن العهدة حمدودة ب 2
:ظراملذكور سابقا، أن89/260رقم يف قراره3

J.-C. Oderzo, Op.Cit., p. 167.
4 J.Chevallier, « réflexions --», Op.Cit., et J.Chevallier, « COB , CNIL,CNCLet CIE  la
philosophie des autorités administratives indépendantes », regards sur l’actualité, n°146,
1988, p.18.
5N. Longobardi, « autorités administratives indépendantes et position--», Op.Cit., p.19.
6 H. Delzangle, Op.Cit., pp.169-170.
7 E.Zoller, Op.Cit., p. 758.
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.حاالت التنافي و إجراء االمتناع/ 2
إىل محاية األعضاء ،يهدف إدراج حاالت التنايف يف عضوية السلطات اإلدارية املستقلة مع وظائف أخرى

لكن ما هي . من احتمال التأثر مبصاحل خمتلفة تتعارض مع مبدأ احلياد واملوضوعية خصوصا يف مواجهة السوق
هذه احلاالت؟ وكيف حددها املشرع؟ وهل ختضع لقاعدة عامة أو مبدأ عام؟

كانت عمومية أو خاصة، تتعلق حاالت التنايف عموما بالتعارض مع أي وظيفة أخرى سواء: حاالت التنافي/ أ
أو امتالك األعضاء ملصاحل بصفة وذلك يندرج يف إطار التنايف الوظيفي،أو مع أي نشاط مهين أو عهدة انتخابية

، وقد يكون نظام التنايف مطلق أو وهو يندرج ضمن التنايف املايلمباشرة أو غري مباشرة يف القطاع املعين بالضبط
.1نسيب

الذي حيكم السلطات اإلدارية املستقلة يف مواجهة السلطة السياسية، يؤدي إىل إن منطق االستقاللية 
إدراج مبدأ التنايف بني وظيفة العضو يف السلطة املستقلة والوظائف احلكومية أو الربملانية من جهة، ومن جهة ثانية

احل يف القطاع املعين مع العمل يف مؤسسات أو شركات يف القطاع، حلماية العضو من خطر االلتقاء مع املص
.2بالضبط، أو امتالك مصاحل يف القطاع

4بشكل مطلق بالنسبة ألعضاء سلطيت ضبط الكهرباء والغاز3ولقد كرس املشرع اجلزائري نظام التنايف

وسلطة ضبط الربيد 6، سواء أثناء أداء املهمة يف إطار السلطة، أو بعد انتهاء  عضويتهم5احملروقاتوكاليت و 
وفيما يتعلق بأعضاء .8، وسلطة ضبط الصحافة املكتوبة والسمعي البصري7السلكية والالسلكيةتواملواصال

1 R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation--, Op.Cit., pp. 99-
102.
2 M.- J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., pp. 76-79.

املتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف، 01/03/2007املؤرخ يف 01-07رقم وقد أصدر املشرع اجلزائري األمر3
.16رقم . ر.ج
املديرة مع أي نشاط مهين، أو عهدة انتخابية تتناىف وظيفة العضو اللجنة " على ما يلي01-2002رقممن القانون121املادة نصتحيث 4

"ؤهلوطنية أو حملية أو وظيفة عمومية أو كل امتالك مباشر أو غري مباشر ملنفعة يف مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة هلا صفة الزبون امل
رة مع أي نشاط مهين أو عهدة انتخابية وطنية أو حملية أو أي تتناىف العضوية يف اللجنة املدي" ... من القانون املعدل واملتمم12طبقا لنص املادة 5

"وظيفة عمومية وكل امتالك ملنافع يف مؤسسة تابعة لقطاع احملروقات بصفة مباشرة أو فري مباشرة
ة أي نشاط مهين يف ال ميكن ألعضاء اللجنة املديرة عند انتهاء مهامهم ممارس" املعدل واملتمممن قانون احملروقات12حيث نصت املادة 6

ال ميكن أعضاء اللجنة املديرة عند انتهاء مهمتهم أن ميارسوا " من قانون الكهرباء والغاز 124ونصت املادة " مؤسسات قطاع احملروقات ملدة سنتني
من 38مر نفسه نصت عليه املادة واأل)"2(نشاطا مهنيا يف املؤسسات اخلاضعة للضبط يف قطاعي الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ملدة سنتني 

.05-14قانون املناجم رقم 
" على ما يلي03-2000من قانون 18املادة نصتحيث 7

"سلكية والالسلكية والسمعي البصري واملعلوماتيةكل امتالك مباشر أو غري مباشر ملصاحل يف مؤسسة تابعة لقطاعات الربيد واملواصالت ال
.من القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري64و61من قانون اإلعالم و57و 52طبقا لنصي املادتني8
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بينما اكتفى يف حاالت أخرى بتقدير نظام التنايف بشكل .1
أي مؤسسة االنتخابية وامتالك مصاحل يف، ومنه مت استبعاد العهدة 2نسيب، بالنسبة للعضو يف جملس املنافسة

ومنه ميكن التساؤل عن مسألة مدى حياد األعضاء الذين ميتلكون حصصا أو مصاحل .أخرى من حاالت التنايف
.

14يف املادة بينما أغفل املشرع مسألة اجلمع بني الوظائف واملهام بالنسبة مثال ألعضاء اللجنة املصرفية
مع أي وكنوابمن قانون النقد والقرض، بالنسبة للمحافظ ونوابه الثالث، حيث تتناىف وظيفتهم كمحافظ للبنك 

عهدة انتخابية أو تكليف مبهام حكومية وكل وظيفة عمومية، وأضاف النص نفسه أنه ال ميكنهم أثناء ممارستهم 
املتعلق بالنقد 11-03رقممن األمر14ا لنص املادة العهدة ممارسة أي نشاط مهين  آخر أو وظيفة طبق

تتناىف "هاليت تنص على أن56طبقا لنص املادة املكتوبةوكذلك األمر بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة. والقرض
كما ."مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة مع كل عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهين

احلاالت اليت مينع على أعضاء السلطة أو أفراد أسرهم أو فروعهم من الدرجة األوىل أن ميارسوا 57حددت املادة 
وكذلك األمر بالنسبة .بصفة مباشرة أو غري مباشرة مسؤوليات وحيوزوا مسامهة يف مؤسسة مرتبطة بقطاع اإلعالم

السمعي البصري واليت أضافت نشاطاملتعلق بالقانونالمن 61لسلطة ضبط السمعي البصري طبقا لنص املادة 
.احلزب السياسياملسؤولية التنفيذية يف

وفقا للنظام األساسي للقضاة ال ميكنهم اجلمع بني فحبكم تشكيلة اللجنة املصرفية اليت تتضمن قاضيني 
أما األعضاء. وظيفتهم وأي نشاط مهين آخر، كما أن القانون مينع عليهم متلك مصاحل يف أي مؤسسة كانت

الثالثة املختارين من طرف رئيس اجلمهورية فلم يشملهم القانون بأي من حاالت التنايف، وذلك ما قد يؤثر على 
من طرف املؤسسات املالية أو املصرفية اليت ميلك فيها هؤالء الواقعةحياد اجلهاز عندما يفصل يف املخالفات

.3مصاحل، فعلى األقل كان من األوىل أن يشملهم نظام املنع
وبني حاالت التنايف يف ،وقد ميز املشرع الفرنسي بني حاالت التنايف يف مواجهة الوظائف العمومية

يف ، أما 4في احلالة األوىل يتعلق األمر بالوظائف احلكومية والوظائف الربملانيةف:مواجهة الوظائف املرتبطة بالقطاع

جنة املدير أو وظيفة رئيس اللتتناىف " 10- 01رقممن القانون49واليت ألغت املادة 05-14من قانون املناجم رقم 38طبقا لنص املادة1
شرة أو غري العضوية فيها مع أي نشاط مهين أو عهدة انتخابية وطنية أو حملية وكل امتالك ملنافع يف مؤسسة تابعةلقطاع النشاطات املنجمية بصفة مبا

، "مباشرة
"تتناىف وظيفة عضو جملس املنافسة مع أي نشاط مهين آخر" 29طبقا لنص املادة 2

3 R.Zouaimia, « les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en
matière économique », revue Idara, n°28, v14, 2004, p.146.

CNCLبشأن وظائف العضو يف اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات 418/09/1986
ومن بني السلطات املستقلة . ، حيث حيصل التنايف مع أي عهدة انتخابية أو أي عمل عمومي أو نشاط مهينCSAلسمعي البصري ل

، سلطتني تعرفان CSA,  ART, CREجلنة ضبط الكهرباءصرح فيها املشرع حباالت التنايف، ثالثة تشمل النظام املطلق هييتاليف فرنسا 
CCAنظام التنايف النسيب  ومها  , CPTفبالنسبة مثال للجنة املعلوماتية واحلريات، حاالت التنايف مع العضوية فيها تكون يف مواجهة ،.../...
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لمجلس العايل لمثالاملعين وتتعلق يف عمومها بالنسبةيتعلق األمر بالوظائف املتصلة بالقطاع فاحلالة الثانية 
بعد ممارسة وظائف أو امتالك مصاحل ملدة سنة بعد انتهاء السمعي البصري، اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات 

غياب معايري وأسس هوه سواء بالنسبة للمشرع الفرنسي أو اجلزائريتالحظمميكنماو على كل .1العضوية
؟ ولكن املشرع إنشائهاتمييز املشرع بني السلطات املستقلة حول نظام التنايف بينها من خالل نصوص واضحة ل

.والذي مشلت املادة األوىل منه أعضاء سلطات الضبط012-07اجلزائري قد تدارك األمر بإصداره األمر رقم 
: إجراء االمتناع/ ب

يقصد به تطبيق تقنية من خالهلا يتم إقصاء بعض أعضاء السلطات اإلدارية املستقلة من املشاركة يف 
ويقصد به ضمان ،املداوالت املتعلقة باملؤسسات حمل أو موضوع املداولة، حبجة وضعيتهم الشخصية اجتاهها

.3حياد وموضوعية األعضاء
نافسة، حيث ال ميكن ألي عضو أن يشارك يف مداولة وقد كرسه املشرع اجلزائري فيما يتعلق مبجلس امل

تتعلق بقضية  له فيها مصلحة، أو يكون بينه وبني أحد أطرافها صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو 
مؤسسة ئاص املعنيني أن يعلموا رئيس اهليومنه فعلى األشخ.4ميثل أحد األطراف املعنية

كما أشار األستاذ ،ن مثل هذا اإلجراءإ.دعم ضروريت احلياد واملوضوعية، وذلك ي5حمل متابعة أمام جملس املنافسة
وتساءل ،01-07يعد تعويضا لغياب تكريس املشرع حلاالت التنايف، على األقل قبل صدور األمر رقم ،زواميية

ا يتعلق باللجنة املصرفية وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات عن مربر سهو املشرع عن إدراج مثل هذا اإلجراء فيم
خصوصا إذا ميزنا بني القاضيني الذين خيضعان لنظام و ، خصوصا عندما تقوم بالفصل يف املواد التأديبية 6البورصة

يس ونائيب جملس املنافسة، حالة الوسيط حيث ال ئر ،CADAوظيفة حكومية أو برملانية، بالنسبة لرئيس جلنة عمليات البورصة بالنسبة ل .../...
:أنظر.ميكنه ممارسة عهدة برملانية وال أن يكون مرشحا لعهدة مستشار بلدي أو عام

M. – J.Guédon, « l’hétérogénéité --», Op.Cit., pp.72-74, et N.Décoopman, « la composition-
-», Op.Cit., pp. 19-21.

نة بالنسبة للج. لسمعي البصري  يف مؤسسة مسعية بصرية يف السينما والطباعة، الصحافة، اإلشهار و االتصاالتلبالنسبة للمجلس العايل مثال1
ة تصنع وسائل مستعملة يف اإلعالم اآليل أو يف جمال االتصاالت أو تقدمي مينع من ممارسة وظائف أو املشاركة يف مؤسسالوطنية للمعلوماتية واحلريات

:أنظر. آليل أو يف جمال االتصاالتخدمات يف اإلعالم ا
J.-C. Oderzo, Op.Cit., p.215.

، 07/03/2007بتاريخ 16ر عدد .ف، جاملتضمن حاالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائ01/03/2007املؤرخ يف 2
أو مهنيا أيا  

.فوا عليهاكانت طبيعته أو ميتلكوا مصاحل مباشرة أو غري مباشرة لدى املؤسسات أو اهليئات اليت سبق هلم وأن راقبوها أو اشر 
3 R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation--, Op.Cit., p.102.

.املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03-03رقممن األمر29طبقا لنص املادة 4
احملدد للنظام الداخلي للمجلس املبدأ17/01/96املؤرخ يف 44-96وقد تبىن النظام الداخلي للمجلس املنافسة الصادر باملرسوم الرئاسي رقم 5

.نفسه
أنظر،.إال إذا مت تقرير ذلك يف النظام الداخلي للجنة لكن هذا األخري غري منشور، ومنه ميكن أن تتنصل اهليئة من تطبيقة6

R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face--, Op.Cit., p.164.
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يت تنايف صارم واألعضاء الذين ال خيضعون ملثل ذلك النظام، مما يؤكد غياب عنصر احلياد يف مواجهة املخالفات ال
1.

.منع العزل التعسفي ضمانة لالستقاللية في ممارسة العهدة: ثانيا
تعد قاعدة لضمان استقاللية األعضاء، فإن "عدم منح السلطة اليت عينت سلطة العزل"إذا كانت قاعدة 

قد يؤدي فاملشروعةعلى اعتبار أنه بتوفر جمموعة من األسبابا، هذه القاعدة ال ميكن أن تطبق على إطالقه
.ذلك إىل عزل العضو

.مدى تكريس المبدأ في نصوص إنشاء السلطات اإلدارية المستقلة/1
إن العنصر اجلوهري واألكثر أمهية يف 

عدم إمكانية عزهلم من مناصبهم، ألن هذا العنصر من شأنه طمأنة العضو إىل أنه يستطيع ممارسة مهامه بكل 
م استقاللية وحرية من دون إمهال إجراءات املساءلة والرقابة القضائية يف إطار دولة القانون، ودون ختوف من حتك

هذه القاعدة تضع العضو يف منأى عن تأثري السلطة التنفيذية بتقرير مبدأ مؤكد . 2السياسيني أو جمموعات املصاحل
هذا املبدأ يعد مبثابة القوة . 3مفاده عدم منح الصالحية للسلطة اليت عينت العضو من أن تعزله بكل حرية

لسلطة التنفيذية، فهي حتمي أعضاء السلطات اإلدارية املعاكسة والضرورية لقوة السلطة املعينة وهي املمنوحة ل
وإمنا يف مواجهة ضعفهم إزاء الضغط الذي ميكن أن متارسه عليهم ،املستقلة ليس يف مواجهة أخطائهم فقط

.4السلطة اليت عينتهم وحترر ضمائرهم أثناء ممارستهم العهدة
ات اإلدارية املستقلة هذا املبدأ، فإن وإذا كان من املفروض مبدئيا أن تكرس النصوص املنشئة للسلط

CRE5الكهرباءضبط للجنةالواقع يؤكد ندرة هذه النصوص باستثناء املشرع الفرنسي بالنسبة 

وأعضاء سلطة ضبط االتصاالت االلكرتونية 01/08/2000من قانون 4لسمعي البصري مبوجب املادة لالعايل 
اليت تنص على 06/01/1978من قانون 8وأكثر النصوص دقة يف نظر الكثري من الفقهاء نص املادة . 6والربيد

" أنه
مية يف جمال االمتناع، لكن األستاذ فهذه الصياغة أقصت كل سلطة تقديرية للسلطات العمو ،"الشروط احملددة
M.Gentot اعترب أن مبدأ عدم القابلية للعزل ال يشرتط أن يكون بنص صريح، فأعضاء السلطات اإلدارية

1 R.Zouaimia, les  autorités administratives indépendantes et la régulation --, Op.Cit., p.104.
2 M.-A. Frison-Roche, « étude -- »,  Op.Cit., et H. Delzangle, Op.Cit., p.310.
3J.-C. Oderzo, Op.Cit., p.171, et M.Gentot, les autorités --, OpCit., p.60.
4 J.-C. Oderzo, Op.Cit., p.171.

واليت حتولت إىل جلنة ضبط الطاقة رفق العمومي للكهرباء،املاملتعلق بتحديث وتطوير 10/02/2000املؤرخ يف 108-2000بالقانون رقم 5
.03/01/2003املؤرخ يف 08-2003مبوجب القانون رقم 

.اإللكرتونيةاالتصاالتو الربيدقانون مبوجب6
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ومنه ميكن استخالص ذلك من بعض النصوص مثل عهدتهم المحددة، 
و صحيح؟ممكنذلكفهل . 1تلك اليت حتدد العهدة

هذا اإلجراء ال يدخل يف إطار املبدأ السابق، هذا ما حدث يف فرنسا عندما ولو أناإلدارية املستقلة اليت أنشأها، 
، حيث جلأ نواب املعارضة للمجلس الدستوري مثريين HACAألغى املشرع السلطة العليا لالتصاالت واحلريات 

. هإمكانيةاملشرع نفسه عدم منحأمامه حجة أن استقاللية مثل هذا اجلهاز يتطلب
مقدرا أن املشرع ميلك يف أي وقت سلطة تعديل نصوص الفرنسيتاحلجة رفضهذه

تهاممالءسابقة وتبين كيفيات جديدة، ويرجع له وحده تقدير مدى 
. 2السابقة ال يعترب قد انتهك أو جتاهل قاعدة وال مبدأ ذو قيمة دستورية

.ى لإلعالماألعل

l’office communications"إمتامها يف بريطانيا، حيث كرست بعض نصوص إنشاء هذه السلطات مثل 
Bill" السلطة التنفيذية عندما يتبني هلا أن وجود هذه يف فقرته اخلامسة أن إجراء احلل التشريعي يكون باقرتاح من

، ومنه فإن السلطة التنفيذية يف بريطانيا ال متلك وحدها إلغاء سلطة إدارية مستقلة حىت 3السلطة مل يعد ضروريا
.4ولو كانت هي من عينتها من دون موافقة السلطة التشريعية

ت حممية ومضمونة بتكريس مبدأ عدم إمكانية أما يف الواليات املتحدة األمريكية فاستقاللية الوكاال
حىت ولو كان حيق له ،)juste cause(5الرئيس األمريكي عزل أعضاء هذه الوكاالت يف غياب سبب شرعي

فقد . لكن النصوص املنشئة هلذه الوكاالت ال تسري كلها يف هذا االجتاه،ذلك تطبيقا لقاعدة توازي األشكال
عدم إمكانية الرئيس األمريكي عزل أحد أعضاء Humphrey’s Escecutor6أكدت احملكمة العليا يف حكم

1 M.Gentot, les autorités --, Op.Cit., pp.59-60.
2 Ibid., p.59.

M.Teatcher  وهذا ما حدث يف عهد رئيسة الوزراء 3

4 H.Delzangles, Op.cit, P.109.
:أنظر. نظام الفرنسي اخلطأ الشخصيب يف الرت لفقه الفرنسي أن السبب الشرعي يقيعترب بعض ا5

E.Zoller, Op.Cit., p.758.
، ويف سنة Hooverمن طرف الرئيس FTCكعضو يف 1931الذي عني سنة William Humphreyتتعلق وقائع القضية بالسيد 6

هل يستطيع الرئيس : السؤال الذي طرح على احملكمة العليا يف هذه القضية. بتقدمي استقالته، وملا رفض أقالهRoosveltأمره الرئيس 1933
بىن الرئيس حجته على أنه قام بعزل مدير الربيد دون أخذ رأي جملس الشيوخ، ومنه فسلطة الرئيس لكن يف اإلدارة تلقائيا؟ قيل أي عوناألمريكي أن ي

أما احملكمة فمن جانبها ميزت بني مدير الربيد الذي ميلك اختصاصات تنفيذية حبتة وحمافظ هذه الوكالة املستقلة املكلف . يف العزل تشكل قاعدة عامة
:أنظر. 28/06/2010ا حكما بتاريخ وقد بقيت احملكمة حمافظة على هذا املبدأ حيث صدر هل. متس السلطة التشريعية والقضائيةبوظيفة

H.Delzangles, Op.cit, PP.65-66, et M. H- Davis, Op.Cit., p. 228, et J.-B. Auby, « remarques,
--», Op.Cit., pp. 934-935.
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أعضاء الوكاالت املستقلة، ولكن حىت يف الواليات املتحدة األمريكية يبقى مبدأ عدم إمكانية العزل نسيب يطبق يف 
بل متام مواجهة السلطة التنفيذية فقط، أما السلطة التشريعية فتستطيع كما أنشأت الوكالة أن تنهي مهامها ق

1.

.الحاالت التي يكون فيها العزل مشروعا/ 2
إذا كان مبدأ عدم إمكانية عزل أعضاء السلطات اإلدارية املستقلة ضمانة جوهرية الستقالليتها، فإن 
ذلك املبدأ ليس مطلقا، فقد استطاع الفقه املقارن حصر بعض الشروط واحلاالت اليت وإن حتققت أصبح العزل 

.وقسمها إىل نوعني، أسباب موضوعية وأخرى ذاتية أو شخصيةمشروعا 
:من بني األسباب املوضوعية للعزل

2إذ يف هذه احلالة يعد العضو مستقيال تلقائيا،ةئاملنصوص عليها يف النصوص املنشتوفر حالة من حاالت التنايف ،
هنفساألمر و من قانون احملروقات 12من قانون الكهرباء والغاز، وكذلك املادة 122مثل ما نصت عليه املادة 

من القانون املتعلق بالنشاط السمعي 68و60تني اداملو05-14من قانون املناجم رقم 38املادة كرسته
فهل ميكن اعتبار حتقق حالة ،ة على حاالت التنايفئل يقع عندما ال تنص النصوص املنشلكن اإلشكا. البصري

املتضمن 01-07رقمنص األمربتطبيق؟ ميكن اعتبار ذلك ممكنا 3من حاالت التنايف سببا شخصيا للعزل
.حاالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف

 حالة ارتكاب األعضاء جلرمية خطرية أو وقوعه حتت طائلة اإلفالس الذي يؤدي إىل حرمانه من شغل أو ممارسة
هذه احلالة أيضا نص عليها املشرع اجلزائري يف قانون الكهرباء والغاز . وظيفة عمومية أو تكليف مبهام عمومية

من أنه تعلن استقالة أي عضو يف ال123عندما قرر يف املادة 
وكذلك األمر بالنسبة ألعضاء سلطيت الصحافة املكتوبة والسمعي البصري طبقا لنصي املادتني..." بالشرف

، وأعضاء الوكالتني املنجميتني ن املتعلق بالنشاط السمعي البصريالقانو من69املادةو من قانون اإلعالم 52/2
من القانون 12طبقا لنص املادة توكذلك أعضاء وكاليت احملروقا05-14من القانون رقم 38طبقا لنص املادة 

.املعدل واملتمم
 اإلصابة حبالة العجز الدائم للقيام بوظيفته يف إطار السلطة سواء كان العجز جسديا أو عقليا، ولو أنه يف هذه

.احلالة من املفروض أن يقدم العضو استقالته
من بني األسباب الشخصية للعزل ما يتعلق منها بسلوك العضو خالل ممارسته للعهدة، فأحيانا تعلقها و 

النصوص على صدور أخطاء من ذلك العضو، وأحيانا ترتك هذه األسباب سلطة تقديرية للهيئة املعينة، ومنه 
عدم احرتام وتنفيذ االلتزامات قد يتمثل اخلطأ يف معناه الواسع يف . تكون األسباب عامة دون ذكر سبب حمدد

1 H.Delzangles, Op.cit, pp.65-66.
.لسلطة ضبط الكهرباء هلذه احلالةوالفرنسية املنشئةكرست بعض نصوص التشريعات املقارنة كاإليطالية والربيطانية 2

3 H.Delzangles, Op.cit, P.312.
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، وقد كرسه املشرع 1امللقاة على عاتق العضو مبوجب النصوص املنشئة للسلطات، مثل عدم احرتام السر املهين
05-14من القانون رقم38الوكالتني املنجميتني طبقا لنص املادة ،2اجلزائري بالنسبة ألعضاء وكاليت احملروقات

الفسادالوطنية للوقاية من يئة اهلاملتعلق باملنافسة وكذلك 03-03رقممن األمر29وجملس املنافسة يف املادة 
من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مع فارق حتديد اجلزاء على 23ضمن نص املادة ومكافحته

كر االلتزام يف احلالتني التاليتني، وكذلك واالكتفاء بذ احلالتني األولتني وهو االستقالة التلقائيةخمالفة هذا االلتزام يف 
وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري 1-52بالنسبة ألعضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة طبقا لنص املادة 

التغيب املستمر عن مداوالت اجلهاز من دون مربرات شرعية ومقبولة من اجلهاز، .من القانون66طبقا لنص املادة 
يف الواليات املتحدة األمريكية أكدت على إمكانية العزل يف حاالت العجز، اإلمهال اجلسيم بل إن احملكمة العليا 

دون سبب شرعي حمدد يف قوانني إنشاء هذه من وسوء السلوك، فال ميكن للرئيس األمريكي استعمال حق العزل 
.3الوكاالت

خنلص إليها أنه فيما عدا احلاالت اليت نص عليها املشرع صراحة كأسباب للعزل وهي ميكن أنالنتيجة اليت
قررة ترك ذلك لتقدير السلطة اليت هلا احلق يف ذلك بناء على سلطتها التقديرية وفقا للنصوص العامة املو نادرة، 

و األنظمة الداخلية املنشئة أعلى العضو،سواء كان ذلك مقررا يف النصوص املفروضة ملختلف األعباء وااللتزامات
يف اجلزائر تأيت وفق الصياغة التالية يف حتديدها هلذه السلطات لذلك جند معظم النصوص املنشئة .لتلك اهليئات

لكن األهم من ذلك أنه يف غياب ...". وتنهى مهام األعضاء بنفس الطريقة اليت مت تعيينه" ... العزللطريقة 
.قاضي املختص ألسباب العزل، ميكن أن يكون يف ذلك مساس باستقاللية األعضاءرقابة قضائية معمقة لل

هشاشة النظام القانوين هلذه الفئة واليت تظهر من خالل جمموعة من ترتكز حولالنتيجة العامة اليت خنلص إليها 
:النقاط البارزة يف تقدير االستقاللية العضوية

استقالليتها أن تتوفر فيها عناصر ضمان تتمكن السلطة من من حيث التشكيلة واليت من املفروض حىت -
التعدد، التخصص واحلياد، لكن ما الحظناه غياب عنصر التخصص املطلوب يف األعضاء من خالل الكثري من 
النصوص اليت ال تسري يف هذا االجتاه، ومنه ترتك السلطة التقديرية  للهيئة املعينة واليت ترتكز يف اجلزائر يف  رئيس

، ات أخرى ميكن أن حتقق تلك الشروطوعدم إشراك السلطة التشريعية أو جه،اجلمهورية ممثال للسلطة التنفيذية
كرس بقرار قضائي ميكن أن يؤدي أن عدم احرتام السر املهين امل35يف املادة 10/02/2000املؤرخ يف 108-2000رقم الفرنسينص القانون1

املشرع االسباين من جهته قرر إمكانية عزل . كما نص القانون أيضا على إمكانية العزل بسبب اخلطأ اجلسيم. إىل توقيفه التلقائي عن أدائه ملهامه
املؤرخ 34-1998قانون رقم ويفCMTاملتعلق ب 03/11/2003املؤرخ يف 32-2003العضو بسبب عدم تنفيذه اللتزاماته يف القانون رقم 

Secretary of Stateتنص على أن l’Utilities Act 2000جند بعض النصوص الربيطانية مثل . CNEاملتعلق ب07/10/1998يف 
من 1ف4طبقا لنص املادة Ofcomوينطبق ذلك على " Misbehaviour"ميكنه عزل أي عضو بسبب سوء سلوكه 

Communications Act 2002أنظر. ب عدم أدائه اجليد لوظائفهاليت تنص على أن العضو ميكن أن يعزل بسب:
H.Delzangles, Op.Cit., pp.314-315.

يؤدي ... " فقرة أخرية على ما يلي12حيث نصت املادة 2
" عدم احرتام 

3 J.-C. Oderzo, Op.Cit., p.175.



- 171 -

خصوصا إذا مل يكن رئيسي الغرفتني من نفس االنتماء السياسي مما يسمح بتوفري نوع من التوازن يف التشكيلة،
.بشكل مباشر يف هذه اهليئاتباإلضافة إىل وجود ممثلني للسلطة التنفيذيةلرئيس الدولة،
من حيث نظام العهدة، وما الحظناه من غياب هذا النظام باستثناء بعض السلطات اليت حيدد فيها -

عال مع حمافظ بنك اجلزائر الذي هو رئيس جملس النقد والقرض حصل ف
.1واللجنة املصرفية الذي متت إقالته من طرف رئيس اجلمهورية بعد سنتني من تعيينه

".التسيير المالي واإلداري" حدود االستقاللية الوظيفية : المطلب الثاني
أساسا بالتسيري والتنظيم سواء من الناحية املالية أو البعد األول يرتبط : االستقاللية الوظيفية هلا بعدين

وهي ترتبط أساسا بالصالحيات ،أما البعد الثاين فيتعلق باملهام اليت تؤديها السلطات اإلدارية املستقلة. اإلدارية
، املوكولة هلا، إذا ما كانت صالحيات مستقلة غري مرتبطة بالسلطة السياسية من خالل وجود إجراءات التعقيب

، أم مقيدة بفعل تدخل السلطة السياسية املتمثلة باألساس يف السلطة التنفيذية لفرض 2املصادقة  وإمكانية اإللغاء
. 3نوع من التحكم يف كيفية أدائها هلذه الصالحيات

حول مدى استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة من خالل النصوص من إشكالية املطلب تتمحور 
إذ يتعلق األمر بتقدير هذه االستقاللية عرب سلسلة من ،من الناحية املالية. والناحية اإلداريةالناحية املالية 

واملهام املكلفة هلذه اهليئاتالعمليات تبدأ باقرتاح امليزانية وتقدير مدى التالؤم والتوفيق بني الوسائل املالية املمنوحة
مث تأيت مسألة تنفيذ هذه امليزانية ويتعلق األمر هنا مبدى شرعية خمتلف أنواع الرقابة اليت ميكن أن تفرضها . 

السلطة السياسية سواء كانت برملان أو سلطة تنفيذية على كيفية صرف تلك امليزانية من دون أن تؤثر على 
فتبدأ من حلقة النظام الداخلي، حيث جيب نية يف التسيري والتنظيم اإلداريأما االستقاللي. استقاللية هذه اهليئة

فهل متلك احلرية . على غرار غريها من الكثري من السلطات واملؤسسات يف الدولة أن تضع نظامها الداخلي
صبح استقاللية والسلطة التقديرية يف وضعه أم هي مقيدة؟ أم تشاركها السلطة التنفيذية يف ذلك؟ أم حتل حملها؟ فت

.اهليئة يف احلالة األخرية رهن إرادتني املشرع من جهة والسلطة التنفيذية من جهة ثانية

ل هو إجراء تقييمي أم إجراء إعالمي حملتوى ما اهلدف من هذا التقرير، ه. سنة وتقدميه إىل السلطة التنفيذية

يف م الرئاسي املؤرخ ،11/07/1990بتاريخ28عدد.ر.ج،1990أفريل 15لرئاسي املؤرخ يف مت تعيينه باملرسوم ا1
.26/07/1992بتاريخ 57عدد.ر.ج،21/07/1992

وأن . 2
.و اإللغاء من طرف سلطة غري السلطة القضائيةخاضعة ال لرقابة تدرجية أو وصائية وال ميكن أن ختضع للتعديل أغري

.بالنسبة هلذا اجلزء من البعد الوظيفي سيكون موضوع الباب الثاين3
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السلطة وهي من متلك تقرير مصريها؟ وأخريا يتعلق األمر بالوسائل البشرية اليت متلكها هذه السلطات واملتعلقة 
ستخدمني الذين يعملون لديها، فهل متلك احلرية والقدرة على التوظيف؟ وما تأثري متتع بعض أساسا بطقم امل

السلطات اإلدارية املستقلة بالشخصية املعنوية على قدر االستقاللية اليت متنحها إياها ما دام األصل يف هذه 
السلطات هو االستقاللية؟ 

لفرع األول نتناول فيه االستقاللية يف اجلانب املايل والبشري سنقسم بناء على كل ذلك هذا املطلب إىل فرعني، ا
الداخلي بسلطة اهليئة يف وضع النظامواملتعلقيف التنظيم والتسيري اإلدارينيويف الفرع الثاين نتناول  االستقاللية

.للهيئة والتقرير السنوي

.في التسيير المالي والبشريالسلطات اإلدارية المستقلةستقالليةامدى : الفرع األول
ترتكز االستقاللية الوظيفية على عنصر جوهري مهم ميثل القلب النابض لتسيري السلطات اإلدارية 

امليزانية اليت متثل الوسائل املالية من جهة، وطقم املستخدمني ا
ارية اليومية يف إطار هذه اهليئات، والذين ميثلون الوسائل البشرية من جهة واملوظفني الذين يؤدون األعمال اإلد

فهل تتحكم السلطات اإلدارية املستقلة على اختالفها وتعدد مهامها يف الوسائل املالية والبشرية اليت هي يف . ثانية
ذين العنصرين؟ وهل كان ذلك حاجة إليها ألدائها ملهامها؟ وكيف أثر متتع هذه اهليئات بالشخصية املعنوية على ه

باإلجياب أم السلب؟

".وسيلة لتحكم السلطة التنفيذية" ميزانية السلطات اإلدارية المستقلة : أوال
مرحلة اقرتاح ،إن تقدير استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة من خالل امليزانية سيكون على مرحلتني

. امليزانية مث تنفيذها
مقدرة يف ذلك مبدأ التناسب بني الوسائل املالية اليت جيب أن متتلكها من خالل امليزانية من جهة، ،اقرتاح امليزانية

هل يقتصر مصدر متويل هذه السلطات على امليزانية السنوية اليت متنحها إياها . جهة ثانية
الدولة بقانون امليزانية، أم ميكنها االعتماد على مصادر متويلية خاصة تدعم استقالليتها ؟ 

".مبدأ التناسب بين الوسائل المالية والمهام" اقتراح الميزانية / 1
الذي حيكم مسألة اقرتاح امليزانية هو مروره عرب احلكومة سواء يف التشريع اجلزائري أو يبدو أن املبدأ العام

.1الكثري منالفرنسي أو 

الواليات إذا كان قانون امليزانية ميكن أن يصدره رئيس اجلمهورية يف اجلزائر بأمر يف حالة عدم املصادقة عليه من طرف الربملان، فإن الرئيس يف1
وجنرس رقابته مبصادقة الربملان وحده، وهي من بني الوسائل اليت يفرض من خالهلا الكاال ميلك ذلك، وإمنا أمر امليزانية يبقى مرهونمريكيةاألاملتحدة 

:أنظر. على الوكاالت
E.Zoller, Op.Cit., p.767.
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الوزير ضع للتعديل من طرف فإن اقرتاحها ميكن أن خيذه امليزانية،هوحىت لو اقرتحت السلطة نفسها
. املختص

احلكومة بالوسائل املالية الالزمة ألدائها ملهامها، فتكون هذه اهليئات أكثر فعالية واستقاللية يف أداء وظيفتها إذا 
لكن يبقى . 1ما حدث التوافق أو التناسب بني الوسائل امل

بالرغم من أن معارضي ذلك اعتربوا أن موافقة الوزير األول على امليزانية ،مبوافقة احلكومةاذلك االقرتاح مرتبط
إىل التعسف يف ، ميكن أن يؤدياحلقذلكالذي مينحه قانون إنشائه ، املقرتحة 

. مواجهة تلك اهليئة
.2مرتبطا بقرارات احلكومة

اختصاص احلكومة تعديل وقد ركز الفقه االسباين على هذه املسألة، حيث تساءل عما إذا كان من 
يف حالة اإلجابة باإلجياب فقد اعتربوا يف هذه .االقرتاححق هذا ،اقرتاحات هيئة الضبط

احملك، أما يف حالة اإلجابة بالسلب فسيكون التخوف من علىاحلالة أن استقاللية سلطات الضبط ستكون 
مبالغة اهليئة يف حتديد ميزانيتها، إذن احلل يف نظرهم يف هذه احلالة يكمن يف تطبيق قاعدة م

مع إمكانية تعديلها من طرف احلكومة يف حالة جتاوز هذا االقرتاح أو فرضه ،حق اقرتاح امليزانية للهيئة املستقلة
للتوفيق بني اقرتاحات اهليئات و ومنه . 3تكاليف إضافية للميزانية العامة للدولة ال تستطيع هذه األخرية حتملها

تقوم بعض السلطات بإجراء مفاوضات مباشرة مع الوزير ،تتحكم يف امليزانية العامة للدولةاملستقلة والقواعد اليت 
.4)وزير املالية(املعين  

لقد بينت التجربة الربيطانية فيما يتعلق بتحكم احلكومة يف ميزانية اهليئات الضابطة، أن السلطات 
يئات حىت ال متس باستقالليتها، ويف فرنسا وحىت ال العمومية تتفادى استعمال السالح املايل للتأثري على هذه اهل

يبدو للرأي العام أن ارتباط ميزانية السلطات املستقلة مبيزانية الدولة تضر مبسألة ممارستها ملهامها، فهي تلجأ إىل 
. 5تقوية الوسائل املالية هلذه اهليئات

التوجيهاتبعض 1
إىل نقص 2000وقد أشار التقريرين السادس والسابع للجنة األوربية لسنة . 2003/55التوجيهة رقم و2002/21رقم التوجيهةأكثر مثل 

:أنظر. حة لسلطات الضبط األوربية املمنو الوسائل املالية
H.Delzangles, Op.Cit., p.324.

:انظر.17/01/1989املؤرخ يف 88/248يف قراره رقم 2
M.- J .Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.84
3H. Delzangles, Op.Cit., p.323.

:أنظر. l’ARCEP، وسلطة ضبط االتصاالت اإللكرتونية والربيد CREجلنة ضبط الطاقةفمثال تقوم بإجراء هذه املفاوضات مثال4
R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., P.104.

%4مث بقي يف تزايد بنسبة 2000إىل 1997من سنة %50، واليت زادت ميزانيتها ب ARTسلطة ضبط اإلتصاالتمثلما حدث بالنسبة ل5
:                                                                  .../...                                                   أنظر.2003وسنة2002سنة
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مة يف تقاريرها السنوية ملنحها طالبة احلكو ملومع ذلك يبقى األمر نسبيا حيث تضطر بعض السلطات 
.1الوسائل الالزمة والضرورية واليت تكفيها ألداء ملهامها 

لتزامات الواقعة يف مواجهة هذه التبعية املالية للحكومة من خالل مصادر متويلية غري كافية للقيام باال
تمثلة يف غالب األحيان يف تلجأ العديد من تلك السلطات إىل االستفادة من مصادر متويلية خاصة واملعليها، 

الرسوم واإلتاوات  وغريها، واليت تتلقاها من مستعملي القطاع واألعوان املتدخلني فيه، واليت ميكن أن تغطي العجز 
فهل تصل هذه اهليئات بذلك إىل التخلص من حتكم احلكومة . الذي ميكن أن تواجهه بعيدا عن هذه املصادر

ويل اخلاصة بالنظر للتغريات والتحوالت اليت يشهدها السوق، ميكن أن تؤثر فيها؟ يرى البعض أن مصادر التم
سلبا على املوارد املالية اخلاصة لبعض تلك السلطات من القطاع كالرسوم واإلتاوات، باإلضافة إىل خطر تأثري 

ية الدولة فيه ضمانة األعوان املتدخلني يف القطاع على هذه اهليئات، ومنه سيصبح يف هذه احلالة التمويل من ميزان
.2الستقاللية هذه السلطات يف مواجهة السوق

تعرف بعض سلطات الضبط االقتصادي يف اجلزائر املصدرين من التمويل، حيث اعرتف املشرع اجلزائري 
منحها احلق يف ميزانية مقتطعة من ميزانية الدولة، وأقر هلا سلطة االستفادة من ف، ملعظمهاباالستقالل املايل

:تاوى والرسوم مبختلف أشكاهلا حسب طبيعة القطاع وتتمثل يفاأل
رقممن األمر33طبقا لنص املادة الوزير األولجملس املنافسة الذي يتمتع مبيزانية مسجلة ضمن أبواب ميزانية -

.، ومل مينحه إمكانية استغالل املوارد اخلاصة03-033
تتكفل ميزانية الدولة مبصاريف " على أنه3مكرر 209-

.تسيري جلنة اإلشراف على التأمينات
وتدخل مصاريف سريها ،جلنة ضبط الكهرباء والغاز فهي متول أساسا من حصائل نشاط منظوميت الكهرباء والغاز-

، وتعوض املصاريف اليت 01-02رقممن القانون94ضمن التكاليف الدائمة للمنظومتني طبقا لنص املادة 
وميكن أن متول من تسبيقات من اخلزينة قابلة لالسرتجاع طبقا لنص املادة .تتحملها اللجنة مقابل اخلدمات املؤداة

…/…O. Storch, « les conditions et modalités budgétaires de l’indépendance du régulateur », in
M.-A. Frison-Roche, les régulations économiques :--, Op.Cit., p.70.

األوربية املتعلقة بالتحرير املذكورة أعاله التوجيهةاحلكومة بتطبيق 2007يف تقريرها السنوي لسنة CREالطاقةفقد طالبت مثال جلنة ضبط 1
ونفس الطلب مت تقدميه من طرف سلطة ضبط االتصاالت الكرتونية . ومنحها الوسائل املالية الضرورية اليت تسمح هلا بأداء االلتزامات امللقاة عليها

. ملمنوحة هلا غري كافية ملواجهة تطور نشاطات الضبط، ألن الوسائل املالية ا)يف ذلك الوقتART( 2003يف تقريرها لسنة l’ARCEPوالربيد 
، وبعضهم إىل اإلعالن عن عجز اهليئة للقيام يف عجز امليزانية إىل االستقالةوقد أدى برؤساء بعض السلطات الضابطة نتيجة عدم القدرة على التحكم

:أنظر. يه مساس باستقاللية اهليئةالت واعترب أن هذا فبعض هذه احلا2010وقد قدم تقرير . 
R. Dosière et C. Vaneste, Op.Cit., pp.102-103, et J.-L.Autin, « le devenir--», Op.Cit., p.
877 , et H.Delzangles, Op.Cit., p.325.
2 O. Storch, Op.Cit., p.70.

.ة املركزية اليت يتبعها ماليائاهليلطبيعةبدقةذا األمر ومل يكن املشرع حيدد قبل صدور ه3
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فقات سري جلنة الضبط تعد جزءا من التكاليف الدائمة للمنظومتني، ، وبالرغم من أن نهنفسمن القانون127
املادة ، وهذا ما يؤكد مصادقة الوزارة لنصإال أن الوزير املكلف بالطاقة يوافق على امليزانية اليت تعدها اللجنة طبقا 

.الوصية على امليزانية
إمكانية احلصول ،متويلها من ميزانية الدولةالسلكية والالسلكية إضافة إىلواملواصالتتعرف سلطة ضبط الربيد -

مكافئات مقابل أداء اخلدمات، األتاوى، : على موارد أخرى خارجية تأيت أساسا من نشاط القطاع وتشمل على 
السلكية والالسلكية، نسبة مئوية من ناتج املقابل واملواصالتمسامهة املتعاملني يف متويل اخلدمة العامة للربيد 

ستحق بعنوان الرخصة واحملددة طبقا لقانون املالية، وهي إتاوة سنوية تطبق على املتعاملني أصحاب املايل امل
.1ج .د10000السلكية والالسلكية واملقدرة باملواصالتالرتاخيص إلنشاء شبكات 

خارج امليزانية بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فقد أقر املشرع إمكانية حصوهلا على موارد مالية -
،العامة للدولة مقابل اخلدمات املؤداة

.2وكيفيات حتصيلها
:بينما تعرف سلطات الضبط التجارية املصدر اخلاص من التمويل من دون االقتطاع من ميزانية الدولة وتتمثل يف

حيثاهليئتنيوبالنظر للطبيعة التجارية هلاتني،07-05رقمقانونالمن 12نص املادة فطبقا ل،وكاليت احملروقات-
من اخلاصة فتستمد مواردمها هنفسمن القانون 15اليت أحالت بشأن ذلك للمادة ، و تتمتع مبيزانية خاصة مستقلة

وكل عائد مرتبط بنشاطهما مع اشرتاط القانون ضرورة مصادقة الوزير ،مقابل اخلدمات املقدمةعوائد اإلتاوات
. 3ييت وحصيليت هاتني الوكالتنياملكلف باحملروقات على ميزان

من اعتمادات 10-01رقمقانونالمن 52طبقا لنص املادة كل منهماتستفيدبينما كانتلوكالتني املنجميتني، ا-
كانت ، كما  4مالية أولية متنحها إياها الدولة، كما يتم متويلها من  موارد صندوق األمالك املنجمية العمومية

تستطيع االستفادة من اعتمادات تكميلية ضرورية ألدائها ملهامها تسجل يف امليزانية العامة للدولة بعد اقرتاحها 
، أصبحت بعد ن املالية السنوي طبقا لنفس النصثناء إعداد مشروع قانو على الوزير املكلف بالطاقة واملناجم أ

للطبيعة التجارية اليت أصبغها وبالنظر، 05-14إلغاء القانون املذكور أعاله وصدور قانون املناجم اجلديد رقم 

مبلغ اإلتاوة املطبقة على املتعاملني أصحاب تراخيص حيدد13/01/2003املؤرخ يف 37-03من املرسوم التنفيذي رقم 2طبقا لنص املادة 1
بتاريخ 04عددر .ج،لالسلكيةأو تقدمي خدمات املواصالت السلكية وا/املواصالت السلكية والالسلكية وإنشاء واستغالل شبكات 

22/01/2003.
املتعلق باألتاوى 20/05/1998املؤرخ يف 170-98صدر املرسوم التنفيذي رقم 10-93رقممن املرسوم التشريعي27تطبيقا لنص املادة 2

بدوره على وزير املالية لتحديد نسب ، والذي أحال 24/05/1998بتاريخ 34عددر .اليت حتصلها جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ج
.من املرسوم املذكور أعاله3تطبيقا للمادة 02/08/1998وكيفيات حتصيل هذه األتاوى مبوجب القرار الوزاري الذي صدر فعال يف 

3 R.Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp. 75-76.
حصة من ناتج إتاوة االستخراج وناتج من : من نفس القانون يتخذ شكل حساب التخصيص خاص يظم النواتج التالية152وهو طبقا لنص املادة 4

.حق إعداد الوثائق املرتبطة بالسندات املنجمية، حصة من ناتج الرسم املساحي، أي ناتج آخر مرتبط بنشاط هذه األجهزة
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142املادة من القانون واليت أحالت إىل38عليها هذا األخري، أصبحت متلك ذمة مالية خاصة طبقا لنص املادة 
.من عوائد اإلتاوات وغريها من مصادر التمويل اخلاصةاليت متكن الوكالتني

.من نظام الرقابة المالية من طرف السلطة التنفيذية إلى نظام المساءلة أمام البرلمان/ 2
اليت حتصل إن تنفيذ امليزانية يتبعه حتما فرض الدولة رقابتها على كيفية صرفها، على اعتبار أن األموال 

وعلى اعتبار أن هذه املداخيل هي مقابل .إجبارية من القطاع اخلاضع للضبطعليها تكون بواسطة اقتطاعات
اضطالع سلطات الضبط بوظيفة ترتبط باملنفعة العامة وهي اإلشراف على السوق، ومن مث ميكن إدراج هذه 

رادات لنظام الرقابة املالية يفإن خضوع هذه اإلوعليه. 122131املادة نص األتاوى ضمن 
هل تعد الرقابة املالية . هلايف الدولة بنوعيها السابقة والالحقة أمر حتمي لضمان االستخدام الشرعي والعقالين 

وصاية على هذه السلطات، ومنه فهي تتعارض مع استقالليتها خاصة إذا وضعنا يف االعتبار أن هذه السلطات 
ئات العمومية تبقى هيئات عمومية ختضع للنظام الرقايب الذي ختضع له اهلي،ا القانوين املتميزرغم نظامه

فهي ختضع حتما لنظام الرقابة املالية الالحقة لكل من جملس احملاسبة واملفتشية العامة الكالسيكية، ومن مث
النصوص املتعلقة باختصاص ، وعلى أساس 2للمالية، على أساس نصوص قوانني إنشاء هذه السلطات من جهة

. 5صرف األمواللالبعدية رقابة الب4وجملس احملاسبة3املفتشية العامة
أما بالنسبة لكيفية . غالب األحوال تتضمن اجلزء األكرب فيها أمواال عمومية مقتطعة من امليزانية العامة للدولة

أمام عموم النصوص املنشئة هلذه اهليئات وعدم تفصيلها هلذه املسألة، فهي ختضع للقواعد فرض الرقابة الالحقة، و 
.العامة للرقابة الالحقة على كيفية صرف األموال من طرف اهليئات العمومية

إذا كانت هذه الطريقة يف الرقابة تعد مساسا باستقاللية هذه السلطات، فإن االجتاه العام يف الدول 
حنو فرض آلية أخرى للرقابة من طرف هيئة أخرى غري السلطة التنفيذية وهي السلطة التشريعية الغربية يسري

-M.Aاألستاذة تشريألن االستقاللية ال تعين على اإلطالق عدم املسؤولية، فاالستقاللية كما . وجملس احملاسبة
Frison Roche، ال جيب أن تدعم إال إذا مل يكن يف ذلك مساس مببادئ أخرى، ومن بني هذه املبادئ

.ص الربملان إحداث الضرائب واجلبايات والرسوم واحلقوق املختلفة وحتديد أساسها ونسبهاواليت تدرج ضمن اختصا1
"ختضع سلطة الضبط للمراقبة املالية طبقا للتشريع املعمول به" السلكية والالسلكية واملواصالتمن قانون الربيد 11املادة مثل ما نصت عليه2
بتاريخ 15عدد ر .املفتشية العامة للمالية،جاحملدد الختصاصات22/02/1992املؤرخ يف 78-92واملوجودة يف املرسوم التنفيذي رقم 3

50ر عدد .حيدد صالحيات املفتشية العامة للمالية، ج06/09/08املؤرخ يف 272-08، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 26/02/1992
.07/09/2008بتاريخ 

، املعدل واملتمم مبوجب 23/07/1995بتاريخ 39عددر .املتعلق مبجلس احملاسبة، ج17/07/1995خ يف املؤر 20-95طبقا لألمر رقم 4
.01/09/2010بتاريخ50عدد ر .، ج26/08/2010املؤرخ يف 02-10األمر رقم 

، األخريتنيلكن ما ميكن استخالصه من تفسري نصوص هاتني ،بالرغم من عدم إدراج سلطات الضبط املستقلة ضمن رقابة هاتني اهليئتني صراحة5
اليت املعدل واملتمم، و 78-92من املرسوم التنفيذي رقم 2طبقا لنص املادة وذلك)املفتشية العامة وجملس احملاسبة( همااختصاص كل منبما يتعلقفي

وكل جهاز أو مؤسسة ختضع لقواعد احملاسبة ي يستفيد من إعانات الدولة معنو تنص على أن اختصاص املفتشية العامة للمالية ميتد لرقابة كل شخص
إىل 6وكذلك األمر بالنسبة لنصوص املواد من .يف اجلزائراإلدارية املستقلةسلطات الهاتني اخلاصيتني على على األقل إحدى حيث تنطبق العمومية،

.املذكور أعاله املعدل واملتمم20-95من األمر رقم 12
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. 2ويف غياب هذا اإلجراء أي الرقابة تصبح استقاللية هذه السلطات غري مؤسسة بل خطرية،1مسؤولية اهليئة
ربملان مبناسبة عرض مشروع ويتعلق األمر يف الكثري من الدول الغربية بفرض الرقابة من طرف اللجان املالية لغرفيت ال

قانون املالية، ويف إطار أشغال الرقابة املسندة لبعض األعضاء املقررين اخلاصني وهي توصف بالرقابة القبلية، إىل 
جانبها توجد الرقابة البعدية اليت متارس من قبل جملس احملاسبة الذي يهتم بتصحيح اإلختالالت يف التسيري 

.3أكرب من الفعاليةواإلجراءات للوصول إىل قدر
ومتارس الرقابة من طرف الربملان يف مرحلتني، املرحلة األوىل عند عرض مشروع قانون املالية واملرحلة الثانية 
عند عرض التقرير السنوي للهيئة، الذي ميكن أن يتبع بسماع رئيس اهليئة أمام اللجان الربملانية املتخصصة 

ل مسألة تسيري امليزانية و التدخل بصفة عامة، كما يؤدي يف الوقت نفسه مباشرة، واهلدف من هذه اآلليات تفعي
إىل متابعة وحتسني نشاط الضبط وتقوميه، كما قد يؤدي إىل إثارة مسؤولية هيئات الضبط بفتح حتقيق بواسطة 

.4اللجان الربملانية

1 M.-A. Frison-Roche, « étude --» ,  Op.Cit.
2 Ibid.

فهل تتمتع هذه األخرية بالوسائل الكافية ألداء ،مادامت الدولة قد أنشأت هذه اهليئات لضمان وظيفة الضبطيف هذه املقام،والسؤال الذي يطرح3
ولكن مقارنة بالرقابات األخرى تعد رقابة جملس احملاسبة يف نظر الكثري رقابة بطيئة، لذلك فهي غري كافية لضمان االستعمال . وإجناح هذه الوظيفة

احلسابات ة مستقلة عن احلكومة مكلفة برقابةئوهي هيNational Audit Officeتتم الرقابة البعدية يف بريطانيا من طرف . الصحيح لألموال
أما القانون . لالعمومية، مهمتها ترتكز على حتليل العالقة بني التكاليف والفوائد املرتبة بالسياسة العمومية لتحديد احلل األمثل للتدخل يف املستقب

:أنظر. لفرنسي، ويف اسبانيا كذلك ااإليطايل فينص على مثل هذه الرقابة من طرف جملس يشبه جملس احملاسبة 
O. Storch, Op.Cit., p.71, et G. Berger, « le rapport entre l’indépendance du régulateur et le
choix de l’évaluateur », in M.-A. Frison-Roche, les régulations économiques :, -- Op.Cit.,
p.91, et H. Delzangle, Op.Cit., p.330-332.

responsabilitéسوىة تقريباهذا املصطلح ليس له مقابل يف اللغة الفرنسيl’Accountabilityتندرج رقابة الربملان يف بريطانيا حتت إطار 4
ات  

"reddition des comptes "ترب ويع. واليت تدخل يف إطار تربير السلطات اإلدارية املستقلة لنشاطها يف مواجهة املواطنني والسلطات العمومية
باالستماع إىل ممثلي هذا اإلجراء مبثابة القوة املوازية أو املعاكسة الستقاللية هذه السلطات يف مواجهة احلكومة، وتتم أمام الربملان أو جلانه املتخصصة 

لربملان أو أمام اللجان الربملانية اهليئات، وتعترب بريطانيا من أكثر الدول استعماال هلذه الرقابة عن طريق استدعاء رؤساء هذه اهليئات أمام غرفيت ا
وكذلك يف الواليات املتحدة االمريكية، حيث يفرض الكوجنرس على الوكاالت تقدمي تقارير دورية حول نشاطها . وباخلصوص بعد إيداع التقارير السنوية

.J-Lويستغرب األستاذ . أمام اللجان وأن متثل مسؤوليتها أمامها  Autinيهتم كثريا هو من ينشئ هذه اهليئات ولكنه ملمن أن املشرع الفرنسي
:أنظر.بنشاطها كثريا

H.Delzangle, Op.Cit., pp.440-448, et E.Zoller, Op.Cit., p.767, et M.Lombard, « institutions
--»,  Op.Cit., p. 537, et J.-L. Autin, « la rationalisation du système des autorités administratives
indépendantes », regards sur l’actualité ( les autorités administratives indépendantes), la
documentation Française, n°330, avril 2007, p. 36, et M.Collet, « la création des autorités
administratives indépendantes : symptôme ou remède d’un Etat en crise ? », regards sur
l’actualité ( les autorités administratives indépendantes),la documentation Française, n°330,
avril 2007, p. 13, et G. Dumortier, « le contrôle de l’action des autorités administratives…/…
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ارية املستقلة الكافية ألداء املهام تضمن من خالل توفر الوسائل املالية لدى السلطات اإلدإذا كانت االستقاللية 
الوسائل البشرية؟فماذا عن

.مالئمة الوسائل البشرية مع أداء المهام: نياثا
لكي تتمكن السلطات اإلدارية املستقلة من استقالليتها جيب أوال أن تكون قادرة على أداء مهامها، 

إىل األعضاء هناك طقم املستخدمني واملوظفني فباإلضافة . وأداء املهام يتطلب وسائل بشرية قادرة على ذلك
والعمال الذين يسامهون بالقدر الكبري يف إعداد امللفات، القيام بالتحقيقات والبحث عن املعلومات، هذه 

. وأدائها ملهامهااألعمال وغريها تندرج يف إطار األعمال التحضريية لعملية إصدار القرار من طرف اهليئة
السلطات اإلدارية املستقلة من الوسائل البشرية خيتلف ويتعدد باختالف جمال عمل ومهام األكيد أن احتياجات

هذه السلطات، ويتوقف على املوارد املالية املتوفرة يف ميزانية هذه السلطات، لكن ال جيب إمهال عنصر جوهري 
وهو األكيد يف غالب األحيان خيص هذا املورد البشري وهو ضمان النزاهة واحلياد، باخلصوص إذا ما كان ينتمي 

.إىل خمتلف اهليئات اليت خيشى من حتكمها وتأثريها على اهليئة وهي احلكومة من جهة والسوق من جهة ثانية

.مدى استقاللية السلطات اإلدارية المستقلة في توظيف ما يتناسب ومهامها من مستخدمين/ 1
ليهم السلطات إملوظفني والعمال الذين حتتاج ع امن الصعب إجياد قاعدة جامعة مانعة حتكم كم ونو 

، وذلك يرجع الختالف جمال عمل كل سلطة وحجم مهامها مثلما ورد بالنسبة لألعضاء، فهناك املستقلةاإلدارية

الطفل واليت حتتاج إىل العمل يف امليدان جلمع املعلومات، الكشف و ف الفئات االجتماعية كاملستهلكتلحلقوق خم
. عن احلقائق، رصد الواقع

مرتفعة تتناسب مع امن التخصص يتطلب أجور وهذا النوع . املعلوماتية حتتاج إىل خرباء وتقنيات عالية املستوى
يف املقابل هناك العديد من السلطات اإلدارية املستقلة ال متلك الوسائل .القطاعأوالعروض املقدمة يف السوق

، ولذلك تلجأ هذه السلطات 1املالية اليت تسمح هلا بتوفري هذه التقنيات العالية واملتكافئة مع املهام املسندة إليها
أو التعاقد، حيث يتلقى " le détachement"واجهة هذا العجز املايل إىل استعمال تقنيات االنفصاليف م

املوظف أجره من اهليئة املستخدمة اجلديدة أي السلطة اإلدارية املستقلة، وتقنية التسخري أو الوضع حتت التصرف 

…/…indépendantes », regards sur l’actualité ( les autorités administratives indépendantes),la
documentation Française, n°330, avril 2007, p. 45.

سنويا فمجلس املنافسة الفرنسي مثال حيتاج للحصول على معلومات دقيقة تسخري وسائل مالية معتربة، وهذا ما ال يتمكن منه على اعتبار أنه ميلك1
وعلى العكس منه. مليون أورو وهذا ما يضعف أداءه  يف القطاع االقتصادي وينقص فعالية نشاطه الضبطي وذلك قد يؤثر على استقالليته10

تلجأ يف  إنشاء مفوضيات على مستوى اإلقليم الفرنسي ومنه2004أصبحت اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات متلك بعد تعديل قانون إنشائها سنة 
يع والرهيب 

:أنظر. يف 
M.-A. Frison-Roche, « étude--» , Op.Cit.
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"la mise a la disposition"ة املستخدمة األصلية طبقا ملا تسمح ، حيث يبقى املوظف يتلقى أجره من اهليئ
لكن ذلك قد يعرض اهليئة خلطر عدم املوضوعية وشراء الذمم ومنه املساس . والعمل يف الدولةالوظيفةبه قوانني 

.1باستقالليتها
أما من حيث حرية  تسيري طقم املستخدمني، فتتمتع معظم السلطات اإلدارية املستقلة باحلرية يف تسيري 

احل اإلدارية والتقنية وحتديد مهام املستخدمني لديها وتصنيفهم وحتديد رواتبهم، ويكون ذلك حتت وتنظيم املص
، فنجد مثال قانون تنظيم البورصة مينح حق هلذه األخريةسلطة رئيس اهليئة والذي يفوض ذلك عادة لألمني العام 

ووضع النظام األساسي للمستخدمنيحتديد مهام وصالحيات املصاحل اإلدارية والتقنية للجنة لرئيس اللجنة
وسلطة 4السلكية والالسلكيةواملواصالت، وسلطة ضبط الربيد 3األمروكذلك . 2بنظام

.وجند األمر نفسه تقريبا مطبق بالنسبة للسلطات األخرى5والغازضبط الكهرباء

.صعوبة ضمان استقاللية طقم المستخدمين لدى الهيئة/ 2
ال يشرتط لضمان استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة ضمان استقاللية األعضاء  فقط، بل يتطلب 

إشكاال يف مواجهة فإذا كانت هذه املسألة ال تثري. 6األمر أيضا ضمان استقاللية طقم املستخدمني لديها
سبة للكفاءات املسخرة من والذين يتلقون أجورهم منها، فإن األمر يصعب بالنهذه اهليئاتاملوظفني لدي

عندما جتد خاصةجهات أخرى كإدارات الدولة أو القطاع اخلاص وخصوصا وفق تقنية الوضع حتت التصرف، 
ولذلك . 7هذه اهليئات نفسها يف حاجة إىل القيام بتحقيقات أو تفتيشات أو القيام بعمليات تقنية يف عمومها

ة لتوظيف السلطات اإلدارية املستقلة ملوظفيها اخلاصني، إخضاع يقرتح البعض يف غياب الوسائل املالية الكافي

من املستخدمني %20متعاقد، 268عون عمومي 307عامل منهم 01/10/2005575متتلك إىل غاية AMFسلطة األسواق املالية 1
من مستخدمي %50يف إيطاليا . هم أعوان للدولةARCEPمن املستخدمني لدى  %40لدى سلطة ضبط الكهرباء هم أعوان للدولة، 

AGCOM أنظر. أعوان للدولة:
M.-A. Frison-Roche, « étude-- », Op.Cit., et H.Delzangle, Op.Cit., p.345.

.من قانون التأمينات209كما جند جلنة اإلشراف على التأمينات تؤدي مهامها بواسطة الوسائل التابعة لوزارة املالية طبقا لنص املادة 
املعدل واملتمم املتعلق ببورصة القيم املنقولة10-93من املرسوم التشريعي رقم 29طبقا لنص املادة 2
يتوىل الرئيس اإلدارة العامة ملصاحل جملس املنافسة ويف حالة حدوث مانع له خيلفه أحد نائبيه ومتارس " من نظامه الداخلي 4حيث تنص املادة 3

".ينسق األمني العام ويراقب أنشطة املصاحل" على أنه 5، كما تنص املادة "ة السلمية على مجيع املستخدمنيالسلط
.بواسطة النظام الداخلي، 28/09/2000املؤرخ يف 03-2000من القانون رقم 20طبقا لنص املادة 4
.01-2002من القانون رقم 119طبقا لنص املادة 5
تضمن استقاللية اهليئة " حتت عنوان استقاللية اهليئة املعدل واملتمم 01- 06من قانون الوقاية من  الفساد ومكافحته رقم 19تنص مثال املادة 6

:بوجه خاص عن طريق اختاذ التدابري اآلتية
الموظفينقيام األعضاء و

"قبل استالم مهامهم
نسبة لسلطة ضبط ئء املستخدمني معينني من طرف اهليوقد يكون هؤال7

.أسواق الكهرباء والغاز حيث حتتج اهليأة لتعيني مستخدميها ملصادقة وزير املصاحل املدنية
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هنة املأو ميثاق اداخليا، بوضعها نظام1املستخدمني لدى هذه اهليئات لاللتزامات نفسها اليت خيضع هلا األعضاء
ملهين، التزام حيدد االلتزامات املفروضة على األعضاء واملستخدمني على السواء واملتعلقة عموما بااللتزام بالسر ا

وأمام غياب هذه احللول ميكن اإلحالة من النصوص املنشئة إىل القواعد العامة . احلياد، شفافية وموضوعية املعلومة
.اليت حتكم املستخدم يف قطاعه األصلي عام أو خاص

بشري، فهل إذا كانت السلطات اإلدارية املستقلة قد جتد صعوبات يف ضمان استقالليتها يف اجلانب املايل وال
متتعها  بالشخصية املعنوية يدعم استقالليتها؟

.تمتع السلطات اإلدارية المستقلة بالشخصية المعنوية وتأثيره على مدى استقالليتها: لثاثا
-M.A.Frisonأشارت األستاذة  Roche إىل أن منح بعض السلطات اإلدارية املستقلة الشخصية

، على اعتبار أنه من بني أهم 2املعنوية هو مؤشر على أن املشرع يريد التأكيد على استقاللية هذه السلطات
3 .

إمكانية إحلاق السلطات اإلدارية املستقلة املتمتعة بالشخصية املعنوية بفئة بد يظهر إشكاال يتعلق لكن ق
Fabriceاملؤسسات العمومية؟ اعتربت  Melleray أن هذا العنصر قد أحدث أزمة يف مفهوم املؤسسات

املؤسسايت يف اهليكل التنظيمي لإلدارة أما البعض اآلخر فقد اعتربها انعكاس إلرادة إعادة إدماجها . 4العمومية
Michelلكن . 5الكالسيكية Degoffe ألن ،أن املشرع مل تتجه إرادته إىل إنشاء مؤسسات عموميةتاعترب

.6خصائص هذه األخرية ليست كافية ومالئمة، وألنه يبحث عن استقاللية أكرب من تلك اليت مينحها لسابقتها
لطات اإلدارية املستقلة اليت تتمتع بالشخصية املعنوية، واليت أنشأت لنا فئة إذا أردنا التمييز بني فئة الس

، وفئة السلطات اإلدارية "السلطات العمومية املستقلة"وهي " السلطات اإلدارية املستقلة" فرعية من الفئة األم 
ر القانوين من التمتع فعادة ما يظهر األث.ية املعنوية، فسنجد صعوبة يف ذلكاملستقلة الغري متمتعة بالشخص

بالشخصية املعنوية يف احلرية يف التسيري املايل واإلداري، أهلية إبرام العقود، حتصيل الرسوم أي املوارد اخلاصة 

1 M.-A. Frison -Roche, « étude-- », Op.Cit.
2 Ibid.

Jean-Pierreلية من طرف الذي قدم باسم جلنة املا2003 Moussy
راجع التقرير على املوقع من االنرتنت،. أن اهلدف من منح الشخصية املعنوية هو تقوية مكانة هذه السلطات 

www. Ladocumentationfrancaise.fr/storage/rapports…/0000pdf. , pp.29-31.
3 Conseil d’Etat, Op.Cit., p.293.
4 F. Melleray, « une nouvelle crise de la notion de l’établissement public, la reconnaissance
d’autres personnes publiques spécialisées », AJDA, 2003, p.711.
5 S.Traore, « les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale : vers
une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique », revue de droit administratif,
n°8/9, 2004, p.17.
6 M. Degoffe, Op.Cit., pp. 623-624.
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لكن معظم هذه االمتيازات ممنوحة هلذه السلطات من دون .ولة، أهلية التقاضيالبعيدة عن التمويل من ميزانية الد
إن مل نقل كلها، فصفة اآلمر بالصرف متنح لرئيس اهليئة سواء كانت متثل شخصا معنويا متتعها بالشخصية املعنوية

من حيث االستفادة من مصادر متويلية خاصة . CREلطاقة، سلطة ضبط اCCأم ال مثل سلطة املنافسة
تتمتع مثال l’AMFوسلطة األسواق املاليةl’ARCEPسلطة ضبط االتصاالت االلكرتونية والربيدف

على األنرتنتاجلماعيةغريها مثل سلطة ضبط األلعاب لكن،مع متتعها بالشخصية املعنويةاالمتياز
l’ARGEL و السلطة العليا لنشر األعمال ومحاية احلقوق على االنرتنت"l’HADOPI "

املشرع الفرنسي مينح الشخصية ومن بني األسباب اليت جعلت . االمتياز بالرغم من متتعها بالشخصية املعنوية
املعنوية لبعض السلطات اإلدارية املستقلة ضمان املرونة يف التسيري اإلداري واملايل، السماح بنقل املداخيل وقبض 

حيث تصبح . 1
ولية مباشرة عن األضرار اليت ميكن أن تنجم عن أخطائها اجلسيمة بدفع التعويضات هذه اهليئات مسئولة مسئ

املستحقة من ذمتها املالية اخلاصة وليس من ذمة الدولة، إال إذا كانت هذه األخرية عاجزة عن حتمل كل املبلغ 
هذه هامؤكدة مبنحومع ذلك تبقى استقالليتها نسبية وغري ،2فهنا ميكن أن تتدخل الدولة لتتحمل الفارق

.3الشخصية فتطور السلطات اإلدارية املستقلة أثبت أن هذه األخرية ليست ضرورية للوصول إىل هذه األهداف
لكن إذا كان املشرع الفرنسي قد خرج عن اخلاصية العامة اليت متيز فئة السلطات اإلدارية املستقلة استثناء 

اجلزائري قد حول االستثناء إىل قاعدة، فقد أحلق خاصية فقط فيما خيص بعض هذه السلطات ، فإن املشرع 
فهل قصد . 4الشخصية املعنوية بكل سلطات الضبط االقتصادي ما عدا جملس النقد والقرض واللجنة املصرفية

واليت كيفها املشرع AMFسلطة األسواق املاليةإىلCOBجلنة عمليات البورصةوتتعلق هذه األسباب واملربرات على وجه اخلصوص بتحويل1
بالشخص العمومي املتخصص، واليت تتمتع بأمهية مرتبطة بأمهية القطاع 01/08/2003املؤرخ يف 706-2003من قانون 2الفرنسي يف املادة 

املعدل 30/12/2003املؤرخ يف 1485-2004رقم 2004على املستوى الدويل، وهي املربرات نفسها اليت وردت يف تقرير قانون املالية لسنة 
املتعلق بتحديث وتطوير املرفق العمومي للكهرباء واملتعلقة مبنح جلنة ضبط الطاقة الوسائل القانونية واملالية 108- 2000من القانون رقم 30للمادة 

املؤرخ 781- 2005ن رقم اهليئة من الشخصية املعنوية بعد جتريدها من حتصيل الرسوم بعد صدور القانو لضمان استقاللية أكرب، ولكن جردت هذه
:أنظر. الشخصية املعنويةاملشرعأخرى منحهاهيئات باإلضافة إىل ،دد لتوجهات السياسة الطاقويةاحمل13/07/2005يف 

A. Debet, Op.Cit., p.23,  F. Melleray, Op.Cit., p.716, et M.Degoffe, Op.Cit., p.623, et D.
Linotte et G. Simonin, « l’autorité des marchés financiers, prototype de la réforme de l’Etat ? »
AJDA, n°4, 26/01/2004, pp.145-146.
2 Q. Epron, « le statut des autorités de régulations et la séparation de pouvoir », RFDA, 2011,
p.1014.
3 A. Debet, Op.Cit., p.24.

من قانون الكهرباء وتوزيع الغاز عرب القنوات، املادة 112من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، املادة 10املادة : راجع نصوص املواد 4
موض فيما خيص سلطيت من قانون احملروقات، ويبقى الغ12من قانون املنافسة، املادة 23من قانون البورصة، املادة 20من قانون املناجم، املادة 43

املؤرخ يف 303-08ضبط النقل واملياه يف قانوين إنشائهما، أما سلطة ضبط املياه فقد اعرتف هلا املشرع بالشخصية املعنوية ضمن املرسوم التنفيذي 
.28/09/2008بتاريخ56عددر .احملدد لصالحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه وعملها، ج27/09/2008
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أو من ناحية 1منح هذه اهليئات حرية أكرب سواء من الناحية املالية أو اإلدارية،املشرع اجلزائري من هذا املنحى
، أم أن قصده ذهب يف اجتاه معاكس؟2لها للمسؤولية عن أعماهلاحتم

من شأنه 2000إن اعرتاف املشرع هلذه اهليئات بالشخصية املعنوية وخصوصا بعد سنة ،يف رأي األستاذ خلويف
.3أن يعيد مراجعة مفهوم السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر

شرع اجلزائري الشخصية املعنوية قد يثري إشكاال قانونيا يتعلق عترب أن منح املقد اأما األستاذ زواميية ف
بتحديد التكييف أو التصنيف القانوين هلذه السلطات يف مواجهة نظرية األشخاص العمومية، إذ أن القانون 

فأين هو . 
" sui generis"ع هذه السلطات من بني هذه الفئات، إال إذا كان مقصد املشرع يتعلق بفئة قانونية خاصة موق

Fabriceا اليت أثار هانفستتمتع بطبيعة مميزة وتقدم خصائص خاصة وهي الفكرة  Millerey4 وإن كانت ،
يبدو أن منح الشخصية .  على غرار هذه اهليئات العمومية ختضع للرقابة البعدية على مسألة صرف ميزانيتها

يف إطار املشرع اجلزائري بني خلق هيئات جديدة مؤسسة على فلسفة االستقالليةتردداملعنوية هلذه اهليئات يظهر 
.ة املؤسسات العمومية الكالسيكيةئو بني إدماجها يف فمتطلبات الضبط االقتصادي،

النظام الداخلي استقاللية السلطات اإلدارية المستقلة من خالل سلطتها في وضعمدى : الفرع الثاني
.والتقرير السنوي

إذا كان ضمان االستقاللية العضوية يتم يف بعد منه من خالل حتديد حاالت التنايف واليت حتددها 
اإلدارية املستقلة، فإن الكثري من القواعد واملبادئ تلعب دورا جوهريا يف ضمان النصوص املنشئة للسلطات 

لتزام بالسر املهين واالنضباط ملهامها، من أمهها االلتزام بالشفافية واملوضوعية عند احلصول وإيصال املعلومة، اال
.وغريها من االلتزامات

ميكن أن ال جند النص على هذه القواعد يف النصوص املنشئة، بل جندها مكرسة يف مواثيق داخلية خاصة 
فما هي . بوضعهامجيع السلطات تقريبا اليت ختتص 

احلرية الكاملة يف وضعه واملصادقة عليه مث تنفيذه؟ هذه اهليئات ؟ هل متلك النظام الداخلياليت يتضمنهااملسائل 
يعد ذلك انتقاصا من مقدار استقالليتها؟ كما حيثأم ختضع هنا أيضا لوصاية أو حلول السلطة التنفيذية حملها، 

نشائها وكذلك أنظمتها الداخلية بإصدار تقارير تكون تلتزم معظم السلطات اإلدارية املستقلة أيضا وفقا لقوانني إ

1 R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation --, Op.Cit., p.26.
2 F. Melleray, Op.Cit., p.715.
3 R.Khelloufi, « les institutions --», Op.Cit., p.44.
4R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation--, Op.Cit., p.27, et
F.Mellerey, Op.Cit., p. 711.
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يف الغالب إما للسلطة التنفيذية كما هو هذا التقريرترسل. تها والتوصيات اليت تقدمهاواجهالصعوبات اليت
ما هو . يف اجلزائر أو للسلطتني معا التنفيذية والتشريعية كما هو جاري به العمل يف بعض الدول الغربيةمعمول به

التقومي؟للوصول إىل أم للبحث والتقصي واملساءلة و املتابعة ،دور هذا التقرير هل يقتصر على اإلعالم فحسب

.ضع نظامها الداخليغياب الحرية المطلقة للسلطات اإلدارية المستقلة في و : أوال
عادة ما تنص قوانني إنشاء السلطات اإلدارية املستقلة على عناصر أساسية وحمورية لتنظيم هذه 

لكنها تكتف فيما يتعلق بالقواعد واإلجراءات املتعلقة . 
لكن يف بعض احلاالت ترتك . حىت تضع نظامها الداخليإليهابسري العمل داخل هذه السلطات بإحالة األمر 

هذا النظامالسلطة التشريعية احلرية الكاملة هلذه السلطات لتضع 
، ونادرا ما حتيل للسلطة التنفيذية مباشرة لوضع هذا النظام الداخلي، من طرفهاالتنفيذية من خالل املصادقة عليه

مبعىن أن السلطة التنفيذية تكون صاحبة االختصاص يف وضعه واملصادقة عليه، إذن يف احلالتني األخريتني تربز 
.

.مضمون النظام الداخلي/ 1
يث القواعد اليت تشمل عليها يف العموم تتشابه األنظمة الداخلية ملعظم السلطات اإلدارية املستقلة من ح

وتتضمن هذه األنظمة الداخلية القواعد املتعلقة مثال حباالت التنايف، حىت ولو مت . وكذا مضمون هذه القواعد
وقد تضيف بعض اإلجراءات الداخلية  للتصريح مثال . النص عليها يف النصوص املنشئة، لكنها تؤكد عليها

باإلضافة إىل بعض القواعد التقنية . نفسه يف حالة من تلك احلاالت وغريهاباحلالة، وكيفية عزل العضو الذي جيد
اليت تبني سري العمل مثل كيفية سري املداوالت ، نصاب األعضاء احلاضرين، كيفية التصويت، نسبته، تكييف 

تزام بالسر وكذلك النص على االلتزامات الواقعة على األعضاء وأمهها االل... صوت الرئيس، فرتات املداوالت
كما .

قد ينص النظام الداخلي على طريقةسري اهليئة، التنظيم الداخلي والقانون األساسي للمستخدمني ونظام األجور 
فصلة يف النظام الداخلي، لكن يف حاالت أخرى تنص قوانني إذن مبدئيا تكون هذه القواعد وغريها م.هلؤالء

واليت كان من املمكن تركها لينظمها النظام الداخلي ،إنشاء السلطات اإلدارية املستقلة على بعض تلك القواعد
ففي مثل هذه .أو جتديد النص على حاالت التنايفمثل عدد األعضاء الواجب حضورهم لتصح املداوالت 

أو تقوم هذه األخرية ،املنصوص عليها يف النظام الداخليتتعارض أحكام النصوص املنشئة مع تلك احلاالت قد 
فأي األحكام تكون سارية املفعول، تلك املنصوص ،بتقرير استثناءات على األحكام الواردة يف النصوص األوىل
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داخلية؟ اإلجابة تبدو للوهلة األوىل عليها يف النصوص املنشئة وهي األصل، أم تلك املنصوص عليها يف األنظمة ال
1.

من يضع النظام الداخلي؟/ 2
رقابة ة

. تدرجية مباشرة من طرف السلطة التنفيذية، إذن يف هذه احلالة ستكون صاحبة السلطة يف وضع نظامها الداخلي
لكن األمر خيرج يف بعض احلاالت عن هذا املبدأ، وميكن بناء على ذلك تصنيف السلطات اإلدارية املستقلة إىل 

لي بنفسها، وفئة ثانية جردت من هذه الصالحية لصاحل فئتني، فئة متلك السلطة التقديرية لوضع نظامها الداخ
.2السلطة التنفيذية

، جلنة تنظيم ومراقبة عمليات 3جملس النقد والقرض: الفئة األوىل تضع نظامها الداخلي بنفسها وتتمثل يف-
، وجلنة ضبط الكهرباء والغاز طبقا لنص املادة 5السلكية والالسلكيةواملواصالت، سلطة ضبط الربيد 4البورصة

اليت متنح للجنة سلطة املصادقة على نظامها الداخلي، وسلطة ضبط السمعي 01- 02رقممن القانون126
بالنسبة لوكاليت احملروقات نفسه األمرو .من قانون السمعي البصري55البصري طبقا لنص املادة 

على التأمينات طبقا لنص املادة اإلشرافوجلنة ،املعدل واملتمم07-05من القانون رقم12ة طبقا لنص املاد
أما بالنسبة للجنة املصرفية واليت خرجت عن .املعدل واملتمم املتعلق بالتأمينات07-95من األمر رقم 209

هذه اللجنة صالحية وضع نظامها القواعد العامة السابقة الذكر، حيث أن قانون النقد والقرض مل ينص على منح 
،  وأمام هذا الوضع قامت اللجنة بإصدار نظامها 6الداخلي من دون اإلحالة بشأن ذلك إىل هيئة أخرى

أن جلنة اإلحصاءات ليس 1985/ 05/07من هذه املسائل واليت كانت موضوع نزاع أمام جملس الدولة الفرنسي، والذي اعترب يف قراره بتاريخ 1
. ان ذلك من دواعي االستعجالور يف املداوالت يف نظامها الداخلي حىت وإن كلديها الصالحية لتحل حمل احلكومة بتقرير قاعدة ختص نصاب احلض

:أنظر
M.- J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.83, et G.Guerlin, Op.Cit., pp.83-84.

نفس املنطق حيكم سلطة وضع النظام الداخلي والذي عمل به املشرع الفرنسي، حيث متلك مثال اللجنة الوطني2
. ا حرمت سلطات أخرى من ذلكسلطة وضع نظامها الداخلي ، بينموهيئات أخرىالربيد و االتصاالت اإللكرتونيةالسمعي البصري وسلطة ضبط

:أنظر
G.Guerlin, Op.Cit., p.83.

مينح هذه ، وقبل هذا األمر مل يكن""اليت تنص على ما يلي 11-03رقم من االمر60طبقا لنص املادة 3
.41إىل 33على بعض القواعد اخلاصة باجللسات وكيفيات التداول يف املواد من ينص امللغى10-90رقمالقانونكانالصالحية بل  

.04-03القانونوالذي أكده 10-93من املرسوم التشريعي رقم 26طبقا لنص املادة 4
تعد السلطة نظامها الداخلي، وحيدد هذا النظام على وجه اخلصوص تنظيمها وعملها وحقوق " 03-2000من القانون رقم 20وفقا لنص املادة 5

"
106إال فيما تعلق بنص املادة 6

.ولكن األمر هنا يتعلق جبهاز إداري تابع للجنة  وليست اللجنة ككل. 
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طرح بعض املشاكل القانونية الناحية القانونية، وخصوصا أنه ، لكن هذا النظام اعترب غري مؤسس من1الداخلي
الحتوائه على أحكام تتعلق بقواعد وحقوق

وأخريا .2والعقابية، وهو ما قد خيل حبقوق الدفاع املنصوص عليها يف الدستور واليت ال ميكن تنظيمها إال بقانون
بعد و ، 103- 01كان النظام الداخلي لكليهما يصدر مبرسوم مبوجب القانون رقموبعدما  ،الوكالتني املنجميتني

مل حيدد هذا األخري صراحة اهليئة املختصة بوضعه من خالل صياغة 05-14صدور قانون املناجم اجلديد رقم 
وحيدد النظام الداخلي لكل وكالة نظام األجور ملستخدميها بعد موافقة الوزير "األخريمن هذا 38نص املادة 

.منحت للوكالتني بعد موافقة الوزير املعين، ولكن ميكن أن نفهم أن هذه الصالحية "املكلف باملناجم
الفئة الثانية تتدخل السلطة التنفيذية مباشرة يف وضع نظامها الداخلي، ويتعلق األمر مبجلس املنافسة -
املؤرخ يف 06-95سحب منه املشرع سلطة وضع نظامه الداخلي اليت كانت مكرسة باألمر رقم  والذي

منه اليت 31طبقا لنص املادة 03-03رقمواملتمم هلذا األخري وهو األمر، بعد صدور األمر املعدل25/01/954
إرادة املشرع بميكن أن نفسر هذا الرتاجع."حيدد تنظيم جملس املنافسة وسريه مبوجب مرسوم" اليت تنص على أن 

عمومية ذات 
. 5طبيعة خاصة

93/01، والذي ألغى القرار رقم )غري منشور(رفية، املتضمن قواعد تنظيم وسري اللجنة املص20/04/2005املؤرخ يف 05-04بالقرار رقم 1
:أنظر. )غري منشور(06/12/1993املؤرخ يف 

R.Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.47, et R.Zouaimia, « les pouvoir de la commission
bancaire --», Op.Cit., p.63.

و81،ص24، العدد 2000-2، العدد12إدارة، جملة "وجه جديد لدور الدولة: "مىن بلطرش،2
R.Zouaimia, les autorités administratives indépendantes face --, Op.Cit., pp.251-253.

كل من الوكالة الوطنية للثروة املنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة املنجمية متلك نظام " القانون على أنههذا من 51املادة نصتحيث 3
وحيث صدر . "ستخدمنيطريقة التسيري، احلقوق وااللتزامات أعضاء جملس اإلدارة واألمانة العامة، النظام األساسي لطقم امل: داخلي يصدر مبرسوم حيدد

ر .املتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للثروة املنجمية، ج01/04/2004املؤرخ يف 93-04املرسوم التنفيذي رقم بالفعل املرسومني التنفيذيني 
املتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة 01/04/04املؤرخ يف 94-04واملرسوم التنفيذي رقم 04/04/2004بتاريخ 20رقم

للقانون القدمي 05-14ولكن سيتم إلغاء هذين املرسومني بعد إلغاء قانون املناجم اجلديد رقم .04/04/04بتاريخ 20عددر .املنجمية، ج
.وصدور النظامني الداخليني اجلديدين

" منه تنص على أن 34ادة حيث كانت امل4
املتضمن ذلك النظام الداخلي مع إشارته إىل اقرتاحه من 17/01/1996املؤرخ يف 96/44وقد صدر بالفعل املرسوم الرئاسي رقم". 

.21/01/1996بتاريخ 5عددر .طرف رئيسه 
، 13/07/11بتاريخ 39ر عدد .احملدد لتنظيم وسري جملس املنافسة، ج10/07/2011املؤرخ يف 241-11ولكن املرسوم التنفيذي رقم 5

" نصت على أن 15ويف مادته ،سنوات8والذي تأخر في الصدور حوالي ، املتعلق باملنافسة03- 03والذي أحال إليه األمر رقم 
وأضافت املادة أن النظام الداخلي ينشر يف النشرة الرمسية للمنافسة املنشأة باملرسوم " ويصادق على نظامه الداخلي وحييله إىل الوزير املكلف بالتجارة

بتاريخ 39ر عدد .املتضمن إنشاء النشرة الرمسية للمنافسة 10/07/11املؤرخ يف 242- 11التنفيذي رقم 
03-03وكأن الوزير األول قد أعاد تفويض صالحياته املمنوحة له باألمر واملالحظ أنه مل يتم نشر هذا النظام الداخلي إىل غاية اليوم،،13/07/11

:                                .../...أنظر. خلييشكل موضوع النظام الدا
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التقرير السنوي، ما الهدف منه؟: ثانيا
متثل تقارير النشاط إحدى الطرق اهلامة واجلوهرية اليت يتم من خالهلا توضيح كيفية سري النشاطات داخل 

ات السلطات اإلدارية املستقلة، مبعىن تفصيل األمور واملسائل املتعلقة بأدائها ملهامها من جهة، ووضع السلط
وتعد هذه التقارير . العمومية والرأي العام يف الصورة حول وضعية القطاعات االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة

، حتديد إطار نشاطها 1اليت تكون يف الغالب سنوية بالنسبة هلذه اهليئات وسيلة إلضفاء املشروعية على وجودها
ماذا تتضمن هذه التقارير؟ ملن توجه؟ وملاذا؟. وتأكيد ضرورة استمرارها بالنظر للرصيد الذي حققته

.مضمون التقارير السنوية للسلطات اإلدارية المستقلة/ 1

سينعكس ال حماال على اخلاضعة للضبط
.مضمون تلك التقارير

السلطة التقديرية الكاملة يف كيفية صياغة تقريرها السنوي، كقاعدة عامة متلك السلطة اإلدارية املستقلة 
، حيث تقوم اللجنة من خالل التقرير بتوضيح CCAفبعضها تكون بسيطة مثل تقارير جلنة الشروط التعسفية

أهم العناصر املتعلقة بنشاطها السنوي يف بضعة صفحات، أما بعض السلطات األخرى فتكون تقاريرها مفصلة 
، فمثال تقرير جلنة CSA2لسمعي البصريلCCلتقارير الصادرة عن جملس املنافسةومعمقة مثل ا

أحد تقارير اللجنة الوطنية ، أما3فصول9تضمن  2010لسنةاجلزائريةتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
.4صفحة97للمعلوماتية واحلريات الفرنسية فتضمن 

السنوية للسلطات اإلدارية المستقلة ؟ ولماذا؟لمن توجه التقارير / 2
حتدد اهليئات اليت توجه إليها التقارير املتعلقة بنشاط السلطات اإلدارية املستقلة مبوجب نصوص إنشائها، 

اجلزائر، الربملان يف هذه اهليئات يف رئيس اجلمهورية وعادة ما تتمثل،تقدم لسلطات سياسية خمتلفة حسب الدول
قد ختتار هيئة من و بريطانيا، يف يسها أو الوزير األول أو الوزير ت املتحدة األمريكية، احلكومة ممثلة يف رئالواليايف 

معظم تقارير السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر توجه لرئيس . هذه اهليئات وقد جتمع بني هيئتني أو أكثر
- 03رقمخرية من القانوناألفقر يف30لنص املادة عمليات البورصة طبقاةومراقباجلمهورية، مثل جلنة تنظيم 

واملواصالت، سلطة ضبط الربيد 01-02رقم من القانون115، جلنة ضبط الكهرباء والغاز طبقا للمادة 04

…/…R.Zouaimia, le droit de la concurrence, Op.Cit., pp.47-48.
1 R. Bismuth préface de J.M.-Sorel, Op.Cit., p. 155.
2 G.Guerlin, Op.Cit., p.84.

:االنرتنتعلىاملوقع أنظر3
www.cosob.org/

:االنرتنتعلىاملوقع أنظر4
www.cnil.fr.
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، باستثناء جملس املنافسة الذي يرسل تقريره السنوي إىل الربملان، رئيس اجلمهورية والوزير 1السلكية والالسلكية
وكذلك سلطة . املتعلق باملنافسة03-03رقممن األمر2و1يف فقرتيها27املكلف بالتجارة طبقا لنص املادة 

وسلطة ضبط السمعي البصري 052-12رقممن قانون اإلعالم43ضبط الصحافة املكتوبة طبقا لنص املادة 
وترسل اللجنة املصرفية تقريرها لرئيس .السمعي البصرياملتعلق بالنشاط قانون المن 86طبقا لنص املادة 

.املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم11-03رقم األمرمكرر من 116اجلمهورية طبقا لنص املادة 
ما اهلدف من هذا التقرير؟ رمبا ال يوجد هدف مقنع من : األهم من هذا التعداد هو طرح السؤال التايل

وراء توجيه التقرير للسلطتني التشريعية والتنفيذية أو التنفيذية ممثلة يف رئيس الدولة، إال املسؤولية الواقعة على هذه 
السلطات يف ضمان وحدة تدخالت الدولة واحملافظة على الصاحل العام، لذلك يركز االهتمام بنشاط هذه 

.السلطات على غرار غريها من املؤسسات داخل الدولة
،سيلة إعالم للهيئة املوجه إليهاوتعد التقارير مبا تتضمنه من تفاصيل حول واقع القطاع اخلاضع للضبط و 

ووسيلة تربير نشاط اهليئة من أجل الوصول إىل تدعيم مشروعيتها، أو مبعىن آخر من أجل التأسيس القانوين 
.3من خالل بناء عالقة مسؤولية سياسية بعدية أمام الربملان

ولكن من جهة ثانية وهي األهم، من املالئم أن تكون هذه التقارير وسيلة إلعادة تقييم نشاط هذه 
اهليئات من طرف الربملان على اعتبار أنه هو من أنشأها، و منه فهو الذي ميلك الصالحية يف إلغاء أو تعديل ما 

مالئما وفقا لتلك التقارير من قواعد ومبادئ حتكم نشاط تلك اهليئات أو تشكيلتها أو أية تفاصيل تتعلق يراه 
أو مببادرة 5سواء بالنص على هذا اإلجراءباإلضافة إىل ضرورة نشر هذه التقارير. 4بسري العمل على مستواها

.لعام والفاعلني يف خمتلف القطاعات، وذلك يدعم مصداقية وتأثري هذه اهليئات يف الرأي ا6سلطات الضبط
وهناك من يضيف إجراء حضور رئيس اهليئة أمام الربملان ملناقشة تفاصيل التقرير عند احلاجة، مثال عندما 

احملاور الكربى للنشاط يف السنة ب، كما ميكن أن يتعلق النقاش هذه األخريةيتعلق األمر بالتوصيات اليت تقدمها 
هذه املقرتحات ميكن . اسرتاتيجي الذي تضعه اهليئة يف وثيقة العمل اخلاصة بالسنة املقبلةاملقبلة بناء على خمطط

.7أن تفضي إىل رقابة سابقة والحقة، سابقة على نشاط السنة املقبلة والحقة على نشاط السنة املاضية

.03-2000رقممن القانون11فقر يف 13يرسل إليها التقرير يف املادة مل يوضح املشرع اجلهة اليت 1
."ترفع سلطة ضبط الصحافة املكتوبة سنويا تقريرا إىل رئيس اجلمهورية والربملان تبني فيه نشاطها" اليت تنص2

3 M.-A. Frison-Roche, « comment fonder--», Op.Cit., pp.89-90.
4 L. Schmid, « les outils techniques disponibles, les chois et les combinaisons », in M.-A. Frison
Roche, les régulations économiques : --, Op.Cit., p.104.

من قانون 86من القانون العضوي وسلطة ضبط السمعي البصري طبقا لنص املادة 43فما عدا سلطة ضبط الصحافة املكتوبة طبقا لنص املادة 5
مل يركز املشرع اجلزائري على 12-08من القانون رقم 27وجملس املنافسة طبقا لنص املادة يوم30السمعي البصري اليت اشرتطت النشر خالل مدة 

.إجراء النشر 
,/www.creg.gov.dz/,www.arpt.dz/www.cosob.org:على مواقع هذه السلطات مثلمتاحة وجند هذه التقارير 6

حيصل يف بريطانيا كما سبق اإلشارة يف البحث، حيث قبل أن تبدأ اهليئة الضابطة يف عملها للسنة املقبلة تقوم بوضع ما يسمى ب اإلجراءهذا 7
Regulatory Impact Assesment .أنظر                                :.../...
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النصوص أو لقد تعددت التكييفات املطلقة على السلطات اإلدارية املستقلة سواء على مستوى 
وجتاوزها اخلاصية اإلدارية ،كما بقي الفقه مرتددا بني إدماج هذه اهليئات يف إطار السلطة التنفيذية،االجتهاد

تعرف األخريةأن استقاللية هذه ،ها باجلانب العضوي أو الوظيفياألساسي هلذه اهليئات سواء فيما تعلق من
وباخلصوص تلك املوجودة يف الدول الغربية األوربية أو الواليات املتحدة ( درجات، فبعضها يعرف استقاللية متينة 

غري ذلك ، وبعضها اآلخر يعرف استقاللية هشة وباخلصوص يف النظام اجلزائري، وال ميكن أن يكون ) األمريكية
واليت ميكن أن يكون هدفها من ) الرئيس املشرع( –يف ظل نظم سياسية 

.
Marie-Joséومثلما ذكرت  Guédon فر فقط يف النصوص بل جيب أن يبحث عنها أن االستقاللية ال تتو

ة ورفض للتبعية ومواجهة األعضاء وعن مصدرها، فاستقاللية الفكر والعقل ال متنح وإمنا هي مسألة سلوك، إراد
تعد كحراس حامني لالستقاللية وحمرك هلا حىت اليت قواعد النظام األساسي ومع ذلك ال ميكن إمهال.الضغوطات

، على اعتبار أنه من الصعب يف الغالب حتديد دقيق لتلك هذه األخريةولو كانت وحدها غري كافية لضمان 

…/…H.Delzangles, Op.Cit., pp. 456-457.
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الحياتـــــــــــلصادد وتنوع ـــــــل تعـــــــقلة في ظـــــــــــة المستـــــــــاإلداريطات ـــــــــل السلــــــدخـــــت: يــــــــــــاب الثانـــــــــالب
".اليةـــــروعية والفعــــــبين المش"

إن املصطلحات األكثر شيوعا واستعماال من طرف املشرع لتحديد مهام السلطات اإلدارية املستقلة هي  
أن هناك قاسم مشرتك بني هذه املهام وهي رقابة احرتام وتطبيق القواعد السهر، اإلشراف، الرقابة، هذا يدل على

يفة هذه أو مؤسسات أو شركات، وذلك يتم يف إطار وظا
.1اهليئات وهي الضبط مبعناه الذي مييز تدخالت هذه األخرية ويظم كل املهام السابقة

من أجل الوصول إىل حتقيق هذه املهام وغريها كان لزاما أن ال تنحصر الصالحيات املمنوحة هلذه 
تعددة من السلطات يف إطار ضيق، وإمنا كان من الضروري أن متكن هذه اهليئات من جمموعة متنوعة وم

لقرارات الفردية باألساس، فكالالعامة التنظيمية وسلطة إصدار ابنوعيهاالصالحيات تتمثل يف السلطة التقريرية
تستخدمهما هذه اهليئات من أجل ضبط السوق بداية من فرض القواعد مث اإلشراف على من هاتني الصالحيتني

تلف القطاعات، الذي التشريعية والتنظيمية الصادرة عن السلطة السياسية، وذلك يف إطار عملها الرقايب يف خم
وهي اختصاصات الفصل يف النزاعات ،

وبني هذه وتلك توجد فئة من الصالحيات توصف باملرنة مقارنة بصرامة . والتحكيم وسلطة توقيع العقوبات
املأخرى للتدخل سابقتها تتمثل يف سلطة إصدار التوصيات واآلراء ووسائل 

.ومؤسسات بالنظر للخصوصيات اليت تقدمها فئة السلطات اإلدارية املستقلةاومتعاملني، أفراد
من الباب األول إىل عدم وجود منوذج موحد للعناصر العضوية والوظيفية وكما توصلنا يف الفصل الثاين

، حيث ال يوجد توزيع متجانس ومتناسق 2تشرتك فيه هذه اهليئات، فكذلك األمر بالنسبة للصالحياتالذي 
رية، فئة حيث ميكن التمييز بني فئتني كبريتني يف إطار هذه األخ.

واليت ميكن أن تتمثل يف السلطة التقريرية بنوعيها التنظيمية والفردية املتجسدة ،تتمتع بالصالحيات اجلوهرية واملهمة
بالنواة Marie-José Guédonيف إطار رقابة السوق وسلطة فرض اجلزاءات لتشكل ما وصفته األستاذة 

لفئة السلطات اإلدارية املستقلة، ومن ناحية ثانية هناك اهليئات اليت متلك سلطة التأثري واإلقناع من خالل الصلبة

1 M.- J. Guédon, les autorités--, Op.Cit., p.88.
،املهم واألساسي وهو املتعلق بالصالحياتلالستقاللية يف جانبها الوظيفي كنا قد تركنا االستفهام بالنسبة2

.مبعىن عدم تبعيتها للسلطة التنفيذية وجمموعات املصاحل خصوصا يف إطار السلطة التنظيمية والعقابية،



- 190 -

متتعها بصالحية إصدار القواعد املرنة، بل وحىت هذا التقسيم ليس مطلقا على اعتبار أن بعض اهليئات تتمتع 
.1بالسلطة التنظيمية من دون العقابية

الصالحيات ال ترتبط فقط بتوسيع وتدعيم سلطة وقوة السلطات اإلدارية املستقلة، إن أمهية وضرورة هذه
ولكنها ترتبط باملهام املوكولة هلا وباخلصوص وظيفيت الضبط ومتكني احلقوق يف خمتلف القطاعات، حىت يكون 

مييز هذه اهليئات عن تدخلها فعاال متالئما وكافيا ألداء هذه املهام، هذا من جهة، ومن جهة ثانية حىت تسمح بت
لكنها من ناحية ،2،غريها من اهليئات الكالسيكية أو اللجان

:أخرى تطرح إشكالني رئيسني
 اإلشكال األول يتعلق مبشروعية الصالحيات املتعددة واملتنوعة املمنوحة هلذه السلطات ويتعلق األمر

لتنظيمية والسلطة العقابية، ومدى تالؤمهما مع نصوص القانون األساسي يف الدولة وهو باخلصوص بالسلطة ا
الدستور، على اعتبار أن هذا األخري قد حدد صاحيب السلطتني األصليني ومها السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس 

ين بالنسبة للسلطة التنظيمية والقاضي ورئيس اجلمهورية والوزير األول يف النظام الربملا3اجلمهورية يف النظام الرئاسي
باإلضافة إىل أن هذا التعدد واجتماع هذه الصالحيات يف يد هيئة واحدة يشكل يف حد . بالنسبة للسلطة العقابية

فيما يتعلق بسلطة فرض القواعد واملعاقبة على خمالفتها أو التشريع والعقاب بصفة ( ذاته خطرا على احلقوق 
دأ األساسي الذي يقوم عليه الدستور والنظام السياسي يف الدولة وهو مبدأ الفصل بني ومساسا باملب،)عامة

ومنه فإذا كانت هذه الصالحيات املمنوحة هلذه اهليئات تفتقد للمشروعية، فكيف ميكن إجياد األسس . السلطات
ا النظام القانوين والسياسي يف 

قبول؟ وقد متثلت هذه األسس، واليت سعى باخلصوص كل من القضاء املغري تربير الدولة، مبعىن الوصول إىل
والفقه الفرنسيني إلجيادها، يف القراءة املرنة للنصوص واملبادئ وعلى رأسها مبدأ الفصل بني السلطات، ضرورة 

وعدم تالؤم ،قطاعات مسها الرتكيب املتزايد للحياة االجتماعية واالقتصاديةهذه الصالحيات ألداء املهام يف
وهذا هو مفهوم املشروعية اليت ال تتحقق ،تدخالت الدولة يف مواجهة احلقوق و ضبط القطاعات االقتصادية

رات واعتبارات بالتطابق املطلق بني الصالحيات والنصوص، وإمنا بإحداث التالؤم بينهما بناء على معطيات ومرب 
.4باملشروعية الرباغماتيةمتعددة واليت ميكن أن نعرب عنها 

حيث مل تكن ،املتعلق باإلعالم اآليل06/01/1978املؤرخ يف 17-78مثل اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات الفرنسية يف ظل القانون رقم 1
املؤرخ يف 201-2004اللجنة تتمتع إال بصالحية توجيه إنذارات للمعنيني والتبليغ عن اجلرائم لدى اهليئات القضائية، أما مبوجب القانون رقم هذه 
ات الطبيعة الشخصية، فقد منحت هذه اللجنة صالحيات واملتعلق حبماية األشخاص الطبيعيني يف مواجهة معاجلات املعلومات ذ06/08/2004

وجملس . يورو300000عقابية أخرى مثل اختاذ أوامر بتوقيف املعاجلات، إقفال مصادر املعلومات والعقوبات املالية اليت ميكن أن تصل قيمتها إىل 
.من دون التنظيمية كما سنفصل فيما يأيت يف عناصر البحث اآلتيةالنقد والقرض يف النظام اجلزائري، أما جملس املنافسة فيتمتع بالسلطة العقابية 

2 C.Teitgen-Colly, les autorités --, Op.Cit., p.22, 73.
3 Ph. Ardant et M. Bertrand, Op.Cit., p. 313.

كيف مع 4
.تطور احتياجات السوق واحلقوق املهددة
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أما اإلشكال الثاين فيتعلق مبدى فعالية هذه الصالحيات يف متكني هذه السلطات من أداء املهام املوكولة
ونوع الصالحيات هلا

بشكل خاص املمنوحة هلذه الصارمة واملتمثلة يف السلطة التقريرية بشكل عام بنوعيها التنظيمية و الفردية والعقابية
تدعم وختدم بقدر واليت لنصل إىل أن سلطة إصدار القرارات الفردية بشكل عام و العقابية بشكل خاص ؟اهليئات

نعطي االعتبار كما على مستوى الضبط أو على مستوى متكني احلقوق،  أكرب فعالية تدخل هذه اهليئات سواء

من دون متتعها الوسائل اليت تسمح هلذه اهليئات بالتدخل الدائم واملتابعة املستمرة لقطاعات حتت إشرافها حىت

.للصالحيات وإمنا البعض منها فقط
لإلجابة على هذين اإلشكالني الرئيسيني والتساؤالت الفرعية عنهما، ارتأيت تقسيم هذا الباب إىل فصلني 

الفصل األ: أساسني
.ليت تتمثل يف سلطة الفصل يف النزاعات والسلطة العقابيةاالثاين فيتناول الصالحيات التنازعية و الفصلأما 
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ومصداقية الصالحياتبين صرامة الصالحيات التقريرية تدخل السلطات اإلدارية المستقلة:الفصل األول
.المرنة

تتم وظيفة الضبط من ناحية بواسطة الصالحيات الكالسيكية املتميزة بالصرامة الناجتة عن عنصر اإللزام 
نظمةاألواملتمثلة يف سلطة إصدار ،بنوعيها النوع األول السلطة التنظيمية1واملتمثلة باألساس يف السلطة التقريرية

أما النوع الثاين فيتمثل يف سلطة . 
،إصدار القرارات الفردية

سلطة منح الرتاخيص واالعتمادات من جهة، واإلشراف على ضمان احرتام وتطبيق القواعد من طرف املتعاملني 
، مع استخدام كل 

أما النوع الثاين فيتمثل يف .من جهة ثانيةخمتلف املخالفات احلاصلة واملكتشفة من طرفها لتصحيح األوضاع
، حيث جتد السلطات اإلدارية صيات واآلراء واملقرتحات واخلطوط التوجيهيةالقواعد املرنة مثل التو سلطة إصدار 

متتعها بالصالحيات مييزقد تعوض النقص الذي هذه واليت تدخل الاملستقلة نفسها يف حاجة إىل وسائل 
ى ووسائل أخر الوسائل السابقة الذكرالصارمة، أو تسمح هلا بالتدخل الدائم واملستمر يف القطاع من خالل 

واليت متنح هلذه اهليئات السلطة التقديرية الواسعة إلصدارها يف أي وقت ،توصف بالشبه القانونية أو الغري الرمسية
.تقدر ضرورة التدخل بواسطتها

إن املفارقة الواضحة بني وسائل التدخل األوىل والثانية من حيث الطبيعة اإللزامية، تطرح فكرة التكامل 
. املوكولة هلذه السلطات، واليت تندرج يف إطار وظيفة ضبط القطاعات ومتكني احلقوق فيهابينهما لتفعيل املهام 

من نفسهالقدربفإىل أي مدى يتحقق هذا التكامل؟ خصوصا بالنظر لعدم متتع كافة هذه السلطات 
لوثائق اإلدارية حيث جند مثال جلنة االطالع على ا،

ا من اهليئات اليت تتوسط بني اإلدارة واملواطن ال تتمتع بوسائل تدخل فعالة يف مواجهة اإلدارة، والوسيط وغريمه
مثل سلطات الضبط األخرى مثلما 2باستثناء اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات اليت متلك السلطة التنظيمية

حيات عقابية جد مهمة من أجل متكينها من حتقيق محاية فعالة للحق سنرى الحقا، واليت أصبحت تتمتع بصال
. اآليلضد خماطر اإلعالم يف احرتام احلياة اخلاصة

ازعات وسلطة فرض العقوبات واليت ستكون هناك جانب أخر من سلطة إصدار القرارات الفردية اليت تتجسد من خالل صالحية الفصل يف املن1
والفرق بينهما أن النوع األول من القرارات الفردية املتناول يف هذا الفصل يندرج ضمن الصالحيات اإلدارية .موضوع الفصل الثاين من هذا الباب

.للسلطات اإلدارية املستقلة، أما النوع الثاين فيندرج ضمن الصالحيات التنازعية
اإلعالم على العموم بوضع القواعد املبسطة، نظامها الداخلي و األنظمة النموذج لضمان أمن األنظمة طبقا لقانونهذه السلطة التنظيميةتتعلق2

:أنظر. 06/01/1978اآليل 
N. Lenoir et M. Herbert, « la Cnil et le control de l’administration », AJDA, 20/12/1983,
p.646.



- 193 -

من جهة أخرى طرحت مسألة منح هذه السلطة التنظيمية إشكاالت التعارض مع الدستور الذي مينح هذه 
، فكيف ميكن للمشرع أن مينح أو الرئيس وحدهير األولالسلطة هليئتني أساسيتني يف الدولة ومها رئيس الدولة والوز 

هيئة أخرى غري هاتني السلطتني هذه الصالحية؟ وما هي األسس واملربرات اليت كرسها القضاء الفرنسي 
واألمريكي إلحداث التوافق بني هذا املنح والدستور؟ كيف ميكن أن تكون الوسائل املرنة فعالة يف أداء السلطات 

اإلدارية امل
يتناولاملبحث األول : اثننيتقسيم هذا الفصل إىل مبحثنيتارتأياألساسيةلإلجابة على هذه اإلشكاالت

صالحية يتناول، واملبحث الثاين التنظيمية والفرديةالسلطة التقريرية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة بنوعيها
.  هذه السلطات يف إصدار القواعد املرنة
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.السلطة التقريرية الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة: المبحث األول
تتم وظيفة ضبط القطاعات من خالل آليتني أساسيتني متكاملتني، اآللية األوىل تتمثل يف القواعد العامة 

السلطات اإلدارية املستقلة اليت تتنوع إىل قواعد تشريعية وتنظيمية صادرة عن السلطة السياسية وأنظمة صادرة عن 
من أجل األخريةحتتاج هذه و توضع هذه القواعد من أجل تنظيم النشاطات املختلفة يف القطاعات، .

تطبيقها وجتسيدها على أرض الواقع إىل نوع أخر من القرارات وهي القرارات الفردية، واليت تسمح للسلطات 
هذه وتنقسم .حتقيق التوازنات الفعليةاإلدارية املستقلة املتدخلة مباشرة يف القطاعات ملواجهة الوضعيات اخلاصة و 

القرارات 
وتتجسد يف شكلني أساسني مها الرتاخيص واالعتمادات، وفئة ثانية تستطيع ،إىل خمتلف املهن والنشاطات

ضمان إشرافها على السوق ورقابتها له، لكن هذه املهمة تتطلب توفر جمموعة من بواسطتها هذه اهليئات 
ضمان حصول هذه اهليئات على املعلومة الصحيحة والدائمة، : املعطيات والشروط تتلخص يف ثالث أساسية هي

يات امتالك صالحيات التحقيق الالزمة للوصول إىل اكتمال وصحة املعلومات لديها، وأخريا امتالك صالح
التدخل لتصحيح األوضاع الغري مشروعة واملتمثلة باألساس يف توجيه اإلنذارات واألوامر للمعنيني بتلك 

.1التصرفات
مل مينحها املشرع إال لعدد حمدود من السلطات اإلدارية املستقلة، األنظمةلكن املالحظ أن سلطة فرض 

يف إصدارها هلذه األنظمة خضوعهاهليئات ، مع يف جماالت حمدودة ومبضمون حمدد مع تباين ذلك بني هذه ا
األخريةالوزير املعين يف القطاع على هذه أو موافقةلنوعني من الرقابة، رقابة السلطة التنفيذية من خالل مصادقة

ومع ذلك يبقى منح هذه السلطة يثري إشكاال باخلصوص يف مواجهة بعض األحكام . ورقابة القاضي عليها
فكيف مت . بارها متس بالسلطة التنظيمية املمنوحة بالدستور لكل من رئيس اجلمهورية والوزير األولالدستورية، العت

جتاوز هذا التعارض؟ وهل تعين هذه احلدود أن السلطة السياسية ال تريد توسيع جمال هذه السلطة، وهذا معناه 
ه إال يف أضيق احلدود ويف القطاعات اليت وعدم التنازل عن،

املسألة من اختصاص السلطات املستقلة وعلى رأسها قطاع البنوك والبورصة واالتصاالت؟ هذهتفرض ضرورة ترك 
وباالستقالل عن مسألة منح السلطة التنظيمية، فإن العديد من السلطات سواء تلك اليت متلك السلطة التنظيمية 

واملتمثلة باألساس يف ،شرع صالحيات إصدار القرارات الفردية لرقابة السوق واإلشراف عليهأم ال، قد منحها امل
غري هذه الوسائل يف تصحيح األوضاع ، فما مدى فعاليةواألوامروتوجيه اإلعذاراتسلطة إصدار األوامر

يم هذا املبحث إىل تقستإلجابة على هذه اإلشكاالت ارتأياملشروعة، وهل مت تعميمها على كل السلطات؟ ل
.الثاين يتناول سلطة إصدار القرارات الفرديةاملطلب ، املطلب األول يتضمن السلطة التنظيمية واثننيمطلبني

1 J. Chevallier, « réflexions --», Op.Cit.
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.لسلطات اإلدارية المستقلةحكر على عدد محدود من االسلطة التنظيمية : المطلب األول
. 1األنظمة الربملانية واملختلطة يوزع الدستور السلطة التنظيمية بني رئيس الدولة والوزير األوليةيف غالب

.2ة، قد مينحها الدستور وقد مينحها القانونلوضع تدابري أو قواعد عامة وجمردة قد تكون وطنية وقد تكون حملي
ومن بني اهليئات اليت منحت هذه السلطة مبوجب التشريع هي السلطات اإلدارية املستقلة، لكن إرادة املشرع 

وبالرغم من اعتبار .من هذه اهليئات هذه السلطة مبضمون حمدد ويف جماالت حمددةعدد محدوداجتهت إىل منح 
يف إطار البحث عن طريقة لتنظيم وسيط بني السلطة السياسية ضرورةيعدالتنظيمية هلذه اهليئاتالسلطة أن منح 

، وألقلمة وتكيف األنظمة مع التطور التقين، والذي مينحها فعالية حقيقية بتمكينها من مصدرة القواعد والواقع
ن االختصاصات الكافية لسد هذه اخلرباء وحدهم ميلكو ألن،3وضع قواعد قانونية لضمان السرعة والفعالية

،  فإن هذا املنح مل يسلم من املعارضة على أساس أن ذلك ميكن أن 4احلاجة لوضع هذا التنظيم الدقيق واملالئم
يؤدي إىل جتريد السلطات الدستورية اليت منحها الدستور هذه السلطة ومها رئيس الدولة والوزير األول من 

م توافقها مع أحكام هذا األخري؟ ، ومنه عد5

ي املستقل 1
واملادة 125نظيمات عن طريق املراسيم التنفيذية طبقا لنص املادة عن طريق املراسيم الرئاسية، والوزير األول الذي منحه الدستور جمال تنفيذ القوانني والت

املتضمن التعديل 15/11/2008املؤرخ يف 19-08بالقانون رقم 2008املعدلة بالتعديل الدستوري لسنة (1996من دستور 3فقرة 85
:أنظر.)16/11/2008بتاريخ 63ر عدد .الدستوري، ج

، وناصر لباد، الوجيز 109.ص، ص2002ي، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، حممد صغري بعلي، القانون اإلدار 
، و105- 104. صصاملرجع السابق،،--

R. Zouaimia et  M-Ch. Rouault, Op.Cit., pp.51-52.
بينما يعود اختصاص تنفيذ القوانني والتنظيمات ،رئيس اجلمهورية والوزير األول

:أنظر. 1958من دستور 37املادة و 21، 13للوزير األول طبقا لنصي املادتني
R. Chapus, droit administratif général, T.1, 14ème éd., Montchrestien, Paris, 2000, p.65.

أما .ميلك الوزراء السلطة التنظيمية بواسطة نص تشريعي أو تنظيمي، حيث ميكن للوزير األول تفويض جزء من صالحياته التنظيمية للوزراء2
نسي سلطة .

:انظر. لكنها سلطة تابعة وحمدودة2003إصدار القرارات التنظيمية مبوجب التعديل الدستوري لسنة 
G. Dupuis et M.-J.Guédon et P. Chrétien, droit administratif, 12ème éd., Dalloz, Paris,  2011,
pp.177-180, et R. Zouaimia et M- C. Rouault,  Op.Cit., pp.51-58.
3 R. Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face--, Op.Cit., p.22.
4 J.- J. Daigre, « ombres --», Op.Cit., pp. 7-8.

يمي هو جتريد للجمعية بل إن أحد نواب املعارضة يف اجلمعية الوطنية الفرنسية اعترب أن منح اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات االختصاص التنظ5
:أنظر. ات ورقابة قطاع أساسي ومهموهي وضع القواعد املتعلقة بضمان احلري،منه34

C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., pp.160-161.
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إذا كانت هذه القرارات التنظيمية تصدر يف جماالت تتقاطع حتما مع اختصاصات احلكومة، فهل ميكن 
للسلطة التنظيمية للوزير األول، أم هي جمرد سلطة تابعة وفرعية وحمدودة حبكم 1اعتبار هذه السلطة منافسة

؟ وهل يعد هذا اإلجراء انتقاصا من استقاللية هذه السلطات؟ أم تأيت خضوعها للمصادقة من طرف الوزير املعين
. املصادقة يف إطار احملافظة على وحدة السياسة الوطنية
.

، الفرع األول يتناول مدى مشروعية منح السلطة التنظيمية للسلطات سنقسم هذا املطلب إىل فرعني أساسني
أما الفرع الثاين فيتناول حدود هذه السلطة التنظيمية من . اإلدارية املستقلة خصوصا يف مواجهة نصوص الدستور

.  من حيث مدى خضوعها لرقابة الوزير املعين والقاضيواملقيدة

.مشروعية السلطة التنظيمية الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة: الفرع األول
إن مسألة مشروعية السلطة التنظيمية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة تظم نقطتني هامتني تتعلق 

هذه السلطة إىل النصوص القانونية املنشئة هلذه اهليئات، مبعىن أن املشرع ، أي ضرورة استناد 2األوىل مبصدر املنح
صالحية إنشاء هذه اهليئات، فهو املخول صراحة ملنح هذه السلطة وهذا يف حد ذاته يعد أساسا ميلكوهو الذي 

أما . ملبدألتأكيد مشروعيتها، لكن قد حيدث وأن خترج بعض هذه اهليئات يف ممارستها هلذه السلطة عن هذا ا
النقطة الثانية فتتعلق بضرورة إجياد األسس والعناصر اليت حتدث التالؤم بني منح السلطة التنظيمية هلذه اهليئات 

لكل من رئيس اجلمهورية والوزير األول، مبعىن أنه ال جيب أن يتجاوز هذه السلطةونصوص الدستور اليت منحت 
.أو العامةمسها الدستور للسلطة التنظيمية األصليةاملشرع عند منحه هذه السلطة احلدود اليت ر 

على أساس أن هذه اهليئات غري منتخبة من طرف ،تساءل الكثري من الفقهاء عن مسألة مشروعية هذا املنح
فكيف أسست مشروعية منحها هذه السلطة؟. 3الشعب وغري مسئولة سياسيا أمام الربملان

.التنظيمية للسلطات اإلدارية المستقلةاألساس التشريعي لمنح السلطة : أوال
منحت السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية املستقلة بواسطة قوانني إنشائها يف كل النظم املقارنة اليت 

كل من جملس لاملشرع اجلزائري هاكل هذه اهليئات ، حيث منحلهذه السلطةولكن مل متنح،4تطرقنا هلا من قبل

1 Ph. Luppi, « l’unité du pouvoir réglementaire du premier ministre et son caractère
ab.innitio », AJDA, 10/09/2007, pp.1643-1644.
2 M.A.Frison-Roche, « étude --», Op.Cit.
3 A. Hacquet, « le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes réflexions
sur son objet et sa légitimité », RDP, n°2, 2008, p.394.

لقانون إىل وهي الفرنسي باألساس، األمريكي، االسباين، األملاين باستثناء الربيطاين على اعتبار التنوع الذي مييز مصادر إنشاء هذه السلطات من ا4
:أنظر. ريةالقرارات الوزا

Conseil d’Etat, Op.Cit., pp. 401-405.
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م ومراقبة عمليات البورصة، جلنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط الربيد واملواصالت النقد والقرض، جلنة تنظي
يف فرنسا منحها مت وقد . السلكية والالسلكية وسلطة ضبط الصحافة املكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري

أما يف الواليات املتحدة األمريكية فمعظم سلطات الضبط متلك .1تقريبانفسهالسلطات اإلدارية املستقلةلأيضا 
إن منح هذه السلطة مبوجب نص .2السلطة التنظيمية واليت منحت هلا أيضا مبوجب قانون صادر عن الكوجنرس

تقريبا املتعلقة مبنح املشرع سلطة إنشاء هذه السلطات، وبالرغم من ذلك فقد نفسهالمربراتلتشريعي يستند 
بعض االعرتاضات من طرف بعض الفقهاء الفرنسيني بسبب االختالف بينهم حول الطبيعة القانونية هلذا لقيت 

املنح، باإلضافة إىل وجود بعض النماذج اخلاصة اليت خرجت عن هذا املبدأ سواء بالنسبة للجنة عمليات البورصة 
.يف فرنسا أو بعض السلطات الضابطة يف اجلزائر

المشرع السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية المستقلة، تفويض أم تأهيل؟طبيعة منح / 1
من الدستور اجلزائري واليت حتدد  122من الدستور الفرنسي واليت تقابلها املادة 34املادةميكن اعتبار 

كالمها جماالت التشريع للربملان، ومن بينها وضع القواعد املتعلقة بالضمانات األساسية املمنوحة للمواطنني 
ع السلطة التنظيمية هلذه ، مربرا يفرض منح املشر 3ملمارسة احلريات العامة

تبار أن هذه األخرية تضمن وظيفة ضبط القطاعات احلساسة مثل قطاع االتصاالت، املعلوماتية على اع.اهليئات
، القطاعات املاليةكذا و األشخاصاليت دخلت غمار املنافسة واليت حتتك فيها حقوق والقطاعات االقتصادية

.هلا يف النص التشريعي املانحومنه ميكن التأكيد على أن السلطة التنظيمية املمنوحة هلذه اهليئات جتد أساسا 
عترب بعض الفقه أن املشرع الذي منح له الدستور اختصاصا، جيب أن يؤديه وال يسمح له أن اولكن 

، ومنه ستكون كل النصوص اليت فوضت 4يفوضه للحكومة أو هيئات أخرى إال إذا مسح له هذا األخري بذلك
هليئات أخرى غري احلكومة اختصاص وضع أحكام كان من املفروض أن توضع بالقانون، يف غياب ترخيص 

. غري مشروعةدستوري بالتفويض
واعتبار هذا املنح تأهيال .تكون حمددة مثلما سنفصل الحقاأن على اعتبار ما لتلك السلطة من أمهية، بشرط

وجلنة 20/05/2005، سلطة ضبط االتصاالت االلكرتونية والربيد مبوجب قانون 01/08/2003مبوجب قانون من أمهها سلطة األسواق املالية1
لس العايل،، سلطة األمن النووي وجلنة التنظيم البنكي واملايل03/01/2003ضبط الطاقة مبوجب قانون 

:انظر. لسمعي البصريل
A. Hacquet, Op.Cit., pp.395-396, et Q. Eupron, « le statut des autorités de régulation et la
séparation des pouvoirs », RFDA, septembre-octobre, 2011, p.1009.
2 J.-C.oderzo, Op.Cit., pp.271-272, E. Zoller, Op.Cit., pp.764-765, et F. Moderne, Op.Cit.,
pp.194-197.

.راجع املبحث األول من الفصل الثاين من الباب األول3
منه، وقد 438

أن الشرط األساسي يف صحة التفويض التشريعي وجود نص يف 20/01/1972املؤرخ يف 71/46
:انظر.التفويض التشريعيأما يف النظام اجلزائري فال يوجد مثل هذا . ويعترب هذا املبدأ ضمانة للمواطنني ضد التعسف والفوضى. الدستور يسمح به

C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.165.
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غري دستوري ألن الدستور مل يسمح به، باإلضافة إىل أن املشرع يعد وليس تفويضا، ألن التفويض يف هذه احلالة 
منحها عندما منح السلطات اإلدارية املستقلة السلطة التنظيمية فهو مل يتنازل أو يفوض هلا عن اختصاص، وإمنا 

. 1األهلية لوضع القواعد اليت تسمح بتطبيق القانون
أن السلطة التنظيمية املمنوحة منه، 15يف احليثية رقم 88/248

د من طرف املشرع للسلطات اإلدارية املستقلة ليست متعارضة مع الدستور، إذ ال يعترب املشرع يف هذه احلالة أنه ق
الفرنسي،فعن اختصاصه بتفويضها إياه، إذن تنازل

املمنوح من طرف املشرع من أجل وضع قواعد تسمح بتنفيذ l’habilitationالذي أثار فكرة التأهيل 
املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة يف النظام على طبيعة السلطة التنظيمية هنفسوينطبق املنطق السابق .2القانون

لكن خيتلف . اجلزائري، على اعتبار أن تفويض الربملان لسلطاته للحكومة أو هيئة أخرى غري مرخص به دستوريا
) األنظمة( هذا املنطق يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث يتم منح الوكاالت املستقلة سلطة وضع القواعد 

. األخريهلذا وقد اعرتفت احملكمة العليا بدستورية هذا التفويض بشرط أن يضع حدودا. تشريعيبواسطة تفويض
، أي اخلطوط العريضة 3هوشروطموضوع التفويضهذا األخريحيدد،فكل وكالة تنشأ بقانون من طرف الكوجنرس

ن حيث مدى احرتام هذه اليت تعمل يف إطارها هذه الوكاالت، وتبقى هذه احلدود خاضعة لرقابة القاضي م
.4الوكاالت لتلك احلدود

تكريس المبدأ لم يقص إمكانية " منح السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية المستقلة بقانون إنشائها / 2
".الخروج عليه

:منح املشرع اجلزائري عددا من السلطات اإلدارية املستقلة السلطة التنظيمية بقانون إنشائها
فقد منح بصفته سلطة نقدية  سلطة إصدار جمموعة من القواعد التطبيقية للقانون ،-

املتعلق 11-03من قانون النقد القرض الصادر باألمر رقم 62يف شكل تنظيمات وذلك من خالل نص املادة 
كما منح سلطة . من هذا األخري06مبوجب نص املادة 045-10رقمبالنقد والقرض املعدل واملتمم باألمر

لوضع القواعد املتضمنة تكوين ومنح 6املتعلق بتعاونيات االدخار والقرض01-07رقمتنظيمية مبوجب القانون
. منه7االعتماد ملثل تلك التعاونيات طبقا لنص املادة 

تنظيمية عامة ترتبط بتنظيم سوق القيم املنقولة فقد منحت سلطة،بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة-
من 14املعدلة مبوجب نص املادة 10-93من املرسوم التشريعي رقم 30اخلاضع لرقابتها  طبقا لنص املادة 

1 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.165.
2 Ibid., p.167.

.الفصل الثاين من الباب األولاملبحث األول منكما سبق تفصيله يف3
4 E.Zoller, O.p.Cit., p.768, et H.Delzangle, Op.Cit., pp.59-63.

. 01/09/2010بتاريخ 50ر عدد.املتعلق بالنقد والقرض، ج26/08/2010املؤرخ يف 5
.28/02/2007بتاريخ 15ر عدد.املتعلق بتعاونيات االدخار والقرض، ج27/02/2007املؤرخ يف 6
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املتعلق ببورصة القيم املنقولة04-03القانون رقم 
.1ء يف عمليات البورصة واملتدخلني يف السوقالوسطا

03-2000من القانون رقم 13بالنسبة لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية فقد منحتها املادة -
احملدد للقواعد العامة املطبقة على الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية صالحية تنظيمية متعلقة بتحديد 
املواصفات واملقاييس الواجب توافرها يف جتهيزات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، كما ختتص بصالحية 

دمي اخلدمات اخلاضعة لنظام الرتخيص، أما املادة وضع الشروط اخلاصة يف جمال إنشاء واستغالل الشبكات أو تق
فقد منحتها سلطة وضع الشروط املتعلقة بإنشاء أو استغالل أو تقدمي اخلدمات الربيدية هنفسمن القانون 64

.اخلاضعة لنظام الرتخيص
منه، منحت سلطة ضبط40وباخلصوص نص املادة 05-12رقم مبوجب القانون العضوي املتعلق باإلعالم-

الصحافة املكتوبة سلطة تنظيمية تتعلق بوضع القواعد والشروط املرتبطة باملساعدات املقدمة من طرف الدولة 
.ألجهزة اإلعالم والسهر على توزيعها

لسلطة الضبط سلطة تنظيمية منه 55مبوجب املادة 04-14رقم منح القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري-
.ببث البيانات ذات املنفعة العامة الصادرة عن السلطات العموميةلوضع القواعد املتعلقة 

املتعلق 01-02من القانون رقم 115بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز فتملك سلطة تنظيمية مبوجب املادة -
22-23-25.

أنظمةفقد منح سلطة إصدار التدابري يف شكل ،2املنافسةقانونمن34أما جملس املنافسة وطبقا لنص املادة -
.3ينشر يف النشرة الرمسية للمنافسة

سلطات تنظيمية فعلية بسبب وذلك مبنح نفسهامل متنع هذه النصوص بعض السلطات من جتاوز القانون 
.الفراغات اليت مل يقم املشرع بسدها، بالرغم من التعديالت املتتالية لقوانني إنشاء هذه اهليئات إال استثناء

فبخصوص جلنة ضبط الكهرباء والغاز، فقد منحت نفسها اختصاصا تنظيميا يف جمال تطبيق القانون لتحديد -
وقد كان . 4ستغالل القنوات املباشرة للكهرباء والغاز من دون أساس قانوينشروط وكيفية منح الرتاخيص إلجناز ا

على أساس أن القانون ،منطقيا يف رفضه اعتبار هذا املنح تفويضا يف التفويض من الوزير األول5األستاذ زواميية

.املتعلق ببورصة القيم املنقولة04-03من القانون رقم 15واملتممة باملادةاملعدلة 10-93من املرسوم التشريعي رقم 31طبقا لنص املادة 1
. املتعلق باملنافسة12-08رقممن القانون18املتعلق باملنافسة املعدلة واملتممة باملادة 03-03رقماألمر2
املتضمن إنشاء النشرة الرمسية للمن10/07/2011املؤرخ يف 242-11املنشأة باملرسوم التنفيذي رقم 3
.منه4طبقا لنص املادة 13/07/11بتاريخ 39ر عدد .ج
شروط وكيفيات منح الرتاخيص الجناز واستغالل اخلطوط دد حي24/12/2007املؤرخ يف ل م/07-04/قوقد صدر القرار التنظيمي رقم4

:موقع سلطة الضبط على االنرتنتأنظر. املباشرة للكهرباء وقنوات الغاز املباشرة
www.creg.gov.dz/
5 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp.113-114.
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01- 02انون رقممن الق16مل يسمح له بتفويضها بالرجوع لنص املادة التنفيذالذي منح هذا األخري صالحية 
يف قرارها املذكور  إىل أشارتوالغريب يف األمر أن اللجنة . 1القنواتبواسطةاملتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 

تتعلق 115وال املادة 16ال املادة هلتأسيس هذا القرار، مع أن01-02من القانون رقم 115و16املادتني 
غريبصالحية إصدار القرارات التنظيمية يف 

.10/02/20002من قانون 37)الطاقة(الكهرباء 
-

واليت تنظم كيفية سري ،املتعلق بالنقد والقرض11-03نصوص قانونية واضحة يف األمر رقم قانوين، ويف غياب
وباخلصوص تلك املتعلقة حبقوق هؤالء السيما ما يتعلق منها ،اإلجراءات التأديبية لألشخاص املتابعني أمام اللجنة

. والذي عد غري مشروع4نظامها الداخليبإصدارها ، 3حبقوق الدفاع أو حق االطالع على امللف ومبدأ املواجهة
من 11-03املعدل واملتمم لألمر26/08/10املؤرخ يف 04-10األمر رقمولكن املشرع تدارك األمر بصدور 

وألغت بذلك كل النصوص املوجودة ،مكرر اليت تضمنت إجراءات سري الدعوى التأديبية114خالل نص املادة 
.ك اإلجراءات وبذلك تكون اللجنة قد جردت من سلطتها التنظيمية تلكيف النظام الداخلي املتعلقة بتل

السلكية والالسلكية من دون االستناد إىل واملواصالتتقريبا قامت سلطة ضبط الربيد هنفسيف السياق -
قانون إنشائها، الذي غابت فيه النصوص احملددة لطرق وكيفيات تطبيق النص التشريعي املتعلق باخلصوص حبقوق 
األشخاص املتابعني أمام السلطة أو أطراف النزاع اخلاضع إلجراء التحكيم أمامها، وباخلصوص ما تعلق منها 

طالع على امللف، مبنح نفسها صالحية إصدار قواعد تنظيمية تتعلق بتحديد اإلجراءات حبقوق الدفاع وحق اال
. 5البيين ويف حاالت التحكيمأو الربط املطبقة على النزاعات يف جمال التوصيل 

-06وبالفعل صدر املرسوم التنفيذي رقم " حمددة عن طريق التنظيم...ستغالل والسيما شكل الطلبإجراء منح تراخيص اال:"واليت تنص على أن1
ولكنه مل ، 29/11/2006بتاريخ 76ر عدد.اء، جنتاج الكهربإلنشآت املاستغالل رخصاحملدد إلجراء منح 26/11/2006املؤرخ يف 428

.يشر يف نصوصه إىل إمكانية تفويض هذا االختصاص من الوزير األول إىل غريه سواء جلنة ضبط أو سلطة أخرى
2 J. Lefebre, « le pouvoir réglementaire a géométrie variable », in N. Décoopman, le désordre
des autorités --, Op.Cit., p.104.

من أن اللجنة تقوم عند خمالفة بنك أو مؤسسة مالية قواعد سري املهنة بإعالم مسريي 11-03رقممن األمر111باستثناء مانصت عليه املادة 3
.ى امللفهذه األخرية بإجراء تقدمي تفسرياته من دون متكينه من االطالع عل

أنظر اهلامش رقم . )غري منشور( املتضمن قواعد تنظيم وسري اللجنة املصرفية20/04/2005املؤرخ يف05-04والذي صدر مبوجب القرار رقم 4
و185. ،ص1

R.Zouaimia, les autorités de régulation financière --, Op.Cit., p.83, et R.Zouaimia,
« réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes », revue
critique de droit et sciences politiques, n°2, 2011, p.36.

راجع موقع سلطة . التحكيملةحاكذلك يف البيين و بالربطالنزاع املتعلقةاإلجراءات يف حالبملتعلق ا، 2002/ر م/س خ/08مبوجب قرارها رقم 5
الضبط على االنرتنت،

www.arpt.dz/



- 201 -

وبالرغم من أن صمت املشرع وإمهاله يف تنظيم مثل هذه املسائل بالرغم من أمهيتها، هو ما دفع سلطات 
لتدخل واحللول حمله لسد هذه الفراغات القانونية، فال ميكن أن يكون ذلك مربرا العتبار القرارات الضبط إىل ا

السلكية والالسلكية أو جلنة ضبط الكهرباء أو واملواصالت
ز هنا دور القاضي يف إلغاء مثل هذه ، ويرب 1

وكان حري باملشرع اجلزائري وهو يقتبس من النصوص الفرنسية أن ال . 2األنظمة عندما يكون ذلك متاحا وممكنا

ل حمل املشرع أو ملنافسة السلطة التنظيمية للوزير األول املمنوحة له مبوجب الدستور، لتلك السلطات سواء للحلو 
وذلك ال ينفي تركه عندما يريد ذلك هامشا من السلطة التقديرية هلذه اهليئات مبنحها الصالحية عامة قابلة 

.3للتفسري من طرفها
نظيمية للسلطات اإلدارية املستقلة بواسطة اعترب أحد الفقهاء أن ضرورات املشروعية حتتم منح السلطة الت

،و لذلك اعتربت السلطة التنظيمية اليت منحت للجنة عمليات البورصة 4قانون صادر عن الربملان ممثل الشعب
833-67من دون اإلحالة إليه بنص األمر رقم 03/01/1968الفرنسية مبوجب املرسوم التنفيذي املؤرخ يف 

، يف سبيل حتقيق هدف 5املنشئ هلا والذي مل مينحها إياها، استثناءا على املبدأ السابق28/09/1967املؤرخ يف 
.6حمدد وهو ضمان سري بورصة القيم وإجياد حل سريع لذلك الفراغ وتبسيط طرق التدخل القانونية

.توافق منح السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية المستقلة مع الدستور: ثانيا
عموما حكرا على السلطة التنفيذية ممثلة يف الرئيس كما هو احلال عليه يف التنظيميةالسلطةإذا كانت 

النظام الرئاسي يف الواليات املتحدة األمريكية، وموزعة بني رئيس الدولة والوزير األول مثل ما هو عليه األمر يف 
منح سلطة أخرى غري ميكن قبولي، فكيفكالنظام الفرنسي واجلزائر أو الشبه رئاسيةاألنظمة الربملانية واملختلطة

من دون أن يشكل ذلك ،هذه األخرية وهي السلطات اإلدارية املستقلة السلطة التنظيمية مثلما مت تفصيله أعاله

.وهو رأي األستاذ زواميية وأنا أتفق معه متاما1
. ولكن ذلك مل حيدث2

3 J. Lefebre, Op.Cit., p.103.
ربملان وال من طرف 4

:انظر. احلكومة
A.Hacquet, Op.Cit., p.413, et M.-A Frison-Roche, « comment fonder--», Op.Cit., p.88-90.

، مث تاله 833-67املعدل واملتمم لألمر رقم 14/12/1985املؤرخ يف 1321-85ولكن املشرع الفرنسي تدخل فيما بعد مبوجب القانون رقم 5
6مبوجب املادة املتعلق بضمان أمن وشفافية  السوق املايل الذي أكمل الصالحية التنظيمية للجنة02/08/1989املؤرخ يف 531-89القانون رقم 

:أنظر. منه42مبوجب املادة 02/07/1996مكرر منه، مث القانون املؤرخ يف 
J.-C.Oderzo, Op.Cit., pp.273-283.

والذي قرر مبوجبه أنه ميكن أن يصدر مرسوما من دون اإلحالة إىل 08/02/1985وذلك كان اجتهاد جملس الدولة الفرنسي يف قراره املؤرخ يف 6
املرجع : أنظر. هدف حمدداستثناءا لتحقيق يبقى ذلك أن يكمل القانون تلقائيا ولكنوالذي ميكنهلتنفيذية من طرف السلطة التشريعية، السلطة ا

.نفسه
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تعديا على تلك النصوص وخروجا على الشرعية الدستورية؟ هل مت اعتماد تفسري معني لنصوص الدستور املاحنة 
للسلطة التنظيمية لكل من رئيس اجلمهورية والوزير األول إلجياد التوافق بينها وبني منح السلطات اإلدارية املستقلة 

الفرنسي واألمريكي مع املسألة؟ وكيف كان منطقه يف قبوهلا؟السلطة ؟ كيف تعامل القضاء هذه 
لقد أثارت مسألة منح السلطات اإلدارية املستقلة السلطة التنظيمية نقاشات واعرتاضات من جانب 

املتعلقة مبنح سلطات لى أساس بعض الضرورات واملعطيات لكن األمر انتهى عند واقع فرض نفسه ع،الفقه
.الدولة والوزير األول السلطة التنظيمية مثل الوزراءأخرى غري رئيس 

بين تردد الفقه وحسم "المشروعية الدستورية لمنح السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية المستقلة / 1
."القضاء 

من 21أثارت السلطة التنظيمية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة إشكاال يف مواجهة نص املادة 
بالرغم من السوابق املكرسة يف جمال منح ،الدستور الفرنسي املتعلقة بالسلطة التنظيمية املمنوحة للوزير األول

السلطة التنظيمية هليئات أخرى مثل الوزراء الذين مل يشملهم الدستور يف جمال منح السلطة التنظيمية، وال اهليئات 
.1اإلقليمية وال العديد من اهليئات األخرى

من الدستور، ومنه رفض هذا 21مؤيد لتبين تفسريا ضيقا لنص املادة بنيالفرنسي وقد انقسم الفقه 
إىل عدم دستورية الضيق خلصوافمؤيدي التفسري . املنح، وما بني مؤيد لتبين تفسريا واسعا ومنه قبول هذا املنح

، و اعترب الفقيهني 2االختصاص األصليتفويض من صاحب من دونمنح السلطة التنظيمية لغري الوزير األول
Georges VedelوPierre Delvolvé أن النظام الدستوري الفرنسي يشكل ازدواجية إدارية بناء على

من الدستور اللتني توزعان السلطة التنظيمية بني رئيس الدولة والوزير األول، ولكن بالرغم 21و13نصي املادتني 
من هذا االحتكار إال أنه ال جيب إمهال عدد آخر من اهليئات اإلدارية اليت تتمتع يف إطار نشاطها بسلطة إصدار

للحكومة من بعض السلطة الدولة وجتريداتفتيتللسلطة التنظيميةأما البعض اآلخر فاعترب هذا املنح. 3التنظيمات
4.

يتمتع أكد فيه أن الوزير " l’arrêt Jamart"07/02/1936ففيما يتعلق بالسلطة التنظيمية للوزير صدر قرار عن جملس الدولة الفرنسي بتاريخ 1
أما ما . مثله مثل رؤساء املصاحل إلصدار تدابري ضرورية للسري احلسن لإلدارة الواقعة حتت إشرافهم،بسلطة تنظيمية حىت ولو مل مينحه إياها نص تشريعي

مبناسبة مناقشة مشروع القانون املت1979
:أنظر. طة التنظيمية للوزير األولاليت متنح السل21احمللية اعرتاضه على أساس عدم إمكان الربملان تعديل نصوص الدستور وباخلصوص نص املادة 

C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.171.
وميكن أن . )اليت متنح السلطة التنظيمية لرئيس الدولة(13ارس السلطة التنظيمية مع مراعاة أحكام املادة أن الوزير األول مي" 21حيث تنص املادة 2

78/17أن القانون ،ولذلك فقد اعترب البعض خبصوص السلطة التنظيمية املمنوحة للجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات" يفوض جزءا منها ألحد الوزراء
يف 37قد منح الصالحية التنظيمية هلذه األخرية مبوافقة احلكومة اليت ميكنها إعمال إجراء التفويض مبوجب نص املادة املتعلق باإلعالم اآليل

:أنظر. الثانية من الدستور
N. Lenoir, Op.Cit., p.646.
3 J.-C.Oderzo, p.285.
4 L. Boy, « normes », www.reds.msh-paris.fr/communication/textes/boy1.htm, p.4.
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لقد أحدثت املفارقة بني هذا التفسري الصارم للنص الدستوري والواقع اإلداري الذي يتضمن منح 

أكثر مرونة ومتاشيا مع هذا الواقع يف اجتاه ااملهنية والفيدراليات الرياضية، نتيجة هامة مفادها ضرورة تبين تفسري 
، على أساس اعتماد املعىن الذي أراده 21

صاحب السلطة التنظيمية العامة وليست السلطة وهو حتديده ل21املؤسس الدستوري من خالل نص املادة 
.1التنظيمية اخلاصة

مسح بتفادي النتائج السلبية اليت كانت من املمكن أن تنتج عن تبين املفهوم قدإن قبول هذا التفسري
وذلك بالسماح بتدخل الوزير األول يف عملها،الصارم، واملتمثلة من ناحية يف املساس باستقاللية هذه اهليئات

ومن ناحية ثانية، فإن منح السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية املستقلة ال ميكن أن يتم إال . واحللول حملها
وهي سلطة مشروطة ومقيدة أي ال ميكن ممارستها إال مبوجب تأهيل تشريعي صريح وحمدد عكس ما هو ،بقانون

الدستوري الفرنسي اجتهاده، حيث سار هذا . 2احلال عليه بالنسبة للوزير األول
من الدستور الفرنسي، فقد أكد يف قراره األول 21لنص املادة تفسير مرن وقراءة حديثةاألخري يف اجتاه تبين 

أن أحكام 58يف حيثيته رقم 08/09/1986املؤرخ يف 217-86بشأن اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات رقم 
ممارسة السلطة التنظيمية على املستوى الوطين ال تشكل صالحيةمن الدستور اليت منحت للوزير األول 21املادة 

عائقا أمام منح املشرع لسلطة أخرى يف الدولة غري الوزير األول مهمة وضع القواعد يف جمال حمدود يف إطار 
.3القانونبتطبيقالقوانني والتنظيمات واليت تسمح 

Réneض الفقهاء على هذا القرار، ومن بينهم الفقيه وكانت تعليقات بع Chapus الذي اعترب أن
CathrineTeitgen-Colly قد اعتمد قراءة مرنة لنص

يف يتمثل . 214املادة 
، فال ميكن على 5

أن يكون تدخل الدولة مسا Cathrine.Teitgen-Collyحد تعبري 

1 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.171.
2 H. Delzangle, Op.Cit., pp.403-404.
3 J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.286, et P. Wachman, jurisprudence du conseil constitutionnel, « la
loi relative a la liberté de communication, décision n° 86/217 DC. », AJDA, 20/02/1987,
p.102, et J. Chevallier, « le nouveau statut--», p.76.
4 C.Teitgen-Colly, « les instances »--, Op.Cit., p.172.

للجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات يندرج ضمن إطار وهي اأن منح السلطة التنظيمية للسلطة اإلدارية املستقلة Noëlle Lenoirففي اعتقاد 5
:   أنظر. 17/01/1978من قانون 34دة حتديد الضمانات األساسية يف جمال احلريات العمومية املنصوص عليها يف املا

N. Lenoir, Op.Cit., p.646.
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دولة الرفاه أزمتها، وكان إنشاء مثل هذه السلطات مربرا للفصل بني السلطة التنفيذية شهدتاالقتصادي حيث 
.1والقطاع وإعطاء االنطباع بتواجد أقل حدة للدولة

يف 17/01/1989املؤرخ يف 88/248
لسمعي البصري، مضيفا أن هذا التأهيل التشريعي لصاحل هيئة أخرى غري ل15حيثيته رقم 

2.
ألمريكية، فقد حكمت بقبول تعدد اهليئات اليت منحت السلطة التنظيمية أما احملكمة العليا يف الواليات املتحدة ا

.3ومن بينها الوكاالت املستقلة

توافق منح السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية المستقلة مع نصوص الدستور الجزائري السيما / 2
.منه125و85المادتين 

يبدو أن اإلطار الدستوري ملنح السلطة التنظيمية خيتلف بني النظامني الفرنسي واجلزائري من حيث كون 

، ومنه فالسلطة التنظيمية املمنوحة للسلطات 4تورمن الدس125
. 5اإلدارية املستقلة ال ميكن أن تكون إال تطبيقا للقانون

ما يؤسس مشروعية السلطة التنظيمية املمنوحة هلذه اهليئات من عدمها، من خالل فحصه لقوانني إنشائها اليت مل 
لكن مثلما شهده تطور واقع املؤسسات اإلدارية وواقع القانون اإلداري يف . عرض عليه لرقابة مدى دستوريتهات

، 7، الوالة6أن يكون لغري الوزير األول سلطة تنظيمية يف جمال نشاطهم كالوزراءهانفسفرنسا، استدعت الضرورة 
. مبوجب نصوص انشائهادارية املستقلة، والسلطات اإل2، األشخاص املعنوية اخلاصة1، رؤساء البلديات7الوالة

1 C.Teitgen-Colly, « les autorités --», Op.Cit., p.41.
2 A. Hacquet, Op.Cit., p.400, et E. Derieux, chroniques administratives, « réforme du statut de
la communication audiovisuelle en France, la loi du 17/01/1989 relative au CSA », AJDA,
1991-3, pp.146-148.

:أنظر.National Broad casting Communicationsاملتعلق ب 10/05/1943يف قرارها املؤرخ يف 3
J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.302 .

. املخصصة للقانونميارس رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل غري"حيث تنص املادة على ما يلي 4
يسهر الوزير األول على تنفيذ القوانني " 85وتنص املادة )" الوزير األول( الذي يعود لرئيس احلكومة 

"والتنظيمات
كسلطة 5

.تطبيقية للقانون مثلما تبني أعاله
م بناء على تفويض من الوزير األول، وميكن أن حييل ميارس الوزراء سلطة تنظيمية كرؤساء مصاحل لتنظيم و تسيري مصاحل الوزارة، ميكن أ ن متنح هل6

.املشرع يف القانون للوزير املعين حتديد كيفيات تطبيق قانون ما يف جمال اختصاصه
للوايل سلطة تنظيمية طبقا 29/02/2012، بتاريخ 12ر عدد .املتعلق بالوالية، ج21/02/2012املؤرخ يف 07-12مينح قانون الوالية رقم 7

.منه125و114،124واد وهي املبعضوصلنص
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ميكن متثيل السلطة التنظيمية املمنوحة للوزير األول بالنواة الصلبة حماطة بسحابة رقيقة تتشكل من السلطات 

فما هي احلدود اليت جيب . 3أعاله، واليت
أن حيرتمها املشرع عند منحه السلطة التنظيمية هلذه اهليئات؟ وما هي مرتبتها مقارنة بالتنظيمات الصادرة عن 

.الوزير األول

.لسلطات اإلدارية المستقلةلالممنوحة التنظيميةالسلطةوطبيعةحدود: الفرع الثاني
إذا كان غالبية الفقه الفرنسي قد أكد على أنه إذا كان املشرع قد منح بعض السلطات اإلدارية املستقلة 

مبعىن أن ذلك ال يعترب ،صالحية إصدار التنظيمات، فإن ذلك يندرج ضمن التأهيل التشريعي وليس التفويض
نقال لالختصاصات، وعلى اعتبار أن كال من رئيس اجلمهورية والوزير األول مها السلطتني اللتني منحهما الدستور 
سلطة تنظيمية عامة وأصيلة، فال ميكن للتنظيمات اليت تصدرها السلطات اإلدارية املستقلة إال أن تكون أقل

وال ميكن أن تكون .يف نظام التدرج القانوينهاتني السلطتنيصدرها كل من تدرجة وأمهية من التنظيمات اليت 
فهي سلطة تنظيمية خاصة وحمدودة .4

أن الوزير األول عىنمب
وبعيدا عن املسائل ا، لكن تنظيم السلطة املستقلة يبقى حمدودهنفسوالسلطة اإلدارية املستقلة ينظمان املوضوع

يبدو أن السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية املستقلة ولكن . 5اليت نظمها الوزير األول وذلك يبدو منطقيا وبديهيا

و اليت منحت 03/07/2011بتاريخ 37ر عدد.جاملتعلق بالبلدية،،22/06/2011املؤرخ يف 10-11القانون رقممن 96املادة مبوجب1
على نشر هذه القرارات واليت 97ة رئيس البلدية صالحية إصدار القرارات يف إطار صالحياته اليت منحها إيته قانون البلدية، وقد نصت أيضا املاد

.  تتضمن أحكاما عامة  حىت تصبح قابلة للتنفيذ
اصة باملهنة، ومن أمثلتها الفيدراليات الرياضية، املنظمات املهنية املختلفة لتضمن باخلصوص كيفية احرتام التنظيمات الدولية والقواعد التقنية اخل2

:أنظر. هنية وقرارات عامة تكميليةموبالنسبة للمنظمات املهنية إصدار مواثيق
Ph. Gouod et F.  Mellerey et P. Yolka, Traité de droit administratif, T.1, Dalloz, Paris, 2011,
p.239.

منه 72ضمن املادة 32003
. ضمن الشروط املنصوص عليها يف القانون

:أنظرأكثر تفصيال حول املوضوع، . ا
P-L. Frier, « le pouvoir réglementaire local : force de frappe ou puissance symbolique ? »,
AJDA, 2003, pp.559-563, et G. Dupuis et autres, Op.Cit., pp.177-179.
4 Ph. Luppi, Op.Cit., pp.1643-1645.

-Mوقد اعتربت 5 J. Guédon أن وظيفة ضبط القطاعات هي مهمة تتقامسها احلكومة مع السلطات اإلدارية املستقلة، وذلك ألن هذه األخرية
ت وجند املثال البارز يف التشريع الفرنسي الصالحيات التنظيمية لسلطة ضبط االتصاالت ومن بعدها سلطة ضبط االتصاال. تتمتع  بالسلطة التنظيمية

من القسم التشريعي من 6-36من القسم التشريعي من القانون القدمي واملادة 8-34االلكرتونية والربيد اليت تتقامسها مع وزير القطاع طبقا لنص املادة 
:أنظر. القانون اجلديد

M.- J .Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.103, et L. Calandri, Op.Cit., pp.166-167.
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إطار تبعية قانونية تظهر من خالل مصادقة الوزير املعين على تلك التنظيمات كما موضوعة من ناحية أخرى يف
.

."بين التوسيع والتضييق"السلطة التنظيمية الممنوحة لبعض السلطات اإلدارية المستقلةحدود:أوال
حىت ولو انطلقنا من أن السلطة التنظيمية املمنوحة لبعض السلطات اإلدارية املستقلة موضوعة يف إطار 

يبقى هناك فرق بني مدى السلطة التنظيمية فإنه
القدر وال نفس املدى ، فهناك من السلطات املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة فيما بينها، فهي ليست بنفس

تتمتع بسلطة تنظيمية ضيقة مقارنة باألوىل، فهل ميكن أن يكون مرد اليتتتمتع بسلطة تنظيمية واسعة وهناك اليت
يف اجلزائر أمهية القطاع وجماالت التدخل؟إىل ذلك 

؟ 1واجهة السلطة التنظيمية للوزير األول واحلكومة على العمومباخلصوص 
باإلضافة إىل 15/01/1992املؤرخ يف 91/304

تأكيده على احلدود اليت جيب أن يرمسها املشرع للسلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية املستقلة يف القرار رقم 
88/248

، 23/07/96املؤرخ يف 96/378يف قراره رقمأكد التنظيمي ال جماالت واسعة وال جماالت جد مهمة، بينما 
لطة ضبط االتصاالت، أن اليت منحت لسالواسعةد أعضاء يف جملس الشيوخ السلطة التنظيمية اانتقبالرغم من

التأهيل املمنوح هلذه السلطة حمدود من حيث جمال تطبيقه، من حيث كونه يتعلق باستغالل الشبكات املفتوحة 
.2للعموم وتقدمي خدمة هاتفية للعموم أيضا

املستقلة يف ظل احرتام الشرعية املتمثلة يف الدستور، والقانون الذي مينحها هذه السلطة ويشكل السلطات اإلدارية
.أساسها وحدودها

املمنوحة أما يف الواليات املتحدة األمريكية فلم تتدخل احملكمة العليا لتحديد مدى السلطة التنظيمية
، واليت ميكن أن تكون واسعة ومهمة يف نظر الكثري، ولكنها كيفتها بالشبه 3للوكاالت املستقلة بصفة دقيقة

، حيث اعتربت أنه بإمكان قانون صادر عن Humfrey’s executor v.United States4تشريعية يف حكم 
.قد حيصل بالنسبة إلحدى الوكاالتالكوجنرس أن يفوض لسلطة عمومية السلطة التنظيمية لتنفيذ القانون كما

الكوجنرس بعد أن يضع املبادئ العامة لسياسته يف النص التشريعي، حييل لإلدارة سلطة وضع التفاصيل بفرض ف

الغامضة،  والسلطات التنظيمية اليت منحتها بعض السلطات 03-03رقممن األمر34ونص املادة ندما يتعلق األمر مبجلس املنافسةصا عخصو 1
.املستقلة لنفسها من دون أساس قانوين

2 H.Delzangle, Op.Cit., p.405.
3 F. Moderne, Op.Cit., p.196.

.من البحث143- 142تني راجع الصفح4
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يشبه الكثري من الفقهاء الصالحية التنظيمية املمنوحة هلذه الوكاالت املستقلة هنا بسلطة تنفيذ . أنظمة عامة
أن احملكمة نفسها، ويف مواجهة معارضي السلطة ، حيث 1القوانني املمنوحة يف فرنسا أو اجلزائر للوزير األول

National Broadcasting Communicationالتنظيمية املمنوحة ل 
وقد . 2

واضح يربط بني دستورية التفويض التشريعي والتوجيهات واخلطوط العريضة اليت أكدت احملكمة العليا على مبدأ 
وقد اعترب الفقه األمريكي قانون التفويض مبثابة امليثاق الدستوري للوكالة وسياسات . توجه تدخالت الوكاالت

.3اعدحتديد األهداف واملبادئ األساسية اليت تقيد الوكالة يف وضع القو املشرع ميلكالضبط، حيث 
إذا كان الدستور مل مينح السلطة التنظيمية إال هليئتني، فإن ذلك ال مينع املشرع من تأهيل بعض السلطات اإلدارية 

4.

.فرض أنظمة عامةبصالحيةالسلطات اإلدارية المستقلة التي تتمتع / 1

فقد ميز املشرع اجلزائري بني جملس النقد والقرض وجلنة تنظيم ومراقبة . السلطة التنظيمية اليت منحت إياها
باقي السلطات اليت منحت سلطة وبني ،عامة من جهةأنظمةعمليات البورصة، واليت منحها سلطة وضع 

قانون، فالسلطة هنا تتدخل  وهي تتعلق بتحديد االلتزامات، أو شروط ممارسة احلقوق املكرسة بالتنظيمية تقنية 
السلكية واملواصالتوهي جلنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط الربيد ، 5للقواعد التقنيةكخبري واضع

الذي ميثل حالة ( السمعي البصري وجملس املنافسة سلطة ضبط والالسلكية وسلطة ضبط الصحافة املكتوبة و 
.من جهة ثانية) املتعلق باملنافسة03-03من األمر 34خاصة بسبب غموض املادة 

واملتممة مبوجب املعدلة11-03رقم من قانون النقد والقرض62-
، فقد منحه املشرع سلطة إصدار تنظيمات عامة تطبيقية لقانون 26/08/2010املؤرخ يف 04-10األمر رقم 

اص به، إن تدخل الوكاالت املستقلة هنا يشبه يف نظر البعض سلطة وضع القانون ألن الرئيس ال يتدخل يف عمل الكوجنرس التشريعي بل له جماله اخل1
صالحيات اليت فالدستور األمريكي مل مييز بوضوح بني جماالت القانون والتنظيم، فال. ومنه ستكون العالقة مباشرة بني الكوجنرس والوكاالت املستقلة

وتعرف سلطة وضع القواعد يف الواليات املتحدة األمريكية بسلطة . متلكها الوكاالت املستقلة ال تشبه بذلك التصنيف املتبع يف النظام القانوين الفرنسي
»وضع قواعد عامة وجمردة وغري شخصية، وتظم كذلك سلطة إصدار التوصيات  guidelines أو خاصة صادرة وهي قرارات تطبيقية عامة«

:أنظر. ل ميكن تكييفها بالتنظيماتلتنفيذ، تفسري وتوضيح قاعدة قانون أو سياسة معينة، مبعىن مقاب
J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.302, et N.Koulouris, Op.Cit., p.170, et E.Zoller, Op.Cit., p. 757.
2 J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.303.

Whihman v. American، ويف قضية FDA v. Brown Tobaco Corp2000ضية وقد حكمت يف قضيتني، يف ق3
Truking Associations. Inc. 2001 ها املشرع ال أكثر وال حىت احلدود اليت أراد"حول مدى السلطة التنظيمية يف حالة سكوت القانون

:أنظر. "أقل
E. Zoller, Op.Cit., p. 768.
4 J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.304.
5 N.Decoopman, « peut –on clarifier -- ? », Op.Cit., p.22.
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املتعلق بتعاونيات 01-07، باإلضافة إىل ما منحه إياه القانون رقم 1النقد والقرض تتعلق مبجاالت متعددة وخمتلفة
.2االدخار والقرض من صالحية وضع القواعد املتضمنة تكوين ومنح االعتماد ملثل هذه التعاونيات

بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فقد منحت سلطة تنظيمية عامة ترتبط بتنظيم سوق القيم املنقولة -
ص بوضع القواعد ذات التطبيق املهين املفروضة على الوسطاء كما ختت. 3اخلاضع لرقابتها

. 4يف عمليات البورصة واملتدخلني يف السوق

بورصة اليت حتولت إىل جلنة األسواق املالية مبوجب جلنة التنظيم املصريف واملايل وجلنة عمليات ال
وحتديد معناها من ،5أنظمة01/08/2003قانون 

6خالل إصدار توصيات، تعليمات وقرارات أخرى للتطبيق

.7للمسائلخاصةلتحديد جمال اختصاصها ووضع مقاربة للسلطة املستقلة 
ومع ذلك ومهما توسعت هذه السلطة، فإن فعالية الرقابة الدستورية يف فرنسا اليت ختضع هلا قوانني إنشاء 

تضمن عدم ميكن أن السلطة التنظيمية املمنوحة هلا، عية و شر م، ومن مث رقابة مثلما توضح أعالههذه اهليئات

وضع قواعد الوقاية يف سوق النقد،–تتمثل يف 1
شروط فتح مكاتب متثيل البنوك وكذا املؤسسات املالية األجنبية يف اجلزائر، املقاييس ، األدىن من رأمسال البنوك واملؤسسات املالية وكذا كيفيات إبرائه

ه عام، محاية والنسب اليت تطبق على البنوك واملؤسسات املالية السيما فيما خيص تغطية املخاطر وتوزيعها والسيولة والقدرة على الوفاء واملخاطر بوج
وسري وسائل الدفع وسالمتها، المعاييرمنتجات التوفري والقرض اجلديدة، إعداد يما يتعلق بالعمليات مع هؤالء،زبائن النوك واملؤسسات املالية السيما ف

املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية مع احملاسبيةالمقاييس والقواعدالسري احلسن وأخالقيات املهنة املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية، ، قواعد
مراعاة التطور احلاصل على املستوى الدويل يف هذا امليدان، الشروط التقنية ملمارسة املهنة املصرفية ومهنيت االستشارة والوساطة يف ا

.، سري احتياطات الصرف،القانوين للصرف وتنظيم سوق الصرفواملايل، التنظيم  
كيفيات تقدمي وحددت،منه جيب أن حتصل التعاونية بعد تأسيسها على رخصة التأسيس اليت يسلمها جملس النقد والقرض7املادة نصتحيث 2

ال مرأس لباحلد األدىنتعلقي21/07/08املؤرخ يف 02-08رقم النظام."يصدره جملس النقد والقرضنظاموجب الطلب مب
بإقامة دد شروط الرتخيص حي21/07/2008املؤرخ يف 03-08رقم والنظام، 08/03/09بتاريخ 15ر عدد.، جاإلدخار والقرضتعاونيات

.08/03/09بتاريخ 15ر عدد.، جتعاونيات اإلخار والقرض واعتمادها
.04-03رقمالقانونمن14املعدلة واملتممة مبوجب املادة 10-93من املرسوم التشريعي رقم 30طبقا لنص املادة 3
تقنيناتاللجنة تقوم بسن" واليت نصت على أن 04-03من القانون 15من املرسوم التشريعي املعدلة واملتممة باملادة 31طبقا لنص املادة 4

ورصة والقواعد املهنية املطبقة رؤوس األموال اليت ميكن استثمارها يف البورصة، اعتماد الوسطاء يف عمليات الب:  متعلقة على وجه اخلصوص مبا يأيت
ملركزي على عليهم، نطاق مسؤولية الوسطاء وحمتواها والضمانات الواجب اختاذها اجتاه زبنائهم، الشروط والقواعد اليت حتكم العالقات بني املؤمتن ا

دات وتسيري وإدارة احلسابات اجلارية للسندات، مكرر أعاله، القواعد املتعلقة حبفظ السن19السندات واملستفيدين من خدماته املذكورة يف املادة 
.القواعد املتعلقة بسري نظام التسوية وتسليم السندات، شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات

تنظيم من القسم التشريعي من القانون النقدي واملايل بالنسبة للجنة ال51-313و 2-611و 24-511و و41-511طبقا لنصوص املواد 5
:     أنظر. سبة لسلطة األسواق املاليةالقسم التشريعي من نفس القانون بالنمن7-621األوىل و6-621املصريف واملايل، واملادتني 

J. Lefebre, Op.Cit., p.103.
ر قرارات أما املشرع اجلزائري فلم مينح هذه اهليئات إمكانية إصدار التوصيات لتبيان كيفية التطبيق، لكنه منح جملس النقد والقرض إمكانية إصدا6

. من قانون النقد والقرض62فردية تطبيقية لألنظمة اليت يصدرها طبقا لنص املادة 
7 J. Lefebre, Op.Cit., pp.102-103.
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بعض النصوص املتعلقة خروج املشرع عن احلدود املرسومة له بالدستور، وستوضح الغموض الذي ميكن أن يشوب 
ميكن أن يكون منح مثل هذه السلطة التنظيمية ،ولكن يف اجلزائر ويف غياب مثل هذه الرقابة. 

ستور، على اعتبار أن كل النصوص التطبيقية من الد85و125الواسعة يتعارض، من جهة، مع نصي املادتني 
تفسير للقانون ترجع الختصاص كل من جملس النقد والقرض وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، ولكن إعمال 

هلذين النصني يتطلب التمييز بني السلطة التنظيمية العامة احملفوظة لكل من رئيس اجلمهورية والوزير األول جيد
. 1مية اخلاصة املمنوحة للعديد من اهليئات يف الدولة ومن بينها  للسلطات اإلدارية املستقلةوالسلطة التنظي

ومن جهة ثانية و 
والسري احلسن للمنافسة 

غري متطورة مبا فيه الكفاية، طبقا وترقيتها يف املناطق اجلغرافية أو قطاعات النشاط اليت تنعدم فيها املنافسة أو
، على 12-08من قانون املنافسة رقم 18من األمر املتعلق باملنافسة املعدلة واملتممة مبوجب املادة 34لنص املادة 

، إذا ما كان يعين به أنظمة باملعىن نظامالرغم من اإلشكال املثار خبصوص قصد املشرع من إدراج مصطلح 
توجيهات وتوصيات وشروحات 2احلقيقي للكلمة أم أنه قصد التعليمات ، اليت حتمل يف رأي األستاذ زواميية

واليت ال يقبل فيها الطعن بتجاوز ،تطبيقهايتضمن موضوعها التذكري مبجموع القواعد املطبقة وتبيان كيفيات 
، ومؤسسا رأيه أيضا على أن هذه األنظمة ال تنشر يف اجلريدة الرمسية مثل األنظمة اليت تصدر عن جملس 3السلطة

، باإلضافة 4
املتعلق باملنافسة للسلطة التنفيذية لتطبيق نصوص قانون 03-03رقممن األمر73املادة باإلضافة إىل إحالة

أو من دون قصد ،، ومنه ميكن كما استنتج ذلك األستاذ زواميية أن تكون كلمة نظام قد سقطت سهوا5املنافسة
ري على هذه القوانني، يف انتظار 

 .

1 R. Zouaimia, les autorités de régulation financière --, Op.Cit., pp.33-34.
2 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp.110-113.

واليت تتضمن نصوصا أمرة تتميز خباصية العمومية وهي ملزمة للمتعاملني، فيمكن الطعن فيها بدعوى جتاوز ،3
.113. املرجع نفسه، ص: أنظر. ت متعارضة مع نصوص القانونالسلطة إذا ما كان

242-411ولو أن نص املادة 4
.أعادت ذكر األنظمة اليت يصدرها هذا األخري10/07/2011املؤرخ يف 

..."وكذا النصوص املتخذة لتطبيقه باستثناء املرسومني التنفيذيني اآلتيني...يبقى العمل جاريا ب"5
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.السلطات اإلدارية المستقلة التي تتمتع بسلطة تنظيمية تقنية ضيقة/2
ينطبق ذلك على جلنة ضبط الكهرباء والغاز اليت متارس صالحية تنظيمية حمدودة، إذ ال تتعلق إال مبجال 

أما سلطة . 1من قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات115حتديد األسعار وفقا ملا نصت عليه املادة 
13تتعلق مبسائل تقنية مبوجب نص املادة السلكية والالسلكية فتتمتع بسلطة تنظيميةواملواصالتضبط الربيد 

سلطة ضبط أما فيما يتعلق  بسلطة ضبط الصحافة املكتوبة و . 2السلكية والالسلكيةواملواصالتمن قانون الربيد 
السمعي البصري، فسلطتهما التنظيمية حمدودة لوضع القواعد والشروط اليت مينح وفقا هلا املساعدات ألجهزة 

، ووضع القواعد 3من قانون اإلعالم بالنسبة للسلطة األوىل40توزيعها طبقا لنص املادة اإلعالم والسهر على
من القانون املتعلق بالنشاط 55طبقا لنص املادة املتعلقة ببث البيانات ذات املنفعة العامة بالنسبة للسلطة الثانية

.السمعي البصري

السلكية والالسلكية مل مينحها املشرع إال سلطة واملواصالتفإن جلنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط الربيد 
ولكن مهما تكن صالحيات بعض . ودةتنظيمية تتعلق بوضع قواعد تقنية من حيث املضمون ويف جماالت حمد

ومع ذلك ميكن . 4،السلطات املستقلة واسعة

العامة األنظمةوالشيء الذي يدعم هذا التمييز خضوع .5تقنيةاتتضمن أمور 

علىموقع اللجنة أنظر.من حتديد أسعار الكهرباء والغاز تضي30/05/2005املؤرخ يف ل م /05-06/قرقماللجنة القراروقد أصدرت 1
:االنرتنت

www.creg.gov.dz/
م السرية وعدم خرق حياد املرفق لوضع الشروط اخلاصة باحرتاأنظمةمن القانون، حيث تتمتع اللجنة بصالحية إصدار 39وكذلك طبقا لنص املادة 2

من القانون بوضع وحتديد شروط وضع 64كما تتمتع مبوجب املادة . يف مواجهة الرسائل املرسلة وكذلك طبيعة وخصائص املنطقة اليت يغطيها املرفق
.واستغالل وتقدمي اخلدمات واآلداءات يف جمال الربيد اخلاضع لنظام الرتخيص

من 61إىل59عالم امللغى الذي منحه املشرع صالحيات أوسع تشمل من حيث املدى جماالت متعددة مبوجب املواد من لإل3
.03/04/1990املؤرخ يف 07-90رقمقانونال

التنفيذية للقانون والقواعد ومنه بني القواعد ، "application" ومصطلح تطبيق القانون" exécution" مييز هؤالء بني مصطلح تنفيذ القانون4
مراسيم تنفيذية اليت هي من اختصاص الوزير األول، أما القواعد التطبيقية  فهي بواسطةوالتطبيق معناه أن القانون أصبح قابال للتنفيذ ،التطبيقية للقانون

اليت تسمح بتطبيق القانون يف الواقع وهي اليت تصدر عن السلطات اإلدارية املستقلة وغريها
بسلطة وضع التزاما دستوريا بل ناجتة عن إرادة املشرع، ولكن هذا التمييز غري مكرس بصفة دقيقة على اعتبار أن بعض السلطات املستقلة تتمتع فعال 

:أنظر. يف العديد من احلاالتتنظيمات عامة
A.Hacquet, Op.Cit., pp. 408-409.

واحلكومة طبقا لنص جمرد منفذ إلرادة املشرعفهيلسمعي البصري جمرد سلطة تطبيقية، لنظيمية اليت منحت للمجلس العايل السلطة التميكن اعتبار5
، أما بالنسبة للجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات فهي تتمتع بصالحية إصدار تنظيمات للسهر على احرتام 30/09/1986من قانون 16املادة 

حية وضع ، حيث تصدر تنظيمات لضمان أمن األنظمة وهي سلطة واسعة، ومن جهة ثانية متلك صال17/06/78املؤرخ يف 78/17نصوص قانون 
املعدل 17/01/1978من قانون 6قواعد مبسطة بالنسبة للفئات األكثر استعماال وشيوعا ملعاجلة املعلومات يف بطاقات طبقا لنص املادة 

.../...:                                                                                                                أنظر.واملتمم
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بني الوزير املختص من دون الثانية، ولكن بالرغم من ذلك فلم جند مربرا مقنعا هلذا التمييز أو موافقة ملصادقة 
ستثناء املربر املتعلق واسعة وتلك اليت منحها سلطة تنظيمية ضيقة، بااهليئات اليت منحها املشرع سلطة تنظيمية 

بأمهية القطاع، والذي ال جيد جماله هنا على اعتبار عدم إمكان وضع فروق يف األمهية بني قطاع البورصة من جهة 
.1واالتصاالت من جهة ثانية

."تابعة ومقيدة"الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة األنظمةطبيعة : ثانيا
هدم اهمعنذلك إذا كان املشرع بإمكانه منح السلطة التنظيمية لسلطة أخرى غري الوزير األول، فهل 

حبكم كون ،وحدة السلطة التنظيمية، ومنه خلق عدم تناسق وانسجام يف هذه السلطة؟ اإلجابة ستكون بالنفيل
السلطة التنظيمية اليت منحت هلذه اهليئات ليست سلطة مستقلة مطلقا ولكنها سلطة تابعة من جهة للوزير األول 
أو أحد الوزراء حسب التخصص، من جهة، ومن جهة أخرى فهي خاضعة لرقابة القاضي اإلداري مبدئيا والذي 

أما يف الواليات املتحدة األمريكية فتبقى . 2انونيتأكد من عدم خروج السلطة عن احلدود املرسومة هلا بالق
شرط الفيتوإعماله األنظمة الصادرة عن الوكاالت املستقلة مرهونة بعدم رفضها من طرف الكوجنرس من خالل 

.التشريعي او من طرف احملكمة العليا

".قراطية الرقابة الديم" السلطة التنظيمية بين موافقة الوزير المعني ورقابة البرلمان / 1
فقد منحها إياها كوسيلة ضرورية ،عندما منح املشرع السلطة التنظيمية للسلطات اإلدارية املستقلة

رئيس اجلمهورية أو الوزير (لقيامها مبهامها وليست كجزء من السلطة التنظيمية املمنوحة للسلطات الدستورية 
بعض ، فقد أخضعها املشرع يف3ياسة احلكومةولذلك ولكي ال تتعارض أو خترج عن السياق العام لس). األول

وعدم إلغائها ،من طرف الوزير املعين بالقطاع يف فرنسا  واجلزائرأو املوافقةجراء املصادقةإ: النظم املقارنة إلجراءين
.من طرف الربملان يف الواليات املتحدة األمريكية

…/…M.- J .Guédon, les autorités --, Op.Cit., pp.102-103.
من القسم التشريعي من 6-36فحىت سلطة ضبط االتصاالت اإللكرتونية والربيد الفرنسية تتمتع بسلطة تنظيمية تطبيقية أو تقنية مبوجب املادة 1

يف ظل احرتام نصوص هذا القانون والتنظيمات التطبيقية له حتدد هذه اهليئة " ى أن واليت نصت عل2005لسنة قانون الربيد واالتصاالت االلكرتونية
:أنظر". ....املتعلقة بالقواعد 

J. Lefebre, Op.Cit., pp.105-106, et L. Calandri, Op.Cit., pp. 166-167.
املمنوحة للهيئة جيب أن تؤدى يف ظل احرتام القواعد املوضوعة من يف قراراته يف العديد من املرات أن الصالحيةالفرنسي 2

ي رقم ،طرف املشرع والنصوص التطبيقية هلا واملبادئ العامة املكرسة من طرف جملس الدولة
:أنظر. السابق الذكر88/248

Ch. Debbasch  et C. Gueydan (sous/dir.), Op.Cit., pp.25-26.
سلطة تنظيمية خاضعة ملصادقة الوزراء 13/06/2006املؤرخ يف 686-2006فقد منحت سلطة األمن النووي يف فرنسا بالقانون رقم 3

قد نقل سلطة واسعة املتعلق بشفافية واألمن النووي  ألن هذا القانون 1999جوان 3املتخصصني بعد أن كان جملس الدولة قد رفض مشروع قانون 
:أنظر. بط اخلاص وهو األمن النوويمن احلكومة إىل السلطة املستقلة تتعلق بصالحيات التقرير والرقابة يف جمال الض

A. Hacquet, Op.Cit., p.415.
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 تكمن من جهة  يف فرض احلكومة رقابتها على السلطة اعترب بعض الفقهاء أن احلكمة من ضرورة إجراء املوافقة
التنظيمية هلذه اهليئات، فمن غري املعقول مبا أن هذه اهليئات تعمل يف إطار الدولة وداخلها وتنتمي إىل تنظيمها 

من املشروعية يساهم هذا اإلجراء يف إضفاء نوعومن جهة ثانية. 1سواء كانت وصائية أو تدرجيةالكالسيكية 
الدميقراطية اليت ينتقد على أساسها الكثري مشروعية السلطة التنظيمية املمنوحة هلذه اهليئات، حبكم أن هذه 

ة التنفيذية املراقبة من طرف ، من خالل إشراك السلط2األخرية غري منتخبة وغري منصوص عليها يف الدستور
.3الربملان يف املسؤولية جبانب السلطة املستقلة

على القرارات التنظيمية املوافقةلكن الشيء املميز هو توجه املشرع الفرنسي أو اجلزائري يف تقليصه إجراء 
الواسعة من دون السلطات املستقلة من دون األخرى، واملالحظ أن األمر يتعلق بالسلطة التنظيمية على بعض

من ، واليت كيفها البعض بالفعالة من دون وجود مربر واضح ومقنع إال ما تعلق بأمهية هذا النوع4الضيقة أو التقنية
. 5واليت تفرض مثل هذا اإلجراءالقرارات 

غرار وهكذا جند أن األنظمة الصادرة عن كل من جملس النقد والقرض و جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على
7، سلطة ضبط االتصاالت اإللكرتونية والربيد6جلنة التنظيم املصريف واملايل، سلطة األسواق املالية

ة اليت تتمتع بسلطة استشارية ال ختضع هذه اهليئات لرقابة داخل الدولة فقط وإمنا جتد نفسها مدرجة يف شبكات أوربية مثل سلطات الضبط األوربي1
:أنظر. لية تامةال متارس وظائفها باستقالومنه فهيعاملية خصوصا يف جمال املنافسة والصيدلة، أو سلطة تنظيمية تقنية ورقابة  لدى اللجنة األوربية

J. – Y. Cherot, « l’imprégnation --»,Op.Cit., pp. 17-25, et M.Gentot, « marchés --», Op.Cit.,
pp. 10-11, et J.-B. Auby, « remarques--», Op.Cit., p. 933, et L. Idot, Op.Cit., pp. 788-801.

متاما مسألة بالرغم من دسرتة هيئة املدافع عن احلقوق يف فرنسا ومن قبله بعض اهليئات األخرى كالبنك املركزي يف أملانيا، فإن هذا اإلجراء مل ينه2
راجع عنصر السلطات . هذه اهليئات والصالحيات املمنوحة هلا مع بعض أحكام ونصوص الدستور خصوصا على املستوى الفقهيتعارض وجود 

.اإلدارية املستقلة يف مواجهة الدستور خصوصا على املستوى الفقهي يف الفصل الثاين من الباب األول
3 A. Hacquet, Op.Cit., p.416.

.مر بسلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكرتونية كما مت توضيحه أعالهباستثناء عندما يتعلق األ4
5 A. Hacquet, Op.Cit., p.416.

قد وسع من 2003من القسم التشريعي للقانون النقدي واملايل، ولو أن تعديل 1-7- 6621-621مبوجب نصي املادتني 6
اإلضافة إىل إجراء املوافقة، فهو ميلك التدخل مبوجب مرسوم الختاذ كل التدابري الضرورية بالنظر للظروف تدخل الوزير املكلف باالقتصاد، الذي ب

:أنظر". ممارسة سلطتها التنظيميةاملستجدة ومالحظته إمهال سلطة الضبط يف
L. Calandri, Op.Cit., p. 168.

إذا ثبت عن اللجنة عجزا أو " املتعلق ببورصة القيم واليت تنص على أن 10-93من املرسوم التشريعي رقم 50الذي كرسته املادة هوهو اإلجراء نفس
"قصورا تتخذ التدابري اليت تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم بناء على اقرتاح الوزير املكلف باملالية عقب االستماع لرئيس اللجنة

القرارات الصادرة يف إطار هذه املادة تنشر " من القسم التشريعي من قانون الربيد واالتصاالت االلكرتونية اليت تنص على أنه 6-36مبوجب املادة 7
".يف اجلريدة الرمسية بعد املوافقة عليها بقرار من الوزير املعين
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، ختضع إلجراء املصادقة بإجراءات حمددة ومن طرف هيئات خمتلفة تتمثل عموما يف 1لسمعي البصري الفرنسيل
.الوزير املعين

الصادرة عن جملس النقد والقرض وتلك الصادرة عن األنظمةبني ة ثانيةمن ناحيقد ميز املشرع اجلزائريو 
من طرف وزير إلمكانية إجراء التعديل عليهاجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، حيث أخضع األوىل إلجراء

الذي ،ريإىل هذا األخعلى شكل مشروع
وبعد تلقي رد الوزير ). قراءة ثانيةمن خالل إجراء ( أيام ليطلب خالهلا تعديل القرار10منحه القانون مهلة 

، 112-03من األمر 63أيام طبقا لنص املادة 5
مهما كان مضمونه

فقد اشرتط فيها املشرع ،الصادرة عن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةلألنظمةأما بالنسبة . طبقا لنفس النص
من املرسوم 32شرط القراءة الثانية طبقا لنص املادة من طرف الوزير املكلف باملالية من دونالموافقة إجراء

الذي نص عليه املشرع بالنسبة لألنظمة اإلجراء فهل هناك فرق بني . 3املعدل واملتمم10-93التشريعي رقم 
.يف حالة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةl’approbationالصادرة عن جملس النقد والقرض وإجراء املوافقة 

، بينما إجراء املوافقة ال يرتبط بإجراء 4بإجراء القراءة الثانيةاألولجراء اإلتمثل يف ارتباط أن الفرق بينهما ييبدو 
أما فيما يتعلق باألثر القانوين من اإلجراءين فيتمثل يف بقاء األنظمة الصادرة عن جلنة تنظيم ومراقبة . القراءة الثانية

مل حتدد أجال للوزير املعين 32الصرحية، على اعتبار أن املادة رفض املوافقةعمليات البورصة جمرد مشاريع يف حالة
فيما إذا  من قانون النقد والقرض،املذكورة أعاله63؟ مع بقاء الغموض حول نص املادةإلصدار قرار املوافقة

عكس ما يوحي به نص هذه بشرط إجراء التعديالت املقرتحة على املوافقةكان الوزير املكلف باملالية ميلك رفض 
من أن التعديالت ،"نافذا مهما يكن مضمونه" 

الكلمة األخرية، وهذا ما يدل على ميلك هذا األخري ة للمجلس، وأن املقرتحة من الوزير ليست ملزمة بالنسب
كما جند أن هذا .ذي منحه إياه قانون النقد والقرض

النص ال يوضح احلالة اليت ميتنع فيها الوزير عن الرد ال بطرح التعديالت املقرتحة وال باملصادقة، أو جتاوزه املدة 
قد كرس إجراء نشر القرار مع نص من قانون بورصة القيم املنقولة32بينما جند أن نص املادة . القانونية للرد

االتصال السمعي ارية املتعلق حب17/01/1989من قانون 6طبقا لنص املادة 1
:ذكر مصطلح املصادقة صراحة، أنظرأن يالذي ميلك 

J. Lefebre, Op.Cit., p.109.
أيام لطلب تعديلها قبل إصدارها 10الذي يتاح له أجل يبلغ احملافظ مشاريع األنظمة إىل الوزير املكلف باملالية"  على ما يلي63وتنص املادة 2

ويكون القرار . أيام ويعرض عليه التعديل املقرتح5. 
، وكانت املهلة املمنوحة للوزير للرد امللغى10-90ظل القانون رقم يف) 2(وقد كانت يومني ".

.أيام يف ظل هذا األخري3
"يوافق على اللوائح اليت تسنها اللجنة عن طريق التنظيم وتنشر يف اجلريدة الرمسية مشفوعة بنص املوافقة" اليت تنص على ما يلي3
.املعدل17/01/1989قانونللسمعي البصري طبقا لوهو اإلجراء الذي كرسه املشرع الفرنسي بالنسبة لأل4
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إال بعد موافقة الوزير املكلف باملالية والنشر، خبالف املشرع يصبح نافذااملوافقة، وذلك يعين أن القرار ال ميكن أن 
الفرنسي الذي كرس إجراء النشر يف اجلريدة الرمسية بالنسبة لكل األنظمة والذي جيعلها حجة يف مواجهة كل 

.
ا يف الواليات املتحدة األمريكية، وعلى اعتبار أنه ال ميكن االعرتاف بوجود أجهزة مستقلة يف ظل أم

مت تكريس رقابة على األنظمة الصادرة عن الوكاالت املستقلة من طرف الربملان مب
التفويض التشريعي شرط الفيتو، والذي أصبح حيث أنه ميكن للربملان تضمني قانون ،1من خالل الفيتو التشريعي

شرطا عاما، حيث ال ميكن وضع قانون التفويض من دون شرط الفيتو والذي يتمكن من خالله الكوجنرس إلغاء 
وقد صدر . قرار تنظيمي صادر عن الوكالة، وباخلصوص تلك املهمة منها واليت تؤثر على االقتصاد بزيادة التكلفة

والذي ألزم هذه الوكاالت بإخضاع أنظمتها لغرفيت الكوجنرس واجلهاز املكلف 1996سنة عن هذا األخري قانون
ومدى تأثريه على املؤسسات ) فائدة–تكلفة ( برقابة احلسابات بإيداعها تقريرا حول كل نظام يتضمن املعادلة 

.2الصغرية، ونتائجه املالية على دول الفيدرالية
، املكلفة بتحديد 1937لسنة «Brownlaw»التقرير الذي أصدرته اللجنة الرئاسية أثارمن ناحية ثانية، 

ارابعاأصبحت تشكل فرعهذه األخريةأنوالذي توصلت من خالله إىل،مكانة الوكاالت املستقلة يف الدولة
ة مراقبة، مؤكدئولة وصالحيات غري للحكومة من دون رأس يف الدولة، مكونة من جمموعة من الوكاالت غري املس

انتباه األمريكيني إىل أن هذه ،ي يف الواليات املتحدة األمريكيةعلى حدوث حتول يف الفكر السياسي والدستور 
، واليت الوكاالتدولة، ومع ذلك مل يوقف هذا األخري سلسلة إنشاء هذه الالوكاالت أصبحت تشكل دولة داخل 

لقطاعات مثل البيئة، الصحة، األمن يف أماكن العمل، دفعت إليها إرادة حتسني احلياة يف العديد من ا
،، ولكنه مسح برتكيز اجلهود إلعادة إدماج هذه الوكاالت ضمن املبادئ الدميقراطية...املستهلك

ففرض . 
مؤكدا أنه إذا كان من املستبعد على ،ألمريكي على هذه الوكاالت أن تعمل وفق أسلوب دميقراطيالكوجنرس ا

هذه الوكاالت أن تكون دميقراطية يف تشكيلتها، فال يوجد عائقا أمام إدخال الدميقراطية يف أسلوب سريها 
.3وعملها

والذي قيد الوكاالت املستقلة ،تضمن قانون اإلجراءات اإلدارية1946سنة اوقد أصدر الكوجنرس قانون
من هذا القانون، تتمثل األوىل يف أن تسمح 533احرتام ضرورتني اثنتني بنص املادة بأثناء إصدارها لألنظمة 

أما الثانية فتتعلق بإثبات هذه الوكاالت . 

:رأنظ. مسؤولية السلطات املستقلة إن رقابة الربملان واليت توصف بالرقابة الدميقراطية  تعوض رقابة السلطة التنفيذية يف فرنسا واليت تدعم 1
M. Lombard, « la régulation dans un Etat de droit », www.cairn.info/droit-et-economie-de-la-
régulation-2--9782247056972., p.30.
2 M.Lombard, « institutions de régulation --»,  Op.Cit., p. 535, et E.Zoller, Op.Cit., pp. 767-
770.
3 E.Zoller, Op.Cit., pp. 758- 759.
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كما فرض هذا القانون على الوكاالت إظهار نيتها مسبقا يف فرض تلك األنظمة . عقالنية األنظمة اليت أ
على الوكالة أن تعرتف لكل 553املادة فرضتكما . لتنظيم قطاع معني أو تعديلها يف اجلريدة الرمسية للدولة

. رفض أو القبولشخص معين حبقه يف طلب إصدار، تعديل أو سحب نظام معني، مع بقاء احلق للوكالة يف ال
كما جيب على الوكالة نشر نص مشروع النظام أو تعديله يف اجلريدة الرمسية، حيث خيضع ملالحظات وانتقادات 

،املعنيني، ولكن ميكن للوكالة أن تتبىن إجراء احلوار املباشر مع قائمة املعنيني الذين حتددهم يف االقرتاح الذي تنشره
Negociated Rulmaking"1990راد إصداره وذلك طبقا لقانون سنة والذي يظم أيضا موضوع النظام امل

Acy ."
. 1أوريببتوجيهمن القسم التشريعي من قانون االتصاالت االلكرتونية والربيد 2-32مبوجب نص املادة

استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة يف إصدار األنظمة مرتبطة يف فرنسا واجلزائر بالسلطة التنفيذية إذا كانت 

ذا األخري مدى  السلطة التنظيمية املمنوحة هلذه الذي حيدد فيه ه،الكوجنرس من خالل قانون التفويض نفسه
.الوكاالت حتت رقابة احملكمة العليا والفيتو التشريعي الذي ميكنه من إلغاء تلك األنظمة

. خضوع األنظمة الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة لرقابة القاضي/ 2
اجلمهورية والوزير األول حمصنة ضد الرقابة 

، فإن السلطة التنظيمية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة 2القضائية يف معظمها بسبب تكييفها بأعمال السيادة
، وذلك 3ع االستفادة من هذا االمتياز، حىت ولو كانت هيئات متميزة مبا تتمتع به من استقالليةيمل ولن تستط

.4ملبدأ املشروعية وغريه من املبادئ اليت تؤسس دولة القانونامتثاال 
، وباخلصوص ا فيهاتكون هذه اهليئات طرفاليتاألصل يف السلطة القضائية املختصة بالنظر يف املنازعات 

واحملاكم ،، وبالتحديد جملس الدولة عندما يتعلق األمر بدعوى اإللغاء أو دعوى جتاوز السلطة5هليئات باإلداريةا

1 M.Lombard, « institutions de régulation --», Op.Cit., p.536, et E.Zoller, Op.Cit., pp. 759-
762, et P. Idoux, « autorités administratives indépendantes et garanties procédurales », in les
autorités administratives indépendantes : une rationalisation impossible ? , Op.Cit., p. 923.

.156-155.، ص2009حممد صغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2
نسبية  و صعبة التحقيق يف هذه االستقالليةلو كانتحىت و و إال استثناء كما هو احلال بالنسبة لبعض قرارات جلنة ضبط الكهرباء كما سنرى، 3

للوظيفة أو بالنظر . الكثري من احلاالت خصوصا يف ظل األنظمة السياسية اإلدارية شديدة الرتكيز مثل ما هو عليه النظام اجلزائري بل وحىت الفرنسي
.

4 M.Collet, préface de D.Truchet, le contrôle juridictionnel des actes des autorités
administratives indépendantes, L.G.D.J, 2003 , p.128, et J.- J. Daigre, « les voies de recours »,
in B. Bouloc (sous/dir.), Op.Cit.,p. 126

اب األول، حىت اهليئات اليت مل يصرح املشرع الفرنسي يف نصوص إنشائها بطبيعتها اإلدارية مثل وسيط اجلمهورية وغريه، مثلما مت التطرق له يف الب5
.../...M.Francونتج عن املنطق الذي اقرتحه مفوض احلكومة. هيئة21فقد كرس القضاء اإلداري الفرنسي هذه الطبيعة اإلدارية بالنسبة ل
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. 1اإلدارية عندما يتعلق األمر بدعوى القضاء الكامل أو دعوى املسؤولية
.ام اجلزائري أو الفرنسي، كما سنرى ذلك الحقااملنافسة خبصوص بعض قراراته الفردية سواء يف النظ

أو اجلزائرية هذا املبدأ األساسي أي خضوع القرارات 2وقد كرست القوانني املنشئة سواء الفرنسية
إىل ولكن إذا رجعنا.3املستقلة لرقابة جملس الدولة بالنسبة ملنازعات اإللغاءاإلداريةللسلطات)األنظمة(التنظيمية

يتمثل األول يف الفئة اليت ميكن : 014-98من القانون العضوي رقم 9نص املادة 

1981سنة Retailمبناسبة صدور قرار .../...
:أنظر. سؤوليةموضوع طعن أمام القاضي اإلداري سواء كان طعنا باإللغاء أو بامل

J. Massot, « la répartition du contentieux entre les deux ordres », in les autorités administratives
indépendantes : une rationalisation impossible ? , Op.Cit., p.907.

،و حممد .121-118. ، ص ص2009ج، اجلزائر، .م.مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء الثاين، نظرية االختصاص، د1
.219-218. ص، املرجع السابق، ص -- غري بعلي، الوسيط يف املنازعات الص
حيث كرس املشرع الفرنسي اختصاص جملس الدولة ابتداء يف الطعون ضد القرارات التنظيمية الصادرة عن أهم السلطات اإلدارية املستقلة وهي2

:أنظر. 22/02/2010سوم املؤرخ يف  املر قوانني انشائها وهيئة تعمل يف جماالت حساسة ومهمة بواسطة13حوايل 
J. Massot, Op.Cit., p.907.

القاضي العادي، مع بقاء التشابه قائم بني املبادئ
ونظرا لعدم التخصص الذي يتميز به القضاة العاديني . التنظيمي وتلك اليت يطبقها القاضي الفرنسي، ألن األمر يتعلق برقابة شرعية هذه القرارات

عامل االقتصاد، حيث مل يكن النظام الربيطاين يتأقلم مع املنازعات االقتصادية العامة، خصوصا بعد سنة خصوصا عندما يلتقي عامل القانون مع 
وسلطات الضبط l’office of fair trading، حيث مت تعديل القانون اإلجنليزي للمنافسة ومت تكليف سلطة خاصة باملنافسة وهي 1998

ولذلك مت إنشاء قضاء خاص متثل . ومل يكن اجلهاز القضائي العادي مؤهال. القطاعية األخرى مثل االتصاالت
رجال عضوا بعضهم قانونيني وبعضهم اآلخر أساتذة يف االقتصاد أو حماسبني،20تتكون من Competition Appeal Tribunalيف

أما طبيعة اختصاص هذه اهليئة فيتمثل يف دعاوى القضاء الكامل، إذ حيق للهيئة أن تأخذ قرارا جديدا حمل قرار . أعمال وأشخاص آخرين ذوي خربة
مها فهي خليط أما  من حيث اإلجراءات املتبعة أما. سلطة الضبط، كما ميكنها أن تعيد القضية من جديد أمام هذه األخرية مىت رأت أن ذلك مالئما

:أنظر. Common Lawبني اإلجراءات الكتابية مثل تلك املتبعة يف فرنسا وشفهية النابعة عن تقليد 
Ch. Bellamy, « le juge contrôleur du régulateur », in M.-A.Frison-Roche, les régulations
économiques : --, Op.Cit., pp.174-178, B.du Marais, Op.Cit., pp. 547-548.

جراءات اإلدارية ن اإلأما يف الواليات املتحدة األمريكية فتختص احملكمة العليا برقابة األنظمة الصادرة عن الوكاالت املستقلة بالنظر ملدى احرتامها لقانو 
:أنظر. 1946لسنة 

E.Zoller, Op.Cit., p. 757.
املتعلق بالنقد والقرض اليت توضح 11-03من األمر 65باستثناء املادة ( ته تتحدث عن طعن قضائي دون حتديد طبيعإذا كانت بعض النصوص3

يستبعدان كونه طعنا من األستاذ زواميية واألستاذ شيهوب قد كيفاه بالطعن باإللغاء بناء على الطبيعة اإلدارية للهيئات و كالفإن، )أنه طعن باإلبطال
و. 30.مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص:أنظر. بالنقض

R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp.221-222.
،  واليت املعدل واملتمم01/06/1998بتاريخ 37، ج ر عدد ، تنظيمه وعملهجملس الدولةباختصاصاتواملتعلق 30/05/1998املؤرخ يف 4

بالطعون باإللغاء وتفسري وتقدير املشروعية ضد القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات املركزية، خيتص جملس الدولة أول وآخر درجة " تنص على أن
."وكذلك الطعون اليت مينحها إياها نصوص خاصة. املهنية الوطنيةواملنظماتالعمومية الوطنية اهليئات
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وهو قانون عادي وليس قانون عضوي ؟
من القانون املذكور 9بالنسبة ملسألة إحلاق السلطات اإلدارية املستقلة بإحدى الفئات املعددة باملادة 

، أما األستاذ بعلي حممد 1العمومية الوطنيةاهليئاتفاألستاذ زواميية يرى بإحلاقها بفئة ،أعاله، فقد اختلفت اآلراء
نفس اجتاه األستاذ زواميية، ففي حتديده للمقصود من اهليئات العمومية الوطنية وهي األجهزة فقد اجته2الصغري

يعترب واليتعلى هذه اهليئةومنه وقياسا بجانب السلطات اإلدارية املركزية ضرب املثال
أحلقتها األستاذة وبدورها.من فئة اهليئات العمومية الوطنيةسلطة إدارية مستقلة، ميكن إدراج باقي السلطات ض

3ضمن فئة اهليئات العمومية الوطنيةجازيةصاش

من 9بالنسبة لقرارات اإلدارة املركزية وهي جملس الدولة بالرغم من عدم قبول تكييفها كإدارة مركزية مبفهوم املادة 
نطق والصواب، أقرب للمألنهواألستاذة صاشاألستاذ زواميية واألستاذ بعليكل من، وأظم رأيي إىل رأي4القانون

.فيبقى األساس الذي وضعه مفتقدا للمنطق،أما خبصوص رأي بومجلني

تكون متطابقة 9
5 .

6، فال ميكن للمشرع أن مينح اختصاصا أو يسحب اختصاصا96من دستور 153ومنه وبالرجوع لنص املادة 

وقد تبىن . ختصاص يف هذه احلالة غري دستوري
الذي اعتربه غري دستوري على 02-98خبصوص قانون احملاكم اإلدارية رقم هنفساألستاذ خلويف رشيد الرأي 

.7من الدستور152أساس نص املادة 

1 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp.215-221.
.157.، املرجع السابق، ص--حممد صغري بعلي، الوسيط يف املنازعات 2
شخاص حيث اعتربت األستاذة أن عبارة اهليئات العمومية الوطنية وردت عامة، واسعة وغري حمددة، وملا كان مفهوم اهليئات العمومية يشمل كل األ3

العمومية املرفقية، فقد يقصد باهليئات العمومية الوطنية، اهلي
جازية صاش،نظام جملس الدولة يف القضاء اجلزائري، أطروحة دكتوراه دولة يف القانون، كلية احلقوق، جامعة : أنظر.

.303.،  ص2008-2007اجلزائر ، 
.157-156.صلني، املرجع السابق، صوليد بومج4
للقانون العضوي رقم واملتمماملتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي املعدل 06/07/2011املؤرخ يف 11- م د.ر-502

.03/08/2011بتاريخ 43ر عدد.لدستور، جوتنظيمه وعمله لاملتعلق باختصاصات جملس الدولة 30/05/1998املؤرخ يف 98/01
املتعلقة بالتدابري حيث منح سلطة الفصل يف املنازعات املتعلقة بالقرارات العقابية و األوامر والتدابري التحفظية،6

.للغرفة التجارية على مستوى جملس قضاء اجلزائر العاصمة مثلما سنرى الحقااملقيدة للمنافسة
حىت وإن كان صرحيا بالنسبة لتأسيس جملس الدولة، فإن إنشاء احملاكم اإلدارية يفهم ضمنيا من خالل عبارة  152حيث اعترب أن نص املادة 7

.../...    الذيو 02-98وعلى ذلك جند املشرع اجلزائري قد سن قانونا عاديا لتنظيم احملاكم اإلدارية  وهو القانون رقم . اجلهات القضائية اإلدارية
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ا هذه اليت تصدرهاألنظمةوقد ميز املشرع اجلزائري عند تكريسه منح االختصاص يف دعاوى اإللغاء ضد 
من جهة، وبني 2وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة1اهليئات بني تلك اليت تصدر عن جملس النقد والقرض

من جهة 4وجلنة ضبط الكهرباء والغاز3السلكية والالسلكيةواملواصالتتلك اليت تصدر عن سلطة ضبط الربيد 
الصادرة عن اهليئة األوىل والثانية وأصدر حكما عاما ينطبق على  األنظمةثانية، إذ وضح أن الطعون تكون ضد 

من ناحية ثانية جعل الطعن بالنسبة للهيئة األوىل مفتوحا لوزير . 5كل القرارات اليت تصدرها السلطتني األخريتني
لية املختلفة، املالية فقط دون سواه رغم إمكانية توفر عنصر املصلحة بالنسبة لغريه مثل البنوك واملؤسسات املا

.6ولكن يبقى للمتضررين من القرار التنظيمي طريق الدفع بعدم شرعيتها أمام القاضي مبناسبة نزاع ما
بالنسبة ملوضوع الرقابة فال تتميز رقابة القاضي لقرارات السلطات اإلدارية املستقلة التنظيمية عن رقابته لقرارات 

.7و املشروعية الداخليةملشروعية اخلارجية صب على أوجه اخمتلف اهليئات األخرى، حيث تن

سواء بالنسبة لطبيعة الطعون أو اجلهة القضائية املختصة ، ومنه ال يبق إال الرجوع للقواعد العامة وباخلصوص نص 
.جراءات املدنية واإلداريةمن قانون اإل8019و8008املادتني 

من الدستور اليت تنص على أن الربملان يشرع مبوجب قوانني 123أن يصدره يف شكل قانون عضوي إعماال لنص املادة من املفروضكان .../...
:أنظر. ي للقضاء والتنظيم القضائيعضوية عندما يتعلق األمر بالقانون األساس

.163-162. صصاجلزائر،،2007، 3.ج، ط.م.اختصاص القضاء اإلداري، درشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم و 
أعاله موضوع طعن باإلبطال 64يكون النظام الصادر واملنشور كما هو مبني يف املادة " ونصها اآليت 11-03رقممن األمر65طبقا لنص املادة 1

..."يقدمه الوزير املكلف باملالية أمام جملس الدولة
ميكن يف حالة حصول طعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ الالئحة " اليت تنص على أنه 10-93من املرسوم التشريعي رقم 33نص املادة طبقا ل2

..."املطعون فيها إذا كانت هذه األحكام مما ميكن أن ينجر عنه نتائج واضحة الشدة
جيوز الطعن يف قرارات جملس سلطة الضبط أمام جملس الدولة يف أجل " يلياليت تنص على ما03-2000من القانون رقم 17طبقا لنص املادة 3

..."شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها
جيب أن تكون قرارات جلنة الضبط مربرة وميكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى " اآليت نصها01-02من القانون رقم 139طبقا لنص املادة 4

"جملس الدولة
ت نفس التمييز املالحظ بالنسبة إلجراء املصادقة ومنه نفس املربر يطرح نفسه ثانية وهو اجتاه إرادة املشرع للتأكيد على أمهية التنظيماويبدو أنه 5

.الصادرة عن كل من جملس النقد والقرض وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
حيث أن املدعي " ،)غري منشور( 08/05/2000بتاريخ 2129املصرفية رقم حيث جاء يف قرار جملس الدولة يف قضية يونني بنك ضد اللجنة6

لكن حيث أنه حيق ألي مدع أن يثري عن طريق الدفع بعدم قانونية قرار إداري ...عليه يتمسك بأن إبطال نظام ال ميكن أن يطالب به إال وزير املالية 
. بومجلني ص صوليد:، أنظر"باشرة على الدعوى األصليةت عدم قانونية هذا القرار مفردي أو تنظيمي بالتبعية لدعوى رئيسية باإلبطال إذا أثري 

و109-110
R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur--, Op.Cit., p.33, et
R.Zouaimia, les instruments--, Op.Cit., p.101.

،و197-175.ص، املرجع السابق، ص-- حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات 7
M.Collet préface de D.Trichet, le contrôle --, Op.Cit., pp.109-111.

ابل لالستئناف يف مجيع احملاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية ختتص بالفصل يف أول درجة، حبكم ق" اليت تنص على أن8
"القضايا اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها

.../...:ختتص احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل يف9
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خبصوص إحلاق فئة السلطات اإلدارية املستقلة اليت تتمتع بالشخصية املعنوية كلجنة تنظيم ومراقبة عمليات 
وهي الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسات العمومية 1800البورصة

بإضافة عبارة 800وقد اقرتح األستاذ زواميية تعديل نص املادة .ال تنتمي ال إىل هذه وال إىل تلكاإلدارية، وهي 
والية أو الدولة أو ال......احملاكم اإلدارية هي " فيكون نص املادة مثال كالتايل 2معنوي للقانون العامشخص ا

وبذلك ". م طرفا فيهاالبلدية أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو أي شخص معنوي للقانون العا
يكون املشرع

.3اتالتطور والتجديد املؤسسايت كما حصل مع هذه الفئة من املؤسس
واملالحظ أنه بالرغم من صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بعد ظهور فئة السلطات اإلدارية 
املستقلة واستقرارها يف النظام املؤسسايت يف الدولة، إال أن املشرع مل يقض على إشكاالت الغموض والفراغات 

كالدستور (وبني القوانني األساسية أو العامة والتناقض الذي تثريه الكثري من هذه النصوص ومسألة التالؤم بينها 
).وقانون جملس الدولة وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

مدى فعالية الصالحيات التقريرية الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة في مجال : المطلب الثاني
.اإلشراف على السوق ورقابته

يف السوق من طرف السلطة اإلدارية املستقلة، يبدأ هذا إن وظيفة ضبط السوق تتطلب تدخال مستمرا 
، من 4التدخل باإلضافة إىل سلطة فرض بعض القواعد التنظيمية اليت تضبط القطاع والقرارات الفردية التطبيقية هلا

حلظة دخول املتعاملني للسوق من خالل سلطتها يف منح الرتاخيص واالعتمادات من أجل دخول السوق أو 
ات سلوكبعض املهن والنشاطات، وبعد ذلك خالل مسار عملهم مبا يتضمنه هذا املسار من النفاذ إىل

تقتضي املتابعة املستمرة و.انني والتنظيمات اليت تضبط السوقوتصرفات، أحيانا تكون غري متطابقة مع القو 

ة على دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسريية ودعاوى فحص املشروعية للقرارات الصادرة عن الوالية واملصاحل غري املمركزة للدول- 1.../... 
.بلدية واملصاحل األخرى للبلدية، املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلداريةمستوى الوالية، ال

. الدعاوى املخولة هلا مبوجب نصوص خاصة - 3. دعاوى القضاء الكامل-2
لى كل السلطات اليت ال تتمتع والقاعدة هنا تطبق ع. ألن جملس النقد والقرض ال يتمتع بالشخصية املعنوية ومنه تتحمل الدولة املسؤولية عن أعماله1

.
2 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.234.

انب فئة ملستقلة فئة األشخاص العمومية جب، حيث اعترب السلطات اإلدارية اYves Gaudemetوهو التكييف نفسه الذي أطلقه الفقيه الفرنسي 
:أنظر. املؤسسات العمومية

F.Mellerey, Op.Cit., p.716.
مسعود شيهوب، املرجع السابق، :ي مل تتحقق إال بصفة جزئية، أنظراألستاذ شيهوب أن البساطة اليت قصدها املشرع من تبنيه املعيار العضو أكد3
.11. ص
لتنظيمات مثلما رأينا من خالل السلطة التنظيمية املمنوحة لبعض السلطات املستقلة، واليت متلك أيضا سلطة إصدار القرارات الفردية لتطبيق تلك ا4

األنظمة اليت يصدرها القرارات املتعلقة بتطبيق "املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم يف الفقرة د11-03رقممن األمر62مثل ما تنص عليه املادة 
".
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مث التدخل بواسطة ،ات التحري والبحث عن غري املشروعة منهاوالسلوكللسلطات املستقلة هلذه التصرفات 
جمموعة من الوسائل املالئمة اليت متنحها إياها نصوص إنشائها لتصحيح األوضاع وإعادة احلال إىل وضعه 

.
ط، تتمثل أوالها يف ضمان توفر املعلومة املطلوبة باستمرار يتطلب أداء هذه املهام حتقق جمموعة من الشرو 

لدى هذه اهليئات، ثانيها امتالك هذه األخرية سلطات التحقيق الضرورية للتأكد من اكتمال وصحة املعلومات 
املتحصل عليها، أما ثالثها فتتمثل يف امتالك صالحيات إصدار أوامر تسمح عند احلاجة بإعادة احلالة واملعنيني

إذن فئة القرارات اإلدارية اليت متلك السلطات املستقلة إصدارها يف جمال رقابة السوق تظم . 1إىل الطريق الصحيح

رقابة السوق وهي تشكل تدابري تصحيحية موجهة ، وتلك القرارات الصادرة يف إطار باألساسواالعتمادات
وتتمثل باألساس يف اإلنذارات ،لضمان احرتام القواعد املفروضة وأداء السلطات اإلدارية املستقلة ملهامها الرقابية

مدى فما . 2املستقلة للمتعاملني واملتدخلني يف السوقهذه اهليئاتاليت توجهها وغريها واإلعذارات واألوامر 
ة منح السلطات اإلدارية املستقلة صالحيات منح االعتمادات والرتاخيص يف سوق حتكمه حرية املنافسة مالئم

وحرية التجارة والصناعة؟ ما هي احلدود اليت فرضها املشرع عند منحه هذه الصالحيات التقريرية؟  ما مدى فعالية 
ها يف الكشف عن األوضاع غري املشروعة؟ ومدى كفايت،وسائل التحقيق اليت منحتها نصوص إنشاء هذه اهليئات

وما مدى فعالية الصالحيات التقريرية املمنوحة هلذه اهليئات ومدى كفايتها للتصدي لتلك األوضاع وإعادة الوضع 
الفرع األول نتناول فيه : إىل حالته املشروعة؟ لإلجابة على كل هذه اإلشكاالت سنقسم هذا املطلب إىل فرعني

أما الفرع الثاين فيتضمن الصالحيات املمنوحة .املمنوحة للسلطات املستقلة لرقابتها دخول السوقالسلطة التقريرية
للسلطات اإلدارية املستقلة لضمان احرتام وتطبيق القوانني والتنظيمات يف إطار رقابتها للسوق لتصحيح األوضاع 

.غري املشروعة

".التراخيص و االعتمادات سلطة منح " ل السوقالسلطة التقريرية في مجال رقابة دخو : الفرع األول
هل أن منح املشرع بعض السلطات اإلدارية املستقلة وباخلصوص الضابطة منها سلطة منح الرتاخيص 
واالعتمادات يتعارض مع تبين نظام اقتصاد السوق وما يتضمنه من حرية جتارة وصناعة؟ وهل يتصادم هذا املنح 

وهل ترك املشرع هذه .)ئمةبعنصر املالذلكيتعلقو (مع بعض حقوق املتعاملني واملتدخلني للدخول للسوق؟ 
السلطة واسعة أم أطرها وفقا لشروط حمددة؟

1 J. Chevallier, « réflexions --», Op.Cit.,
2 M.- J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.106.
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.التراخيصو مالئمة منح السلطات اإلدارية المستقلة سلطة منح االعتمادات: أوال
صناعة التجارة و الرية مبادئ تتعلق حبإن إتباع نظام اقتصاد السوق أو السوق احلر وما يتضمنه من 

كليا للتدخل من طرف السلطات العمومية، وباخلصوص عندما يتعلق األمر ببعض نافسة ال يعين إلغاء  املو 
القطاعات أو النشاطات اخلاصة، وذلك من خالل فرضها للقيود أو احلدود لدخول السوق من خالل آليات 

les agrémentsاالعتمادات »والرتاخيص»« les autorisations املمنوحة لبعض السلطات اإلدارية «
. 1املستقلة

، ومنه ولضرورة ضمان مبدأ احلياد، العدالة واملساواة بني املتعاملني منحت هذه )كليا أو جزئيا( متعامال عموميا 
.الصالحية لسلطة مستقلة

عد صالحية منح الرتاخيص واالعتمادات من امتيازات السلطة العامة يف إطار القانون اإلداري، منحت ت

، مثل ما هو عليه2كاال قانونياكانت هذه الصالحية تتصادم مع حق يضمنه الدستور فإن ذلك املنح يثري إش
احلال

لتوفيق بني متطلبات احرتام املبادئ الدميقراطية وضرورة التوزيع للسمعي البصري يف فرنسا مكلف بضبط قطاع ا
.3الذبذباتالعقالين والعادل لفضاء البث ب

على 4
من إعالن 11منصوص عليها يف املادة وحرتام حرية االتصال كما هأنه من سلطات املشرع التوفيق بني ضمان ا

وااللتزامات التقنية الالزمة أو الضرورية الستعماالت االتصال السمعي البصري من جهة، الفرنسيحقوق اإلنسان
األهداف ذات القيمة الدستورية املتمثلة يف احملافظة على النظام العام واحرتام حرية اآلخرين واحملافظة على وضمان

من ا طرق االتصال لتأثريها املعترب واملهم
ومنه سيكون من املالئم إخضاع خمتلف فئات مصاحل االتصال السمعي البصري لنظام الرتاخيص . جهة ثانية

.5اإلدارية وجعله من اختصاص سلطة ضبط مستقلة

1 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.88.
2 M.Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.77.
3 Ibid.

.17/01/1989املؤرخ يف 88/248وباخلصوص القرار رقم 4
لسمعي البصري سلطة منح الرتاخيص الضرورية الستغالل املصاحل اخلاصة للراديو والتلفزيون والستغالل لوقد من5

قع عليهم ومدة تلك البلديات املعنية بعد إبرام اتفاقية باسم الدولة مع املستغلني طاليب الرتاخيص حيددون فيها االلتزامات اليت تالشبكات باقرتاح
:انظر. الرتخيص

M.Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.78, et M.- J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.107.
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وفيق بني إذن يبدو أن مربر اإلبقاء على سلطة منح الرتاخيص واالعتمادات يتأسس على ضرورة الت
فكيف منح املشرع هذه الصالحية . حقوق املتعاملني أو األفراد أو املؤسسات وجمال استعمال القطاع واستغالله

وكيف ضبطها؟ هل تركها مطلقة أم قيدها بشروط؟

.حدود السلطة التقديرية الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة في منح االعتمادات والتراخيص: ثانيا
مل مينح املشرع هذه الصالحية جلميع السلطات اإلدارية املستقلة، بل منحها لبعض تلك السلطات وهي 

السلكية والالسلكية، واملواصالتجملس النقد والقرض، جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، سلطة ضبط الربيد 
السلطة ملشرع قد منح هذه السلطات يبدو أن الكن و .ضبط الكهرباء و الغاز جلنة، الوكالتني املنجميتني

.جمموعة من املعايري أو املقاييس العامةاحترامملنح هذه الرتاخيص أو االعتمادات يف إطار التقديرية
-،

فتح البنوك واملؤسسات املالية أو : الفردية املتعلقة مبنح الرتاخيص من أجلمن خالل صالحية إصدار القرارات
وحتتاج هذه املؤسسات بعد منحها تلك الرتاخيص . 1تعديل نظامها القانوين، فتح مكاتب متثيل للبنوك األجنبية

املعنية قد ملؤسسةنحه ذلك االعتماد من أن االذي يتأكد مب،إىل احلصول على اعتماد من حمافظ البنك اجلزائري
وكذلك ،توفرت فيها الشروط العامة الواجبة التوفر فيها كبنك أو كمؤسسة مالية أو حىت تعاونية للتوفري والقرض

من القانون 7طبقا لنص املادة 2الشروط اخلاصة اليت اشرتطها الرتخيص املمنوح من طرف جملس النقد والقرض
.013-07رقم 

بل ترك له السلطة ،مل يقيد جملس النقد والقرض بشروط معينة ملنح تلك الرتاخيصيبدو أن املشرع اجلزائري 
.التقديرية يف ذلك

منح سلطتها يففقد وسع املشرع من جمال،السلكية والالسلكيةاملواصالتبالنسبة لسلطة ضبط -
املتعلق بالربيد 03-2000رقمقانونالمن 13، حيث منحها طبقا لنص املادة الرتاخيص بأشكال خمتلفة

4:

.من هذا القانون85و82،84ن قانون النقد والقرض واملواد م62طبقا لنص املادة 1
:أنظر. ملباشرة النشاطات املصرفيةيعترب الرتخيص أول إجراء لتأسيس البنوك واملؤسسات املالية بعدها جيب احلصول على االعتماد 2

مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول سلطات الضبط املستقلة ، "إختصاصات جملس النقد والقرض يف تنظيم وتأطري القطاع املصريف"فاطمة إقرشاح، 
، و190-186.ص، ص24/05/2007-23يوميية،جباعبد الرمحان مرية،

R.Zouaimia, les autorités de régulation financière--, Op.Cit., pp. 38-41.
جيب أن حتصل "واليت تنص على ما يلي 28/02/2007بتاريخ 15ر عدد .،ج27/02/2007والقرض املؤرخ يف لتوفري ااملتعلق بتعاونيات 3

. . التعاونية بعد تأسيسها على رخصة التأسيس اليت يسلمها جملس النقد والقرض
..."يستويف االلتزامات اليت تضمنها هذا القانون والتنظيم املعمول به

املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها 09/05/2001املؤرخ يف 123-01واملتمثلة يف املرسوم التنفيذي رقم 4
.../...املعدل واملتمم باملرسوم،13/05/2001بتاريخ 27ر عدد .الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، ج
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licence d’exploitationصالحية منح التصريح باالستغالل -

les autorisationsصالحية منح الرتاخيص-

simple déclarationصالحية منح التصريح البسيط-
ط مبنح الرتخيص باإلنشاء أو استغالل الشبكات اخلاصة للمواصالت اليت تستعمل حيث ختتص سلطة الضب

أو الشبكات املستعملة حصريا من طاقات مستأجرة من متعاملني ،األمالك العمومية مبا فيها الفضاء اهلريتيزي
مبا يف ذلك حتويل الصوت عرب ،حاصلني على رخص ومصاحل تقدمي خدمات توفري النفاذ إىل االنرتنت

وقد ميز املشرع بني النظام القانوين لالتصاالت والنظام القانوين للربيد، حيث طبق بالنسبة للنظام األول .االنرتنت
أما بالنسبة للنظام . 1نظام االستغالل الذي يأخذ شكل الرخصة أو الرتخيص أو التصريح البسيط أو االعتماد

ضع إنشاء واستغالل وتوفري اخلدمات واألداءات الربيدية حسب احلالة لنظم التخصيص القانوين للربيد فقد أخ
.2صريح البسيطتوالرتخيص وال
يف جمال البورصة ختتص جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مبمارسة نوعني من الرقابة السابقة، النوع -

أما . اذ إىل مهنة الوسيط يف عمليات البورصةاألول يعتمد على رقابة دخول سوق البورصة والثاين يتعلق بالنف
املعدل واملتمم 10-93من املرسوم التشريعي رقم 42و 41من الرقابة فيتعلق بنص املادتنيبالنسبة للنوع األول

، حيث تتمتع اللجنة بصالحية قبول دخول القيم املنقولة للتفاوض يف سوق القيم 3واملتعلق ببورصة القيم املنقولة
ة، حيث جيب على كل شركة تصدر قيما منقولة بالتجائها إىل التوفري علنا أن تصدر مذكرة موجهة إلعالم املنقول

اليت متلك صالحية واسعة لقبوهلا أو ،خيضع مشروع هذه املذكرة للتأشرية املسبقة من طرف اللجنةو اجلمهور، 
أما النوع الثاين من الرقابة . ا املايل وتطورهالديها حول تنظيم الشركة ووضعهاملتاحة رفضها على اعتبار املعلومات 

فينصب على صالحية اللجنة يف منح االعتمادات للوسطاء يف عمليات البورصة سواء كانوا شركات جتارية منشأة 
من املرسوم التشريعي، كما تتمتع 9و6أساسا هلذا الغرض أو البنوك أو املؤسسات املالية طبقا لنصي املادتني 

.طة واسعة يف حتديد النشاطات املتعلقة بالوساطةاللجنة بسل

-05، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم02/06/2004بتاريخ 35ر عدد.، ج31/05/2004املؤرخ يف 157-04التنفيذي رقم .../...
املؤرخ يف 162-07املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 20/03/2005بتاريخ 20ر عدد .، ج20/03/2005املؤرخ يف 98
.املرسومذامن ه4و3لمادتني وذلك طبقا ل، 07/06/2007بتاريخ 37ر عدد .، ج30/05/2007

.املتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية03-2000من القانون رقم 41و40، 39، 32، 28طبقا لنصوص املواد1
.املتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية03- 2000من القانون رقم 66و64، 63، 61طبقا لنصوص املواد2
على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها إىل التوفري علنا أن تنشر قبل ذلك مذكرة إلعالم " أنهعلى41حيث تنص املادة 3

ووضعها اجلمهور تتضمن البيانات االجبارية املنصوص عليها يف القانون التجاري، كما ميكن للجنة أن تطلب أي معلومات أخرى تتعلق بتنظيم الشركة
تدرس اللجنة مشروع املذكرة اخلاضعة " من نفس القانون على ما يلي42وتنص املادة " وجيب أن تؤشر اللجنة هذه املذكرة قبل نشرهااملايل وتطورها، 
...للتأشرية املسبقة 

."علومات إضافية أو تعديالتم
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يف جمال الطاقة اشرتط املشرع فيما يتعلق بإجناز واستغالل املنشآت اجلديدة أن ختضع لنظام الرتاخيص -
ويتم منح هذه الرتاخيص . 4281-06املمنوحة من طرف جلنة ضبط الكهرباء والغاز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

تتعلق بالقدرات التقنية، االقتصادية، واملالية وكذلك اخلربة املهنية لطالب الرتخيص وصفة تنظيمه بناء على معايري 
مع احرتام، قواعد محاية البيئة، ضمان سالمة وأمن شبكات الكهرباء واملنشآت والتجهيزات املشرتكة، الفعالية 

راضي واستخدام األمالك العمومية، احرتام الطاقوية، طبيعة مصادر الطاقة األولية، اختيار املواقع  وحيازة األ
وكذا يف جمال متوين الزبائن الذين ال يتمتعون ،التزامات املرفق العمومي يف جمال انتظام التموين بالكهرباء ونوعيته

.وذلك يبني السلطة التقديرية الواسعة للجنة يف جمال منح تراخيص االستغالل. 2بصفة الزبون املؤهل
فقد منح املشرع اللجنة أيضا سلطة منح الرتاخيص ،نشاطات التجارية املتعلقة بالغاز والكهرباءأما يف جمال ال

ملمارسة مهنة عون جتاري بناء على عدة معايري أو شروط منها السمعة، التخصص، اخلربة أو التجربة املهنية 
مع  احرتام التزامات املرفق ،التنظيملطالب الرتخيص أو املؤسسة، باإلضافة إىل القدرات التقنية واملالية وجودة 

.3العمومي من انتظام التموين بالكهرباء والغاز وجودته
الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية سلطة منح، جتديد، تعليق وسحب -

05-14من قانون املناجم اجلديد رقم 40الرتاخيص املنجمية حتت رقابة الوزير املكلف باملناجم طبقا لنص املادة 
.4من هذا القانون أشكال هذه الرتاخيص يف جمال البحث املنجمي واإلستغالل املنجمي62وقد حددت املادة 

أما يف جمال املنافسة وحيث أن القانون مينع املمارسات املقيدة للمنافسة مثل االحتكارات والوضعيات املهيمنة -
، فإن جملس امل5وغريها

سمح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،
املتعلق باملنافسة، مما مينح للمجلس 03-03رقممن األمر9تدعيم مركزها التنافسي يف السوق وفقا لنص املادة ب

.سلطة واسعة لتقدير منح أو رفض الرتاخيص باالتفاقات أو املمارسات السابقة
.6بسلطة منح الرتاخيص بإقامة التجميعات االقتصادية19و17املادتني 

.29/11/2006بتاريخ 76ر عدد .استغالل املنشآت إلنتاج الكهرباء، جرخصمنح احملدد إلجراء26/11/2006رخ يف املؤ 1
.الغاز بواسطة القنواتونقلاملتعلق بالكهرباء 01-02من القانون رقم 13وذلك طبقا لنص املادة 2
.من قانون الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات382
وقد كانت الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية هي املختصة ملنح السندات املنجمية للتنقيب أو االستغالل أو االستكشاف يف شكل رخص 4

مي، أو تراخيص باالستغالل املنجمي أو رخص باالستغالل املنجمي احلريف، وذلك طبقا لنص املادة للتنقيب املنجمي، أو تراخيص باالستكشاف املنج
ما عدا االمتياز املنجمي الذي خول  القانون منحه للوزير األول مبوجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقرتاح من ، 10-01من القانون رقم 73

.امللغى03/07/2001املؤرخ يف 10-01رقم من قانون املناجم119الوزير املكلف باملناجم طبقا لنص املادة 
.املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03-03من األمر رقم 12و11، 10، 7، 6وفقا لنصوص املواد5
.املذكور أعالهمن األمر املتعلق باملنافسة15اليت حددت مفهومها املادة 6
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مجال رقابة السوق في ظل تداخل آليات تدخل السلطات اإلدارية المستقلة في : الفرع الثاني
.االختصاصات بين سلطات الضبط القطاعية ومجلس المنافسة

الضابطة للسوق من جهة أخرى، سواء كانت هذه القواعد صادرة عن السلطات العمومية أو صادرة عن

وحبكم أن االختصاصات يف جمال الضبط أصبحت تتقاطع شيئا فشيئا، حيث أصبح من . السوق عموما
وذلك بسبب التداخل بني األسواق والتداخل بني خمتلف ،املستحيل خضوع نشاط واحد لسلطة ضبط واحدة

كان لزاما على املشرع إحداث تركيب قانوين متناسق يهدف إىل ضمان سري متناسق للسوق يف .1القطاعات
وإحداث حلقات للربط بني خمتلف سلطات الضبط القطاعية يسمى الضبط ما بني ،خمتلف قطاعات النشاط

، إلحداث تناسق بني تدخل خمتلف هذه اهليئات إلجياد حلول متالئمة وغري "l’intérrégulation"القطاعات 
فكيف وزع املشرع املهام الرقابية بني هذه اهليئات؟ ما هي وسائل التحقيق اليت . متعارضة مع املسائل املطروحة

الحيات اليت منحها منحها املشرع هلذه اهليئات للتأكد من حقيقة التصرفات غري املشروعة؟ وما مدى فعالية الص
إياها لتصحيح األوضاع؟

.وسائل التحقيق الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة ألداء المهام الرقابية المكلفة بها: أوال
كلفت السلطات اإلدارية املستقلة مبهام رقابية خمتلفة لرقابة السوق خصوصا بني جملس املنافسة وسلطات 

هذه املهام وسائل للتحقيق والتحقق من وجود ممارسات غري مشروعة داءأالضبط القطاعية، ومنحت من أجل 
هي وسائل التحقيق اليت فما هي هذه املهام وما. سواء كانت خارقة للقوانني والتنظيمات أو مقيدة للمنافسة

منحتها نصوص إنشاء هذه السلطات للتأكد من وجود األوضاع غري املشروعة؟ 

.لمختلف السلطات اإلدارية المستقلةالمهام الرقابية / 1
:تتمثل على العموم املهام الرقابية للسلطات اإلدارية املستقلة فيما يلي

، سواء كانت قواعد تشريعية أو تنظيمية صادرة عن
فرقابة اللجنة املصرفية مثال للقطاع املصريف . هاالسلطات العمومية أو القرارات الصادرة عن هذه السلطات نفس

كما تشمل أيضا مهمتها الرقابية رقابة احرتام البنوك . 2يكون لضمان حسن سري النظام املصريف بصفة عامة
واملؤسسات املالية وتعاونيات االدخار والقرض لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة من طرفها، وتشمل هذه 

يعية والتنظيمية املعايري احملددة يف قانون النقد والقرض، أحكام القانون التجاري خصوصا تلك األحكام التشر 
.جات املالية بواسطة شبكات االتصال اإللكرتوينوأبرز مثال على ذلك حركة املنت1
املعدل واملتمم واليت نصت على إنشاء جلنة مصرفية مكلفة برقابة 11-03رقممن قانون النقد والقرض الصادر باألمر105بناء على نص املادة 2

و ". احرتام األحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة من طرف البنوك واملؤسسات املالية
.املتعلق بتعاونيات االدخار والقرض27/02/2007املؤرخ يف 01-07من القانون رقم 54مبوجب املادة 
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واليت تشكل يف ،املتعلقة بالقانون املطبق على شركات املسامهة واألنظمة اليت يصدرها جملس النقد والقرض
. جمموعها معايري للنشاط البنكي

ويتعلق األمر ،احرتام أخالقيات املهنة وقواعد السلوك املهين اجليدمن ناحية أخرى تراقب اللجنة املصرفية مدى
. 1برقابة مدى احرتام السري احلسن للمهنة املصرفية

هنفسلنص لكما تراقب طبقا 
لتضمن احرتام البنوك ،من خالل فحص شروط نشاطها مركزة يف ذلك على العناصر احملاسبية واملالية،مرحية

واليت تغطي املبادئ احملاسبية العامة ،خطط احلسابات البنكية والقواعد احملاسبية املطبقة عليهاملواملؤسسات املالية 
امة يف جمال شروط البنوك املطبقة على العمليات البنكية ، كما تتأكد من احرتام القواعد الع2وقواعد التقييم اخلاصة

، كما تتأكد 4، وقواعد تسيري البنوك واملؤسسات املالية3املايللقانون املتضمن النظام احملاسيب واحملددة بواسطة ا
شاء اللجنة من أن مسريي البنوك واملؤسسات املالية مستمرة يف االلتزام بالشروط القانونية املطلوبة وقت إن

.5وأن األشخاص املعينني يتمتعون بأهلية للتسيري وحيققون متطلبات الشرف واألخالق،املؤسسة
أما جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فتشمل مهمتها الرقابية ضمان احرتام الشركات املقبول تداول قيمها 

تضمن رقابة سوق القيم املنقولة كما . 6ولاملنقولة يف سوق البورصة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية املفع
دف ضمان حسن سريه وشفافيته، محاية املستثمرين يف سوق القيم املنقولة وضمان جدية وصحة املعلومات اليت 

وكذلك تسهر على مراعاة قواعد أخالقيات املهنة اليت تفرضها على املتعاملني يف . 7تقدمها املؤسسات املعنية
.8السوق

أعضاء يف وقد حدد املشرع جمموع املوانع اليت متنع األشخاص من ممارسة النشاط املصريف بالنسبة ملؤسسي البنوك واملؤسسات املالية أو أن يكونوا 1
أو نصب أو ةاختالس أو غدر أو سرق–احملكوم عليهم يف جناية : كما يلياملعدل واملتمم  11-03رقممن األمر80

–اإلفالس –حجز عمدي أو من دون وجه حق ارتكب من مؤمتنني عموميني أو ابتزاز أموال أو قيم –إصدار شيك دون رصيد أو خيانة األمانة 
...."التزوير يف احملررات واحملررات اخلاصة التجارية واملصرفية–خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف 

تضمن خمطط احلسابات البنكية والقواعد احملاسبية الصادر عن جملس النقد والقرض والذي ي23/07/2009املؤرخ يف 04-09لنظام رقملاوفق2
.29/12/2009بتاريخ 76عدد . ر.املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية، ج

والنظام رقم 25/11/2007بتاريخ 74عدد . ر.جاملايل، تضمن النظام احملاسيب ي25/11/2007املؤرخ يف 11- 07طبقا للقانون رقم 3
عمليات الاملطبقة على البنوك شروط باملتعلقةلقواعد العامة ادد الصادر عن جملس النقد والقرض والذي حي26/05/2009املؤرخ يف 09-03

.13/09/2009بتاريخ 53عدد . ر.، جاملصرفية
واملؤسسات املصارفتسيري يف احلذرقواعد دد الصادر عن جملس النقد والقرض والذي حي14/08/1991املؤرخ يف 09-91وفق النظام رقم 4

بتاريخ 39ر عدد .، ج20/04/1995املؤرخ يف 04-95املعدل واملتمم بالنظام رقم ، 29/03/1992بتاريخ 24ر عدد .ج،املالية
. والتعليمات التطبيقية له23/07/1995

توفر يف مؤسسي البنوك اليت جيب أن تاملتعلق بالشروط الصادر عن جملس النقد والقرض،22/03/1992رخ يف املؤ 05-92طبقا للنظام رقم 5
.07/02/1992بتاريخ 8ر عدد .ها، جوممثليهاومسرييواملؤسسات املالية

.املتعلق ببورصة القيم املنقولة10-93من املرسوم التشريعي رقم 35طبقا لنص املادة 6
املتعلق ببورصة القيم 17/02/2003املؤرخ يف 04-03املعدلة واملتممة بالقانون 10-93من املرسوم التشريعي رقم30وذلك طبقا لنص املادة 7

.املنقولة
.املعدل واملتمماملنقولةاملتعلق ببورصة القيم 10-93من املرسوم التشريعي رقم49هذه القواعد حتددها اللجنة يف الئحة تصدرها وفقا لنص املادة 8
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فكلفها القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري مبهمة السهر على مطابقة ،ضبط السمعي البصريأما سلطة 
أي برنامج مسعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانني والتنظيمات سارية املفعول، وكذلك السهر على احرتام 

.1روطاملبادئ والقواعد املطبقة على النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الش
 ضمان التأكد من احرتام املتعاملني واملتدخلني يف السوق ملبادئ املرفق العمومي ومدى ضمان اخلدمة العامة يف

فوظيفة الضبط تتضمن احملافظة على التوازنات األساسية يف .العمومية املفتوحة على املنافسةقطاعات املرافق
ومن بني القطاعات اليت تتضمن عناصر املرفق العمومي مثال ،2القطاع بني مبدأ املنافسة وبعض املبادئ األخرى

من قانون 3املادة نصتحيث . السلكية والالسلكية، قطاع الكهرباء والغاز، وقطاع املياهواملواصالتقطاع الربيد 
ق وأن املرف،توزيع الكهرباء والغاز هو نشاط مرفق عمومي"الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات على أن 

العمومي يهدف إىل ضمان توفري الغاز والكهرباء يف اإلقليم الوطين كله يف أفضل شروط األمن، اجلودة والثمن 
على 12-05رقم املياه املتعلق بقانون المن 65نصت املادة هنفسويف السياق ". واحرتام القواعد التقنية والبيئة

وهي مكلفة يف إطار التشريع ،طرف سلطة إدارية مستقلةضبط املرافق العمومية للمياه ميكن أن يتم من " أن
آخذا يف االعتبار ،مرافق عمومية للمياهللالقانون السهر على السري احلسن الساري املفعول ونصوص هذا

السلكية والالسلكية يف تقريرها واملواصالتوقد أشارت سلطة ضبط الربيد . باخلصوص مصاحل مستعملي القطاع
أن الدولة قد تقامست سوق الربيد مع متعاملني خواص دون التخلي عن مهمة املرفق 2003السنوي لسنة 

وأيضا أن إجراءات حترير قطاع الربيد ال جيب أن ، 3لصاحل اجلميعالعمومي املعرف ضمن املفهوم اجلديد للمرفق 
ويف كل نشاطات سلطة ضبط الربيد . يهمل عنصر أساسي وهو املرفق العمومي وأمهيته بالنسبة للمجتمع

، فإن احلاجيات اخلاصة للمستهلكني ومستعملي القطاع تتماشى مع فكرة املرفق واملواصالت السلكية والالسلكية
.4السلكية والالسلكيةواملواصالتد العمومي يف قطاع الربي

أما املبادئ األخرى فتتعلق بتصرفات وسلوكات املؤسسات، حيث يتعلق األمر مبصاحل الزبائن والوقاية من 

مع السهر باخلصوص على شرعية  عمليات التأمني ومحاية شركات التأمني من ،التأميناتواملستفيدين من عقود 
، ومن ناحية ثانية العمل على تطوير السوق الوطين للتأمينات وإدماجه يف النشاط 5اإلفالس وضمان يسارها

.55طبقا لنص املادة 1
2 M.-A. Frison-Roche,« les nouveaux champs de la régulation », RFAP, n° 109, 2004, pp.53-
63, www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2004-1-page-53.htm.

ضمن نص 03-2000رقم يف قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةle service universelأدخل مصطلح املرفق لصاحل اجلميع3
، ولكن ما "اخلدمة العامة"، ولكن كل من النصني قد استعمال باللغة العربية مصطلح )18(8منه، وقد عرف يف املادة 4املادة 

، لباد، 3.اإلداري، طناصر لباد، القانون اإلداري، اجلزء األول، التنظيم:أنظر". service universel" يقابلها باللغة الفرنسية
.17.،ص1رقم ، واهلامش 58- 54. ص ص،2005،)ن.ب.د(

4 ARPT, rapport annuel 2003, www.arpt.dz/.
املؤرخ يف 04-06رقممن القانون31املتعلق بالتأمينات املعدلة واملتممة باملادة 07-95من القانون رقم 213طبقا لنص املادة 5
20/02/2006.
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ة ومحاية الطفل كما تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على احرتام الكرامة اإلنساني. 1االقتصادي واالجتماعي
أو العاهات السمعية إىل الربامج املوجهة للجمهور /واملراهق وتسهيل وصول األشخاص ذوي العاهات البصرية و

وكذلك السهر الدائم على تثمني محاية البيئة ،من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال مسعي بصري
.لقانون املتعلق بالنشاط السمعي البصريمن ا54واحملافظة على صحة السكان وذلك طبقا لنص املادة 

 ضمان التأكد من عدم وجود وضعيات منافية للمنافسة مثل الوضعيات االحتكارية ووضعيات اهليمنة
، فهو يشكل ة رقابية شاملة تغطي كل القطاعاتوالتجميعات االقتصادية، فمثال جند جملس املنافسة يتمتع بسلط

بيق قانون املنافسة والذي يشمل كل قطاعات اإلنتاج والتوزيع واخلدمات مبا اهليئة العليا الساهرة على حسن تط

فيها تلك اليت تشرف ، ويشمل اختصاصه كل القطاعات مبا 2املمارسات املقيدة هلا ومراقبة التجميعات االقتصادية
.3عليها سلطات ضبط أخرى

.وسائل التحقيق الممنوحة لمختلف السلطات اإلدارية المستقلة/ 2

املنافسة وقطاع التأمينات، حيث منح املشرع هذه وأخريا جمالالسلكية والالسلكيةواملواصالتقطاع الربيد 
:السلطات املشرفة على هذه القطاعات وسائل متعددة وقوية للتحقيق وصالحيات واسعة تتمثل أمهها يف

طلب اإلطالع على مجيع الوثائق الضرورية للتحقيق والدخول والنفاذ إىل مجيع األماكن ذات االستعمال املهين-
).هيزاتأو أراضي أو جت( 
.4شخاص وطلب كل املعلومات أو التربيرات الضروريةاألاستدعاء -

 108فاللجنة املصرفية مثال تتمتع بسلطات واسعة للتحقيق للقيام برقابة الوثائق واألماكن مبوجب املادة
تكليف أي شخص أيضااليت ميكنهااللجنة،من قانون النقد والقرض، بواسطة أعوان البنك اجلزائري حلساب 

1 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp.194-195.
كل جتميع من شأنه املساس باملنافسة والسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما، جيب "أن 03-03رقممن األمر17فقد نصت املادة 2

جملس املنافسة ميكنه رفض " من نفس األمر على أن 19ة كما تنص املاد" أشهر3أن يقدم أصحابه طلب إىل جملس املنافسة الذي يبت فيه يف أجل 
.أو الرتخيص بعملية التجميع

.للمؤسسات نفسها أن حتدد لنفسها التزامات لنفس الغرض
يقوم جملس املنافسة يف إطار مهامه بتوطيد " املتعلق باملنافسة اليت تنص على أنه03-03رقم39ةطبقا لنص املاد3

يتم التحقيق يف " 50كما تنص املادة ". عالقات التعاون والتشاور وتبادل املعلومات مع سلطات الضبط
".التابعة لقطاعات موضوعة حتت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصاحل السلطة املعنيةالقضايا 

4 M.- J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.112.
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فهي جمربة على إمدادها وإطالعها على كل الوثائق واملعلومات املعنية أما املؤسسات . 1آخر من اختيارها
من 109مواجهتها بالسر املهين طبقا لنص املادة إمكانية 

رقابتها على الوثائق تعتمد اللجنة على امللخصات املعدة من يف و .2املتعلق بالنقد والقرض11-03رقماألمر
طرف املفتشية العامة للبنك املركزي، حيث تقوم بتحديد قائمة وآجال إرسال الوثائق واملعلومات من طرف البنوك 

مقرات هذه أما يف رقابتها ملراكز البنوك واملؤسسات املالية فتتم من خالل القيام بزيارات إىل . واملؤسسات املالية
.األخرية ضمن برنامج مسطر مقرر ضمن مداوالت اللجنة املصرفية

 37أما جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فتملك طبقا لنص املادة
القيام بالتحقيقات لدى الشركات اليت تلجأ علنا للتوفري والبنوك واملؤسسات املالية10-93رقم التشريعي

والوسطاء يف عمليات البورصة ، وكذلك لدى األشخاص الذين يقومون بالنظر لنشاطهم املهين مبسامهات يف 
، وكذا القيام 3العمليات اخلاصة بالقيم املنقولة أويف املنتجات املالية املسعرة أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية

،بإحالة تقرير نشاط فصلي مرفق بالوثائق احملاسبية واملاليةبالتحقيقات لدى شركات الرأمسال االستثماري امللزمة 
وكذلك استدعاء أي شخص لديه . 4

5.
 فسلطة الضبط متلك القيام بالتحقيقات الالزمة ،السلكية والالسلكيةواملواصالتأما يف جمال الربيد

واحلصول على املعلومات والوثائق الالزمة إلمتامها من خمتلف املتعاملني واملستفيدين من الرخص أو الرتاخيص طبقا 
للتأكد من ،السلكية والالسلكيةواملواصالتمن قانون الربيد 1357لنص املادة 

مبا يف ذلك التحقيقات اليت تتطلب تدخالت ،دى احرتام هؤالء لاللتزامات املفروضة عليهم مبوجب النصوصم
.


كلف جملس ،املبادئ الرئيسية لالقتصاد الليربايلىاس مبدأ حرية املنافسة، أحدوالتوزيع وضبط السوق على أس

نظيم هذه يكلف بنك اجلزائر بت. ختول اللجنة مبراقبة البنوك واملؤسسات املالية بناء على الوثائق ويف عني املكان" على أنه108حيث تنص املادة 1
كلف باملالية املراقبة حلساب اللجنة بواسطة أعوانه، وميكن اللجنة أن تكلف مبهمة أي شخص يقع عليه اختيارها، تستمع اللجنة املصرفية إىل الوزير امل

" بطلب منه
تقدمي وصيغته وآجال تبليغ الوثائق واملعلومات " على ما يلي109حيث تنص املادة 2

كن أن تطلب من  اليت تراها مفيدة وخيول هلا أن تطلب من البنوك واملؤسسات املالية مجيع املعلومات واإليضاحات واإلثباتات الالزمة ملمارسة مهمتها ومي
"هة اللجنةال حيتج بالسر املهين يف مواج. كل شخص معين تبليغها بأي مستند وأية معلومة 

كما ميكنهم الدخول أو النفاذ إىل كل ،وألجل ذلك ميلك األعوان املؤهلني االطالع على كل الوثائق مهما كانت طبيعتها واحلصول على صورة عنها3
لومات تتعلق بالقضايا 

. من املرسوم التشريعي37حتت التحقيق طبقا لنص الفقرة الثانية من املادة 
واملرسوم 25/06/2006بتاريخ 42ر عدد.الرأمسال االستثماري، جبشركةاملتعلق 24/06/2006املؤرخ يف 11-06وفقا للقانون  رقم 4

.24/02/2008بتاريخ 9ر عدد.نشاط شركة الرأمسال االستثماري، جعلق بشروط ممارسة املت11/02/2008املؤرخ يف 56- 08التنفيذي رقم 
.املعدل واملتمماملتضمن قانون بورصة القيم املنقولة10-93من املرسوم التشريعي رقم 38طبقا لنص املادة 5
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برقابة هذه النشاطات وكذلك رقابة التصرفات املاسة بذلك املبدأ، ومنه فهو يتمتع بسلطة عامة للقيام املنافسة
من قانون 37لنص املادة بالتحقيقات الضرورية على أساس شروط تطبيق التشريع والتنظيم املتعلق باملنافسة طبقا

كما يتمتع يف إطار التحقيق يف الطلبات والشكاوى املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة بفحص كل .املنافسة
كما ميكن للمقرر املكلف بالتحقيق أن .من ذلك حبجة السر املهينوثيقة ضرورية للتحقيق يف القضية دون أن مينع

طبيعتها وحجز املستندات اليت تساعده يف أداء مهامه، كما كانتوجدت ومهما  يطلب استالم أية وثيقة حيثما 
أن يطلب كل املعلومات الضرورية من أي مؤسسة أو أي شخص آخر وحيدد اآلجال اليت جيب أن يسلم له هميكن
.1املعلوماتتلكفيها 

تتمتع جلنة اإلشراف على التأمينات برقابة كل الوثائق التجارية املنشورة من طرف 2يف جمال التأمينات
. واليت خضعت قبل نشرها الطالع اللجنة اليت ميكنها طلب إجراء تعديالت يف كل وقت،املتعاملني للرأي العام

. ط مؤسسات القطاعضمنة يف تلك الوثائق واليت تسمح بضمان شفافية نشاهي تراقب مدى جدية املعلومات املو 
جراء حتقيقات يف شكل حماضر شفهية من قبل مفتشي إل،من أجل إمتام عمليات الرقابة هذه،كما 

والذين ميلكون إجراء الرقابة على الوثائق واألماكن يف كل وقت على كل عملية تتعلق بنشاط ،التأمني املؤهلني
كما متلك رقابة جمموع العمليات . 3مؤسسة ما

وللسماح للجنة بأداء مهمتها، فرض املشرع على .بقة للنصوص التشريعية والتنظيميةمواجهة املؤمنني باملطا
تها املتعاملني االلتزام بوضع حتت تصرف هذه األخرية جمموع الوثائق اليت تسمح هلا مبمارسة الرقابة على وضعي

.4املالية وشروط االستغالل

. صالحيات التدخل الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة لتصحيح األوضاع غير المشروعة: ثانيا
عندما تكتشف إحدى السلطات اإلدارية املستقلة حدوث خمالفات معينة، وبعد حتققها بوسائل التحقيق 

احلالة إما لتحذير املؤسسة املعنية بالتصرف بتوجيه جمرد اليت منحها إياها املشرع، تبادر إىل التدخل حسب 
نذارات أو حتذيرات أو حىت توصياتمالحظات أو إ

والفرق بني وسائل التدخل األوىل والثانية يكمن يف افتقاد النوع األول من . لتصحيح األوضاع غري املشروعة
مبعىن ثالث افتقاده للطابع إىل قوة اإللزام، أو مبعىن آخر افتقاده توجيه التزام معني للشخص املعين، أو الصالحيات

.املتعلق باملنافسةاملعدل واملتمم03-03رقم من األمر51وفقا لنص املادة 1
2 R. Zouaimia, « le statut juridique de la commission de supervision des assurances », revue
Idara, v.16, n°31, 2006, pp.26-31.

.املتعلق بالتأمينات04-06املعدل واملتمم بالقانون رقم 07-95مكرر من األمر رقم 212و212املادتني يطبقا لنص3
وكل الوثائق األخرى وامللحقات احملددة قائمتها بقرار من ،ويتعلق األمر باحلساب اخلتامي للميزانية وتقرير النشاطات وحالة احلسابات واإلحصائيات4

ات التأمني املعتمدة على كما ميكنها أن تأمر بإجراء خربة تقييم لكل أو جزء من اإلجيابيات والسلبيات املتعلقة بالتزامات شرك. الوزير املكلف باملالية
املعدل واملتمم املتعلق بالتأمينات20/02/2006املؤرخ يف 04-06مكرر من القانون رقم 224حساب املؤسسة اخلاضعة للرقابة طبقا لنص املادة 

.املتعلق بالتأمينات07-95لألمر رقم 
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بينما يدرج الفقه النوع الثاين ضمن القرارات اإلدارية اليت تلزم من خالهلا السلطات اإلدارية املستقلة املعنيني .اآلمر
فما مدى قوة الصالحيات اليت . 1والتنظيمات لتصحيح األوضاع

منحها املشرع اجلزائري ملختلف السلطات املستقلة؟ وما مدى خضوعها لرقابة القاضي؟ وما هي مظاهر التداخل 
اليت مازالت متيز تدخل كل من جملس املنافسة وسلطات الضبط القطاعية؟ وهل فصل املشرع يف هذه املسألة؟

."صالحيات قوية وفعالة لتصحيح األوضاع"وامر واإلعذارات األ/ 1
من بني السلطات اإلدارية املستقلة اليت منحها املشرع اجلزائري صالحية توجيه األوامر واالعذارات للمتعاملني 

أو تصحيح الوضع قبل اللجوء يف حالة ،أو املؤسسات املعنية بالتصرفات غري املشروعة للكف عن تلك التصرفات
.اللجنة املصرفية، جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وجملس املنافسةهيالتعنت إىل إصدار قرارات عقابية،

أوامربالنسبة للجنة املصرفية فهي مؤهلة لتوجيه
فهي متلك أيضا ،من قانون النقد والقرض103ومبوجب نص املادة . 2يل أو تصحيح طرق التسيريالتوازن املا

توجيه أوامر للمؤسسات املعنية للقيام بنشر التصحيحات الالزمة عندما تكتشف أخطاء أو معلومات خاطئة أو 
حالة إخالهلا بقواعد للمؤسسات اخلاضعة لرقابتها يفتحذيراتكما متلك توجيه . إمهاالت يف وثائق منشورة

.من قانون النقد والقرض113متلك اللجنة األمر بتعيني متصرف مؤقت طبقا لنص املادة و، 3حسن سري املهنة
 أما بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فتملك عندما تتأكد من حدوث امهاالت يف الوثائق املنشورة أو

- 93من املرسوم التشريعي رقم35للشركات بنشر التصحيحات الالزمة طبقا لنص املادة أوامربتوجيه ،املقدمة
.املتعلق ببورصة القيم املنقولة10

، ترمي إىل وضع حد للممارسات واليت للمؤسسات املتابعة أوامرفيملك إما توجيه
تدابير كما ميلك اختاذ . 4قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقهاملقيدة للمنافسة، كما ميكنه أن يأمر بنشر 

إذا اقتضت ذلك الظروف املستعجلة لتفادي وقوع ،للحد من املمارسات املقيدة للمنافسة موضوع التحقيقمؤقتة
د مكن إصالحه لفائدة املؤسسات اليت تأثرت مصاحلها من جراء هذه املمارسات أو عناملغري من ضرر حمدق 

.5اإلضرار باملصلحة االقتصادية العامة

1 M-J .Guédon, les autorités --, Op.Cit., pp.114-117, et M.Collet préface de D.Trichet, le
control --,Op.Cit., pp.59-64.

.املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم11-03من األمر رقم 112وفقا لنص املادة 2
.املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم11-03من األمر رقم 111طبقا لنص املادة 3
.املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم03-03من األمر رقم 45طبقا لنص املادة 4
تبلغ القرارات اليت " من نفس األمر على أن47املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم، كما تنص املادة 03-03من األمر رقم 46طبقا لنص املادة 5

سل إىل الوزير املكلف بالتجارة ليسهر على 
املتعلق بتطوير االقتصاد الذي حول جملس 04/08/2008املؤرخ يف 776-2008وقد عمل املشرع الفرنسي بعد إصداره لألمر رقم ...". تنفيذها

:أنظر. 13/11/2008املؤرخ يف 1161- 2008رقم
S. Nicinski, « l’autorité de la concurrence », RFDA, novembre- décembre, 2009, p. 1238.
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 إعذاراتفقد منحها املشرع صالحية توجيه ،املواصالت السلكية والالسلكيةو أما بالنسبة لسلطة ضبط الربيد
للمتعاملني املستفيدين من رخص إنشاء واستغالل شبكات عمومية  يف حالة عدم احرتامهم للشروط املقررة 

الوزير املكلف باملواصالت السلكية والالسلكية مقبل أن يتخذ ضده،لتنظيميةمبوجب النصوص التشريعية وا
.1العقوبات املقررة مبوجب هذا القانون

بالطابع ما ميكن استنتاجه من خالل صياغة النصوص السابقة أن كال من األوامر والتحذيرات واإلعذارات تتمتع 
.2بات املقررةواليت يف حالة عدم االنصياع هلا تطبق العقو ،اآلمر

.مدى خضوع القرارات الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة  لرقابة القاضي/ 2
لقد كرس املشرع اجلزائري رقابة القاضي اإلداري على القرارات الفردية عموما الصادرة عن هذه اهليئات، 
من دون التمييز بني القرارات املاحنة والرافضة ملنح الرتاخيص واالعتمادات أي املتخذة يف إطار رقابة دخول 

أن الطعون ضد هذه القرارات  من اختصاص الذي كرسه املشرع الفرنسي على اعتبار هنفسالسوق، وهو املبدأ 
، والقرارات املتخذة يف إطار رقابة هذه اهليئات للسوق 3

وقد ميز الفقه الفرنسي بني . لضمان احرتام النصوص التشريعية والتنظيمية وتصحيح األوضاع غري املشروعة
ضع لرقابة القاضي وغريها من التدابري مثل التحذيرات واملالحظات اليت ال ختضع اإلعذارات واألوامر اليت خت

جرد مببينما الثانية تقوم،تأمر بالقيام بتصرف معنياألوىلتمثل يف أن يللتمييز بينهما معتمدا معيارا،لرقابته
النوع األول من القرارات املتمثل يف وقد اعترب جملس الدولة الفرنسي يف العديد من قراراته . 4تذكري بالتنظيمال

.5األوامر واالعذارات قابلة للطعن فيها أمامه

ونفس الصالحية منحت لسلطة الضبط يف حالة املتعاملني املستفيدين من ،من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية35طبقا لنص املادة 1
.من نفس القانون40و39رتخيص ومن التصريح البسيط طبقا لنصي املادتني ال

تتمتع كل من اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات وسلطة األسواق املالية وجلنة عمليات البورصة واللجنة البنكية وجلنة 2
الصالحيات، ولكن بعضها ميلك أيضا صالحيات توجيه املالحظات واالنذارات مثل اللجنة الوطنية ل

:أنظر. أن تكون هلا طابع اإللزاملسمعي البصري، باستثناء الوسيط الذي ميلك صالحية توجيه األوامر من دونلللمعل
M.- J. Guédon, les autorités-- , Op.Cit., p.116

بالنسبة للرتخيص املمنوح من طرف جلنة مؤسسات القرض ومؤسسات 16/05/2003جملس الدولة الفرنسي بتاريخ حيث صدر القرار عن3
حاربة القرصنة االستثمار، وكذلك قراره فيما يتعلق بإلغاء رفض الرتخيص املمنوح من طرف اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات يف املسائل املتعلقة مب

:أنظر. 22/05/2007لوماتية بتاريخ املع
J. Massot, Op.Cit., p.908.
4 M.Collet préface de D.Trichet, le control --, Op.Cit., p.60.

وقرار بتاريخ،26/06/1991وقرار بتاريخ،20/03/1991وقراره بتاريخ،15/01/1997تلك قراره بتاريخ من أبرز قراراته 5
.61-60. املرجع نفسه، ص ص: أنظر. 30/07/2003وقراره بتاريخ،14/06/1989

من 107مع أن املشرع اجلزائري قد أقصى التدابري الوقائية املتمثلة يف األوامر واإلعذارات من جمال الطعون القضائية طبقا لنص املادة 
ها قابلة يف جمال تعيني املسري املؤقت أو املصفي والقرارات املتضمنة اجلزاءات التأديبية وحداملصرفيةاللجنة، حيث اعترب قرارات قانون النقد والقرض

وقد اعترب األستاذ زواميية هذا . اعترب األوامر واإلعذارات جمرد تدابري وقائية ال ميكن أن متس مصاحل األشخاص املعنويةبينماللطعن القضائي فيها، 
.../... يهذه األوامر واالعذارات قرارات على أساس اعتبار مثلاملسلك غريبا 
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قد املشرع اجلزائريكما أن
من 19املادة ، وكذلك القرارات الصادرة عن جملس املنافسة املتعلقة برفض التجميع طبقا لنص1اهليئات الضابطة

املمارسات باملتعلقةالقرارات املتضمنة توجيه األوامر والتدابري املؤقتة ضدباستثناء الطعون ،03-03رقماألمر
و ،املقيدة للمنافسة املذكورة أعاله

وذلك على غرار املشرع الفرنسي، ولكن هذا األخري قد وسع يف جمال . 032-03رقممن األمر63لنص املادة 
االستثناءات على مبدأ اختصاص القضاء اإلداري يف الطعون املوجهة ضد قرارات السلطات اإلدارية املستقلة 

نافسة باستثناء الطعون املوجهة ضد قرارات سلطة املالفردية واليت حوهلا إىل حمكمة استئناف باريس باإلضافة إىل
الطعون املوجهة ضد القرارات املتعلقة مبنح أو عدم منح و . 3القرارات املتعلقة برقابة عمليات التجميع االقتصادية

9-621الرتاخيص واالعتمادات الصادرة عن سلطة األسواق املالية املتعلقة باألشخاص غري املذكورين يف املادة 
رقم الفرنسيويتعلق ، 4وهي التنظيمات املهنية

une bonneللعدالةأو إدارة جيدة بحسن إدارة العدالة23/06/1987املؤرخ يف 86/224
administration de la justise5 . وذلك ما مسح بتوجيه االنتقاد للمشرع اجلزائري على اعتبار أن

.6هذا األخري مل يكن حامسا يف توزيع االختصاص بني القضاء اإلداري والعادياملعيار الذي تبناه
لكن إذا كانت الطعون فيما يتعلق بالقرارات الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة ماعدا 

محاكم االستثناءات السابقة هي طعون باإللغاء، على اعتبار أن طعون القضاء الكامل يعود االختصاص فيها لل

باإلضافة إىل أن مثل هذه التدابري الصادرة عن جملس املنافسة قابلة للطعن فيها أمام القاضي، حىت ولو كانت ال تشكل جزاءات فهي تتسبب.../... 
:أنظر. دا حيصنها ضد رقابة القاضييف ضرر ولو كان معنويا، بل قد يكون ماديا عندما تنشر للجمهور، وال يوجد مربرا واح

R.Zouaimia, « les pouvoirs de la commission bancaire --» ,  p.67, et R.Zouaimia, les autorités
de régulation financière--, Op.Cit., pp. 86-87.

ونص من قانون الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات، 139املادة ونص واصالت السلكية والالسلكية، من قانون الربيد وامل17طبقا لنص املادة 1
يف 48د والقرض واملادة بالنسبة لقرارات جملس النق87واملادة املذكورة يف الفقرة الثانية،107املادة 

من هذا القانون وذلك 76امللغى، أما القانون اجلديد فلم يأت على ذكر هذه الطعون باستثناء ما نصت عليه املادة 
.لتحول طبيعة الوكالتني املنجميتني من سلطتني إداريتني إىل سلطتني جتاريتني 

153يتعارض مع نص املادة 03- 03من األمر 63نص املادة إن مثل هذا احلكم يف2
ون، الدولة مبوجب قانون عضوي، ومنه فإن أي حتويل أو سحب الختصاص منازعايت من جملس الدولة ال ميكن أن يتم إال مبوجب هذا النوع من القان

مت التفصيل يف هذه النقطة يف العنصر اخلاص خبضوع التنظيمات الصادرة . أو منح أو سحب اختصاصات هلذا األخريوال ميلك املشرع العادي حتديد 
.220-218.ص صعن السلطات اإلدارية املستقلة لرقابة القاضي، 

:أنظر.الفرنسيمن القسم التشريعي من القانون التجاري430طبقا لنص املادة 3
www.legifrance.gouv.fr/

.أنظر املوقع نفسه على األنرتنت.من القسم التنظيمي وما بعدها من قانون األسواق املالية45-621طبقا لنص املادة 4
5 J. Massot, Op.Cit., pp.908-909, et N.Décoopman, « la complexité du control
juridictionnel », in N.Decoopman, le désordre --, p.168-169.
6R.Zouaimia, « le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit
Algérien », revu Idara, n°29, 1-2005, p. 36.
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ارية كما سبق تفصيله يف املطلب األول، فإن  األمر بقى غامضا بالنسبة للطعون املقدمة للغرفة التج،اإلدارية
من 63، فيما إذا كانت طعونا باإللغاء أم طعون القضاء الكامل طبقا لنص املادة مبجلس قضاء اجلزائر العاصمة

. ، ألنه يف احلالة األخرية ستكون سلطة القاضي أوسع03- 03رقماألمر
حيث ،لقد كان املشرع الفرنسي واضحا يف حالة كون دعوى اإللغاء ترجع الختصاص القضاء العادي

2أما فيما يتعلق بالطعون املوجهة ضد التدابري التحفظية. 1وتعويضاايشمل التحويل النوعني من الطعون إلغاء

ونفس األمر بالنسبة للطعون املوجهة ضد التعديلنافسة، فقد جعلها أيضا طعونا باإللغاء أو الصادرة عن جملس امل
. 3األوامر

ويف غياب صراحة النصوص يبقى الرتدد يف التفسري واضحا، حيث تساءل ،أما بالنسبة للمشرع اجلزائري
ر أو األمر غري املشروع على اعتبار أنه فيما إذا كان يقتصر دور القاضي العادي على إلغاء القرا4األستاذ زواميية

املتمثلة يف التصدي الكامل " يرث صالحيات قاضي الشرعية، أو يستخدم صالحيات القاضي العادي 
يكون القاضي جمربا على إعادة سمبعىن أن يكون متمتعا بنفس خربة جملس املنافسة ،ألنه يف هذه احلالة ،"للدعوى

بإحدى العيوب األخرى، فيجد نفسه اوقد جيد أن قرار جملس املنافسة مشوب،5حبث ملف القضية منذ البداية
.ومركبةمضطرا إلعادة التحقيق، ومنه مواجهة مشاكل ضخمة

ويبقى إشكال آخر يتعلق بتحديد القاضي املختص إلثارة مسؤولية جملس املنافسة على اعتبار أنه يتمتع 
يت يصدرها سواء كانت قرارات بفرض عقوبات أو القرارات املوجهة بالشخصية املعنوية، فيما يتعلق بالقرارات ال

:لرفع املمارسات املقيدة للمنافسة

جملس عن الصادر، القرار 22/06/1992وهذا ما كرسته حمكمة التنازع الفرنسية يف قرارها بتاريخ 1
املتعلقةالةاحل، باستثناء 29/05/1991واآلخر الصادر عن حمكمة استئناف باريس بتاريخ ،06/07/1990الدولة بعدم اختصاصه الصادر بتاريخ 

:أنظر. تتمتع بالشخصية املعنويةسلطة األسواق املالية اليتب
J. Massot, Op.Cit., p.910.

:أنظر املوقع على االنرتنت. لقسم التشريعي من القانون التجاري الفرنسيمن ا7-464طبقا لنص املادة 2
www.legifrance.gouv.fr/

.االنرتنتعلىنفسهاملوقع أنظرمن القسم التشريعي من القانون التجاري، 8-464طبقا لنص املادة 3
4 R. Zouaimia, le droit de la concurrence, Op.Cit., pp.234-239, et R. Zouaimia, « remarques
critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence en droit Algérien », revue
du conseil d’Etat, n°7, 2005, pp. 60-61.

تعدل أو تؤيد قرار جملس جلس قضاء اجلزائر أن تلغي، ينظر القاضي العادي يف الدعوى كقاضي إلغاء وقاضي تعويض، حيث ميكن للغرفة التجارية مب5
جملس .املنافسة

السلطات اإلدارية املستقلة بني السلطة القمعية ورقابة "محيد زايدي، :أنظر. ون ومدى احرتامه لإلجراءاتاملنافسة الختصاصاته اليت خوهلا له القان
ماي 8كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاملة ،، مداخلة ألقيت يف إطار امللتقى الوطين  حول السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر"القضاء
، مداخلة ألقيت يف إطار امللتقى الوطين "إجراءات الطعن يف قرارات جملس املنافسة"، وأعمر خلضاري، 11-10.ص، صاملرجع السابق، 1945

.268.جباية ، املرجع السابق، صعبد الرمحان مرية،
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-
لغاء القرارات املتضمنة لتلك ميكن هلذه األخرية أن ترفع دعوى مسؤولية ضده يف حالة حصوهلا على قرار إ

. هانفسالعقوبات من الغرفة التجارية مبجلس قضاء اجلزائر أمام الغرفة
أما يف  احلالة الثانية فيمكن رفع دعاوى مسؤولية ضد املؤسسات املسئولة عن املمارسات املقيدة للمنافسة أمام -

املتعلق باملنافسة، بعد أن تكون قد جلأت 03-03من األمر رقم48القضاء املدين أو التجاري طبقا لنص املادة 
.1املمارساتتلك

.مظاهر التداخل في االختصاصات بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية/ 3
يشمل جمال هذه األخريةجملس املنافسة عن مهام سلطات الضبط يف كون تدخل امبالرغم من متيز مه

الضبط تضمن ،ضبط السوق من خالل وضع القواعد والقرارات وجمال تصرفات األعوان االقتصاديني
بالضبط مهام جملس املنافسة تتعلق لالنتقال من نظام االحتكار إىل نظام املنافسة وحتفيز االستثمار، بينما املسبق
قيدة للمنافسة واحرتام جمموع القواعد اليت ال خيتص بوضعها ،حيث يتدخل باألساس ملعاقبة التصرفات املالالحق

بقيت بعض مظاهر التداخل يف فقد،ت العمومية وسلطات الضبط املختصةبل ختتص بإصدارها السلطا،هو
عمليات التجميع من خالل قراءة بعض نصوص القوانني رقابة جمال رقابة املمارسات املقيدة للمنافسة، ويف جمال 

واملتمثلة يف قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، قانون ،لبعض السلطات اإلدارية املستقلةاملنشئة 
الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات وقانون التأمينات واليت منحت االختصاص برقابة العمليات املقيدة للمنافسة 

.
 مجال الممارسات المقيدة للمنافسةففي

،قانون املنافسة املتضمن 03-03رقممن األمر37للتحقيق يف املمارسات املقيدة للمنافسة وفقا لنص املادة 
، وإمكانية اختاذ هنفسمن األمر45واختاذ أوامر معللة لوضع حد للممارسات املقيدة للمنافسة طبقا لنص املادة 

يف حاالت االستعجال لتفادي األضرار احملدقة اليت ال 03-03رقممن األمر46تدابري مؤقتة طبقا لنص املادة 

ها كل التدابري الضرورية لرتقية واستعادة املنافسة يف سوقي الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية يف إطار مهمت
كما منحها القانون سلطة رقابة وضعيات اهليمنة طبقا لنص املادة . 2للسهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة

، فهل من واجب السلطة إحالة املسألة )امللغى06-95رقماألمر( من القانون اليت حتيل إىل قانون املنافسة 27
وفقا لنص هذه املادة؟

األوىل بني :تطبيقا هلذين النصني اعتربت سلطة الضبط نفسها خمتصة لتطبيق قانون املنافسة يف قضيتني مهمتني-
Orascom Télécom Algérie ( OTA) وAlgérie Télécom (AT) حيث أصدرت سلطة ،

.لثاين من الباب الثاينمن املبحث الثاين من الفصل ا342إىل 340من الصفحات األخريةأنظر1
من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية13طبقا لنص املادة 2
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وأن اهلدف من ذلك ،الضبط قرارا بأن التعريفات املتعلقة بالتوصيل البيين للمتعاملني ميكن أن ختضع لتحديدها
ويف قضية ثانية بني نفس املتعاملني بشأن املمارسات املنافية للمنافسة، حيث أشارت . 1يتعلق برتقية املنافسة

، وقامت سلطة 2املتعلق باملنافسة06- 95من األمر رقم 10ه إىل نص املادة
.3لسحب عرضها احملدد لتعريفات منخفضةOTAأمر يف مواجهة بإصدارالضبط 

فقد ألزم شركات التأمني بإعالم جلنة اإلشراف على التأمينات بكل االتفاقات اليت ختص 4أما قانون التأمينات-
أو الشروط العامة واخلاصة للعقود أو التنظيم املهين أو املنافسة أو التسيري املايل قبل وضعها حيز ،التعريفات

بتطبيق هانفسكما منح اللجنة صالحية توقيع الغرامات اليت خيتص جملس املنافسة بتوقيعها يف احلالة . التنفيذ
.من قانون املنافسة 46و45نصي املادتني 

سلطة تقدير وضعيات 5منح جلنة الضبطقد وات قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنأن من جهة أخرى جند -
.اهليمنة وإصدار القرارات املناسبة لتصحيح األوضاع

النتيجة املتوصل إليها أنه يوجد تداخل يف االختصاصات بني جملس املنافسة الذي منحه املشرع سلطة 
، وسلطات الضبط القطاعيةوالتدخل إليقافهااملقيدة للمنافسةالتحقيق للتوصل إىل مدى وجود املمارسات

السابقة الذكر اليت منحتها قوانني إنشائها صالحية التدخل يف نفس احلاالت ملعرفة والتحقق من املمارسات
.تراكمها، تنتج عن تعارض القرارات أو 6األستاذ زوامييةها، وهذا ما ينتج عنه فوضى حقيقية كما عرب عنهانفس

 ضبط مثل جلنة اإلشراف على التأمينات الأما يف جمال عمليات التجميع، فقد أعطى املشرع صالحيات لسلطات
وجلنة ضبط الكهرباء والغاز لرقابة عمليات التجميع من قبل شركات التأمني بالنسبة لألوىل واملؤسسات العاملة يف 

بني اختصاصات هاتني األخريتني واختصاص جملس املنافسة ومنه قد حيدث التداخل . 7القطاع بالنسبة للثانية

املكاملات تعلق بتحديد رسوم ي30/06/2003املؤرخ يف 2003/س ضب م س ل/ر م/س خ/03حيث أصدرت سلطة الضبط القرار رقم 1
:أنظر). AT(اتصاالت اجلزائرو(OTA)تيليكوم اجلزائروراسكوم ألالقادمة من اخلارج حنو شبكات النقالة

www.arpt.dz/ , et R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.204, et R.Zouaimia, « de
l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités  de régulations
sectorielles en droit Algérien », revue Idara, n° 33, 2007, pp.44.

الالسلكيةاالتصاالتومتعاملاليت يطبقهاتعلق بالقواعد ي30/06/2003املؤرخ يف 2003/س ض ب م س ل/ر م/س خ/02القرار رقم 2
:أنظر موقع السلطة على األنرتنت. اخلدمات املقدمة للجمهورتسعريةلتحديد 

www.arpt.dz/
يتضمن السحب الفوري للعرض التعريفي املتعلق مبنتوج ألو أوتيا 12/03/2007املؤرخ يف س ض ب م س ل/ر م/س خ/11مبوجب قرارها رقم 3

.املرجع نفسهأنظر. من طرف املتعامل أوراسكوم تيليكوم اجلزائر
.بالتأميناتاملتعلق 25/01/1995املؤرخ يف 95/07من األمر رقم 248و228وطبقا للمادتني 4
.تباعامن القانون 115و113، 6مبوجب املواد 5

6 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp.204-206.
، مداخلة ألقيت بامللتقى الوطين  حول سلطات الضبط املستقلة يف "العالقة الوظيفية بني جملس املنافسة وسلطات الضبط األخرى"عدنان دفاس، 7

صالحية سلطة الضبط يف جمال "، ونادية أوديع، 390-378.صاملرجع السابق، صجباية،عبد الرمحان مرية،االقتصادي واملايل، جامعة
.../...املرجعاالقتصادي واملايل،مداخلة ألقيت بامللتقى الوطين ، ")جلنة اإلشراف على التأمني( التأمني 
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الذي منحه قانون املنافسة صالحية رقابة عمليات التجميع يف كل القطاعات من خالل منح أو منع هذه 
عن إحدى الصادر األول ،قرارينبني التعارض الففي مثل هذه احلالة قد ينتج . 1العمليات بقرار مسبب منه

لكن يبدو أن املشرع اجلزائري قد اجتهت إرادته . 2بمنعهللتجميع واآلخر عن جملس املنافسة بالترخيصاللجنتني 
إىل إقصاء جملس املنافسة للتدخل يف جمال املمارسات املقيدة للمنافسة بتكريسه حق االختيار للمتعاملني الذين 

3.
ويكون املشرع بتكريسه حق االختيار للمتعاملني قد سحب من جملس املنافسة اختصاصه للتدخل يف جمال 

سيختارون حتما ويف أغلب 4املمارسات املقيدة للمنافسة، على اعتبار أن املتعاملني يف رأي األستاذ زواميية
هما يف القطاع، وللثقة اليت يضعها سلطة الضبط حبكم عالقات االتصال والتواصل اليت تربطاللجوء لاحلاالت 

املتعاملون يف سلطة الضبط باعتبارها األكثر تأهيال وخربة وكفاءة ومعرفة خاصة بالقطاع  على املستوى التقين 
من جهة، ومن جهة ثانية هناك أسباب ومربرات تتعلق هذا ، 5واالقتصادي للتحقق من مثل هذه املمارسات

وهذا ما دعا 6.،جهاز شكلي جام، حيث حتول منذ نشأته إىل يابه هو أصالبل غأداء جملس املنافسةبغياب
بعد تجميده وتجميد إعادة إنعاش دور مجلس المنافسةإىل التحرك يف اجتاه 2013السلطات العمومية سنة 

.7كل النصوص التشريعية المتعلقة بالمنافسة لمدة عشر سنوات

مداخلة ألقيت بامللتقى الوطين  حول سلطات ، "دور جلنة االشراف على التأمينات يف ضبط سوق التأمني"و كاهنة إرزيل، ،139.صنفسه،.../...
.115-114.ص

.115-114.صاملرجع نفسه، ص،و كاهنة إرزيلتعلق باملنافسة، امل03-03من األمر 19طبقا لنص املادة 1
أنظر،. جند نفس اإلشكاالت تقريبا يف النظام الفرنسي تتعلق بالتداخل يف االختصاصات بني سلطات الضبط من جهة وبينها وبني جملس املنافسة2

M.Daury-Fauveau, « le partage enchevêtré des compétences de la régulation », in
N.Decoopman, le désordre--, Op.Cit., pp. 158-165.

للمعنيني االختيار بني جملس املنافسة والقضاء، وهذا يف حد ذاته خيلق مشكل التناقض بني 03-03رقممن األمر48حيث متنح أيضا املادة 3
وضد قرارات سلطات الضبط القطاعية واليت ،اهليئات القضائية الفاصلة يف الطعون املقدمة ضد قرارات جملس املنافسة من جهةالصادرة عنقراراتال

.تتمثل يف الغرفة التجارية مبجلس قضاء اجلزائر من جهة وجملس الدولة من جهة أخرى
4 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.210.

.املرجع نفسه: أنظر. األستاذ زواميية ورد عناملسائل املتعلقة باملنافسة يف قطاع االتصاالت أخضعت لسلطة الضبط حسب ما فمثال معظم 5
خاضعة بالرغم من بقاء صالحياته للتدخل التلقائي ملتابعة املؤسسات املعنية بتلك املمارسات املقيدة للمنافسة وصالحية رقابة النشاطات الغري6

بالتحقيقات طبقا لقياماوصالحية . الضبط مثل النشاطات االقتصادية العادية يف جمال صناعة النسيج مثال أو الصناعة امليكانيكية أو السياحةلسلطات 
حية حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملمارسة، كما بقيت له صالاملعدل واملتمم03-03رقم من األمر37لنص املادة 

حيدد كيفيات احلصول على 12/05/2005املؤرخ يف 175- 05رقممن األمر ملنح شهادات السلبية طبقا للمرسوم التنفيذي8مبوجب نص املادة 
، واليت ينتج عنها أيضا إمكانية 18/05/2005بتاريخ 35ر عدد .، جالتصريح بعدم التدخل خبصوص االتفاقات ووضعيات اهليمنة على السوق

.التعار 
.154من الصفحة 6و5اهلامش رقم أنظر، . املتضمن تعيني أعضاء جملس املنافسة15/01/2013املؤرخ يف حيث صدر املرسوم الرئاسي 7
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اإلدارية المستقلة من خالل مصداقية القواعد المرنة الصادرة تدخالت السلطات تميز: المبحث الثاني
.عنها

حيات  ومن خالل ما توصلنا إليه  يف املبحث األول من هذا الفصل من أن منح هذه الصال. التنظيمية والفردية

أداء مهامها، بل سنصل إىل اليت حرمت من مثل هذه الصالحياتفإنه سيصبح من الصعب على السلطات
تؤدي بواسطتها هذه اهليئات تلك نتيجة مفادها أن هذه الوسائل ليست هي الوسائل الوحيدة واملهمة اليت

.1املهام
أغلب الفقه أن وظيفة الضبط هي اجتماع كم متعدد وخمتلف من وسائل التدخل القانونية وشبه اعترب

إلضافة إىل الصالحيات التقريرية و كما طرح البعض فكرة أخرى مفادها أنه با. 2القانونية

وال ،العقابيةالتنظيمية وسلطة إصدار القرارات الفردية أوافهناك العديد من السلطات اإلدارية املستقلة اليت ال متلك الصالحيات التقريرية خصوص1
ع على الوثائق واإلقرتاحات وغريهامتلك إال سلطة إصدار اآلراء والتوصيات

وهيئة وسيط اجلمهورية الذي ميلك سلطة إصدار . واليت متلك سلطة االقرتاح وتقدمي اآلراء17/07/1978املؤسسة بقانون " Cada"اإلدارية 
سيري اإلدارة لقانون التوصيات خبصوص احللول اليت ميكن أن تساهم يف الفصل يف املنازعات بني املواطنني وخمتلف اإلدارات واقرتاح التحسينات حول ت

والقانون رقم 24/12/1976املؤرخ يف 1211-76املؤسس لوسيطة اجلمهورية املعدل واملتمم بالقانون رقم 03/01/1973املؤرخ يف 73-06
:أنظر. 06/02/1992املؤرخ يف 92/125والقانون رقم 13/01/1989املؤرخ يف 89-18

M.-J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., pp. 49-50, et G. Dupuis et M.-J. Guédon et P.
Chrétien, droit administrative, 5ème éd., Armand  Colin, 1996, pp. 61-64, et J.- P. Didier, « les
pouvoirs inconnus du médiateur de la république pour un usage nouveau de pouvoirs anciens »,
la semaine juridique. Ed. Générale, n°41, 10/10/2007, pp. 11-14.

انطلق بعض الفقهاء من بعض املفاهيم التقليدية كالتنظيم والضبط اإلداري وسلطة ،يف حماولة للفقه إلبراز أصالة وخصوصية ومضمون وظيفة الضبط2
بينما . ل عندما ننطلق من الوسائل التقليدية للوصول إىل التميز واألصالةفرض اجلزاءات اإلدارية، لكن مل ينجحوا يف ذلك على اعتبار التناقض احلاص

الشبه قانونية، انطلق البعض اآلخر من كون الضبط اجتماع وتكامل الوسائل اليت متلكها السلطات اإلدارية املستقلة سواء متثلت يف الوسائل القانونية أو
:لتكامل، حيث يوجد اجتاهني رئيسني حول هذه املسألةبالرغم من اختالفهم حول نوع ودرجة وطبيعة هذا ا

 اجتاه أول اعترب وظيفة الضبط اجتماع وتكامل للوسائل القانونية وشبه القانونية مع االختالف حول طبيعة هذا التكامل
مية أو النوعية، من أهم الدراسات أن يكون هذا التكامل  على أساس من التوازن بينهما من دون البحث عن االختالف بينهما حول األمهية الك-

يف  رسالة الدكتوراه لسنة Philippe.Icardو 1984-1983يف تقريرمها لسنة Gazier et Cannacاليت دافعت عن هذا االجتاه دراسة 
Michelو األستاذ 1991 Gentotيف مؤلفه حول السلطات اإلدارية املستقلة.

2001ائل شبه القانونية، ومن أبرز الدراسات اليت اهتمت بإبراز هذه الرؤيا تقرير جملس الدولة الفرنسي لسنة أن يكون التكامل على أساس أولوية الوس-
les autorités administratives indépendantesايف مقاهلC.Teitgen-Collyحول السلطات اإلدارية املستقلة واألستاذة ;

histoire-- يف مرجع السلطات اإلدارية املستقلة لColliard etG. TimsitC-A. 1988لسنة.
يف مقاالته اليت اعتمدنا عليها J.Chevallierأن يكون التكامل على أساس أولوية اجتماع الوسائل القانونية ومن أبرز املدعمني هلذا االجتاه األستاذ -

.يف البحث
أنظر.للوسائل القانونية فقطتماعاجتاه ثان اعترب وظيفة الضبط اج:

L. Calandri, Op.Cit., pp.146-154, et J.M- Gros, Op.Cit., pp. 681-686.
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هو إطار جيمع مستقلة، فهي تتمتع ببعض الصالحيات غري املسماة، فالضبط يف نظرهالسلطات اإلدارية امل
.1بداخله األعمال اخلاصة

لقد فرضت وظيفة الضبط كما سبق وأن مت التوصل إليه يف الفصل األول من الباب األول، ويف ظل 
كيز أكثر على آليات وطرق جديدة التطور الذي شهدته التقنية القانونية، على السلطات اإلدارية املستقلة الرت 

التحفيز بدل اإلكراه واإللزام جبانب اآلليات الكالسيكية الدعوة و ترتكز على وسائل لإلقناع و ،للتدخل أكثر مرونة
واليت تتمتع مبصداقية وقوة اكتسبتها من الثقة اهليئاتوحبكم الطبيعة املستمرة والدائمة لتدخالت هذه . الصارمة

بل وحىت السلطات السياسية حبكم ما متلكه من ،لدى املتدخلني واملتعاملني واألفرادا 
.خصوصيات وما تقدمه من ضمانات

الذي متثل التوصيات ،"بالقانون املرن"وتندرج هذه اآلليات أو الوسائل القانونية يف إطار ما يطلق عليه 
صفها بالقواعد املرنة ميكن و . 2وغريهاواخلطوط التوجيهية و التوجيهاتجوهره باإلضافة إىل اآلراء واملقرتحات

عنصر اإللزام، وتوصف أيضا بالوسائل غري الرمسية أو غري املسماة على اعتبار عدم وجود نظام قانوين الفتقادها 
صحيح هي نفسها الوسائل املعروفة يف إطار القانون الكالسيكي، لكن .تهادقيق وحمدد حيكمها وحيدد طبيع

يصعب وأثار لنتائجوحمققة تنفيذيةتتعلق باألساس يف حتوهلا إىل وسائل ،بمقارنةمتيزا 
فكيف تالءمت هذه الوسائل مع نشاط السلطات اإلدارية املستقلة لدرجة . حتقيقها يف غياب متتعها بعنصر اإللزام

يف إطار تدخالت السلطات اإلدارية القواعد املرنةناول فيه ضرورة سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني األول نت
.السلطاتمتلكها هذهكصالحيات هذه األخرية. املستقلة

.في مجال تدخل السلطات اإلدارية المستقلةالقواعد المرنةضرورة : المطلب األول
يف جمال القانون اإلداري الكالسيكي، لكنها كوسائل تدخل القواعد املرنةبالرغم من ضعف أمهية 

للسلطات اإلدارية املستقلة حتولت إىل أمهية بل ضرورة، ويرجع ذلك إىل تأثري هذه األعمال يف أداء هذه اهليئات 
ملهامها املستمر والدائم، ومنه حدوث التالؤم بينهما، ورمبا يعود ذل

وبانتقال هذه الوسائل إىل جمال الضبط . تعتمد على اإلقناع والدعوة والتحفيز بعيدا عن األمر والنهي واإلكراه
بقيت تفتقر إىل نظام قانوين دقيق وواضح مثلما تتميز به فقد اكتسبت خصوصيات جديدة، وبالرغم من ذلك 

1 B. Du Marais, Op.Cit., p.525.
واللتان تنص عليهما نصوص إنشائها ،التوصيات واآلراء من بني القواعد املرنة األكثر شيوعا واستخداما من طرف السلطات اإلدارية املستقلةتعد2

، بينما جند املشرع الفرنسي يسمي الكثري وكذلك اخلطوط التوجيهية أحيانامن دون التوصياتواملقرتحاتخصوصا يف النظام اجلزائري بالنسبة لآلراء
: مثل،باإلضافة إىل اهتمامه بالنص على التوصيات،من هذه اآلليات

les communiqués,  les positions, les guides, les vade me cum, les lettres, les notes.أنظر:
L. Calandri, Op.Cit., p.332, et N.Decoopman, « à propos --», Op.Cit., p. 252.
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يف مواجهة سكوت أغلب النصوص  املنشئة هلذه اهليئات عن ،ولو نسبيا) لتقريرية عموماا( الصالحيات األخرى 
فما هي اخلصوصيات . 

باعتبارها وسائل تدخل لدى السلطات اإلدارية املستقلة ؟ وكيالقواعداليت متيز هذه 
وكيف تساهم يف تفعيل هذه التدخالت؟

كوسائل تدخل السلطات اإلدارية القواعد املرنةسنقسم هذا املطلب إىل فرعني، الفرع األول يتضمن مظاهر متيز 
بالنسبة هلذه اهليئات نفسها والسلطات السياسية والرأي العام القواعدأما الفرع الثاين فيتناول أمهية هذه ،املستقلة
.عموما

.في مجال تدخل السلطات اإلدارية المستقلةالقواعد المرنةالخصوصيات التي تميز : الفرع األول
بالنظر لغياب نظام قانوين حمدد ودقيق هلذا النوع من الوسائل، اجته الفقه إىل إبراز مميزاته وخصوصياته يف 

والذي يتأسس على خاصية جوهرية تتمثل يف ،"Soft Law"وأصول مصطلح القانون املرن االجنلوسكسوين 
غياب عنصر اإللزام وقيامه على عنصري الدعوة واإلقناع، ومنه استخالص أهم ما مييز وسائل التدخل هذه يف 

و اإللزام أعمال تفتقد لعنصر 
حمققة

ق قواعد وقرارات أخرى يف غالب تساعد على تنفيذ وتطبيتنفيذيةوإمنا  هي إجراءات ة،حتضريية أو تفسريي
واآلراء، سواء كانت صادرة عن السلطات العمومية أو واخلطوط التوجيهيةاألحيان خصوصا بالنسبة للتوصيات

.السلطات اإلدارية املستقلة نفسها 

.تفتقد لعنصر اإللزامالقواعد المرنة: أوال
القواعد املرنةتتميز 

Gérardآخر، حيث اعترب األستاذ  ا Timsit أنه جبانب القانون الصارم توجد
Jacquesوأدرجها األستاذ . 1قواعد غري ملزمة Chevallier الذي ينشر آلياته ضمن قانون ما بعد احلداثة

ووسائله وأشكاله لتنظيم احلياة االجتماعية، وهو خيتلف جذريا عن القانون الكالسيكي ويدرجه ضمن عدة 
Paulواعتربها . 2تسميات منها القانون املرن، القانون اللطيف، القانون الغامض Amselek يتماألعمال اليت

1 G.Timsit, « les deux corps de droit, essai sur la notion de régulation », RFAP, n°78, avril-
juin, 1996, p.383, et E. von Bardelebin, « illustration du droit mou : les avis de la cour de
cassation, une concurrence a la loi? », www.glose.org/CEDCACE2.pdf., pp. 1-3.
2 J.Chevallier, « vers un droit --», Op.Cit., p 660. .
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وهي دليل على قدوم قانون جديد ،ونية بصفة غري تسلطيةإدارة وتنظيم السلوكات والتصرفات القانبواسطتها
Yvesاألستاذ اكما وصفه. 1يتميز برتاجع عنصري اإلكراه واإللزام فيه Gaudmet بنقطة الضعف يف النظام

اإلداري الكالسيكي القائم على القرار التنفيذي امللزم القابل للطعن فيه أمام القضاء، والذي يبدو رمسيا وثقيال من 
، ويضيف يف إطار تعريفه للضبط أن إحدى أهم املعامل املميزة هلذا األخري استعمال قواعد غري 2يث اإلجراءاتح

أكيدة، غريبة عن األشكال العادية والكالسيكية للقانون، تتفادى األوامر وتلجأ إىل االستشارة، الدعوة واإلقناع، 
3.
اآلراء اليت تصدر عن السلطات اإلدارية القواعد املرنة وباخلصوص اآلخرين أن واعترب بعض الفقهاء

.4املستقلة هي شكل جديد لصناعة القانون وأن مرونة التوصيات تندرج يف إطار سلطة التأثري
وقد استمدت تسمية القانون املرن أصوهلا من النظام األجنلوسكسوين، وعرف العمل التحفيزي يف جماالت 
قانونية كالقانون الدويل العام والقانون اخلاص، وذلك فيما يتعلق بالتوصيات باخلصوص، واليت تعد أسلوبا مهما 

وقد أخذت . للتدخل يف إطار العالقات اليت تكون الدولة طرفا فيها ويف العالقات بني أشخاص القانون اخلاص
الكثري من الدراسات حول الضبط يف القانون اإلداري مرجعيته

ملفهوم ورجع الكثري من الفقهاء يف تعريفهم لنشاط الضبط،للضبط بتلك احللول املكرسة يف جمال القانون الدويل
ومع ذلك بقي االختالف حول اعتماد تكييف واحد هلذا النوع من وسائل التدخل وباخلصوص . 5القانون املرن

.التوصيات

1 P.Amselek, Op.Cit., p.287.
2L. Calandri, Op.Cit., p.186, in Y.Gaudemet, « introduction, in la régulation nouveaux
modes ? nouveaux territoires », colloque ENA, 29/01/2004, RFAP , n°109, 2004, p.13.
3 Ibid., p.187, in Y.Gaudemet, Op.Cit., p.15.
4 Ibid., p.187.

Nicoleومن أبرزهم األستاذة 5 Decoopman,Gérard Timsit, Jacques Chevallier,Jean-Louis-Autin
Gérard Marcou,Martin Colletويعود الفضل يف ظهور مصطلح القانون .يف خمتلف املصادر اليت اعتمدنا عليها يف هذا البحث هلؤالء

Lord Macل " Soft Law" املرن Nair للداللة على قانون يف شكل مقرتحات أو مبادئ جمردة مقابل مصطلح"Hard Law" وهو حيمل ،
ود للوصول معنيني خمتلفني إما وسيلة رمسية صارمة ذات مضمون مرن كأن تنظم اتفاقية نصوص وأحكام ال تلزم أطرافها، بل تدعوهم وحتفزهم للقيام جبه

سيلة مرنة حتمل أو تتضمن أحكاما حمددة ودقيقة وملزمة، وقد تطور هذا املفهوم منذ سنوات الستينيات، فقد أو أن تكون و . إىل حتقيق أهداف معينة
.تتضمن التوصية التزاما حمددا

حدة حتت إشراف املنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة األمم املت،
تحدة 

،يات للدول
36جملس األمن ضمن املادة و ملنظمات أخرى حكومية وغريها،لألجهزة األخرى لألمم املتحدة

.../....واالجتماعي وبعض اهليئات املتخصصة مثل منظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للصحة
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.لزاميتهاإبشان مدى "لتوصياتا"للقواعد المرنة وبالخصوصفات الممنوحةتعدد التكيي/ 1
ملزمة، وخصوصا التوصيات جمردة من كل قوةالقواعد املرنةمجع على أن هذه قد أإذا كان أغلب الفقه 

هذه األعمال قرارات إدارية حقيقية بناء على العديد من األسس القانونية تعترب افهناك اجتاه ميثل أقلية 
.والقضائية
أما اجتاه األقلية والذي اعترب التوصيات هي قرارات حقيقية تقبل الطعون ضدها بدعوى جتاوز السلطة،

:على العديد من األسس واحلجج التقنية من بينها فقد اعتمد يف ذلك
والذي كيف التوصيات HACA1سلطة العليا لالتصاالت السمعية البصرية الفرنسيةالقانون املنشئ لل- 

.منه26املوجهة من طرف هذه اهليئة للشركات الوطنية بالقرارات التنفيذية طبقا لنص املادة 
نفس التكييف منحه القضاء الدستوري الفرنسي للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لالتصاالت - 

وأنه ميكن أن ،CNCLواحلريات
. 2يطعن فيها بدعوى جتاوز السلطة

، فقد اعترب هو أيضا التوصية 3وخبصوص السلطة العليا لالتصاالت السمعية البصريةالفرنسي،أما جملس الدولة- 
)10(عشروتكرر اجتهاده بعد.رعيته يف إطار دعوى جتاوز السلطةرتف بشالصادرة عن تلك اهليئة قرارا واع

عتربها البعض قرار من ا، حيثالدعوةإذن جوهر تعريف التوصيات يف القانون الدويل العام يعتمد على ميزة .../...
وأخريا قد توجه إىل أعضاء يف والتحفيزالدعوة مل ثالث خصائص أساسية باإلضافة إىل التجرد من عنصر اإللزام، فهي تقوم على عنصر حينوع خاص 

.املنظمة أو الغري

ينات السلوك اجليد واليت ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية ألول مرة التوجيهات إىل املواثيق إىل تقنينات السلوك اجليد إىل التوصيات، ومن أبرز تقن
رنسا، يف سنوات الثالثينيات، وطورت فيما بعد من طرف الشركات الدولية يف جماالت نقل التكنلوجيا، مث انتقلت إىل غريها من الدول وباخلصوص ف

وقد حاول اجتاه من فقهاء القانون . وقد اعتربت هذه اآلليات جمموعة من التوصيات" ريفوقواعد االلتزام الش" القواعد التقنية" حيث عرفت فيها أيضا 
فهوم أو اخلاص االعتماد على االقتباس من القانون الدويل لتحديد معامل وخصائص هذا النوع من القانون، أما اجتاه ثان فقد حاول االعتماد على م

:أنظرللتفصيل أكثر، . ائل يف إطار القانون اخلاصإىل وضع إطار حتليلي مالئم لتلك الوسفكرة قواعد األخالق، ولكن مل يتوصل االجتاهني
L. Calandri, Op.Cit., pp.221-226, et M. Virally, « la valeur juridique des recommandations des
organisations international », AFDI, v°2, n°1, année 1959,
www.persee.fr/web/revues/.../afdi_0066-3085_1956_num_1_1_1226., pp. 66-96, et J.
Castenada, « valeurs juridiques des résolutions internationales », RCADI, 1970,I,t.129,
,www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1988_num_34_1_2831., p.
216, et P.Sablière, Op.Cit., p.66, et G. Farjat, « nouvelles réflexions sur les codes de conduite
privée », in J. Clam et G. Martin,  Op.Cit., p.151-164.

:االنرتنتعلىاملوقع أنظر. 29/07/1982املؤرخ يف 652-82رقم 1
www.legifrance.gouv.fr/

:االنرتنتعلىأنظر. 18/09/1986املؤرخ يف 86/217يف قراره رقم 2
www.conseil-constitutionnel.fr

:                                                                   أنظر). Labbé et Gaudin(20/05/1985يف قراره املؤرخ يف 3
www.conseil-etat.fr
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" le communiqué" سنوات حيث اعرتف بالطبيعة التنظيمية أو التقريرية للبالغ 
عدم شرعيته ألن السلطة 18/02/1994الذي يتميز بطبيعة غري حمددة، مقررا بتاريخ CSAلسمعي البصري ل

وبناء على هذا االجتهاد أدرج هذا اجلانب . هئالبالصالحيةاليت أصدرته ال تتمتع 
مفوضكما أكد . من الفقه هذا النوع من التصرفات وأبرزها التوصيات ضمن إطار القرارات اإلدارية الكالسيكية

على التخفيف من حدة املذكور أعاله 20/05/1985ر جملس الدولة بتاريخ خبصوص قراM.Rouxاحلكومة  
املذكور أعاله بني التوصيات و القرارات الصادرة عن السلطة العليا 29/07/1982التمييز الذي كرسه قانون 

، كما أن كالمها لالتصاالت السمعية البصرية، موضحا انه باالنتقال من القرار إىل التوصية لن يتغري العامل القانوين
،

.1وعلى مضمون هذه التوصية الصادرة عن هذه اهليئة اليت حتمل طبيعة معيارية بغض النظر عن تسميتها
 من أي قوة ملزمة، فقد انطلق من فكرة أن التوصيات ال أما االجتاه الغالب والذي اعترب التوصيات جمردة

Gérardوقد أشار الفقيه .ونية ملزمة، فهي ال ختلق القانونمتلك قيمة قان Timsit إىل أنه جيب أن منيز بني
القانون والال قانون، فكل نشاط لإلدارة يندرج حتت إطار توجيه، استشارة، رأي، توصية يكون مقصى مسبقا من 

. 2قانون باملعىن الكالسيكي للكلمةإطار ال
وذلك يف حالة صياغتها صياغة آمرة، فقد اعترب جملس ،

ال تتجاوز CNILلوطنية للمعلوماتية واحلرياتأن التوصية الصادرة عن اللجنة ا3الدولة الفرنسي يف قرار آخر له
قرر قدلهوكان يف قرار سابق. إطار وظيفة هذه اهليئة اإلعالمية، ومنه فهي غري قابلة للطعن فيها بتجاوز السلطة

.4بسبب خاصية التوصية التفسرييةهنفساحلكم 
الذي اعترب تارة التوصيات قابلة للطعن فيها أمامه ،ورمبا يعود السبب يف تذبذب اجتهاد جملس الدولة

اليت اعتمدها هذا األخري يف قبول الطعن أو رفضه بإثبات و املؤسس عليها وتارة أخرى ال، إىل اختالف املعايري 
واليت متثلت تارة يف قراءة النصوص املنشئة هلذه اهليئات ملعرفة االختصاص ،اخلاصية اإللزامية هلذه التوصيات

والذي نظرا لعدم كفايته يف إبراز هذه اخلاصية جلأ القاضي إىل حتليل املصطلحات والعبارات اليت ،منوح هلاامل
،

.5دائما للداللة على تلك اخلاصية اإللزامية
التوصيات واآلراء الصادرة عن وباخلصوص القواعد املرنةبعض الفقهاء أن رفض الطعون ضداعترب 

هذه القواعد من جمال الطعون مثلالسلطات اإلدارية املستقلة ميكن أن جيد مربرا له يف اجتاه إرادة املشرع إلقصاء

1 L. Calandri, Op.Cit., p.189.
2 G.Timsit, « les deux corps --», Op.cit., p.381.

:االنرتنتعلىموقع جملس الدولة الفرنسي أنظر. 27/09/1989املؤرخ يف 3
www.conseil-etat.fr

:نفسهاالنرتنتعلىموقع جملس الدولة الفرنسي أنظر. 14/06/1989املؤرخ يف4
5 M.Collet préface de D.Truchet, le contrôle --, Op.C.it., pp.193-203.
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،هذا من جهة، ومن جهة ثانية. 2بأدائها، واهلدف املسطر هلا لتحقيقه وطبيعة املهام اليت كلفها املشرع1النزاعية
توأضاف. 3أو معايري جديدة يستبعد على أساسها قبول الطعون ضد هذه القواعداميكن أن جيد القاضي أسس

Martineةاألستاذ Lombard القواعد املرنة من الرقابة القضائية قد تعوضه الرقابة الدستورية على إفالتأن
فإن التجربة أكدت على جناح القواعد املرنة سواء كانت وبالرغم من هذا اإلقصاء .4نصوص انشاء هذه اهليئات

يف فرض احرتامها من دون ارتباطها جبزاء يف حالة خمالفتها، والدليل على ذلك كثرة أو غريها توصيات أو أراء 
.5ها من طرفاللجوء إليها من طرف السلطات اإلدارية املستقلة واحرتام

وعلى كل فاالجتاه العام احلديث الجتهاد جملس الدولة يتضمن ما يشري إىل قبول الطعن ضد نوع معني 
املتعلق 12/01/2005من التوصيات أمامه طاملا كانت تتمتع بنوع من اإللزام ، حيث استند يف قراره املؤرخ يف

ب قد احرتم االلتزامات العلمية ومل لتحديد ما إذا كان طبي"HAS" بتوصية صادرة عن السلطة العليا للصحة
يف قرارين  الحقني له كيف صراحة هولكن.ف من طرفه للتوصية خباصية القراريرتكب خطأ، من دون االعرتا

وهذا فيه داللة على أن القواعد املرنة هي مكملة للقواعد الصارمة، ومنه ،فهناك هيئات تتمتع بصالحية إصدار النوعني من القواعد الصارمة واملرنة1
أما عندما متنح السلطات اإلدارية املستقلة النوع الثاين فقط، فهنا يؤكد املشرع على أن جزاء خمالفتها هو جزاء . فذلك يقوي فكرة تدرج وسائل التدخل

:أنظر. غياب اجلزاء القانوينومنه،هانشر سلوكات املتعاملني إزاءكذا و اآلراء، هذه التوصيات و غري قانوين ويتمثل يف نشر 
M.Collet préface de D.Truchet, le contrôle --, Op.C.it., pp.209-211.

غري قابل لالنفصال عن هذه الفكرة أثبتتها الكثري من الدراسات اليت ركزت على انشغال الفعالية والرباغماتية اليت جتعل من إنشاء السلطات اإلدارية 2
Jacquesظهور هذا الشكل اجلديد من القانون املثمثل يف القواعد املرنة، فقد أكد األستاذ  Chevallier على أن الرباغماتية تدفع لألخذ

كما . ئل غري رمسية  للتأثريبتقنينات أكثر مرونة تنتمي إىل التنظيم القانوين غري التسلطي للسلوكات والتصرفات، عوض اإلكراه نستعمل اإلقناع بوسا
Jean-Louisأكد األستاذ  Autin أننا أصبحنا نشهد أشكاال ضرورية من القواعد املرنة واللينة لتنظيم واقع املتعاملني االجتماعيني وتوجيه

:أنظر. لوصول إىل القواعد امللزمة
J.Chevallier, « régulation et polycentrisme --», Op.Cit., p.48, et J.-L.Autin, « réflexion sur
l’usage de la régulation en droit public», in M.Miaille (sous/dir.), Op.Cit., p.55.

Martinوذلك بالبحث يف رأي األستاذ3 Collet ج اآلراء املوجهة لإلدارة عن فئات فرعية للقرارات اإلدارية ميكنها أن تغطي هذه الفئة، بإدرا
كن ضمن فئة األعمال التحضريية ومنه إقصاءها من جمال الطعون على أساس الطبيعة التحضريية ، أما بالنسبة للتوصيات املوجهة للمواطنني فيم

فهم ال يشعرون بإلزاميتها، مع اإلبقاء 
فئة القرارات على فرض رقابة شرعية خارجية هلذه القواعد دون االعرتاف هلا باخلاصية اإللزامية، وتبقى وجهة نظر هذا الفقيه أنه ال جيب التمييز بني

:أنظر. ي فئات القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة وباق

M.Collet préface de D.Truchet, le contrôle --, Op.C.it., pp.220-229.
1-4من خالل نص املادة les instructionsأو التعليمات les circulairesكما اعتمد البعض معيارا لتشبيه التوصيات باملناشري 

" من القسم التشريعي من القانون النقدي واملايل اليت تنص على أن 6- 621املتعلق بالبورصة واليت أصبحت املادة 28/09/1967الثانية من األمر 
احلكومة مفوض،  وقد أشار "اهليئة من أجل وضع تفسري لألنظمة اليت تصدرها هي التوصيات والتعليمات املتخذة من جلنة عمليات البورصة 

B.Sternأن جملس الدولة إذا كان يعمل على حمو اخلصوصية اليت متيز القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات إلدراجها يف إطار
:أنظر.

L. Calandri, Op.Cit., p.190.
4 M.Lombard, « la régulation dans un Etat de droit », Op.Cit., p.33.
5 M.Collet préface de D.Truchet, le contrôle --, Op.Cit., pp.211-212.
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بالقرارات احلقيقية ،املمارسة اجليدةبوهي تندرج ضمن التوصيات املتعلقة ،التوصيات الصادرة عن السلطة نفسها
.2وهناك بعض القرارات األخرى اليت استند فيها جملس الدولة إىل إجراء نشر التوصيات لقبول الطعون ضدها.1

.تقوم في مضمونها على الدعوة من دون األمرالقواعد المرنة / 2
القواعد املرنة ومن أبرزهاإذا كانت نصوص إنشاء السلطات اإلدارية املستقلة قد عزفت عن حتديد طبيعة

على أن هذه األعمال تتضمن دعوة االتوصيات، فإن قضاء جملس الدولة الفرنسي والقضاء العادي قد أكد
وقد وضح جملس الدولة الفرنسي . 

:يةهذه الطبيعة يف العديد من القرارات، من بينها أربعة أساس
وتعلقا بالطعو 06/04/1998والثاين بتاريخ 1997/ 23/04األول بتاريخ -

TF1, M6, laعمال سلطته العقابية، والذي قام بإصدار توصيات للمؤسسات اخلاصة وهي إلسمعي البصري ل
cinq

وقد قرر جملس الدولة شرعية هذا الرفض، ومن خالله وضح طبيعة هذه التوصيات اليت اعتربها . وإصدار عقوبات
لو ضمنيا بالطبيعة التحفيزية هلذه التوصيات من " تدابري"

واليت تدل على، amener progressivement, conduireخالل العبارات اليت وردت يف القرار وهي
دف هنا فالتوصية بالنسبة للقاضي اإلداري .معينة أو القيام بتصرف معنينتيجةالوصول شيئا فشيئا إىل حماولة

إىل دعوة 
بأن هذه التوصية ليست D.Chauvauxاحلكومة يف ذلك الوقت مفوضوقد صرح .3التصرف من دون إلزامهم

يكن حيتمل توجيه أمر وفقا لقانون ومنه فهي من طبيعة غري آمرة، على اعتبار أن الوضع مل ،أمرا بل جمرد دعوة
. املعدل30/09/1986

.4حمدد ليبقى هؤالء أحرار يف إتباعها من عدمه
لس العايل تعجايل توجيه أمر للمجمن القاضي االسM.Tibériالسيدوعلى إثر طلب،يف قرار ثالث له-

بناء Canl+28/11/2000لسمعي البصري لتوجيه أمر ملؤسسة ا

القرارين أن موضوع التوصيات الصادرة وقد أشار جملس الدولة من خالل هذين ،27/04/2011والثاين بتاريخ 26/09/2005األول بتاريخ 1
عن هذه السلطة قد يكون وضع توجيهات من أجل تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وقد يكون توجيه مهنيي قطاع الصحة يف التعريف بكيفية 

:أنظر. اتيجات املتعلقة بالعالج تنفيذ االسرت 
F. Savonitto, « les recommandations de bonne pratique de la haute autorité de la santé »,
RFDA, n°3, mai-juin, 2012, p.472.

وخبصوص السلطة 13/07/2007بتاريخ HALDEيف قرارين له خبصوص توصية صادرة عن السلطة العليا حملاربة التمييز ومن أجل العدالة2
:ظرأن. 09/10/2012بتاريخ HASالعليا للصحة 

J. Massot, Op.Cit., p. 908.
3 L. Calandri, Op.Cit., p.246-247.
4 Ibid.
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وكان املشكل القانوين . املعدل ومل يصدر أمرا1630/09/1986على نص املادة 
16من املادة )2(الثانيةاملطروح خبصوص هذه القضية، فيما إذا كانت الفقرة

أم الللسمعي البصري لتوجيه أوامر لتلك املؤسسة اخلاصة
لسمعي البصري ال لوقد رفض جملس الدولة الدع. مواجهة املتعاملني اخلواص

1، مؤسسا ذلك على املصطلح الوارد يف املادة 1هذه احلالة إال إصدار توصية وهي عمل يتميز عن األمرميلك يف
ال متنحه سلطة إصدار األوامر بل سلطة 16، وأن الفقرة الثانية من املادة "يسهر" وهو املعدل 1986من قانون 

ذه األخرية ، مشريا إىل أن مثل هذه هلة طبيعة غري امللزمعلى الويكون بذلك قد أكد . إصدار التوصيات فقط
لسمعي البصري حصوله، ومنه أعاد جملس الدولة من ااألعمال تسمح مبعرفة ما يأمل أو ما 

2.
، رفض جملس الدولة احلجج اليت promouvoir3يف قرار رابع له، ومن خالل الدعوى اليت رفعتها مجعية -

وقد اعترب بعض الفقهاء أن جملس الدولة قد اعترب التوصية قرارا . ها هذه األخرية مع قبول العريضةيلإاستندت 
ر ميكن أن يكون موضوع طعن بتجاوز تنفيذيا، مع أن ذلك يتعارض مع اجتهاده القضائي بأن رفض إصدار قرا

. السلطة حىت يف احلالة اليت يكون فيها هذا العمل غري تقريري، وأن قرار جملس الدولة يندرج ضمن هذا االجتهاد

يهي من طبيعة حتفيزية املعدل30/09/1986املادة األوىل من قانون 
.

وحمكمة 4وقد مت أيضا التأكيد على هذه الطبيعة غري اآلمرة للتوصيات يف عدة قرارات حملكمة استئناف باريس
كما صرحت بعض . 5النقض الفرنسية

6.

ادة 1
:انظر. حيث اعتربها قرارا تنفيذياواملوجهة للمتعاملني العموميني، 30/09/1986من القانون املعدل املؤرخ يف 16

L. Calandri, Op.Cit., p. 248.
2 Ibid., pp.247-248.

ومي 3
عبري عن اآلراء فق العمومي وخاصية تعددية التاملعدل الحرتام مبدأ حياد املر 30/09/1986بناء على نص الفقرة األخرية من املادة األوىل من قانون 

.249. املرجع نفسه، ص: أنظر. واالجتاهات
.251. املرجع نفسه، ص: أنظر.15/01/1993ومن بينها القرار املؤرخ يف 4
.252. املرجع نفسه، ص: أنظر. 01/02/2000و 13/11/1996ومن بينها القرارين املؤرخني يف 5
18/06/2001و 30/10/2000األسواق املالية و التوصية الصادرة بتاريخ جملسعن 15/08/1980ومن بينها التوصية الصادرة بتاريخ 6

. املرجع نفسه، ص: أنظر. )الطاقة(الكهرباء عن سلطة ضبط 12/07/2000الصادرتني عن سلطة ضبط االتصاالت والتوصية الصادرة بتاريخ 
256.
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التوصيات واآلراء فعالة ومنتجة آلثارها يف أداء مهام السلطات اإلدارية القواعد املرنة ومن أبرزها وتبقى 

اليت متيز هذه األعمال الصادرة عن هذه التنفيذيةاصية اخلتقين وليس مرنا وواسعا، وهذا ما سنتطرق له ضمن 
،اهليئات، وذلك بالنظر للدور اجلوهري الذي تؤديه

سواء منهاخصوصا بالنسبة للفرنسيةكاملة للسلطات اإلدارية املستقلة، كما أن أغلبها يكون منشورا ومتتابعة ومت
.ةقع اخلاصاعلى املو 

.تفتقد للشكلية أو الرسميةتنفيذية لكنهاهي وسائل القواعد المرنة: ثانيا
،القانونالصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة عن األعمال التحضريية لصنع القواعد املرنةإن متيز

ساهم يفتقد أعماليه، وإمنا ةحتضرييأعمالدائما جمرد تليساهذه القواعدتميز يرتبط ب
اليت حتدثها هذه والنتائجالرتكيز على اآلثار، أما من زاوية ثانية فيمكن 1القانونتنفيذالكثري من احلاالت يف 

، إنكار،األعمال
.وذلك يعكس متيز هذه الوسائل عن غريها من الوسائل الكالسيكية املستخدمة يف تنفيذ القانون

أما مفهوم الرمسية أو الشكلية فيعتمد على مدى خضوع هذه القواعد لقواعد اختصاص وإجراءات قانونية  
تفلت من الرمسية القواعد املرنةكالسيكية مثل التصرفات القانونية الصادرة عن اإلدارة الكالسيكية، فهذه 

من جراءات وإمنا ضمن سلسلة إلمن االقانونية، ولذلك فمراحل صدور هذه األعمال ال تندرج ضمن جمموعة 
حتكمه التزامات نصية، وتتضح من دون أنيتميز به واقع عمل هذه اهليئات ،عمليات تنفذ يف إطار ونسق واحدال

ومن جهة ثانية ،ميزة انعدام الشكلية من خالل غياب تأطري قانوين لكيفية وضع وصدور هذه القواعد من جهة
.2وجماالت صدورهاالتحديد العدم 

.تنفيذية وليست تحضيريةأعمالهي في الغالبالقواعد المرنة / 1
أن هذه ،يف جمال عمل السلطات اإلدارية املستقلةباملرنةعلى اعتبار تسمية هذه القواعد ،يعتقد البعض

ال الىمنه اجلزاء الذي ميكن أن يرتتب عاألخرية ما دامت جمردة من عنصر اإللزام، و 
املعروفةتدخل يف إطار إجراءات حتضري القانون ال غري، مثل تلك أعمالسوىميكن أن تكون

.فيذية أثناء عملية وضعها للقواعداآلراء االستشارية اليت تعتمد عليها السلطة التنوعلى رأسها،الكالسيكي
ل قد ختتص بإصدارها السلطات اإلدارية املستقلة عندما تطلب منها السلطة صحيح هناك جانب من هذه الوسائ

ت اإلدارية املستقلة من الكالسيكي باستثناء ما قد يتعلق بأمهيتها بالنسبة هلذه األخرية، بالنظر ملا تقدمه السلطا

1 L. Calandri, Op.Cit., p.308.
2 Ibid., pp.329-330.
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Michelعرفها الفقيه حيث . 1خربة وختصص يف القطاع Gentot
.2واإلدارة إلتباع سلوك معني أو إجراء تعديل معني أو اقرتاح موجه للربملان القرتاح تعديل تشريع ما

التوصيات واآلراء اليت تصدرها السلطات اإلدارية املستقلة، فهيالقواعد املرنة وباخلصوصلكن بالنسبة لغالبية
بواسطة األار اليت تنتجها يف الذي يساهم يف متيزها عن تلك الفئةالتنفيذيتتميز عن سابقتها من خالل البعد

Jacquesوقد اعترب الفقيه .3الواقع Chevallier من جمرد  أن هذه الصالحية املمنوحة هلذه اهليئات تذهب أبعد
4.

وهناك جمموعة من العناصر واألسس اليت ميكن من خالهلا التمييز بني االستشارة الكالسيكية اإلدارية 
واآلراء الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة، من أمهها أن الرأي االستشاري يف جمال القانون اإلداري 

ويوجه لإلدارة وليس للمواطنني، مبعىن ليست له آثار قانونية يف مواجهتهم الكالسيكي يتم داخل اجلهاز اإلداري 
التحضري إلصدار قرار تنفيذي يف الغالبوال يقبل الطعن فيه أمام القضاء، أما موضوعه وأثاره فتتضمن

ةوجهمتكونفقد،سواء كانت توصيات أو أراءبينما تلك الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة.5مستقبال
، ألن وسيلة الضبط التنفيذأو خواص، باإلضافة إىل عنصر نيء كانوا عموميللمواطنني أو املتعاملني يف القطاع سوا

.6القاعدة القانونية وليست جمرد إجراء يندرج ضمن إجراءات التحضري لوضع القاعدةلتنفيذتشكل أداة 
رة عن السلطات اإلدارية املستقلة، نظر إليها لقد نتج عن هذا التمييز ظهور فئة جديدة من اآلراء الصاد

هلا الذي مييزها والذي حو التنفيذيالفقه بنظرة جديدة متيزت عن فئة اآلراء االستشارية الكالسيكية بفضل البعد 
تنفيذبواسطتها يف مرحلة هذه اهليئاتتدخلحبكم تنفيذيةوصنفها إىل آراء .

إىل التنفيذيةوتصنف اآلراء .7مقابل اآلراء املنشئة اليت تشارك بواسطتها اهليئة يف مرحلة وضع القاعدةالقاعدة 

من قانون بورصة القيم 34، املادة ) 03-2000القانون رقم ( السلكية والالسلكية واملواصالتمن قانون الربيد13مثال نص املادة أنظر1
األمر ( من قانون املنافسة 35ونص املادة ) 11-03رقماألمر( من قانون النقد والقرض 62، نص املادة )10-93املرسوم التشريعي رقم ( املنقولة

). 03-03رقم 
2 M.Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.71.
3 L. Calandri, Op.Cit., p.311.
4 J.Chevallier, « réflexions sur --», Op.Cit.
5. L. Calandri, Op.Cit., p.309-310.

أسسها على نص ،Loft storyحول برنامج 14/05/2001بتاريخ الفرنسي يف توصية أصدرهالسمعي البصريلفقد أسس6
وحول ضرورة ضمان احرتام شرف اإلنسان لعمل مثل هذا الربنامج، وأن ضبطه ألخالقيات الربامج ، املعدل30/09/1986املادة األوىل من قانون 

:االنرتنتعلىأنظر. تأيت تطبيقا للقانون املذكور
www.csa.fr

من القانون النقدي واملايل منحت 6-621باإلضافة إىل أن املادة 
:أنظر.حتديد تفسري وكيفيات تطبيق األنظمة اليت تصدرها

M.Hervieu, préface de D.Mazeaud, Op.Cit., pp. 56-57.
7 M.Collet préface de D.Truchet, le contrôle --,  Op.Cit., pp.221-222.
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السلطات اإلدارية املستقلة يف جمال اتصدرهيتالتلك، ومن أمثلة هذا النوع األول 1وآراء تشاركيةانفراديةآراء 
كيفية تطبيق بعض النصوص القانونية والتنظيمية حول عملها بطلب من املتعاملني واملهنيني يف القطاع لتوضيح  

أما.معينةمسائل غري واضحة أو غامضة يف تلك النصوص، أو حول كيفيات تطبيق التزامات قانونية أو تنظيمية

باخلصوص بني جملس املنافسة وسلطات الضبط يف جمال مثال معرفة املمارسات املقيدة للمنافسة أو 
، وختتلف طبيعة اآلراء يف مثل هذه احلاالت عن اآلراء اليت تطلبها اهليئات القضائية من 2عمليات التجميع

.3يف النزاعالسلطات اإلدارية املستقلة، واليت تندرج ضمن اإلجراءات التحضريية للفصل 
يقلل من طبيعتها  واإلقناعلكن هل افتقاد هذه القواعد خلاصية اإللزام وتأسيسها على عنصري الدعوة 

السلطات اإلدارية املستقلةحيول عمل واإلقناعكعمل تنفيذي؟ العكس من ذلك فاندماج اخلاصيتني أي الدعوة 
ذه الوسائل عن الوسائل التقليدية للتنفيذ اليت تقوم إىل عمل أصيل ومتميز، فغياب عنصر اإللزام هو الذي مييز ه

املتابعات اجلزائية، فرض اجلزاءات اإلدارية، التنفيذ اجلربي والتنفيذ عن طريق القضاء، مبعىن التدخل بواسطة
وهذا على خالف ما تسعى .بالقاعدة وامتناعهم عن تنفيذهاالبعدي بعد فشل التنفيذ التلقائي من املعنيني

السلطات اإلدارية املستقلة من خالل عملها الدائم واملستمر يف القطاع، فهي ال تنتظر بالضرورة حىت حيدث 
ولذلك ،احرتام القواعدوالدعوة إىل،عمل وقائييف إطار ،الرفض، وإمنا دورها العمل على تفادي رفض التنفيذ

قبل أن يتم اخلرق أو االمتناع باإلضافة إىل التطبيق السيئ هلذه وط التوجيهيةواخلطتقوم بإصدار التوصيات واآلراء

1 Y. Gaudemet, « les actions administratives informelles », RIDC, v.46, n°2, 1994,
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1994_num_46_2_4894.,
p.648.

نافسة اجلماعات احمللية واهليئات على إمكانية استشارته يف املسائل املتعلقة بامل) 03-03رقماألمر(من قانون املنافسة 35املادة تنصحيث 2
من القسم التشريعي من قانون الربيد 10-36وتقابلها يف النظام الفرنسي مثال املادة ... واجلمعيات املهنيةالمؤسساتاالقتصادية واملالية و

اليت واالتصاالت اإللكرتونية 
طلب واملتمم،املعدل10/02/2000من قانون 39ضبط الكهرباء طبقا لنص املادة للجنةكما ميكن . إصدار قرار معنيهذا الرأي يف إطار عملية

:أنظر. باءالختصاصها أو ترتبط بقطاع الكهر 
www.legifrance.gouv.fr/

منه على إمكانية طلب اهليئات القضائية رأي جملس 37ضمن نص املادة ) 03/03األمر ( ومن أمثلتها نص املشرع اجلزائري يف قانون املنافسة 3
من القسم التشريعي 20-621عليه املادة نصتأما يف النظام الفرنسي ما . مارسات املقيدة للمنافسةاملنافسة فيما خيص معاجلة القضايا املتصلة بامل

ينة شفهيا يف من القانون النقدي واملايل اليت تسمح للهيئات القضائية أن تطلب من رئيس سلطة األسواق املالية أو ممثله لتقدمي مالحظاته يف قضية مع
صاالت اجللسة، أو طلب الرأي من الس

:أنظر. اإللكرتونية والربيد
R.Godet, « la participation des autorités administratives indépendantes au règlement des litiges
juridictionnels de droit commun : l’exemple des autorités de marché », RFDA, n°5, 2002,
pp.961-967.
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وسيلة تدخل هذه السلطات بدل األوامر، أحياناوإن حدث التعنت ميكن أن تكون هذه التوصيات. 1القواعد
دون أن من.2القانون صالحية إصدار األوامر أو صالحية إصدارها يف جماالت معينةمينحهاوذلك عندما ال 

مطلقا على انواإلقناع ال يسيطر الدعوةننسى اجلانب القهري الذي تتدخل مبوجبه هذه السلطات، مبعىن أن جمايل
.3جمال عمل هذه األخرية، إمنا تتمتع بآليات أخرى للتدخل بأسلوب صارم وعقايب

. وسائل التدخل المرنة تفتقد للشكلية أو الرسمية/ 2
خبالف الصالحيات 

واليت تكون مؤطرة بالقانون ومدرجة ضمن سلسلة من اإلجراءات والشكليات املنصوص عليها يف قوانني ،فردية
القواعد املرنةالداخلية، فإن إنشاء هذه اهليئات ويف خمتلف النصوص التنظيمية احملال إليها، أو حىت يف أنظمتها 

تندرج ضمن سلسلة إجراءات يؤطرها واقع املمارسة العملية وواقع عملها يف القطاع املستمر والدائم واملتكرر بعيدا 

:شروط وإجراءات معينة، إذن من املالئم أن تكون هي األخرى تلقائية من عدة نواحيحصرها يف زمن معني و 
دستور، تشريع أو (لقانون من ناحية أوىل، وإذا كان مصدر وأساس كل عمل ملزم لألشخاص يف الدولة هو ا

ت اإلدارية املستقلة بناء على مبدأ شرعية أعمال اإلدارة، فإن القواعد املرنة اليت تتمتع بإصدارها السلطا) تنظيم
تتخلص من مبدأ التأهيل التشريعي، وحىت ولو وجد األساس التشريعي، بنص املشرع على منح سلطة معينة 

، فإن ذلك ال يشكك يف أو اخلطوط التوجيهيةأو املقرتحاتصالحية إصدار التوصيات مثال أو تقدمي اآلراء
استعمال أو يقيدكما أن نص املشرع ال .سلطاتالمن طرف هذهالوسائل وغريهاهذه إحدى تلقائية إعمال 

وال اوال حيدد طبيعتهااستخدام هذه اهليئات هلذه الصالحيات يف واقع نشاطها التدخلي، على اعتبار أنه ال يعرفه
ومن جهة ثانية ميكن للسلطة اإلدارية املستقلة بطريقة أو بأخرى أن تغري بكل ،بدقة، هذا من جهةا

.4بساطة من شكل العمل الذي تصدره أو تسميته
 من ناحية ثانية، فإن السلطات اإلدارية املستقلة تتمتع يف إطار وظيفتها لضبط القطاعات ومتكني احلقوق بسلطة

كانت ممارسة الصالحيات التقريرية تتطلب يف كثري من األحيان منحها 
.، فإن ذلك يكون بنسبة أكرب عند ممارسة الصالحيات املرنة5السلطة التقديرية

1 M.- J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., pp.103-104.
حيات، ومنه ويف وهذا ما توصلنا له يف املطلب الثاين من أن املشرع مل مينح مجيع السلطات اإلدارية املستقلة سواء يف فرنسا أو اجلزائر هذه الصال2

.وباقي الوسائل املرنة
.ه يف الفصل الثاين من هذا البابسنتطرق ل3

4 L. Calandri, Op.Cit., p.332.
على السلطة التقديرية املمنوحة للمجلس 06/04/1998والثاين بتاريخ 23/04/1997وقد أسس جملس الدولة الفرنسي قرارين له األول بتاريخ 5

:لس الدولة الفرنسيهاملوقع نفسأنظر. ملمارسة اختصاصه العقايب30/09/1986العايل للسمعي البصري بقانون 
www.conseil-etat.fr
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 من ناحية  ثالثة، ويف العديد من احلاالت يالحظ ضعف التوفيق بني املهام املسندة هلذه اهليئات والصالحيات
ويظهر . 1هلا، لذلك جتد نفسها مضطرة لتعويض هذا النقص باللجوء إىل وسائل القانون املرنالتقريرية املمنوحة 

2.
لى أساس قواعد حتدد من ناحية رابعة، إذا كان منح املشرع السلطة التقريرية للسلطات اإلدارية املستقلة ع

واملالحظ من النصوص املنشئة ،االختصاص بشكل دقيق يف بعده املادي والشخصي، فإنه يف جمال القانون املرن
وغريها من القواعد ،هلذه اهليئات

.3يت تتدخل فيها السلطات اإلدارية املستقلةاملرنة

.أهمية القواعد المرنة في أداء السلطات اإلدارية المستقلة لمهامها: الفرع الثاني
يندرج هذا النوع من الوسائل القانونية يف إطار حركية متطورة للسلطات اإلدارية املستقلة، وأن هذه 

، خصوصا يف األنظمة املقارنة ومنها الفرنسيالصالحيات اليت متلكها معظم إن مل نقل كل هذه السلطات، 
.املشرتك لوظيفة الضبطاإلطار احلقيقي فيمكن اعتبارهاأصبحت تبدو كالقاسم املشرتك بينها، ومنه 

لضبط أو متكني احلقوق، خصوصا وأن عملها يقتضي االحتكاك بواقع مرتبط سواء فيما يتعلق بوظيفة ا،ملهامها
التطورات يف العديد من اجلوانب االقتصادية، املالية، التكنلوجية ويف جمال املعلوماتية، متيزهابقطاعات حساسة 

خل بشكل االتصاالت وغريها، ومنه جيب أن تكون هذه اهليئات، يف مواجهة هذا التطور مستعدة دائما للتد
ولذلك تظهر حتمية اللجوء إىل هذه الوسائل  املكملة وهي التوصيات واآلراء . متناسق، دائم، مستمر وفعال

باإلضافة إىل هذا التالؤم تأكدت أمهية هذا النوع من القواعد سواء بالنسبة للسلطة . بشكل أساسي وغريها
ر للخصوصيات اليت تقدمها السلطات اإلدارية السياسية أو الرأي العام، حبيث أصبحت مطلبا أساسيا بالنظ

.يف القطاعاهليئات

1 M.-A-Frison- Roche, « étude--», Op.Cit.
2 R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., pp. 50-57.

سلطة إصدار التوصيات املتعلقة باملبادئ املكرسة يف هذا لسمعي البصري ل30/09/1986قانون أن جند مثال 3
قانون إنشاء جلنة ضبط الكهرباء وسلطة ضبط االتصاالت اإللكرتونية والربيد  سلطة إصدار التوصيات اليت تستطيع وباملقابل منح كل من . القانون

يل ضمن نص بواسطتها السلطتني تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية اليت حتكم نشاطها، أما سلطة األسواق املالية فقد منحها القانون النقدي واملا
علىواليت تنشر على موقعها اخلاص ،سلطة 6-621املادة 

.االنرتنت
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. تالؤم آليات القانون المرن مع نشاط السلطات اإلدارية المستقلة: أوال
ونية مع بداية مع بداية تطور التقنية القانإن ظهور وتطور منوذج السلطات اإلدارية املستقلة جاء باملوازاة 

على مواجهة تطور وتركيب لوحدهحيث أثبت القانون الكالسيكي الصارم عدم قدرته.سنوات الثمانينيات

ومشاكله، بشكل وجدت معه السلطات اإلدارية املستقلة نفسها مؤهلة للتدخل من خالل وسائل وصالحيات 
قوانني إنشائها موزعة بني آليات صارمة من خالل الصالحيات التقريرية من خالل ،متنحها إياها السلطة السياسية

إىل جانب القواعد املرنة اليت تساهم من خالهلا يف أداء وظائفها  واليت ،واليت منحت لعدد حمدود من هذه اهليئات
.عمم املشرع خصوصا الفرنسي منحها ملعظم السلطات اإلدارية املستقلة

.المرونة في التدخلوظيفة الضبط تتطلب/ 1
من بني اخلصائص األساسية اليت متيز تدخل السلطات تبدو خاصية املرونة جبانب التدخل الصارم،

ولذلك فإن تدخالت هذه اهليئات من خالل القواعد امللزمة غري كاف وغري مالئم يف مجيع . 1اإلدارية املستقلة
التدخل ملعاجلة وقائع وحاالت ومعطيات متحركة ومتطورة يف كل املسائل، ألن األمر يتطلب لبالنسبةاألحوال 

، 2وتوجيههاتصرفات املتدخلني املتغرية بصفة مستمرة ووقائيةقطاعات مركبة وحساسة، كما يتطلب األمر تأطري
.3يف إطار البحث عن اإلقناع وليس اإلكراه، اجلمع بني القانون والعدالة

على التوازنات األساسية واحلقوق دون اللجوء الدائم إىل التأطري 
وعن تأطري قانوين أكثر تأقلما وتكيفا مع ،القانوين الصارم، يف إطار البحث عن عقالنية أقل صرامة وأكثر مرونة

.4الواقع للوصول إىل إحداث التعديالت الالزمة يف وقتها

.على معظم السلطات اإلدارية المستقلة"التوصيات"وبالخصوص القواعد المرنةتعميم صالحية إصدار /2
Michelأكد األستاذ  Gentotهي القواعد املرنة وباخلصوص التوصياتإصدار ةبأن صالحي

Jacquesأما األستاذ . 5 Chevallier فقد أشار
وذهب البعض إىل وصفها . 6إىل أنه يف مجيع احلاالت، فإن هيئة الضبط متلك على األقل سلطة إصدار التوصيات

1 M.-J. Guédon, les autorités --, Op.cit., p.20.
اقد أو رفضه أو من خالل إصدار التوصيات واألراء يكون من خالل دعوة املتدخلني للتعفتدخل السلطات اإلدارية املستقلة يف جمال العقود مثال2

:بتفصيل أكثر أنظر. حول مشاريع العقود
M.Hervieu, préface de D.Mazeaud, Op.Cit., pp. 75-113.

أخرى حىت ولو كانت احللول أليات3
.مع التنظيم الساري املفعولغري متوافقة متامااملطروحة 

4 M.-J. Guédon, les autorités --, Op.cit., pp.20-21, et M.-A. Frison-Roche, « le droit --»,
p.612.
5 M.Gentot, les autorités --, Op.Cit., p.71.
6 J.Chevallier, « régulation et polycentrisme --», Op.Cit., p.47.
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كما اعترب جملس . 1باخلاصية الطبيعية للسلطات اإلدارية املستقلة أو القدر األدىن للحياة بالنسبة هلذه السلطات
اهليئات أن سلطة إصدار التوصيات هي أقل سلطة ممنوحة هلذه حول هذه 2001الدولة الفرنسي يف تقريره لسنة 

.2األخرية
وتظهر أمهية هذه الصالحيات بالنسبة هلذه السلطات يف اللجوء املتزايد هلذه الوسائل من طرف العديد 

من السلطات عند أدائها ملهامها، حيث تظهر يف تقاريرها السنوية املنشورة أو يف مواقعها على االنرتنت،أو 
كما وأن بعض القوانني املعدلة لقوانني إنشاء بعض السلطات دعمت . 3منهاالعديدالشهرية اليت تصدرها 
.4لسمعي البصري الفرنسيلووسعت هذه الصالحي

مبجال اد اهتمامعلى خالف املشرع والسلطات اإلدارية املستقلة الفرنسية، يبدو أن املشرع اجلزائري مل يب
إال هامتنحملبدليل أن النصوص املذكورة سابقا ،هلذه اهليئاتةالتوصيات كصالحيالقواعد املرنة وباخلصوص 

 .
السلطات اإلدارية املستقلةبعضتقدمهااليتهي لنصوص التشريعية والتنظيمية و ايف جمالباإلضافة إىل املقرتحات

:للحكومة يف
حيث متلك جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مبوجب قانون إنشائها سلطة تقدمي مقرتحات ، جمال البورصة- 

نصوص تشريعية وتنظيمية للحكومة ختص إعالم حاملي القيم املنقولة واجلمهور وتنظيم بورصة القيم املنقولة 
املرسوم التشريعي ( ذا القانون من ه34وسريها والوضعية القانونية للوسطاء يف عمليات البورصة  طبقا لنص املادة 

. 5) 23/05/1993املؤرخ يف 10-93رقم 

1 L. Calandri, Op.Cit., p.199, et M.Hervieu, préface de D.Mazeaud, Op.Cit., pp. 73-74.
2 Conseil d’Etat, Op.Cit., P.308.

سلطة ضبط الطاقة واللتني يف إطار نشاطهما تقوم كل منهما بإصدار و واألمثلة البارزة على ذلك سلطة ضبط االتصاالت اإللكرتونية والربيد 3
:أنظر.lignes directricesأو اخلطوط التوجيهية communiquéتوصيات وأشكال أخرى للقواعد املرنة مثل البالغ إن صحت الرتمجة ل 

L. Calandri, Op.Cit., p.201.
13/157مكرر من املرسوم التنفيذي رقم 5نص املادة طبقا لخطوط توجيهية وسلوكيةكما منحت خلية معاجلة االستعالم املايل سلطة إلصدار 

واملتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم 07/04/2002املؤرخ يف 02/127املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15/04/2013املؤرخ يف 
ميكن اخللية أن تصدر خطوط توجيهية وتعليمات وخطوط " واليت نصت على ما يلي 28/04/2013بتاريخ 23ر عدد .نظيمها وعملها، جاملايل، ت

..."سلوكية باالتصال مع املؤسسات واألجهزة املتمتعة بسلطة الضبط واملراقبة 
من قانون وجهة ملصاحل الراديو والتلفزيونتتعلق بالتوصيات املواليت 16املادة و املتعلقة بتقدمي اآلراء والتوصيات 12ةمن خالل نص املاد4

:االنرتنتعلىاملوقع أنظراملعدل، 30/09/1986
www.legifrance.gouv.fr/

مع تضمينه طلب االعرتاف للجنة بالشخصية املعنوية، وفعال مت للحكومة 10-93و قد قامت اللجنة بتقدمي اقرتاح تعديل املرسوم التشريعي رقم .5
:أنظر. ف للجنة بالشخصية املعنويةالذي تضمن فعال ذلك املطلب وهو االعرتا04-03تعديل هذا املرسوم مبوجب القانون 

ص2010-2، 40عدد،، 20إدارةلة ، جم"سلطات الضبط املستقلة ودورها يف استقرار التشريع والتنظيم املتعلق باالستثمار"مسري حدري ، 
.53-52.ص
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قطاع الكهرباء والغاز، حيث منحت جلنة الضبط صالحية تقدمي اإلقرتاحات يف إطار القوانني و 1املنافسةجمال- 
والنشاط السمعي من قانون الكهرباء وتوصيل الغاز بواسطة القنوات 115

.2البصري

.إذا كانت التوصيات تصدر بإرادة السلطة التلقائية، فإن اآلراء تعد مطلبا للحكومة والمتعاملين: ثانيا

أو حىت من ،الوزراء أو اجلهات القضائية املختلفة،مثل احلكومةالعديد من اهليئاتاآلراء بناء على طلب 
وهذا ما ميكن أن يشكل معيارا .أو من سلطات إدارية مستقلة أخرىاملتدخلني يف القطاع أو األفراد،املتعاملني و 

إال بناء على ويف الكثري من احلاالتللتمييز بني التوصيات واآلراء، على اعتبار أن اآلراء ال تصدر بصفة عامة
3طلب

.عليه باستثناء بعض حاالت االستعجال
واليت حتولت (الفرنسية مثالالكهرباءوقد تكون اآلراء مطلبا لبعض املتدخلني يف القطاع، فلجنة ضبط 

)الطاقةإىل جلنة ضبط 
. 4بطلب منهم أو عند عقد اهليئة لقاءات لالستشارات الرمسية وغري الرمسية

أن موضوع التوصية هو ، حيث أثارت فيها16/11/2000ضبط االتصاالت الفرنسية يف توصيتها الصادرة بتاريخ 
.5الرد على طلب خمتلف املتدخلني يف عملية تطوير االنرتنت بواسطة اهلاتف النقال

قبل مبوجبه الطعن املقدم من مجعية 18/12/2002بتاريخ اوقد صدر عن جملس الدولة الفرنسي قرار 
promouvoir،لسمعي البصري ممارسة سلطته يف إصدار لوالذي أثارت مبوج

، بالرغم من كون هذا األخري مل ينص على 30/09/1986التوصيات بناء على نص املادة األوىل من قانون 

غرافية حيث ميلك جملس املنافسة سلطة االقرتاح يف أي مسألة أو عمل أو أي تدبري من شأنه ضمان السري احلسن للمنافسة وتشجيعها يف املناطق اجل1
باإلضافة نافسةباملاملتعلق03-03من األمر 34ملادة أو قطاعات النشاط اليت تنعدم فيها املنافسة أو تكون غري متطورة مبا فيه الكفاية طبقا لنص ا

وميلك جملس املنافسة والذي حتول إىل سلطة املنافسة الفرنسي الصالحية نفسها . اليت متنحه سلطة إبداء االقرتاح يف جمال املنافسة35إىل نص املادة 
.من القسم التشريعي من القانون التجاري الفرنسي461طبقا لنص املادة 

سلطة إبداء الرأي يف كل مشروع : من القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري55ناء على نص املادة سلطة ضبط السمعي البصري بمتلك حيث 2
نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري، تقدمي توصيات من أجل ترقية املنافسة يف جمال السمعي البصري، إبداء اآلراء وتقدمي

لرتددات الراديوية يف احلزمات املمنوحة خلدمة البث اإلذاعي، إبداء اآلراء يف كل النزاعات املتعلقة بالنشاط االقرتاحات حول حتديد أتاوات استخدام ا
"السمعي البصري بطلب من القضاء

.249.ص3و 2ورقم ،248.ص1رقم املواد املذكورة أعاله يف  اهلوامش :أنظر3
L. Calandri, Op.Cit., p.349.
4 www.cre.fr
5 L. Calandri, Op.Cit., p.354 , in www.art.fr
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إمكانية اللجوء للمجلس من طرف املعنيني، وقرر قبول مسألة صدور مثل هذه التوصيات بطلب من تلك 
.1اجلمعية

تكون وظيفة التوصيات بناء على ه
من ،30/10/2000نفسه، وذلك ما أشارت إليه سلطة ضبط االتصاالت الفرنسية يف توصيتها الصادرة بتاريخ 

أنه بعد احلوارات والنقاشات اليت نظمت من طرف جمموعة العمل املكونة من أجل حبث هذه املسألة طلب 
تطبيق املتعلقة بكيفية،املشاركني يف هذه احلواراتخمتلف 
.هذه األخريةاليت متيز التنفيذيةاخلاصيةوهذا ما يدعم ،2النصوص

.  قوة ومصداقية القواعد المرنة الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة: المطلب الثاني
الفصل األول من الباب األول مربرات ظهور منوذج السلطات اإلدارية املستقلة، سبق وأن تناولنا يف 

إىل أن هناك خصوصيات تشكل يف الوقت ،وتوصلنا فيما يتعلق باإلجابة عن التساؤل ملاذا هذا النموذج بالذات
املصداقية ، أضفت تلك اخلصوصيات نوعا مناهذه اهليئاتضمانات تربر وجودنفسه

.3على تلك التدخالت ومن مث أكسبتها مشروعية خاصة يف غياب املشروعية الناجتة عن االنتخاب
اليت حىت وإن ،انعكست هذه املصداقية على جمموع القواعد املرنة اليت ختتص هذه اهليئات بإصدارها

جتردت من خاصية اإللزام، فهي حتظى باالحرتام يف التطبيق من طرف املعنيني
.4أو متدخلني يف القطاع

باإلضافة إىل اخلصوصيات اليت ذكرت من قبل واملتمثلة يف احلياد، املوضوعية والتخصص، تتمتع هذه 
السلطات باخلربة العالية اليت تتوفر لديها من خالل تشكيلتها اليت تتضمن أشخاصا متخصصني يف جماالت 

عملها، واليت 
إلشراكها الفاعلني يف القطاعات واملتدخلني واألفراد أثناء وضع هذه القواعد، ومنه يتولد لديهم اإلحساس 

يف العديد من احلاالت مطلب هؤالء بل أصبحت.باملسؤولية اجتاه تطبيقها واالل
. للحاجة إليها ولتيقن العلم لديهم بأن هذه السلطات هي األكفأ واألعلم مبعطيات القطاع،5وغريهم من اهليئات

.246.،ص3هامش رقم :رأنظ1
2 L. Calandri, Op.Cit., p.353, in www.art.fr
3 A. Hacquet, Op.Cit., p.417
4 M.Hervieu, préface de D.Mazeaud, Op.Cit., pp. 365-371.

فهي ة مثلما رأينا أعاله، حيث يعترب البعض أن اهليئات العمومية كاحلكومة واهليئات القضائية عندما تطلب رأيا من السلطات اإلدارية املستقل5
:تطلب رأي خبري أو تقين، أنظر

R.Godet, Op.Cit., pp. 963-965.
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باإلضافة إىل ما يدعم هذه املصداقية قيام هذه اهليئات بنشر هذه القواعد سواء على مستوى مواقعها يف . القطاع
.سنويةاالنرتنت أو يف تقاريرها ال

سنقسم هذا املطلب إىل فرعني، الفرع األول نتناول من خالله اخلصوصيات اليت تقدمها هذه السلطات اإلدارية 
املستقلة من خربة وتقنية عالية واليت أكسبتها ثقة الغري فيها، وإشراك هذه األخرية للفاعلني واملتدخلني عموما يف 

ما الفرع الثاين فنتناول من خالله دور النشر يف إضفاء املصداقية أ. القطاع أثناء وضع تلك القواعد وآليات ذلك
. على هذه األعمال

الخصوصيات التي تقدمها السلطات اإلدارية المستقلة إلضفاء المصداقية على قواعدها : الفرع األول
.المرنة

قطاعات حساسة بالنظر لطبيعة القطاعات اليت تشرف عليها السلطات اإلدارية املستقلة، واليت جندها

مسها، والذي انعكس من جهة ثانية على التقنية العالية اليت متيزها واليت تتطلب معارف علمية، اقتصادية 
.واجتماعية متطورة

ستقلة من خالل اخلصوصية اليت يقدمها خبالف أجهزة اإلدارة استطاع منوذج السلطات اإلدارية امل
،

حيث يساهم هؤالء مبا ميلكونه من خربات وجتارب ومعارف .قطاع الذي تشرف عليه هذه السلطاتترتبط بال
الشيء الذي ينعكس على مصداقية أعماهلا الصادرة عنها ،ية وغريها يف بناء مصداقية السلطات وفعاليتهاعلم

يف التوصيات واآلراء  باخلصوصاملتمثلةو وباخلصوص تلك اليت تفتقد لعنصر اإللزام، وهي جمموع القواعد املرنة 
قيام معظم هذه السلطات عند إصدارها ملثل ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية 1وغريمها من القواعدكنموذج بارز

أو مؤسسات فيها بواسطة نشرها اتلك القواعد بإشراك خمتلف الفاعلني واملتدخلني يف القطاع سواء كانوا أفراد

.حول تلك األعمال، وذلك حيفز هؤالء على احرتامها والعمل على تطبيقهالقاءات للنقاش واحلوار

.الخبرة والتقنية العالية التي يقدمها نموذج السلطات اإلدارية المستقلة: أوال

أدى إىل تطور املفاهيم واآلليات، أدى إىل ظهور حقوق جديدة مل تكن مكرسة من قبل وتطور واملايل والذي 
مضمون احلقوق القدمية، ومنه استوجب تطوير اآلليات اليت تساهم يف متكني هذه احلقوق، ومن جهة ثانية تطوير 

.اآلليات اليت يتم من خالهلا ضبط خمتلف قطاعات النشاط يف الدولة
1 M.Hervieu, préface de D.Mazeaud, Op.Cit., pp. 53-74.
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تطور بالضرورة إىل وجود هيئات متخصصة تتشكل من خرباء يكونون مؤهلني ألداء وظيفيت الضبط حيتاج هذا ال

.الصارمة واملرنة

.دقيقةالتطور التكنولوجي يتطلب ضبط القطاع بواسطة قواعد تقنية / 1

1

، واليت أصبحت اليوم تشهد والرقميةاستعمال املعلومة أصبح يتم عرب آليات ووسائل اإلعالم السمعية البصرية
،ولكن من جهة أخرى.حت بالتعدد والتنوع هلذه األخريةتطورا هائال، فسهلت بذلك نقل املعلومة والرأي ومس

و د فق
تطلب وضع قواعد شديدة التقنية تسمح بالعمل يف يذلككل ... 

ئل اإلعالم بكل أنواعه السمعية البصرية مع احملافظة على حرية وتعددية وسا،ظل هذه التقنيات املتطورة واملركبة
وموضوعيتها وشفافيتها، كما يتطلب ذلك أيضا التعديل والتطوير الدائم واملستمر هلذه القواعد ملواكبة واملكتوبة 

.2التطور التقين املستقبلي
آخذا يف27/07/1982املؤرخ يف 82/141

االعتبار الربط بني التقنيات املطورة يف جمال السمعي البصري وحرية االتصال، ومنه منح للمشرع سلطة التوفيق 
وبني االلتزامات التقنية الضرورية لوسائل االتصال السمعي ،بني التحكم يف هذه التقنيات وممارسة حرية االتصال

، فتم تأسيس سلطة الضبط املكونة من طقم 3الدولةوسائل من احتكار الهذه البصري خصوصا بعد حترير 
على نفس النهج بعد فتح قطاع السمعي تسري اجلزائر يف اآلونة األخرية وقد بدأت

.4البصري للخوصصة واملنافسة
ال التقنية والذي يرتبط بقطاع ع،

الوسائل التقنية للمعاجلات وسريها وطرق هذه األخرية ودراسة جماالت ،واخلصوصية، حيث يشمل جمال املعلوماتية
وإذا كان اللجوء املتزايد لإلعالم اآليل والتكنولوجيات املتطورة يسمح بتسهيل . تطبيقها واستعمال وسائل الربجمة

وتبسيط حياة املواطنني، فإنه يؤدي يف ك

1 J.Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.124.
2 F.Cassin, le rôle des autorités administratives indépendantes au regard des libertés
fondamentales, T.2, thèse pour le doctorat en droit, université Paris 2, 1992, pp.249-254.
3 www.conseil-constitutionnel.fr

أثناء املناقشات اليت تعلقت بقانون السمعي عرب وسائل اإلعالم السمعية والسمعية البصريةالسابق عبد القادر مساهلحيث صرح وزير االتصال4
.إنشاءبأن ،2014البصري أمام الربملان مع بداية سنة 



- 258 -

عمومية أو خاصة الوصول إىل املعلومات اخلاصة بالفرد أو الشخص وحتديد هويته واستعمال تلك املعلومات 
كم بطريقة تضر أو متس حبياته ومستقبله من خالل استخدام قوة وقدرة احلاسوب على تسيري واستغالل وختزين ال

.1اهلائل من املعلومات املتاحة أمامه، حيث أصبح يف ظل هذا التطور من الصعب منع الوصول إىل املعلومة
االقتصادي واملايل نيمشلتبل ،املعلوماتية واالتصاالتإن التقنية العالية مل ختص فقط جمايل

ة مما أصبح يتطلب معارف متخصصة وعلمية وباخلصوص جمال البورصة،حيث تطورت املفاهيم واملبادئ واألنظم

.التحكم يف قطاعات مركبة ومتطورة

.التخصص والخبرة لدى السلطات اإلدارية المستقلة يمنحانها القدرة على مواجهة هذا التطور/ 2
اخلربة اليت متتلكها السلطات اإلدارية املستقلة مل تكتسبها فقط من خالل جمموع املتخصصني إن 

، وإمنا اكتسبتها من التدخل الدائم واملستمر لضبط القطاعات والذي يسمح 2املتواجدين على مستوى تشكيلتها
ل من خالل الصالحيات اليت ، ومن مث التدخ3هلا باإلحاطة بكل صغرية وكبرية ختص القطاع ومنه اندماجها فيه

متتلكها إلصدار خمتلف القواعد التقنية يف الوقت املناسب، سواء كانت صالحيات تقريرية أو مرنة، هذه األخرية 
.4التكيف مع املعطيات اجلديدةبتسمح هلذه اهليئات 

.إشراك مختلف الفاعلين في وضع القواعد المرنة: ثانيا
Arnaudعترب ا Hacquet مبا أن السلطة السياسية قد فقدت مشروعية تدخلها يف القطاعات أنه

هذه األخريةالقواعد القانونية، وألن 

1 F.Cassin, Op.Cit., pp.254-257.
.راجع العنصر اخلاص بتشكيلة السلطات اإلدارية املستقلة يف الفصل الثاين من الباب الثاين2

3 A.Hacquet, Op.Cit., p.417.
يف هذا Pierre-Alain Jeanneneyوقد أثبتت سلطة إصدار التوصيات واآلراء لدى السلطات اإلدارية املستقلة أمهيتها املعتربة، حيث طرح 4

اليت تتمتع بسلطة إصدار رأي عام حول املقرتحات املتعلقة بالقرارات املرتبطة باألسعار لشركة ARTالصدد مثال مهم حول سلطة ضبط االتصاالت 
Télécom مل يسمح ألي متعامل . بتقدمي سعر منخفض جدا يسمح لتالميذ املدارس من الدخول لالنرتنت1998الفرنسية، حيث قامت سنة

قدمت سلطة ضبط االتصاالت رأيا سلبيا نشرته للرأي العام، لكن الوزير صادق على قرار السعر الذي فرضته شركة . آخر من تقدمي سعر مواز
F.Télécom .سعر املصادق الذي تطبيقا لنصوص القانون رجع لسلطة الضبط لطلب رأيها حول ال،تقدمت مجعية متعاملني أمام جملس املنافسة

إلغاء عرضها F.Télécomنفس الرأي والذي اعتمده هذا األخري القتناعه بكفاءة سلطة الضبط التقنية وطلب من هذه األخرية قدمت له فعليه، 
:أنظر. ر الوزير فارغا من حمتواه لتالميذ املدارس، ووجد قرا

P.-A. Jeanneney, « le régulateur producteur de droit », http:// www.regulation.science-po.fr,
p.47.
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ونتيجة اخلربة اليت اكتسبتها السلطات اإلدارية املستقلة يف .1تقين عايل املستوى وصعب التحكم فيه من طرفها
التدخل استطاعت الوصول إىل كسب ثقة الرأي العام من خالل ص

تعتمد هذه األخرية عند إصدارها يف كثري من األحيان حيث،التوصيات واآلراءالقواعد املرنة وباخلصوص إصدار 

يلة االنرتنت على مواقعها اخلاصة، إقامة احلوارات والنقاشات يف ملتقيات مباشرة  والتفاوض معهم من خالل وس
.يف حاالت أخرى وذلك لتدعيم احرتامها من طرفهم

.دور إشراك المعنيين بالقواعد المرنة في ضمان احترامهم لها/ 1
جيب أن نشري إىل أن  هذه اآلليات وغريها غري قاصرة على القواعد املرنة، وإمنا مت تعميم هذه الطرق أو 

وخصوصا النصوص التشريعية الصادرة عن السلطات األساليب او التقنيات حىت بالنسبة  للقواعد الصارمة 
2السياسية أو النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة

مبعىن أن الصالحيات التقريرية على األقل تضمن ولو نسبيا وال حتتاج إىل إجراء آخر يدعم قوة تنفيذها واحرتامها،

،افتقادها لعنصر اإللزامبواسطتها ى تكمل عناصر أخر 
حىت وإن كانت هذه القواعد جمردة من عنصر بل . 

يكونون طرفا اليت يف إطار أي إجراء مستقبلي لفرض العقوبات أو الفصل يف النزاعات ،يواجههم يف حالة خمالفتها

يةقانون،اعد مبسائل تقنيةالقو 
.3، حيث يكون من الصعب على غريها التحكم فيهااألخرية

قد تطور التقنية القانونية بعد األزمة اليت مست العقالنية القانونية يف عهد احلداثة، إن ف،لكن ومع ذلك
حتويليفساهم

Jacquesوهو ما وصفه األستاذ ،

1 A.Hacquet, Op.Cit., p.417.
دة مثلما مت توضيحه يف املطلب اخلاص بالسلطة التنظيمية من املبحث األول من هذا الفصل، حيث  تبىن الكوجنرس األمريكي يف الواليات املتح2

مع املواطنني والذي شكل أساس القانون ا، الذي يطبق على الوكاالت1946األمريكية قانون اإلجراءات اإلدارية سنة 
نظمة يف األ

:أنظر. وضعها
E. Zoller, Op.Cit., p. 759.
3 P.-A. Jeanneney, Op.Cit., Op.cit., pp. 48-49.
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Chevallierة خاصة مؤسسة على طرق بالتداول اجلماعي الذي ينتج لنا قانونا تفاوضيا يتمتع مبشروعي
.1وإجراءات وضعه
أن قياس مدى فعالية اآلثار اليت حتدثها التوصيات الصادرة عن السلطات اإلدارية بعض الفقهاء واعترب

املستقلة يتوقف على نوعية العالقات بني هذه السلطات واملعنيني بتلك التوصيات، الذين تعد مشاركتهم يف 
وأن . 2وضعها أمرا ضروريا، بل حىت أ

.3إشراك هؤالء ال يتم فقط يف مرحلة وضع التوصيات وإمنا يف مرحلة تطبيقها أيضا
ويشري البعض أنه ليس من خصوصيات السلطات اإلدارية املستقلة إجراء االستشارة مع الفاعلني 

يئات تدعيم مثل القرارات، ولكن من بني إحدى املربرات املهمة لوجود هذه اهلواالهتمام بشفافية إجراءات أخذ
كما . 4إىلصول و هذه اإلجراءات لل

ستقلة عنصر أساسي يف إىل أن إقحام الفاعلني يف القطاع واملتدخلني هو بالنسبة للسلطة اإلدارية املالبعضر اشأ
يؤكد على متيزها وأصالتها، حىت يكون الضبط فعاال، وهذا ما يندرج أيضا يف إطار الضبط و طريقة عملها 

.5التشاركي
بالنتيجة ميكن الوصول إىل أن إشراك املعنيني يف وضع القواعد يتجاوز اإلشكالية الكالسيكية املتعلقة بضمان 

.ن حتقيق فعالية التدخلالشفافية اإلدارية إىل البحث ع
حول السلطات اإلدارية املستقلة  أنه من الضروري أن 2001وقد اعترب جملس الدولة الفرنسي يف تقريره لسنة

. 7، حىت ولو كانت املسائل املعروضة تتصف بالتقنية6تتفتح هذه السلطات على الرأي العام

.في وضعهاالمرنةبالقواعد اآلليات المعتمدة في إشراك المعنيين / 2
يكون إشراك املعنيني يف وضع التوصيات بواسطة العديد من اآلليات والوسائل، من بني أمهها آلية 

.االستشارة وهي األكثر إتباعا من طرف السلطات اإلدارية املستقلة، وإجراء التفاوض
باالستشارةتعريفميكن 

إليها السلطات اإلدارية املستقلة، ويعد إجراء االستشارة من أكثر الوسائل اليت تلجأ . حول مشروع توصية معينة

1 J.Chevallier, l’Etat post-moderne, Op.Cit., p.119, et M.Hervieu, préface de D.Mazeaud,
Op.Cit., pp. 403-407.
2 L.Calandri, Op.Cit., p. 355.
3 Ibid.
4 Ibid., p.356.
5 Ibid.
6 Conseil d’Etat, Op.Cit., pp.372-373.

سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية بهوهو نفس ما قامت. للهواتف احملمولة من اجليل الثالثمثل كيفية منح الرتاخيص بالنسبة 7
.مبجال أخر، ولو أن هذه املسألة تتعلق يف اجلزائرمؤخرا
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5تلجأ هلذا اإلجراء بناء على نص املادة الطاقة الفرنسيةضبط جلنةحيث جند 
،حول املوضوع" استشارة عمومية"قبل إجراء املداوالت أن يقرر تنظيم اللجنةحيث ميكن لرئيس ،الداخلي

وتشري التوصية إىل اعتمادها ،برسائل مكتوبة يف أجل حتدده حول عناصر حمددةوتدعو املعنيني إلرسال رأيهم 
.1على االستشارة

فيلجأ إىل إجراء االستشارة بناء على سلطته التقديرية يف الفرنسيلسمعي البصريللس العايل 

ري عن يف القطاع والفاعلني األساسيني، والتحاور مع املستمعني واملشاهدين ومستعملي الراديو والتلفزيون للتعب
. 2رضاهم من عدمه
والذي خيتلف عن إجراء االستشارة يف كونه يعد تبادل ثنائي للمعلومات واآلراء ،التفاوضأما إجراء

يف فرنسا 
وقد. 3يني تعمل على مشاركة اهليئة يف وضع التوصيةتتكون من املتدخلني املعن" فرق عمل"بواسطة تكوين 

، حيث كونت فرقيت عمل الكهرباء وجمموعة عمل 2007ضبط الطاقة هذا األسلوب سنة جلنةاستعملت 
هذا األسلوب عند إصدارها التوصية املؤرخة يف اإللكرتونية والربيدكما استعملت سلطة ضبط االتصاالت.4الغاز
املتعلقة بتطوير االنرتنت احملمولة ، حيث أشارت يف التوصية أنه تبعا لردود الفعل املالحظة 16/11/2000يف 

قامت اهليئة بعمل طاولة مستديرة حول املوضوع مع ممثلي خمتلف املتدخلني يف القطاع واجلمعيات املهنية ومقدمي 
. 5اخلدمات

صيات واآلراء من خالل تواجدهم يف تشكيلة باإلضافة إىل هذين اإلجراءين يشارك املعنيني يف وضع التو 
تنص قوانني إنشاء هذه السلطات و السلطات اإلدارية املستقلة، حيث تتخذ هذه التوصيات يف مداوالت مجاعية، 

على ذلك مثلما رأينا يف تشكيلة هذه اهليئات، ولكن هذه الطريقة ال تعين إال بعض املعنيني وأبرزهم مجعيات 
.6ضبط الطاقةجلنةلذين ال يتواجدون إال  يف تشكيلة بعض السلطات املستقلة الفرنسية مثل محاية املستهلكني وا

.6الطاقة

1 www.cre.fr, rubrique « délibérations ».
2 www.csa.fr, rubrique « communication ».
3 G.Marcou, « régulation, services publics et intégration européenne en France », in G.Marcou
et F.Moderne, droit de la régulation -- T.2 --, Op.Cit., pp.101-105.
4 www.cre.fr, rubrique « ressources-délibérations »
5 www.arcep.fr.
6 M.Lombard, « régulateurs indépendants mode d’emploi », in M. Lombard (sous/dir.),
régulation économique et démocratie, Dalloz, Paris, 2006, pp.208-211, et G.Marcou,
« régulation, services publics et intégration européenne --», Op.Cit., p.101.
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.القواعد المرنةالنشر إجراء يدعم مصداقية وقوة : الفرع الثاني
القواعد املرنةإذا كانت 

ختضع إلجراء النشر الرمسي الذي ختضع له التنظيمات سواء يف اجلريدة الرمسية أو يف النشرات الرمسية هلذه 
. ية اليت ختضع للتبليغ الفرديفرد، أو القرارات الاالنرتنتعلىمواقعها يفالسلطات باإلضافة إىل النشر غري الرمسي 

االنرتنت، باإلضافة إىل إدراج هذه التوصيات يف تقاريرها السنوية اليت توجهها للسلطات السياسية سواء حكومة 
إن إجراء النشر يعد إجراءا مهما . املواقع اخلاصة هلذه السلطات على االنرتنتواليت بدورها تنشر يف،أو برملان

، لذلك سنتطرق يف هذا الفرع للعنصرين التاليني األول يتعلق بإبراز القواعدوفعاال يف تدعيم قوة ومصداقية هذه 
صداقية والثاين يتضمن حتديد تدعيم هذه املبواسطتهاالنشر من خالل الوسائل العديدة اليت يتم ودور مدى أمهية 

.خمتلف اآلليات والوسائل اليت يتحقق من خالهلا النشر

.القواعد المرنةدور وأهمية النشر في تدعيم قوة ومصداقية : أوال
واملتمثلة يف ،الدراسات اليت متت حول منوذج السلطات اإلدارية املستقلة يف فرنساوأوىل من بني أهم 

Gazierتقرير  , Y.CanacF.من اإللزام أكثر ،1984-1983سنة ل
وجتد صدى عند ممارستها لسلطة التأثري ،فهي تلجأ أثناء قيامها مبهامها إىل االعتماد أكثر على التوصيات،واألمر

،هذا األخري يضمن من جهة، نشرإجراء الأي العام بشكل موسع من خالل 
اليت  تصدرها القواعد املرنة ويؤكد الكثري من الفقهاء أن نشر . 1شفافية عمل هذه اهليئات ووسيلة لتحقيق أهدافها

هذه السلطات يعوض مسألة افتقارها للصالحيات القانونية الصارمة والذي يكسبها دعم الرأي العام هلا، وإال 
ويعد إجراء النشر .2هيئات استشارية على غرار باقي اهليئات اإلدارية الكالسيكيةستتحول هذه اهليئات إىل جمرد

تحول إىل يالذي و واإلقناعالدعوةضروريا على اعتبار أن هذا النوع من األعمال يندرج ضمن منطق قائم على 
.3، خصوصا إذا ما أدرجت يف تقاريرها السنويةضغط على خمتلف فئات املعنيني بهوسيلة

كن مع ذلك يبقى تأثري إجراء النشر على هذه األعمال حمدودا ال يصل إىل درجة حتوله إىل حجة يف ول
لكن يف . 4،

بل األكثر .  5ىت ولو كانت عمومية خاصةيف إطار نشاط الضبط فهذا اإلجراء يقوي ويدعم خاصية العمومية ح
ويعترب . 

1 L. Calandri, Op.Cit., p.363.
2 Ibid., pp. 363-364.
3 B. Du Marais, Op.Cit., pp.486-488.
4 P.Sablière, Op.Cit., p.72.
5L. Calandri, Op.Cit., p.365.
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إجراء النشر معيارا للتمييز بني الرأي الصادر عن السلطات اإلدارية املستقلة والرأي االستشاري الصادر عن خمتلف 
من حيث ختلص األول من قاعدة السرية، باستثناء ،اهليئات 

أو عندما ،
.1على ذلكأو أنظمتها الداخلية تنص نصوص إنشائها

كن منصوصا عليها يف قانون يت اإلدارية املستقلة حىت ولو مل من الشكليات اليت تعتمدها السلطاولكن هناك
تشبه تلك املعتمدة عند إصدار القرارات احلقيقية، ومن أمثلتها إمضاء التوصيات من طرف رئيس ، فهيإنشائها

يف ات اإلدارية املستقلة نفسها مضطرةجند السلطوالدعوة،أما األهم من ذلك وانطالقا من منطق اإلقناع. اهليئة
، ومن لتقدمي األسباب واملربرات  واحلجج اليت أصدرت بناء عليها تلك التوصية أو الرأيالكثري من األحيان
اليت تتعلق بدفاتر الشروط واملهام الفرنسيلسمعي البصريااآلاألمثلة على ذلك

لدى الفقه بالتسبيب التلقائي يوصفما ،وهناك من اآلراء اليت تتضمن،2والتلفزيون العمومينياملتعلقة بالراديو
.3،احرتامه وتنفيذهضمان إتباع املعنيني هلذا العمل

.بعض أهم آليات وطرق النشر المعتمدة من طرف السلطات اإلدارية المستقلة: ثانيا
مارسة شائعة لدى السلطات اإلدارية املستقلة أثناء أدائها مليعترب إجراء النشر يف غالب األحيان نتيجة 

.4ملهامها

يهدف إىل السماح بنشر آراء اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات 16/12/2008بتاريخ 139باقرتاح قانون رقم Alex Turk.تقدم الشيخ1
cnil واليت تنص 2004املعدل واملتمم سنة 06/01/1978من قانون 11املتعلقة مبشاريع القوانني املطلوبة من طرف احلكومة بناء على نص املادة

اإلدارية ، لكن جلنة ضمان االطالع على الوثائق"شار هذه اللجنة يف كل مشروع متعلق حبماية األشخاص ضد املعاجلات االتوماتيزيةتست" على أن 
وبقي االقرتاح جممدا إىل غاية فيفري . رفضت مسألة النشر لكل رأي حول املسائل املطروحة أمام جملس الوزراء، أو مشاريع قوانني أو أوامر أو مراسيم

على جملس ، حيث أدخل التعديل من طرف الشيخ نفسه ضمن اقرتاح قانون تبسيط وتوضيح قانون ختفيف اإلجراءات املعروض2009من سنة 
من قانون 109وبالرغم من رفض احلكومة هلذا التعديل لكنه أدرج ضمن نص املادة . الشيوخ بعد املصادقة عليه أمام اجلمعية الوطنية

مكرر حول اآلراء اليت تصدرها اللجنة حول 5وقد أدرج نفس االقرتاح يف تعديل املادة . بتبسيط وتوضيح اإلجراءاتاملتعلق 12/05/2009
:أنظر. خرية، فإن هذه اآلراء تنشرالنصوص التنظيمية لتطبيق القانون واملتخذ بعد رأي هذه األ

R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., pp. 32-33.
2 L.Calandri, Op.Cit., pp.369-371.

.لالطالع على بعض مناذج التوصيات أو األعمال األخرى راجع مواقع بعض السلطات اإلدارية املستقلة الفرنسية املذكورة أعاله3
ات ميكن أن جند بعض النصوص من القوانني املنشئة لبعض السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر تكرس وسيلة النشر ولكن ليس بالنسبة للتوصي4

الغاز بواسطة املتعلق بالكهرباء ونقل 01-02من القانون رقم 138واآلراء، باستثناء ما تعلق منها  بآراء جلنة ضبط الكهرباء والغاز طبقا لنص املادة 
03-03من األمر رقم 4549القنوات، وإمنا بالنسبة مثال للقرارات اليت توقع من خالهلا العقوبات مثل ما نصت عليه املادتني 

سنرى ذلك يف املبحث الثاين املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات مثلما01- 02من القانون رقم 153و 138املتعلق باملنافسة واملادتني 
.من الفصل الثاين من الباب الثاين
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وتتبع . 2تلقائياايبقى إجراءاألعمالالغالب أن إجراء النشر بالنسبة هلذه ولو أن، 1قد يتم بصفة رمسيةو
.3هذه اهليئات عدة طرق ووسائل للنشر من بينها، 

لسلطات اإلدارية املستقلة ومواقع االنرتنت ملختلف اهليئات اإلدارية بعض اوميكن نتيجة  تصفح مواقع االنرتنت ل
،
منظمة وفق أعمدة وخانات خاصة، وحىت إذا أتينا للتمييز بني هذه األخرية ومواقع سلطات الضبط يف اجلزائر 

.خنلص إىل نفس املالحظةميكن أن 
وهناك طريقة أخرى للنشر على مواقع االنرتنت بالنسبة للحوارات الصحافية أو يف الصحافة العمومية أو املستقلة 

.
leتتبع أيضا بعض السلطات اإلدارية املستقلة ما يسمى بالبالغ  communiqué،أو البالغ العموميle

communiqué publicاو إعالم الرأي العام باملالحظات اليت وسيلة لنشر قرار ماالذي ميكن أن يشكل
. 5قرارا إداريا أو عقوبة إداريةيف حد ذاتهميكن أن يكون، كما 4وجهتها لشركة أو مؤسسة ما

، واليت القواعد املرنةإن تطور التقنية القانونية اليت كانت عامال أساسيا يف تدعيم التدخل من خالل 

زد على ذلك اخلصوصيات اليت تقدمها هذه السلطات من خربة . الوقائية واالستمرارية يف التدخل، املرونة
وختصص باإلضافة إىل استعماهلا آلية إشراك الفاعلني يف وضعها ونشرها من دون وجود النص على ذلك، كل 

30/09/1986من قانون 1-3مثل ما نصت عليه املادة 1
بالتعليمات املعدل املتعلق بالبورصة فيما يتعلق28/09/1967مر من األ1-4وكذلك ما نصت عليه املادة . اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية

من القسم التشريعي6-621صدوره نفس احلكم ضمن نص املادة واملايل بعدوالتوصيات الصادرة عن اللجنة هي منشورة، وقد تبىن القانون النقدي 
:أنظر.أو قد يتم النص على هذا اإلجراء يف النظام الداخلي للهيئة. منه

L.Calandri, Op.Cit., p. 366.
2 Ibid., p. 367.

الت فسلطة األسواق املالية تصدر جملة شهرية، هناك رسالة الضبط املايل، رسالة سلطة ضبط االتصاالت اليت حتولت إىل رسالة سلطة ضبط االتصا3
واقع هذه راجع م. ومن بني سلطات الضبط يف اجلزائر اليت تصدر جملة فصلية سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية. اإللكرتونية والربيد

.املذكورة سابقا السلطات على االنرتنت
:أنظر. من القسم التشريعي من القانون النقدي واملايل18-621سلطة السواق املالية هذه الصالحية مبوجب نص املادة وقد منحت4

M.Hervieu, préface de D.Mazeaud, Op.Cit., p. 62.
27/07/2000املؤرخ يف 2000/433وقراره رقم 17/01/1989املؤرخ يف 88/248ره رقم يف قراالفرنسي5

املعدل اليت تنص على أنه يف كل احلاالت اليت 30/09/1986من قانون4-42للقرار الذي أصدرهعلى الطبيعة العقابية 
حيصل فيها خروقات أو إخالالت بااللتزامات املفروضة عل

:أنظر. هذه العقوبةTFIفرض مبوجبه على مؤسسة 17/05/1991بتاريخ 91/391. شروط البثاملصطلحات و 

L.Calandri, Op.Cit., pp. 367-368, et J.-P. Thiellay, « l’évolution récente du régime des
sanctions du conseil supérieur de l’audiovisuel », AJDA, n°10, 17/03/2003, p.476.
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منه تفعيل تدخالت هذه اهليئات ذلك أضفى مصداقية وقوة دعمت ثقة واحرتام الرأي العام يف هذه اآلليات و 
لتساهم يف حسن متابعة تنفيذ القوانني والتنظيمات بشكل جيد ومستمر، كما قد تساهم يف تقريب وجهات 

وبني املتعاملني واملتدخلني يف القطاعات وهذه ،النظر بني األشخاص واملتعاملني والسلطة السياسية من جهة
. اهليئات من جهة ثانية
يت حتتلها القواعد املرنة يف جمال تدخالت السلطات اإلدارية املستقلة جعلت جلنة ترقية ورقابة إن األمهية ال

تطرح ختوفها من إمكانية جتاوز هذه اهليئات من خالل 20101السياسات العمومية الفرنسية يف تقريرها لسنة 
التوجيهيةإصدارها للتوصيات واخلطوط 
الصالحيات التقريرية، ويف اعتبار اللجنة أن هذه واسطة أو من خالل بالوصول إليهوالوصول إىل حد ال ميكنها 

. من التقنية
بواسطة  القواعد ،مهية تدعم فعالية تدخالت السلطات اإلدارية املستقلة باألساسوجبانب هذه األ

،سواء متثلت يف األنظمة واليت تأكدت مشروعيتها يف مواجهة الدستور،الصارمة اليت تصدرها
ها، بالرغم من 

أو متثلت يف القرارات الفردية اليت تصدرها ،القانونية املنشئة هلذه السلطاتاإلشكاالت اليت حتدثها النصوص 
أثبتت واليت،لضمان رقابة دخول السوق واإلشراف عليه ولضمان احرتام تطبيق القواعد القانونية يف القطاعات

منحت هلذه اهليئات لإلعذارات واألوامر وخمتلف وسائل التحقيق اليتالتنفيذيةاآلمرة و فعاليتها من خالل القوة 
على الرغم من أن املشرع اجلزائري مل يوفق يف القضاء على تداخل االختصاصات بني .انتقائيو حمدودبشكل

تنوع وبالنتيجة وبالنظر هلذا التعدد وال. خمتلف سلطات الضبط القطاعية وجملس املنافسة يف إطار رقابة السوق
.ولو نسبيالطات اإلدارية املستقلة ملهامهاالتكامل والفعالية يف  أداء السيتحققللصالحيات 

1 R. Dosière et C. Vanneste, Op.Cit., p.53.
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.الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلةاالختصاصات التنازعية: الفصل الثاني
إذا كنا قد توصلنا يف الفصل األول إىل نتيجة مفادها أن السلطات اإلدارية املستقلة من خالل 

التنظيمية لن تستطيع أن تؤدي مهامها بالكامل حبكم احلدود املرسومة من طرف املشرع هلذه السلطة سواء من 
وإذا كنا قد . أو من حيث عدد السلطات اليت منحت هلا هذه الصالحية،

توصلنا إىل أن السلطات اإلدارية املستقلة جتد متنفسا هلا
واليت تساهم من خالهلا يف ،وجماال واسعا الستعمال سلطتها التقديرية،تتمتع من خالهلا مبرونة وليونة يف التدخل

ع
وإشرافها على السوق، هذا التنوع والتموج يف الصالحيات جيعل من هذه األخرية تشكل عملة ذات وجهني، وجه 

.واإلقناعووجه ثان مشمول باملرونة واإلكراهمشمول بالصرامة 
وتظم الصالحيات التقريرية الفردية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة، باإلضافة إىل صالحية إصدار 

وصالحيات إصدار األوامر وتوجيه اإلعذارات ،يف إطار رقابة دخول السوقباألساساالعتمادات والرتاخيص
السلطة التنفيذية، صالحية فرض لتصحيح األوضاع غري املشروعة، وهي صالحيات إدارية تتكامل مع صالحيات 

عقوبات على املتعاملني واملتدخلني يف السوق يف حالة خرقهم للقواعد اليت تضبط القطاع وعدم التزامهم بأوامر 
يف حدود مرسومة من طرف املشرع بسلطة الفصل يف النزاعات األخرية

بني خمتلف املتعاملني يف احل
. وظيفة تنازعيةوالضمانات اليت تفرضها هذه األخرية، فتجد نفسها يف هاتني احلالتني حتل حمل القاضي يف أداء 

عىن أنه إذا  اإلشكالية اجلوهرية يف هذا الفصل األخري تدور حول معرفة مربرات وأسس هذا التحول، مب
كان القاضي يف الدولة قد منحه القانون األساسي فيها وهو الدستور هذه الوظيفة واملتمثلة يف الفصل يف النزاعات 
وفرض العقوبات، وكرس معها الضمانات الكفيلة بتحقيق حماكمة عادلة واملتمثلة يف استقاللية وحياد هذا األخري، 

و اإلجرائية اليت حتكم سري الدعوى واملتمثلة 1ة املتعلقة باجلانب العقايبباإلضافة إىل جمموع الضمانات املوضوعي
وضمان مبدأ احلياد وغريها، فكيف ميكن للمشرع العادي أن باألساس يف احرتام حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية

حيول مثل هذين االختصاصني ولو جزئيا إىل السلطات اإلدارية املستقلة؟ أال يعد ذلك تعديا على أحكام الدستور 
2السلطة العقابيةبتعلقيخصوصا فيما 

التحويل؟ هل جيب أن واليت تربر هذا

دم الرجعية ، مبدأ التناسب، مبدأ عدم اجلمع بني 1
.العقوبات 

وال تتضمن مثل هذه اإلشكاالت، ليس ةالتحكيم مقبولالطرق البديلة وباخلصوصبعيدا عن القاضي من خاللعلى اعتبار أن الفصل يف النزاعات2
.يف جماالت تدخل السلطات اإلدارية املستقلة فحسب بل يف العديد من 
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العقابية أو اإلجرائية السابقة الذكر تضمن تطبيق الضمانات اليت يوفرها القاضي سواء املوضوعية يف جمال السلطة 
لنزاعات وجمال فرض العقوبات؟ وهل كرستها خمتلف النصوص اليت حتكمها ؟ا

املبحث األول يتناول سلطة : هذا الفصل إىل مبحثني أساسينيارتأيت تقسيملإلجابة على هذه اإلشكاالت 
.ين يتناول السلطة العقابية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلةالفصل يف النزاعات واملبحث الثا
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.النزاعاتالسلطات اإلدارية المستقلة كبديل عن القاضي للفصل في : المبحث األول
أيا كان نوعها أو جماهلا يعود للقاضي كاختصاص أصيل، فإن هذا النزاعاتإذا كان اختصاص الفصل يف 

العقود الدولية أو التفاقيات إلفيما يتعلق بطرق الفصل يف النزاعات الناشئة عن ا
تجاري، أو على املستوى الداخلي يف العديد من النزاعات الناشئة سواء بني املتعاملني االقتصاديني، أو يف جمال ال

تعددت هذه الطرق واألساليب للفصل يف هذه قد و ،باألساسالعمل وغريمها وذلك جيد مربرا له يف النظام الليربايل
.1وساطة، التوفيق واملصاحلة وغريهاالنزاعات وغريها وهي تتمثل يف التحكيم باألساس وال

إن اللجوء إىل هذه الوسائل البديلة حلل النزاعات بشكل عام جيد مربراته يف املزايا اليت تقدمها يف جمال 
حيث تغيب يف ،فض النزاعات ومن أمهها، املرونة اليت متيز هذه األخرية من حيث اإلجراءات والقواعد املطبقة

ة ومرسومة تقيد األطراف املتنازعة، مع احملافظة على العالقات الودية بني األطراف ولو غالب األحيان قواعد حمدد
.2نسبيا، باإلضافة إىل سرعة الفصل يف النزاع وختفيف العبء على القضاء

ملنح السلطات اإلدارية املستقلة اختصاص الفصل يف هانفسفهل ميكن اعتماد املربرات واالعتبارات 
مدى فعالية الفصل يف أغلب النزاعات ذات الطابع التقين اليت تثور بني املتعاملني يف القطاعات النزاعات؟ أم ألن 

متشعبةو ترتبط بتدخل هذه السلطات مبا متلكه من إحاطة وعلم بكل ما يتعلق من قواعد كثرية،املختلفة
أن جيدها القاضي يف مثل مقارنة بالصعوبة اليت ميكن،وتطور للمعلومات يف هذه القطاعاتمركبة  ونشاطات 

؟...)يف جماالت كالبورصة، االتصاالت واألسواق املالية( هذه النزاعات 
احرتام احلقوق األساسية ألطراف النزاع املضمونة باملرتبطصرامةالأال يتعارض منطق املرونة مع منطق 

، باإلضافة إىل مبدأ الوجاهية وما أمام القاضي واملتمثلة يف حقوق الدفاع واالستعانة مبدافع قبل صدور احلكم
يتضمنه من حقوق فرعية كاإلطالع على امللف وتقدمي املالحظات واحرتام مبدأ احلياد وغريها؟ مبعىن آخر هل 

من جهة قضائية إىل هيئة أخرى مثل السلطات اإلدارية املستقلة سيقلص من ضمانات اتانتقال الفصل يف النزاع
اتميكن حتديد طبيعة القرار الصادر عن هذه السلطات املتعلق بالفصل يف النزاعالفصل العادل يف النزاع؟ هل

،طلبنيإىل مهذا املبحث قسمت، باالنفصال عن وظيفة الضبط اليت أوكلت هلا؟ لإلجابة على هذه التساؤالت
أما ،املطلب األول نتناول فيه الطبيعة القانونية الختصاص الفصل يف النزاعات أمام السلطات اإلدارية املستقلة

فصل عادل يف ضمان املطلب الثاين فيتضمن الضمانات القانونية املكرسة أمام السلطات اإلدارية املستقلة ل
.النزاعات

1 M. Delmas-Marty, « les nouveaux lieux --», Op.Cit.
االنرتنت،علىاملوقع متوفر يف، "مدى فعالية الوسائل البديلة حلل النزاعات وعالقتها بالقضاء"حممد أنور ناجي، 2

Droitcivil-over-blog.com/article-7211899.html.
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.لفصل في النزاعاتفي مجال السلطات اإلدارية المستقلة تصاص االطبيعة القانونية الخ: المطلب األول
منح املشرع اختصاص الفصل يف النزاعات لعدد حمدود من السلطات اإلدارية املستقلة والذي جتسد من 

، باستثناء ما نص عليه املشرع من منح بعض هذه السلطات صالحية 1التحكيمخالل الشكل الرئيسي له وهو 
، وإجراء 2املنجميةللنشاطاتوذلك بالنسبة للوكالة الوطنية ،املصاحلة أو الوساطة بني املتعاملنيالقيام بإجراء 

.3املصاحلة بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز
هي يف األصل من اختصاص القاضي يف ظل إجراءات قضائية صالحياتيكون املشرع بذلك قد حول 

،وضمانات معينة
فما هي االعتبارات اليت ميكن أن نبين عليها هذا التحول؟ ما هي حدود صالحية . االقتصادي واملايل واالتصاالت

الفصل يف النزاعات اليت أوكلت هلذه السلطات؟ 
، فهل تتغري تبعا لذلك طبيعة 4يئات أثناء فصلها يف النزاع قد وصف بالشبه قضائيإذا كان اختصاص هذه اهل

؟اإلداريةالقرار الفاصل يف النزاع أم يبقى حمتفظا بالطبيعة 
لإلجابة على هذه التساؤالت سنقسم هذا املطلب إىل فرعني الفرع األول نتناول فيه حدود منح املشرع اختصاص 

أما الفرع الثاين فنتناول من خالله طبيعة العمل الناتج عن . ت اإلدارية املستقلةالفصل يف النزاعات للسلطا
.السلطات اإلدارية املستقلة أثناء فصلها يف النزاع

والتحكيم هو نتيجة عدة إرادات . يدور معىن التحكيم حول عدة أفكار أو مفاهيم منها احلياد، احلكمة، األمن، العلم، اإلرادة، القرار، التطوير1
حلل النزاع كما ميكن تعريفه على أنه النظام الذي مبوجبه يتدخل طرف غري القضاء . اجتهت إىل عرض النزاع بينها لتفصل فيه هيئة أخرى غري القضاء

متتع األطراف بسلطة اللجوء –وجود نزاع : يتميز بعدة خصائص وهي. الناشئ بني عدة أطراف ملمارسة مهمة قضائية منحت له من طرف هؤالء
ن بعض هذا املعيار القضائي هو الذي يبعد التحكيم ع. كما يفعله القاضي يف الدولةئية للمحكم الذي يفصل يف النزاع  السلطة القضا- للتحكيم

التحكيم التعاقدي أو االتفاقي وهو التحكيم الناتج عن ،وهناك نوعني من التحكيم. 
:أنظر. l’arbitrage forcéاإلجبارياالتفاق والتحكيم الناتج عن التزام قانوين وهو ما ميكن وصفه بالتحكيم 

L. B.- Van de Casteele, préface de Th. Clay, les principes fondamentaux de l’arbitrage,
Bruylant, Bruxelles, 2012, p.50-51.

.132. ، ص2010و أشرف حممد خليل محاد، التحكيم يف املنازعات اإلدارية وآثاره القانونية، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
واليت كلفت الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية مبساعدة تنفيذ أي 05-14من قانون املناجم رقم 40الفقرة الثامنة من املادة وذلك طبقا لنص2

املؤرخ يف 10-01قانون املناجم رقم حكم حتكيم أو مصاحلة أو وساطة بني املتعاملني املنجميني فيما خيص الرتاخيص اليت متنحها، وذلك بعد إلغاء 
.على عاتق الوكالة الوطنية للممتلكات املنجميةهااليت كانت تتضمن املهمة نفس44الفقرة السادسة من املادة مبا فيه نص 03/07/2001

تنظم جلنة الضبط " اآليت 05/02/2002املؤرخ يف 01- 02من قانون الكهرباء وتوصيل الغاز بواسطة القنوات رقم 132طبقا لنص املادة3
. للمصاحلة تتوىل النظر يف اخلالفات النامجة عن تطبيق التنظيم والسيما املتعلق منه باستخدام الشبكات والتعريفات ومكافأة املتعاملنيضمنها مصلحة

".تعد جلنة الضبط نظاما داخليا لسري هذه املصلحة
4 F. Dupuis -Toubol, « le juge en complémentarité du régulateur », in M.-A-Frison- Roche,
les régulations économiques : --, Op.Cit., p.135.
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.حدود منح المشرع الختصاص الفصل في النزاعات للسلطات اإلدارية المستقلة: الفرع األول
يتم من خالل تشكيل حمكمة ووضع "هذا اإلجراء إن ف،للتحكيمأعالهلتعاريف املذكورة اباإلضافة إىل

إجراءات، حيث تكون العناصر األساسية حمددة بواسطة عقد مربم بني أطراف النزاع لينتج لنا عمال من طبيعة 
نوع من القضاء اخلاص "كما يعرف على أنه . 1"قضائية صادر عن حمكمني خواص يفصلون يف النزاع كقضاة

للتحكيم حلل فيما قد يثور ووسيلة بديلة عن قضاء ا
.2"من نزاعات يف املستقبل مبقتضى قرار له قيمة قضائيةبينهم

لقد مت التأكيد من طرف أغلب الفقه الفرنسي على أن الشكل األساسي للفصل يف النزاعات الذي منح  
لة هو التحكيم، فعند وصفها لصالحية الفصل يف النزاعات املمنوحة لسلطة كاختصاص للسلطات اإلدارية املستق

.3"التحكيم"املديرة القانونية هلذه اهليئة مصطلح Elisabeth Rolinضبط االتصاالت، ذكرت 
لكن يبدو الفرق واضحا بني التحكيم بصفة عامة وصالحية التحكيم املمنوحة للسلطات اإلدارية 

الصالحية قد منحت هلذه األخرية  من طرف املشرع وليست ناجتة عن  اتفاق أطراف النزاع، املستقلة، إذ أن هذه 
. مبعىن ال وجود لعقد ينظم هذا اإلجراء، ولكنه سلطة متارسها السلطات اإلدارية املستقلة بواسطة القانون مباشرة

تربز األمهية اليت يوليها املشرع ،حكيمباإلضافة إىل أن نصوص القوانني املنشئة هلذه السلطات املاحنة لصالحية الت
إلجراء الفصل يف املنازعات عن طريق التحكيم أكثر من أي إجراء آخر سواء كان مصاحلة أو وساطة أو غريها، 
إذ يفرد املشرع هلذه اإلجراءات األخرية مادة وحيدة أو مادتني على األكثر، بينما يبني اإلجراءات املتبعة أمام 

ومن جهة ثالثة فقد منح املشرع هلذه اهليئات اختصاص آخر غري التحكيم . 4ل أكثر تفصيالغرف التحكيم بشك
.وهو اختصاص الفصل يف النزاعات

فما هي االعتبارات اليت دفعت املشرع إىل حتويل اختصاص الفصل يف النزاعات من القاضي إىل السلطات اإلدارية 
املستقلة؟ ماهي القطاعات اليت حول فيها اختصاص

اق املالية، قطاع الطاقة حمدود على هذا املستوى، حيث يتعلق األمر بقطاعات حمدودة وهي  البورصة واألسو 
لطة ، باإلضافة إىل اختصاص التحكيم املمنوح لس5واملواصالت السلكية والالسلكيةوالغاز وقطاع الربيد ئيةالكهربا

1 M.A.-Frison-Roche, « arbitrage et droit de la régulation », in M.-A-Frison-Roche, les
risques --, Op.Cit., p.224.

.حممد أنور ناجي، املرجع السابق2
3 E. Rolin, « les règlements de différents devant l’autorité de régulation des
télécommunications », in M.-A –Frison Roche, les régulations économiques : --, Op.Cit.,
p.150.

أو نظامها أو األنظمةحيث مينح املشرع االختصاص لغرف حتكيم، ويبني تشكيلتها واإلجراءات أمامها ولو يف نصوص مستقلة كالتنظيم مثال4
.الداخلي كما سنرى الحقا

أو تقارب5
.هليئات الضبط املشرفة عليها، وهي قطاعات االتصاالت والكهرباء والغاز والبورصة
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وما هي جماالت وأنواع . 2014لسنة ضبط نشاط السمعي البصري مؤخرا مبوجب قانون السمعي البصري
النزاعات اليت ختتص هذه اهليئات بالفصل فيها؟

.االعتبارات التي منحت السلطات اإلدارية المستقلة على أساسها اختصاص الفصل في النزاعات: أوال
االعتبارات، اعتبارات تتعلق باجلهاز القضائي نفسه واعتبارات تتعلق ميكن هنا أن منيز بني نوعني من

أما ما يتعلق باجلهاز القضائي، فتتعلق هذه االعتبارات على العموم برتاجع دور . بالسلطات اإلدارية املستقلة
أو عدم وهذا ما يندرج ضمن ما يصفه البعض بعجز .1القاضي اإلداري للفصل يف القضايا االقتصادية العامة

تأهيل القضاء للنظر يف مثل هذه القضايا نظرا للكثري من األسباب منها ثقل وبطء اإلجراءات وتعقيدها وطول 
يف مواجهة مسائل تتعلق باالستثمار الوطين أو ،الوقت أو املدة الزمنية اليت يستغرقها القاضي للفصل يف القضايا

وذلك ما يدعو إىل تفضيل هيئات غري القضاء ،يف الفصلالذي يبحث عن السرعة واملرونةو األجنيب باخلصوص 
للفصل يف القضايا اليت يكون طرفا فيها، وهي نفس األسباب اليت يتطلبها تشجيع وضمان االستثمار خصوصا 

.بعد فتح األسواق أمام املنافسة  وحاجة الدول وباخلصوص النامية ملثل هذه االستثمارات
ية والتخصص تتعلق مبسائل ضبط القطاعات تتميز بالتغري والتطور ويف مواجهة قواعد عالية التقن

العتبارات املالئمة والتكيف مع واقع شديد الرتكيب، تصبح السلطات اإلدارية املستقلة أكثر كفاءة وقدرة ملواجهة 
؟ت أم يبقى للقاضي دوره يف لكن هل معىن ذلك إقصاء القاضي مطلقا من جمال هذه النزاعا. تلك املسائل

.االعتبارات المتعلقة بالقاضي/ 1

باإلضافة إىل خاصية قواعد الضبط . 2
. 3التقنية املركبة اليت تعد 

ألنه يستطيع ،ولكن بالرغم من ذلك ال ميكن إطالق حكم جازم على عجز القاضي متاما عن حل تلك املسائل
فهم واستيعاب عليه، أو االستعانة خبرباء تقنيني مما يسهل 4هذه السلطاتمن رأي المن ناحية ثانية أن يطلب 

:ل املوضوع أنظرللتفصيل حو 1
Ch. Bréchon-Moulènes, « la place du juge administratif dans le contentieux économique
public », AJDA ,20/09/2000, pp.679-686, et P. Terneyre, « la compétence du juge
administratif », AJDA, 20/09/2000, pp.697-702, et J-Y. Chérot, « les méthodes du juge
administratif dans le contentieux de la concurrence », AJDA, 20/09/2000, pp. 687-690, et L.
Richer, « le juge économiste ? », AJDA 20/09/2000, pp.703-705.
2 L. Richer, Op.Cit., p.704.
3 Ch. Bréchon-Moulènes, Op.Cit., p.683, et R. Godet, Op.Cit., pp.960-961, et P- A.
Jeanneney, Op.Cit., et R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.135.

. كما تناولنا ذلك أعاله يف املبحث الثاين من الفصل األول 4
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تلك القضايا، لذلك يطالب البعض بتدعيم سلطات القاضي وتقوية الوسائل املمنوحة له ليتمكن من الفصل 
ولذلك يرى الكثري من األساتذة  وعلى رأسهم .1

M.A-Frisonاألستاذة  Roche أنه جيب على سلطات الضبط أن تعلن للرأي العام يف كل حلظة التطورات
املتوقعة للقواعد  عن طريق النشر على مواقعها اخلاصة ووسائل النشر األخرى املتاحة لديها، لتسمح للمتعاملني 
إطار األمن 

.2القانوين الذي يتحول إىل حق عندما يتضرر املتعامل بسبب تعديل تلك القواعد دون علمه
أنيف الغالبمن ناحية ثالثة جند

اقتصادية وقانونية باإلضافة إىل  قضاة، وذلك ما يشري إىل أن وظيفة الضبط حتتاج أيضا إىل ختصصات 
. 3التخصصات التقنية

يةاالقتصاداملسائل إذا كان جيب على القاضي أن يتحول إىل متخصص يف عما ومن ناحية رابعة يتساءل البعض 
؟4حىت يستطيع الفصل يف النزاعات االقتصادية

ملرنة واملتطورة للنشاط االقتصادي، مع ومع ذلك تبقى الصعوبات اليت تواجه القاضي، منها ما يتعلق باخلاصية ا
. 5، الشيء الذي ميكن أن خيلق مشكلة اختالف التفاسري والرؤىوتركيبهاتغري وتطور املفاهيم وأحيانا غموضها

أما إذا ما تعلق األمر باملدة اليت يستغرقها الفصل يف القضايا، فإن ما يهم املتعامل االقتصادي ليس فقط 
ن يربح القضية يف أجل قصري، فللوقت وظيفة تنظيمية حيث يرجع للهيئات املعنية كالقاضي وإمنا أ،ربح النزاع

، وذلك ما يفسر اشرتاط بعض النصوص 6مثال ليفصل يف القضية يف اآلجال اليت تتالءم مع السري اجليد للسوق
، مقارنة 7آجال جد قصريةاملتعلقة  بالفصل يف النزاعات الناشئة عن مسائل الضبط االقتصادي أن يتم الفصل يف 

مقارنة باآلجال املفتوحة للفصل يف النزاعات أمام القضاء خصوصا اإلداري، حيث تبقى اإلجراءات اإلدارية أمام 
سنوات مبا فيها الطعون املفتوحة سواء 6احملاكم اإلدارية يف فرنسا أطول، حيث قد تصل مدة الفصل يف النزاع إىل 

يشري أحدهم أن . جتاوز مثل هذه الصعوباتمن كثري من احلاالت الفتنظيم احملاكم والغرف اخلاصة  وتدعيمها بالوسائل املمنوحة للقاضي متكنه يف 1
املنافسة عادلة  احلرب بني القاضي وسلطات الضبط مل يعد هلا معىن، فاملعىن اليوم يرجع للشراكة واحلوار بينهما واملنافسة، ولتدعيم هذه الشراكة وجلعل

ليتمكنان من الفصل يف النزاعات بنفس الفعالية اليت تتم عليها أمام 
:أنظر. سلطات الضبط األخرى

F. Dupuis-Toubol, Op.Cit., pp.141-142, 144.
2 M.-A-Frison-Roche, « le droit --», Op.Cit., pp.613-614.

.من البحث276و275الصفحتني راجع 3
4 L. Richer, Op.Cit., pp.703-705.
5 Ibid., p.704.
6 F. Dupuis-Toubol, Op.Cit., p.142.

الصادرة عن سلطة ضبط املتعلقة بالنزاعات املرتبطة بالتوصيل البيين30/06/1997املؤرخة يف 97/33حيث جند مثال كل من التعليمة رقم 7
قد ،CREالصادرة عن جلنة ضبط الكهرباءاملتعلقة بالغاز الطبيعي22/06/1998املؤرخة يف 98/30وأيضا التعليمة رقم ،ARTاالتصاالت 

.املرجع نفسه: أنظر. أشهر) 6(إىل ستة ) 3(من ثالث قصرت من أجال الفصل يف النزاعات



- 273 -

الفصل يف النزاع من القاضي قد تكون مفروضة من طرف املشرع إن سحب سلطة.1باالستئناف أو النقض
.هلدف أساسي وهو ختفيف العبء على القضاء

. االعتبارات المتعلقة بالسلطات اإلدارية المستقلة/ 2
إذا كانت الدولة تريد التقليل من النزاعات الواردة إىل القضاء، فإن اللجوء إىل أشكال أخرى جديدة 

النزاعات تتعلق يف الغالب بإرادة املتعاملني االقتصاديني واملستثمرين لإلفالت من القضاء غري املؤهل يف للفصل يف 

. 2ف األساسي واألول يف جمال التحكيمالتجاري ويضمن محاية االستثمار واملنافسة، فكانت الفعالية هي اهلد
النزاعات، حتكم سلطات الضبط يف املسائل االقتصادية تلك سرعة الفصل يف وتتحقق هذه الفعالية من خالل 

،واملالية وغريها
بينما القاضي الذي يفصل يف . 3الفصل يف النزاعات، فالقانون مينحها سلطة تقديرية واسعة للفصل يف النزاعات

تفاقية املربمة بني األطراف وال ميلك السلطة مثل هذه النزاعات جيد نفسه ملزما باحرتام القواعد املفروضة يف اال
هناك عنصر املرونة الذي يوفره الفصل يف النزاع ذلكباإلضافة إىل . 4التقديرية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة

النزاع أمام هذه اهليئات سواء من حيث القواعد أو اإلجراءات مقارنة بالتطبيق الصارم من طرف القاضي 
. 5للقانون

واليت تتجسد من زاوية أخرى يف تشكيلة القواعد اليت متلك ،هناك من يعترب أن هذه املرونةولكن 
من الشكل الصارم املتمثل يف األنظمة والقرارات الفردية إىل الشكل املرن ،السلطات اإلدارية املستقلة إصدارها

لقواعد املتعلقة بأخالقيات املهنة، واليت تسمح املتمثل يف التوصيات واآلراء وغريها اليت تتجرد من القوة امللزمة إىل ا
،تؤدي من ناحية ثانية إىل غياب تناسق عام يف إطار هذه القواعدو ،بالتكيف مع واقع القطاع املتغريهلذه اهليئات

حيث حيكمها منطق آخر غري ذلك املنطق الذي حيكم قواعد النظام القانوين الكالسيكي الذي تصدره خمتلف 
. د قواعد حمددة تتبع تدرجا واحداوالذي يتميز بالتناسق انطالقا من وجو ،هيئات الدول

وضعنا يف فرضية مابعد احلداثة املثارة من طرف األستاذ ،نطق بعدم الثبات والتغري فهو منطق غامضهذا امليتميز 
Jacques Chevallier، ولذلك جيب على هذه السلطات يف إطار عملها وفق هذا املنطق أن تتفادى خطر

1 F. Dupuis-Toubol, Op.Cit., pp.142-143.
2 M. Delmas -Marty, « les nouveaux lieux --», Op.Cit.,

من القسم التشريعي من قانون الربيد واالتصاالت االلكرتونية الفرنسية الذي ينظم الفصل يف النزاعات املتعلقة 8-36و8-34وتقدم لنا املادتني 3
واليت متنح سلطة الضبط السلطة التقديرية لفرض األداءات املالئمة واملعقولة على حسب احتياجات الطالب وقدرة املتعامل املقدم لتلك ،بالتوصيل البيين

ين يل البي
:أنظر. لب ذلك  أي من طريف النزاعحىت ولو مل يط

F. Dupuis-Toubol, Op.Cit., p.143.
4 Ibid.
5 M.-A-Frison-Roche, « arbitrage --», Op.Cit., p.235.
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من أمهها ،التعسف أثناء الفصل يف النزاعات وفق هذه القواعد وذلك من خالل إدخال العديد من االعتبارات
.1اعتبار الشفافية وتسبيب القرارات وحتديد عتبة حمددة للمعايري املستعملة لتقدير عنصر املالئمة

إن هدف املشرع من منحه هذه اهليئات اختصاص الفصل يف النزاعات خصوصا يف القطاعات املتعلقة 
باملرافق العمومية الشبكية، ال يتوقف عند ضمان منافسة فعلية وفعالة وعادلة يف القطاع، ولكن  تتجاوز آثاره 

عادل وقابل للتطبيق من طرف كل خط سري مستمر تلقائي متناسب، ألنه يعرب عن ،األطراف الفعلية للنزاع
من خالل الرسالة اليت توجه هلم من خالل طريقة ومضمون الفصل يف تلك النزاعات ومضمون متعاملي السوق، 

.2القرارات الفاصلة يف تلك النزاعات من طرف تلك اهليئات
ضبط كما فعل سلطة الحق االختيار بني اللجوء للقاضي و بل وحىت عند منح املتعاملني أطراف النزاع

يف القطاع اللجوء لغرفة التحكيم على ونائية والغاز، حيث ميلك املتعاملاملشرع اجلزائري يف جمال الطاقة الكهرب
مستوى هذه اللجنة أو القاضي املختص وهو القاضي العادي، وكذلك األمر يف جمال االتصاالت، فإن ذلك 
يفسره الكثري بأنه إقصاء للقاضي يف القطاعات اخلاضعة إلشراف سلطات الضبط، ألن املتعامل سيلجأ حتما 

،لسلطة الضبط لتفصل يف النزاع حبكم 
.3حلل النزاع حبكم اخلربة واملعرفة اخلاصة اليت متلكها حول القطاع سواء على املستوى التقين أو االقتصادي

.للسلطات اإلدارية المستقلةالممنوحةالفصل في النزاعاتتنظيم ومجال اختصاص سلطة: ثانيا
على ثالث هيئات يف البدايةاقتصر منح املشرع الختصاص الفصل يف النزاعات من خالل التحكيم

بينما منح سلطة ضبط ،غازوالومها جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وجلنة ضبط الكهرباء،بغرفة التحكيم
السلكية والالسلكية اختصاص التحكيم دون النص على إنشاء جهاز داخلي منفصل عنها، واملواصالتالربيد 

أما مؤخرا وبصدور قانون .البيينأو الربطصالحية الفصل يف النزاعات املتعلقة بالتوصيلأيضا وقد منح هذه اهليئة 
كيف حدد .السمعي البصري، فقد منح املشرع سل

املشرع تشكيلة غرف التحكيم؟ وما هي أنواع املنازعات اليت تفصل فيها؟ وهل مت إقصاء القاضي متاما من جمال 
هذه املنازعات؟ ملاذا مل ينشئ املشرع غرفة للتحكيم والفصل يف النزاعات على مستوى سلطة ضبط الربيد

؟والغازعلى غرار جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وجلنة ضبط الكهرباءواصالت السلكية والالسلكيةوامل

1 M. Delmas-Marty, « les nouveaux lieux --», Op.Cit.
2 G. Bouquet et S. Beauvillart, « le règlement des différends devant la commission de régulation
de l’énergie », AJDA, 2004, p.1911, et M-L. Basilien-Gainche, Op.Cit., PP.74-79.
3 P.- A. Jeanneney, Op.Cit., p.48.
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غرفة التأديب "و" غرفة التحكيم" عن طريق التحكيمالتنظيم الهيكلي ألجهزة الفصل في النزاعات/ 1
".والتحكيم

، أي الغرف التحكيمية على مستوى اللجنتنيلقد سلك املشرع اجلزائري خبصوص كيفية تنظيم وتشكيلة 
:مسلكني خمتلفنيجلنة تنظيم ومراقبة غمليات البورصة وجلنة ضبط الكهرباء والغاز

 فبالنسبة للغرفة التأديبية والتحكيمية على مستوى جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فقد حدد املشرع تشكيلتها
:املتعلق ببورصة القيم املنقولة كالتايلاملعدل واملتمم 10-93ريعي رقم من املرسوم التش511طبقا لنص املادة 

.إثنني عضوين -
.إثنني قاضيني -
.رئيس اللجنة رئيسا هلذه الغرفة-

املتعلق بالكهرباء 01-02من القانون رقم 134أما بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز وحسب نص املادة 
:تتشكل من2وتوزيع الغاز بواسطة القنوات فالغرفة التحكيمية

سنوات قابلة )6(ستثالثة أعضاء من بينهم الرئيس وثالثة احتياطيني معينني من الوزير املكلف بالطاقة ملدة-
.للتجديد

.يعينهما الوزير املكلف بالعدلإثننيقاضيني-
يبدو الفرق واضحا بني تشكيلة اللجنتني، حيث يكون كل أعضاء جلنة ضبط الكهرباء والغاز من خارج  السلطة 

حيث يكون كل من رئيس اللجنة واألعضاء هم من بني ،متاما على خالف جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

.بالنسبة للجنة األوىل ونسبيا بالنسبة للغرفة التأديبية والتحكيمية على مستوى اللجنة الثانية
منح املشرع للجهاز حيث،السلكية والالسلكيةواملواصالتتعلق بسلطة ضبط الربيد فيأما املسلك الثاين

اختصاص الفصل يف املنازعات املتعلقة بالتوصيل البيين والتحكيم يف أنواع أخرى من ذه اهليئةاجلماعي هل
من 54ملادة يف النزاعات طبقا لنص اكما منح لسلطة ضبط السمعي البصري صالحية التحكيم.3املنازعات

:تنشا ضمن اللجنة غرفة تأديبية وحتكيمية تتألف زيادة على رئيسها من: على ما يلي51تنص املادة 1
-.
-.
.يتوىل رئيس اللجنة رئاسة الغرفة-

تتوىل الفصل يف اخلالفات اليت " غرفة التحكيم" تؤسس لدى جلنة الضبط مصلحة تدعى "على أنه 01-02من القانون رقم 133تنص املادة 2
".ميكن أن تنشأ بني املتعاملني بناء على طلب أحد األطراف باستثناء اخلالفات املتعلقة باحلقوق والواجبات التعاقدية

السلكية احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت 05/08/2000املؤرخ يف 03-2000من القانون رقم 13طبقا لنص املادة 3
:تتوىل سلطة الضبط املهام اآلتية" والالسلكية اليت تنص يف فقرتيها السابعة والثامنة على ما يلي

.الفصل يف النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل البيين- 
.التحكيم يف النزاعات القائمة بني املتعاملني أو مع املستعملني-
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هذا التمييز بني جلنيت ضبط الكهرباء والغاز وجلنة تنظيم ومراقبة ملاذا .املتعلق بالنشاط السمعي البصريالقانون
عمليات البورصة من جهة، حيث أسس على مستوى كل جلنة غرفة حتكيمية، وبني سلطة ضبط الربيد 

اليت منحها املشرع مباشرة صالحية الفصل يف وسلطة ضبط السمعي البصريواملواصالت السلكية والالسلكية
.؟ ال يوجد مربر مقنع هلذا التمييزوالتحكيمالنزاعات

.اختصاصات السلطات اإلدارية المستقلة في مجال التحكيم والفصل في النزاعات/ 2
ختتلف جماالت االختصاصات للفصل يف النزاعات بني هذه السلطات، فبالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة 
عمليات البورصة، يشمل جمال اختصاصها للفصل يف النزاعات بواسطة التحكيم النزاعات التقنية الناشئة عن 

:، مثل هذه النزاعات ميكن أن تنشأ1تفسري وتنفيذ القوانني والتنظيمات اليت حتكم سري البورصة
.بني الوسطاء يف عمليات البورصة-
.إدارة بورصة القيمبني الوسطاء يف عمليات البورصة وشركة -
.بني الوسطاء يف عمليات البورصة والشركات املصدرة لألسهم-
.بني الوسطاء يف عمليات البورصة واألمرين بالسحب يف البورصة-

من هنفسمن القانون 54ومل ينص القانون على اإلجراءات املتبعة يف جمال التحكيم باستثناء ما نصت عليه املادة 
. 2اللجنةحتديد للمتظلمني لدى 

وأخالقيات املهنة من جانب الوسطاء يف عمليات البورصة وكل خمالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة 
.3عليهم

النزاعات ،عات عن طريق التحكيمأما بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز فيشمل اختصاص الفصل يف النزا
. 4الناشئة بني املتعاملني بناء على طلب أحد األطراف باستثناء اخلالفات املتعلقة باحلقوق والواجبات التعاقدية

ويتعلق األمر بالنزاعات املتعلقة بدخول أو استعمال الشبكات العمومية لنقل أو توزيع الكهرباء، منشآت نقل أو 
باإلضافة الختصاص الفصل يف مثل هذه النزاعات ختتص . و منشآت التخزين للغاز الطبيعيي أتوزيع الغاز الطبيع

:الغرفة التحكيمية يف احلالتني التاليتني

.املتعلق ببورصة القيم املنقولة05/08/1993املؤرخ يف 10-93م من املرسوم التشريعي رق52طبقا لنص املادة 1
:تعمل اللجنة حسب الدوافع اآلتية" من القانون على أن54حيث تنص املادة 2

.بطلب من اللجنة-
).وهو املراقب الذي تفوضه اللجنة مهمته مراقبة اجتماعات البورصة( 46بطلب من املراقب املذكور يف املادة -
.املذكورة أعاله يف املنت52األطراف املذكورة يف املادة بطلب من-
.بناء على تظلم أي طرف له مصلحة-

.القيم املنقولةبورصةمن القانون املتعلق ب53املادة طبقا لنص 3
.أعاله275من الصفحة 2رقم يف اهلامش أعاله املذكورة 01-02رقمقانونالمن 133طبقا لنص املادة 4
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ألسباب شرعية تقدمي الكهرباء أو الغاز ،احلالة األوىل تتعلق برفض موزع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات
.1لطالبيه

 أما احلالة الثانية فتتعلق بعدم االتفاق على التكاليف الباهضة الناجتة عن أشغال الرتميم أو اهلدم أو الزيادة يف العلو
من قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، حيث حيال 162البناء وغريها طبقا لنص املادة أوأو اإلحاطة 

.ة ملصلحة املصاحلة أو غرفة التحكيمالنزاع بطلب من املتعامل أو صاحب امللكي

ميكنها تعيني خرباء، مساع الشهود واألطراف املعنية، كما ميكنها إصدار أوامر باختاذ تدابري حتفظية يف حالة 
.2ضمان استمرارية سري الشبكاتاالستعجال من أجل

على أن السلطة 3أما بالنسبة لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، فقد نص قانون إنشاء اهليئة
:خمتصة يف حالتني

.4الفصل يف النزاعات املتعلقة بالتوصيل البيين-
.أو مع املستعملني5التحكيم يف النزاعات بني املتعاملني-

:موضوع هذه النزاعات ويتعلق 
أو عدم االتفاق على نتيجة أو تنفيذ اتفاقية التوصيل البيين ،إما برفض التوصيل البيين أو فشل املفاوضات التجارية-

.6أو إخالل أحد طريف االتفاقية بالشروط املالية أو التقنية لالتفاقية
الكهرباء والغاز بالتموينالشروط املتعلق بشروط يتضمن دفرت28/05/2002املؤرخ يف 194-02من املرسوم التنفيذي رقم 3طبقا لنص املادة 1

.02/06/2002بتاريخ 39ر عدد .بواسطة القنوات، ج
.من قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات162طبقا لنص املادة  2
.من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية13طبقا لنص املادة 3
احملدد لشروط التوصيل البيين لشبكة 09/05/2002املؤرخ يف 156-02لمرسوم التنفيذي رقم لوفقااو الربط البيينيعرف التوصيل البيين4

نيتابعنيملتبادلة واملقدمة من طرف متعامل،  بأنه اخلدمات ا15/05/2002بتاريخ 35عدد ر .ج
اليت 
التوصيل البيين إلزامية وال ميكن رفضها إال يف حالة تعذر تلبيتها على أساس فهرس 

نفسه، وتتجسد استجابة املتعاملني لطلبات 156-02من املرسوم التنفيذي 6التوصيل البيين املصادق عليه من قبل سلطة الضبط طبقا لنص املادة 
ني، يتم مبوجبها حتديد الشروط التقنية واملالية للتوصيل البيين، علما أن الشروط الواردة يف االتفاقية تستند إىل التوصيل البيين يف اتفاقية بني املتعاملني املعني

ملرجعي طبقا فهارس التوصيل البيين اليت يعدها املتعاملون كل سنة واليت تصادق عليها سلطة الضبط وتتضمن العرض التقين والتعريفي للتوصيل البيين ا
.من املرسوم التنفيذي نفسه6و2لنص املادتني

للجمهور طبقا ابنوعيهاملواصالتأو يقدم خدمة للمواصالت السلكية أو الالسلكيةاملتعامل هو شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة عمومية 5
ملني بسبب عدم رضا هؤالء على تلك ، فقد تنشأ النزاعات بني هؤالء، كما قد تنشأ بينهم وبني املستع03-2000من القانون رقم 8لنص املادة 

.
13أما نص املادة ،من القسم التشريعي من قانون االتصاالت االلكرتونية والربيد الفرنسي1- 8-36وهو ما نصت عليه املادة 6

الفصل يف النزاعات يف جمال التوصيل " احملدد للقواعد املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية فلم تنص إال على 03-2000من القانون رقم 
" اتصاالت اجلزائر"و" أوراسكوم التصاالت اجلزائر"القائم بني النزاع : ". البيين

.../... املتعلق2005/س ض ب م س ل/رم/س خ/33رقم قرارالاملتعلق بتسديد فواتري رصيد التوصيل البيين بني املتعاملني، حيث أصدرت السلطة 
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السلكية املواصالتالسلكية والالسلكية أو النفاذ إىل شبكة املواصالتالنزاعات املتعلقة بتقاسم منشآت -
.1والالسلكية

لكن التساؤل املطروح هل يتمتع أطراف هذه النزاعات املختلفة بسلطة االختيار بني اللجوء إىل القاضي أو اختيار 
سلطة الضبط للفصل يف النزاع؟

:ضي أو سلطة الضبط باستثناء عندما يتعلق األمرمبدئيا ميلك أطراف النزاع سلطة االختيار بني اللجوء للقا
النزاعات املتعلقة بالعقود يف جمال القانون اخلاص كما هو الشأن بالنسبة الختصاص الغرفة التحكيمية على ب-

مستوى جلنة ضبط الكهرباء والغاز، حيث يرجع االختصاص فيما خيص املنازعات املتعلقة باحلقوق والواجبات 
ومنه خنلص إىل نتيجة مفادها أن الغرف التحكيمية على مستوى اللجنتني ال حتتكران . العاديالتعاقدية للقاضي

الفصل يفاختصاص الفصل يف كل النزاعات، وإمنا يبقى نصيب منها للقاضي العادي الذي خيتص باإلضافة إىل
ملني يف السوق، حيث يعود تلك املتعلقة بالتعويض عن األضرار الالحقة باملتعاالفصل يف املنازعات السابقة 

مبدئيا اختصاص الفصل فيها للقضاء املختص، باستثناء احلالة اخلاصة اليت تدخلت فيها سلطة ضبط الربيد 
دفع تعويضات عن األضرار بOrascom Telecomواملواصالت السلكية والالسلكية اليت حكمت على شركة 

اعترب األستاذ زواميية أن السلطة بفصلها يف هذا النزاع قد ، حيث Algérie Telecom2شركة لاليت تسببت فيها 
، على اعتبار أن النصوص اليت منحت سلطة الضبط سلطة الفصل يف النزاعات 3تصرفت كمحكم حقيقي
منحتها سلطة الفصل يف النزاعات فقط، وبذلك تكون السلطة وإمناالتعويضباحلكم والتحكيم مل متنحها سلطة

.قضائيةقد أخذت بتقنيات 
فمن الواضح أن املشرع قد اجتهت إرادته إىل منح اختصاص الفصل ،أما بالنسبة للنزاعات املتعلقة بالتوصيل البيين-

بتكريس املشرع مصطلح ،فيها لسلطة الضبط من دون القاضي بناء على بعض االعتبارات املتعلقة من جهة

ألزمت مبوجبه اتصاالت اجلزائر وم تيلييكوم اجلزائر و اتصاالت اجلزائر، والذي بالنزاع اخلاص بدفع فواتري التوصيل البيين بني املتعاملني أوراسك.../...
كما ألزمت . 2003والفصل األول من سنة 102002باملائة و30بتسديد املبالغ املخصومة مببلغ 

اليت على أساسها ما مت " اتصاالت اجلزائر"املستحقة التصاالت اجلزائر لتكملة الفواتري اليت تعدها أوراسكوم التصاالت اجلزائر بتسديد املبالغ املتبقية 
:أنظر موقع السلطة على االنرتنت. 

www. arpt.dz/
و الذبذبات الالسلكية الكهربائية، السلكية والالسلكية شبكات املواصالت بنوعيها، األمواج الالسلكية الكهربائية أاملواصالتويقصد مبنشآت 1

فإن هذه املنشآت هي ملك للدولة، وقد كلف 1996من دستور 17واستنادا إىل نص املادة . التجهيز املطريف وطيف الذبذبات الالسلكية الكهربائية
بني املتعاملني الراغبني يف استغالهلا 03-2000من القانون رقم 13/2املشرع سلطة الضبط مبهمة توفري تقاسم هذه امللكية العامة طبقا لنص املادة 

. يف إطار ما يسمح به القانون واحرتام مبدأ املساواة بني املتنافسني
وهو كل متعامل شبكة عمومية له موقع نفوذ يف السوق الوطنية " بق الذكر السا156-202لتعريف املادة 

." للمواصالت السلكية والالسلكية
املتعلق بادعاءات املتعامل اتصاالت 06/12/2005املؤرخ يف 2005/س ض ب م س ل/رم/س خ/43رقم الذي أصدرتهالقرارمن خالل2

:أنظر. اجلزائر حول التحايل املتوقع من أوراسكوم تيليكوم اجلزائر
www.arpt.dz/
3 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.127.
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أما االعتبار الثاين . ه ملصطلح حتكيم يف باقي النزاعاتيف النزاعات املتعلقة بالتوصيل البيين واستعمالالفصل
.هذافيتعلق خبصوصية النزاعات املتعلقة بالتوصيل البيين لتقنيتها العالية وافتقار القاضي للتخصص يف

وقد منح املشرع لسلطة ضبط السمعي البصري صالحية التحكيم يف املنازعات بني األشخاص املعنوية اليت تستغل 
النشاط من القانون املتعلق ب54خدمة اتصال مسعي بصري سواء فيما بينها أو مع املستعملني طبقا لنص املادة 

.السمعي البصري

. والتحكيمسلطات اإلدارية المستقلة للفصل في النزاعاتالطبيعة القانونية لوظيفة ال: الفرع الثاني
إذا كانت النتيجة اليت توصلنا إليها  فيما يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية للسلطات اإلدارية املستقلة هي 

وبتكريس من بعض النصوص، فهل تتغري 1
طبيعة هذه السلطات عندما متارس اختصاصات تنازعية؟ وكيف تكيف األعمال الناجتة عنها عند الفصل يف تلك 

النزاعات؟ 
تصدر أحكاما ومنه فهيعة القضائيةعترب هذه اهليئات تتمتع بالطبيااك رأيني رئيسيني، الرأي األول هن

أثناء ممارستها لوظيفتها قرارات إدارية خاصةسلطات إدارية مستقلة تصدر فاعتربهاثاين الرأي ال، أما قضائية
. يف إطار وظيفة الضبطالتنازعية

.صدر أحكاما قضائية تقضائية اتاعتبار السلطات اإلدارية المستقلة هيئ: أوال
خارج احملاكم واهليئات ت يتعلق األمر عند احلديث عن التحكيم كإجراء اختياري للفصل يف النزاعا

يلجأ إليه أطراف النزاع بعد االتفاق بينهم، ومنه فاحملكم ميلك اختصاصه بناء على إرادة األطراف من الرمسية
ومنه إذا مت اختيار إجراء التحكيم فيجب . خالل اتفاقهم على اللجوء للمحكم يف حالة النزاع وليس القاضي

طا ومنه فإن اللجوء إىل إجراء التحكيم  يكون مشرو ،إبرام اتفاقية مكتوبة2اريةطبقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلد
فإن ،لكن يف حالة االختصاص التحكيمي الذي منحه املشرع للسلطات اإلدارية املستقلةو .باتفاق أطراف النزاع

األمر ال حيتاج إىل اتفاق الن االختصاص ممنوح بنص القانون، فإرادة املشرع هي اليت منحت هذا االختصاص 
.هلذه اهليئات

إن هذه الوظيفة اليت منحها املشرع هلذه اهليئات هي وظيفة قضائية تعود يف األصل للقاضي، ومصطلح 
باملعىن الدقيق نزاعات بصفة عامة بعيدا عن تقنية التحكيمحتكيم جاء جمازا فقط للداللة على وظيفة الفصل يف ال

1 Q. Epron, Op.Cit., p.1016.
املعدل املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية25/02/2008املؤرخ يف 09-08رقم من القانون 1011و1007طبقا لنصي املادتني 2

شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم مبوجبه األطراف يف " على ما يلي 1007، حيث تنص املادة 23/04/2008بتاريخ 21ر عدد .، جواملتمم
على أنه 1011بينما تنص املادة " النزاعات اليت قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيمأعاله لعرض 1006عقد متصل حبقوق متاحة مبفهوم املادة 

."اتفاق التحكيم هو االتفاق الذي يقبل األطراف مبوجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم" 
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خاصة للفصل يف النزاعات يف افمصطلح حتكيم قد يطلق على العديد من اإلجراءات اليت تعد طرق.للمصطلح
.1غياب اتفاق واضح وصريح بني أطرافها

هذا التشبيه مصدره الوظيفة اليت أوكلت هلا مبوجب القانون واليت تعود يف األصل للقاضي، حيث اعتربت مثال 
M.A-Frisonاألستاذة  Rocheإىل أقضية ليس فقط من أن تطور قانون الضبط قد حول سلطات الضبط

خالل الصالحية اليت منحت هلا وهي فرض العقوبات، ولكن أيضا من خالل وظيفة الفصل يف النزاعات اليت 
ندرج يف إطار يطرف السلطات اإلدارية املستقلة كما اجته البعض إىل اعتبار الفصل يف النزاعات من. 2أوكلت هلا

العدالة الدوالتية بواسطة الضبط الذي أصبح وسيط بني السلطة حركية اجتهت بالقطاعات إىل التحول حنو 
.3التنفيذية والسلطة القضائية

إىل تكييف السلطات اإلدارية املستقلة بالقضاء بناء على جلئواوقد ساند هذه الفكرة الكثري، حيث 
بط باألهداف الوظيفية أن الصفة القضائية تستخلص من االختصاصات املادية وترتعلى اعتباراملعيار الوظيفي، 

باإلضافة إىل أن مسألة تكريس نفس اإلجراءات القضائية أمام . 4هلذه اهليئة، فمن حيكم جيب أن يكيف كقاض
السلطات اإلدارية املستقلة عندما تفصل يف النزاعات مثل مبدأ الوجاهية، احرتام حقوق الدفاع، ضمان مبدأ 

املطلب الثاين من هذا املبحث، دفعت البعض إىل التشكيك يف احلياد وغريها من الضمانات اليت سنوضحها يف
إما بناء على  العناصر واملميزات املشرتكة ، وذلك الطبيعة اإلدارية هلذه السلطات لصاحل متتعها بالطبيعة القضائية 

جلماعية اليت التشكيلة ابأو ،طريقة اإلنشاء  بنص تشريعيبواملتعلقةبني السلطات اإلدارية املستقلة والقضاء 
، وإما5و تشكيلة هذه اهليئات اليت تشمل عنصر القضاءأطات على غرار اهليئات القضائية، تعرفها هذه السل

وإما،القواعد اإلجرائية املطبقة أمام القضاء يف النزاعات املعروضة أمام سلطات الضبطتلك لطغيان وهيمنة بالنظر
وذلك 6فصل يف النزاعاتالو رية من فرض للعقوبات وإصدار لألوامربناء على الصالحيات اليت متلكها هذه األخ

.7وظيفيالعيار امليندرج ضمن

1 M.-A.Frison-Roche, « arbitrage --», Op.Cit.,  p.225.
2M.-A.Frison-Roche, « Le pouvoir du régulateur de régler les différents entre office de
régulation et office juridictionnel civil», in M.-A.Frison-Roche, les risques --, Op.Cit.,  p.270.
3 E. Jeuland, « Régulation et théorie générale du procès », in  M.-A.Frison-Roche, les risques -
-, Op.Cit.,  p.263.
4 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.129.

، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة، كلية "إشكالية السلطات اإلدارية املستقلة أقضية إدارية متخصصة"فارة مساح، 5
.14- 01. ص، ص رجع السابقامل،  1945ماي8احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة 

6 S. Tomasset-Pierre, Op.Cit., pp. 40-55.
ون، يربط البعض بني الضبط والنظرية العامة للدعوى، حيث تسمح هذه األخرية بتكريس احلقوق وااللتزامات مبعىن إرجاع األطراف إىل عالقة قان7

جياد وإمنا حملاولة إ،
.../...م، وليسحلول عادلة يف قطاع يتميز بالتقنية والذي يسمح باالعرتاف أو بتعديل عالقات القانون بني األطراف، مبعىن إجياد املسافة العادلة بينه
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.اعتبار السلطات اإلدارية المستقلة هيئات إدارية تصدر قرارات إدارية خاصة: ثانيا
أنه ال ميكن قبول فكرة تكييف السلطات اإلدارية املستقلة باهليئات القضائية 1يؤكد األستاذ زواميية 

:عندما تفصل يف النزاعات لعدة اعتبارات
 هانفسالقوة القانونية باالعتبار األول يتعلق بطبيعة القرارات اليت تصدرها هذه اهليئات واليت ال تتمتع يف احلقيقة

، فالقاضي عندما يفصل يف النزاع يصدر هنفس
،حكما حائزا لقوة الشيء املقضي فيه أما السلطات اإلدارية املستقلة فتصدر قرارا تنفيذيا

يف إطار الدستوري الفرنسي أن القرارات الصادرة عن سلطة ضبط االتصاالت هي قرارات تنفيذية متخذة 
.2امتيازات السلطة العامة

 االعتبار الثاين يتعلق باإلجراءات اليت حترتمها السلطات اإلدارية املستقلة عند فصلها يف النزاع واليت خيتص بوضعها
، ولكن يف الغالب تقوم هذه السلطات بوضع هذه القواعد املتعلقة 3املشرع كصالحية أصيلة مينحها إياه الدستور

6، أو بواسطة قرارات صادرة عن هذه اهليئات5أو من خالل التنظيم4ات سواء يف نظامها الداخلي

.فاملشرع مل ينص يف قوانني إنشاء هذه السلطات على كل تلك اإلجراءات

ألنه ال ميكن الوصول إليها وإمنا يتعلق األمر بالوصول إىل حلول أكثر عدالة ممكنة، والوسيلة الوحيدة للوصول ،القصد الوصول إىل العدالة املثالية.../...
من فصل وحتقيق ومساع لألطراف، احرتام حقوق ( إىل هذا احلل تكمن يف  تكريس مبادئ وقواعد إجرائية تسمح بالفصل يف النزاع يف أفضل الشروط 

االنطباع بأن السلطات اإلدارية املستقلة هي هيئات قضائية باملعىن الوظيفي الذي ذكر أعاله يف املنت عكس هذه اإلجراءاتولذلك ت). الدفاع وغريها
post-étatique أي

قضاء حقيقي من
:أنظر.مستوحى من اإلجراءات الكالسيكية

E .Jeuland, Op.Cit.,  pp.259-260.
1 R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.129-131, et R. Zouaimia, les autorités de
régulation indépendantes face--, Op.Cit., pp. 144-149.

:أنظر. انون تنظيم االتصاالتاملتعلق بق23/07/1996املؤرخ يف 96/378يف قراره رقم 2
E. Rolin, Op.Cit., p.152.

القواعد العامة لإلجراءات املدنية وطرق : "  على أن 1221996حيث تنص املادة 3
"التنفيذ

املؤرخ يف 404-2005
ولكن املشرع تدارك 185.،ص1أنظر، اهلامش رقم . املذكور سابقا) غري منشور( املتضمن قواعد تنظيم وسري اللجنة املصرفية20/04/2005

املعدل 26/08/2003املؤرخ يف 03/11املعدل واملتمم لألمر رقم 26/08/2010املؤرخ يف 04-10النقص أو اإلغفال بعد صدور األمر رقم 
.01/09/2010بتاريخ 50ر عدد .واملتمم املتعلق بالنقد والقرض، ج

حتدد " املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات واليت تنص على أن 01-02من قانون 136بالنسبة للجنة الكهرباء والغاز طبقا لنص املادة 5
"ق التنظيمالقواعد اإلجرائية املطبقة أمام غرفة التحكيم عن طري

و التحكيم من احلاصلة يف جمال التوصيل البيين فسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية حددت اإلجراءات املطبقة يف حالة النزاعات 6
موقع السلطة أنظر. التحكيمكذلك يف حالة البيين و الربطاملتعلق باإلجراءات يف حالة النزاع يف جمال ، 2002/ ر م/ س خ/08خالل القرار رقم 

:على االنرتنت
www.arpt.dz/
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ويضيف األستاذ زواميية أن سبب تبين البعض هذا التكييف هو اخللط بني الوظيفة القضائية والوظيفة 
د تكرس هذا اخللط حىت على مستوى اجتهاد جملس الدولة اجلزائري، حني اعرتف للجنة املصرفية التنازعية، وق

، بالرغم من كون  قبول الطعن بتجاوز السلطة شكال 1
، ولو كانت اللجنة هيئة قضائية لك2ضد قرار اللجنة يفيد بأنه قرارا إداريا

إذ اعتربت هيئة قضاء ،كانت تتمتع فعال بطبيعة قانونية مزدوجةاليتاللجنة املصرفية الفرنسيةو حىت.باإللغاء
واليت، 3من القانون النقدي واملايل الفرنسي23- 613إداري عندما متارس اختصاصات عقابية طبقا لنص املادة 
.45سحبت منها هذه الطبيعة القضائية بعد تعديل ذلك القانون
لكن توجد وظائف قريبة منها منح االختصاص فيها ،صحيح أن الوظائف القضائية هي من اختصاص القاضي

سلطات اإلدارية املستقلة بالشبه بعض الفقهاء جندهم يكيفون هذه االختصاصات املمنوحة لل. لسلطات إدارية
ولكنها يف احلقيقة اختصاصات تنازعية الفرق بينها وبني األوىل أن الوظائف القضائية ميارسها القاضي، . 6قضائية

بينما الوظائف التنازعية ميكن أن متارسها هيئات إدارية مع وجود عامل مشرتك بينهما وهو أن كالمها موضوعه 
.الفصل يف النزاع

قرارات بالنتيجة فإن القرارات اليت تصدرها السلطات اإلدارية املستقلة عند فصلها يف النزاعات هي إذن 
اليت متارسها السلطات بالوظيفة التنازعية، حيث يرى األستاذ زواميية أن هذه اخلصوصية ترتبط إدارية خاصة

. 7اإلدارية املستقلة يف إطار أدائها لوظيفة ضبط القطاعات

:، أنظر)غري منشور(بني بوشية نعمان ضد حمافظ بنك اجلزائر، 15/03/2005بتاريخ 19598يف قرار جملس الدولة  رقم 1
R.Zouaimia, « les pouvoirs de la commission bancaire --», Op.Cit., p. 65.

لكن الفقه رجح  بالرغم من وجود بعض نصوص إنشاء السلطات اإلدارية املستقلة اليت ال حتدد طبيعة الطعون املرفوعة ضد قرارات هذه اهليئات، 2
.هذا البابالفصل األول منأنظر الفرع الثاين من املطلب الثاين من املبحث األول من. 

3 J. Lefebre, « le pouvoir de sanction, le maillage répressif », in N.Decoopman, le désordre --,
Op.Cit., p.147, et M.Collet, « autorités de régulation et procès équitable », AJDA, 15/01/2007,
p.84.

ورقابة البنوك ومؤسسات التأمني، حيث مت املتضمن إدماج مؤسسات منح االعتماد21/01/2010املؤرخ يف 76-2010مبوجب األمر رقم 4
قابة إدماج اللجنة املصرفية وجلنة رقابة التأمينات وجلنة مؤسسات التأمينات وجلنة مؤسسات القرض ومؤسسات االستثمار مع بعض يف ظل جلنة الر 

:أنظر".la commission de control prudentiel"االحرتازية 
Q.Epron, Op.Cit., p. 1010.
5 R. Denoix et S. Marc, « régulateurs et juges, introduction générale », in M.-A-Frison-

Roche, les régulations économiques :--, Op.Cit.,p.114.
6 J.-L.Autin, « du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : un autre mode
de régulation », RDP, 1988, p.1215.
7 R. Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face--, Op.Cit., pp. 148-153.
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.الضمانات القانونية لفصل عادل في النزاع: الثانيالمطلب 
السلطات اإلدارية املستقلة سلطة الفصل يف النزاعات يندرج ضمن وظيفة الضبط اليت بعضإذا كان منح 
تربره اخلربة والتخصص والتقنية اليت تتوفر لدى هذه األخرية واليت تسمح هلا بالفصل والذي أوكلت هلذه األخرية، 

تتوفر لديه الضمانات الكفيلة بالفصل ،فإن القاضي من جهة أخرى،اعات املتسمة بالرتكيب والتقنيةز يف تلك الن
العادل يف النزاع واملتمثلة يف االستقاللية واحلياد، باإلضافة إىل جمموع اإلجراءات األساسية اليت حتكم سري الدعوى  

.واحرتام حقوق الدفاع )أو املواجهة( من مبدأ الوجاهية
،فهل تتوفر هذه الضمانات لدى السلطات اإلدارية املستقلة

سلطة ضبط الربيد وباخلصوص عندما يتعلق األمر بتصة يف إصدار القواعد التنظيمية للقطاع، ومنه قد تكون خم
اإلضافة إىل صالحية إصدار القرارات ، بنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةجلو السلكية والالسلكيةواملواصالت

الفردية من منح للرتاخيص واالعتمادات ، مراقبة القطاع لضمان احرتام وتطبيق القوانني والتنظيمات، وإصدار 
األوامر وتوجيه اإلنذارات واالعذارات وغريها من الصالحيات اليت متنحها إياها قوانني إنشائها، واألكثر من ذلك 

ن بعض الفقهاء فإذلكباإلضافة إىل.أموال يف شركات متدخلة يف القطاعمالكني لرؤوس فقد يكون أعضاؤها 

ضمانات واإلجراءات والبحث عن األدلة، مث إصدار القرار الفاصل يف النزاع؟ فهل جيب أن تكرس أو حتول كل ال
اليت حتكم سري الدعوى أمام هذه اهليئات أثناء فصلها يف النزاعات، واليت تعد ضمانات ألطراف النزاع ويف الوقت 

ضمانة للفصل العادل يف النزاع؟ هنفس
عترب البعض من جهة أن تكريس هذه الضمانات واليت تعد ضمانات حلقوق أطراف النزاع يضفي نوعا ا

ووذلك يتعارض مع املرونة اليت متيز فصل السلطات اإلدارية املستقلة يف النزاعات، ،على هذه املهمةمن الصرامة 
القرارات الفاصلة يف النزاعات من طرف السلطات اإلدارية املستقلة تبقى على غرار باقي فإنمن جهة ثانية 

ة ضمانة ملدى احرتام هذه السلطات لتلك يعد من ناحيوذلكالقرارات اإلدارية قابلة للطعن فيها أمام القضاء، 
ميكن أن و تسبب يف إطالة مدة الفصل يف النزاع،يميكن أن كل ذلكعترب البعض أناإلجراءات، ولكن باملقابل ا

تسبب أيضا يف فقدان االعتبارات املوضوعية اليت دفعت املشرع لتحويل الفصل يف مثل هذه النزاعات أمام ي
؟حتققهلة معناها، فما مدى صحة ذلك؟ وما مدى السلطات اإلدارية املستق

الضمانات جمموع الفرع األول نتناول فيه ،هذا املطلب إىل فرعني أساسينيقسمنالإلجابة على هذه التساؤالت 
أما الفرع الثاين فيتناول رقابة القاضي . حتقق فصال عادال يف النزاعتطبق أمام السلطات اإلدارية املستقلة واليتاليت

.على قرارات السلطات اإلدارية املستقلة الفاصلة يف النزاع

.من ضمان محاكمة عادلة إلى ضمان فصل عادل في النزاع: الفرع األول
اع هو حيطة جتاوزت تساءل أحدهم عما إذا مل يكن االلتزام بإجراءات ضمان الفصل العادل يف النز 
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املنتخبنيتعد مرتبطة بالدولة وال باملمثلني
رتمها عند فصلها يف النزاعات مثل مبدأ الوجاهية، إمكانية االستعانة مبدافع  باإلجراءات اليت تتبعها وحت

.يف إطار املساواة بني طريف النزاع يف استعمال األسلحة، واليت تندرج 1وبالتخصص التقين
ولذلك جيب ، بمشروعية القضاةال تتمتع اإلدارية املستقلة يف نظر البعضمن جهة أخرى فالسلطات

االتفاقية 6املادة مبوجبأن ختضع لتأطري إجرائي مشابه لذلك الذي يطبق على احملاكم 
ولكن إذا كان االجتهاد القضائي الفرنسي سواء متثل يف جملس الدولة الفرنسي أو . 2األوربية حلقوق اإلنسان

من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، 6عليها يف املادة حمكمة النقض قد اتفق على تطبيق الضمانات املنصوص 
، أما يف جمال هلذه اهليئاتقد تعلقت خبصوص قرارات صادرة يف جمال السلطة العقابية3فإن معظم اجتهاداته

الفصل يف النزاعات فقد وسعت احملاكم العادية وباخلصوص حمكمة استئناف باريس يف قرارها بتاريخ 
، بينما كان جملس 4تلك القراراتلتلك اهليئاتجمال تطبيق تلك الضمانات أثناء إصدارمن 24/02/2004

مشريا فيه إىل أن هذه الضمانات ال تطبق إال بالنسبة للقرارات 11/06/2003بتاريخ لهالدولة قد أصدر قرارا
أما النصوص . 5يعة مدنيةالعقابية من دون القرارات األخرى الفاصلة يف النزاعات واليت تتعلق حبقوق ذات طب

1 E. Jeuland, Op.Cit.,  p.258.
احلق يف مرافعة علنية عادلة خالل مدة ،" "اليت تنص على ما يلي2

"....معقولة أمام حمكمة مستقلة غري منحازة مشكلة طبقا للقانون
إال بالنسبة للنزاعات اليت تتعلق باحلقوق ،حىت ولو كانت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ال تشرتط تطبيق مثل هذه اإلجراءات والضمانات

أنه يف قانون االتفاقية يعد تضمن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان املبدأ الذي تبنتهوااللتزامات ذات الطبيعة املدن
صالحية تتعلق مبجال احلقوق تتمتع بسلطة ضبط االتصاالت أن تكييف النزاع باملدين واجلنائي مستقل، وبذلك يؤدي هذا التفكري إىل اعتبار 

وكذلك األمر بالنسبة لكل من القضاء الدستوري، اإلداري و . من طبيعة مدنية، ومنه فهي ملزمة باحرتام ضمانات الفصل العادل يف النزاعوااللتزامات 
بتكريس Mireille Delmas-Martyالعادي الفرنسي الذي أكد على تطبيق تلك الضمانات كما سنرى ذلك الحقا، وهو ما فسرته 

:أنظر). دات تعلقت بقرارات عقابيةحىت ولو كانت أغلب تلك االجتها(يف النزاعات، هافصلعند ية املستقلة السلطات اإلدار مشروعية
E. Rolin, Op.Cit., p.168.

.على األقل اليت أمكنين االطالع عليها3
نا االطالع 4

لنقضالصادر عن حمكمة اOuryالصادر عن هذا األخري وقرار Didierعليها، فإن معظم هذه األخرية صدرت بشأن قرارات عقابية بدأ بقرار 
من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان على 6/1فيهما هاتني اهليئتني تطبيق الضمانات اإلجرائية املكرسة باملادة كرست، حيث  1999لسنة الفرنسية

دأ احلياد كما سنرى ذلك وباخلصوص ما تعلق منها حبقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية واحرتام مب،السلطات اإلدارية املستقلة عند إعماهلا لسلطتها العقابية
ه اهليئات عند بالتفصيل يف املبحث الثاين واألخري من هذا الفصل املتعلق بالسلطة العقابية للسلطات اإلدارية املستقلة، ولكنها تنطبق على اختصاص هذ

اجتهاد جملس الدولة مل يكن قد ترسخ بعد فصلها يف النزاعات النتماء كال من الصالحيتني إلطار واحد وهو االختصاص التنازعي، باإلضافة إىل أن 
فكرة تطبيق تلك الضمانات إال على اهليئات القضائية، ولعدم اعتباره السلطات لكان رافضا Didierأي قرار1999على اعتبار أنه إىل غاية سنة 
.اإلدارية املستقلة هيئات قضائية

5 M. Lombard, « institutions de régulation--», Op.Cit., p.537.



- 285 -

اخلاصة املنشئة هلذه اهليئات وأنظمتها الداخلية فقد كرست هذه الضمانات وباخلصوص ما تعلق منها مببدأ 
. 1الوجاهية

بل اهلدف منه ،إىل جانب ذلك، وإذا كان وجود السلطات اإلدارية املستقلة ليس هدفا يف حد ذاته
، فإن ضمان الفصل العادل يف النزاع 2

: على مستوينيمن خالل ضمان االستقالليةالذي يتحقق3يستوجب ضمان حياد اجلهاز الفاصل يف النزاع
حلكومة، أما املستوى الثاين فيتعلق بضمان املستوى األول يتم من خالل ضمان استقاللية هذا اجلهاز عن ا

.4استقالليته يف مواجهة املتعاملني يف السوق

.في النزاععادالالحياد يحقق فصالضمان مبدأ: أوال
أن فكرة السلطات اإلدارية 1984-1983يف تقريرمها لسنة .CanacYوF.Gazierأكد كل من 

وذلك سيكون ،
البحث عن الضمانات احلقيقية منهيف إطار البحث عن االستقاللية الفعلية بعيدا عن االستقاللية الشكلية، و 

. 5لصاحل أعضاء هذه السلطات واليت ستظهر 

1 P. Idoux, Op.Cit., p.923.
Jeanعترب ا2 Louis-Autin أن األساس األيديولوجي لنقل بعض الوظائف إىل السلطات اإلدارية املستقلة يف فرنسا والكثري من دول أوربا

وأساسه القانوين أو ترمجته القانونية واملادية تكمن يف مبدأ ،الغربية هو االبتعاد عن تسييس الدولة
احلياد خلق وتنظيم بعض الفضاءات من احلياة اإلدارية بعيدا عن رقابة الوزارة ولكن كيف؟ يكون ذلك بإجياد أشكال جديدة لإلدارة نضمن بواسطتها

:أنظر. من خالل منحها االستقاللية
J.-L.Autin, « les autorités administratives--», Op.Cit., p.333, et J.-C.Oderzo, Op.Cit., pp.180-
181.

يف أملانيا يف سنوات الثالثينيات انطالقا من فكرة السلطة احملايدة Benjamain Constantو يعترب أول من طور فكرة حياد اإلدارة هو 
)pouvoir neutre ( وطورها فيما بعدCarl Schmittن وجود السلطات اإلدارية املستقلة ميثل احلياد واملوضوعية وللخرباء ، والذي اعترب أ

وباملوازاة .ة املستقلةالقوة املعاكسة الضرورية يف مواجهة الدولة السياسية املتميزة بتعدد األحزاب، فأصبح البنك األملاين فيما بعد النموذج اجلديد لإلدار 
Maurice Hauriouو Leon Duguitل املؤسسات العمومية حيث قام كل من طورت فرنسا أسلوب الالمركزية الوظيفية من خال

ن خالل بوضع األسس الضرورية لالستقاللية التقنية يف مواجهة السلطة السياسية، كما مت ختليص املؤسسات العمومية من رقابة التجمعات احمللية م
:أنظر. احلياة السياسية واحلزبيةضمان حيادها يف مواجهة

J.-C.Oderzo, Op.Cit., pp.177-178.
الفاصل يف النزاع بني شركة 27/06/2000من بني األسباب اليت أسست عليها إحدى الغرف مبحكمة استئناف باريس حكمها الصادر بتاريخ 3

télécom développementضد شركةFrance télécomد طبقا أنه ال يوجد شك يف أن سلطة ضبط االتصاالت ختضع ملبدأ احليا
:أنظر. ية األوربية حلقوق اإلنسان6للمعىن الذي تفرضه املادة 

E. Rolin, Op.Cit., p.169.
آخر لضمان حياد اجلهاز الفاصل يف النزاع ويتعلق بضرورة الفصل بني من حيقق يف مقتضيات ووقائع النزاع ومن يفصل يف النزاع أي جانبهناك 4

.فسنتناوله يف املبحث الثاين من هذا الفصل واملتعلق بالسلطة العقابية،من ينطق بالقرار الفاصل فيه
5 J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.152.
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وعموما فقد أسس جانب من الفقه مشروعية السلطات اإلدارية املستقلة يف غياب نص دستوري يكرس 
23صراحة مثل هذه الفئة على مبدأ احلياد املكرس سواء بالنسبة للمؤسس الدستوري اجلزائري ضمن نص املادة 

103، أو االسباين ضمن نص املادة 1947ن دستور م97، أو اإليطايل ضمن نص املادة 19961من دستور 
Jacquesوصف األستاذ قد و . 19782من دستور  Chevallier اللجنة الوطنية لالتصاالت واحلريات

، على اعتبار أن االستقاللية مرتبطة بالنظام األساسي أما 4، مع أن البعض مييز بني االستقاللية واحلياد3باحملايدة
هذا احلياد شبيه بذلك املفروض على القاضي الذي جيب أن يقوم بتقدير . 5وكات والتصرفاتاحلياد فريتبط بالسل

امللف الذي بني يديه تقديرا إنسانيا، حيث ال يقتصر األمر على عمل آيل يعتمد على تطبيق النصوص، وإمنا 
ضمن اجلماعياجلهازالعضو يف فولذلك. 6

قد يكون ذاتيا، شخصيا واحلياد نوعني ف.لتزم بسلوك معني حىت يكون حمايداالسلطات اإلدارية املستقلة جيب أن ي
فاحلياد الذايت أو الشخصي يرتبط مباشرة بالشخص الذي سيديل برأيه أو جيد نفسه معين ألسباب .أو موضوعيا

ث يشكل القرار بالنسبة له مصلحة شخصية، ومنه يتطلب احلياد متعددة بالقرار الذي سيصدر حبضوره، حي
أما احلياد املوضوعي فريتبط باإلجراءات املتعلقة بتسيري .مبوضوعيةالشخصي من العضو أن يتعامل مع املسألة 

.7استقاللية اجلهازضمنه يوكل ذلكاجلهاز وإجراءات سري العمل بداخله وهيكلةتشكيلةو األجهزة اإلدارية 

مدى استقاللية األجهزة الفاصلة في النزاعات على مستوى السلطات اإلدارية المستقلة في مواجهة / 1
.الحكومة

، فإنه جيب أن يتحقق يف مجيع املهام هاإذا كان حياد السلطات اإلدارية املستقلة هو اهلدف من وجود
النزاعات، وإمنا جيب أن ميتد إىل جمال منح الرتاخيص ، ليس فقط فيما يتعلق بالفصل يف هذه األخرية

) أي جمال رقابة السوق( واالعتمادات 
.ستكون موضوع املبحث الثاين من هذا الفصل

1 R. Zouaimia, les autorités administratives indépendantes dans le secteur--, Op.Cit., p.20, et
R.Zouaimia, les autorités de régulation financière --, Op.Cit., p.102.
2 H.Delzangle, Op.Cit., pp.211-212.
3 J.Chevallier, « de la CNCL au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ? », AJDA, 1989.p.60.

ه ال ميكن أن يتحقق ، فإذا كان احلياد هو اهلدف من وجود السلطات اإلدارية املستقلة، فإناللية واحلياد وجهني لعملة واحدةميكن أن نعترب االستق4
وذلك يضمن ( إال بضمان العديد من العناصر املرتبطة بالتشكيلة مثال كجهة التعيني بدورهاال تتحققواليتاستقاللية هذه األخريةإال بضمان

وذلك يضمن باخلصوص االستقاللية يف ( ومدى تكريس حاالت التنايف وإجراء االمتناع بشكل واف ) باخلصوص االستقاللية يف مواجهة احلكومة
).مواجهة السوق

5 J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.189.
6 Ibid., p.190.
7 Ibid., pp.189-197, et M.Collet, « autorités --», Op.Cit., p.82-83.
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فيذية من خالل محايتها من مجيع وتتحقق استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة يف مواجهة السلطة التن
. ؤسسات عمومية متدخلة يف السوقالسلطات السياسية لصاحل ممتارسها ضدهاأشكال الضغط اليت ميكن أن 

عترب األستاذ زواميية أن مسألة ضمان استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة يف مواجهة السلطة التنفيذية جد قد او 
اعات اليت تفصل فيها هذه اهليئات تكون بني طرف أساسي وهو املتعامل مهمة على اعتبار أن أغلب النز 

واملتعامل اخلاص، واملثال اجلوهري الذي ميكن االستشهاد به هو قطاع ) املؤسسة العمومية( العمومي التارخيي 
.1املواصالت السلكية و الالسلكيةالطاقة وقطاع 

االستقاللية على جمموعة من املعايري تتعلق سس كل من الفقه والقانون املقارن  ضمان هذهقد أو 
، طريقة التعيني، اهليئة املعينة، متتع األعضاء بعهدة حمددة لدى هذه السلطاتاجلماعيةاألجهزةباألساس بتشكيلة 

.)واليت كنا قد فصلنا فيها يف الفصل الثاين من الباب األول( املدة 
استقاللية اجلهاز من زاوية تعدد اهليئات اليت متلك صالحية ال ميكن يف النظام اجلزائري احلديث عن 

السلكية والالسلكية، فرئيس اجلمهورية حيتكر واملواصالتعلى اعتبار أنه بالنسبة لسلطة ضبط الربيد ،التعيني
كل مننة ضبط الكهرباء والغاز فيتقاسمأما بالنسبة للج. سلطة التعيني بعيدا عن أي تدخل من أي سلطة أخرى

جلنة تنظيم على مستوىالوزير املكلف بالطاقة والوزير املكلف بالعدل سلطة تعيني األعضاء والقاضيني، أما
باإلضافة للعضوين املنتخبني ،ومراقبة عمليات البورصة فيتقامسها كل من رئيس اجلمهورية بالنسبة لرئيس الغرفة

باستثناء عندما يتعلق .عضاء واضح للسلطة التنفيذيةإذن انتماء األ. والوزير املكلف بالعدل بالنسبة للقاضيني
األمر بأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، حيث يشرتك الربملان بغرفتيه يف تعيني أعضائها، ومع ذلك يبقى 
التوجه السياسي الواحد بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف اجلزائر، باإلضافة إىل هيمنة السلطة التنفيذية على 

.ليد احلكم مؤشرا بارزا  لتبعية األعضاء للسلطة التنفيذيةمقا
إذا دققنا يف مدى حتقق املعيار الثاين املتعلق بنظام العهدة، فبالنسبة للجنة هاسنصل إىل النتيجة نفس

سنوات من دون )4(أربع تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فإن الرئيس والعضوين املنتخبني يتمتعان بعهدة ملدة 
على خالف القاضيني 2حتديد املشرع إلمكانية جتديدها، ومنه ويف هذه احلالة اعترب الفقه أنه باإلمكان التجديد

أما بالنسبة ألعضاء غرفة التحكيم على مستوى جلنة ضبط الكهرباء والغاز، فإن األعضاء الثالثة مبا فيهم . املعينني
سنوات قابلة للتجديد، أما )6(ستتياطيني يتمتعون بنظام عهدة ملدةالرئيس باإلضافة إىل األعضاء االح

أما أعضاء سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية . 
، صريبالنسبة ألعضاء سلطةضبط السمعي البخيتلفاألمرولكن.فيسري عليهم نظام العهدة وهم قابلني للعزل

سنوات غري قابلة للتجديد كما مت تفصيله سابقا يف موضوع البحث وأنه 6حيث يتمتع هؤالء بنظام عهدة ملدة 
.من غري املمكن عزل العضو إال بتحقق احلاالت املنصوص عليها يف القانون

1 R.Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.136.
2 M.-J. Guédon, les autorités --, Op.Cit., p.75.



- 288 -

عمليات ه بالرغم من كون املشرع قد أنشأ غرفا حتكيمية على مستوى جلنة تنظيم ومراقبة بالنتيجة فإن
هذهاألعضاء سواء على مستوىالبورصة وجلنة ضبط الكهرباء والغاز، ولكن من الصعب ضمان استقاللية هؤالء

بالنسبة لسلطة ضبط املواصالت السلكية والالسلكية و سلطة ضبط الغرف التحكيمية أو على مستوى السلطة
عند فصلها يف النزاعات هذه الغرف واهليئاتسلطة التنفيذية، ومنه ضمان حياديف مواجهة الالسمعي البصري

.اليت تنشأ بني املتعامل العمومي واملتعاملني اخلواص

".القطاع " مدى استقاللية األجهزة الفاصلة في النزاعات في مواجهة السوق / 2
رات إن  التهديد الذي يشكله املتعاملني املتدخلني يف السوق  يكمن يف خشية حتكمهم وتأثريهم يف قرا

هذه السلطات ينص على وجود أشخاص ميارسون أو  1هذه األجهزة، خصوصا يف حالة ما إذا كان قانون إنشاء
له عالقة مع جمال نشاط أو عمل هذه اهليئات، أو متخصصني كانوا قد مارسوا امهنياكانوا قد مارسوا نشاط

ء أو تواجدهم يف تشكيلة هذه اهليئات أو 
األجهزة الفاصلة يف النزاعات جانبه االجيايب مثلما تناولناه سابقا يف الفصل الثاين من الباب األول، واملتمثل يف 

.تفعيل تدخالت هذه اهليئات بتدعيم ختصصها والذي يساهم يف التحكم الكامل بأكرب قدر ممكن يف القطاع
باإلضافة إىل بعض

مستغلة عالقات االتصال والتواصل الدائمة ،التأثري على األعضاء يف اهليئة أو يف األجهزة الفاصلة يف النزاعات
ما هي ضمانات حياد هؤالء؟ف.2هنفسا يف القطاعماليت تربطهما مع بعض يف قطاع واحد بسبب نشاطه

على إن إحدى الضمانات اجلوهرية تتعلق باألساس يف إدراج أنظمة التنايف واالمتناع ملنع األعضاء 
واجد يف واليت تتناىف أو تتعارض مع الت،هذه األجهزة من ممارسة الوظائف سواء كانت عمومية أو خاصةمستوى

. ، أو امتالك مصاحل يف خمتلف املؤسسات اليت تتدخل يف القطاعلفصل يف النزاعاتباتشكيلة األجهزة املختصة 
ومن ناحية ثانية تطبيق إجراء االمتناع ملنع العضو من املشاركة يف حل النزاع عندما تكون له عالقة شخصية بأحد 

.أو تكون له مصلحة خاصة تتعلق بالقضية املطروحة أمامه،طريف النزاع
بالنسبة لسلطات هلابالنسبة لتكريس املشرع اجلزائري 3الت من قبلوكما كنا قد تناولنا هذه احلا

الضبط، فبالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، فقد مت تكريس نظام التنايف بشكل مطلق على األعضاء يف 
تشكيلة هذه اهليئة، ولكن مل يتم النص على تطبيق هذا النظام على األعضاء يف غرفة التحكيم وهم الثالثة 

صليني املعينني من خارج اللجنة والثالثة االحتياطيني، باستثناء القاضيني املعينني اللذين يسري عليهما النظام األ

1 J.– L. Capdeville, « l’indépendance des autorités de régulation financière a l’égard des
opérateurs régulés », RFAP ,n° 143, 2012, p.668.
2 G. Desobry, « l’indépendance des autorités de régulation économique a l’égard des opérateurs
régulés », RFAP ,n° 143, 2012, p.649.

.167إىل 164ات من الفصل الثاين من الباب األول، راجع الصفحيف 3
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، والذي مينعهما من اجلمع بني وظيفة القاضي وأي نشاط مهين آخر أو امتالك مصاحل يف أي 1األساسي للقضاء
.مؤسسة أيا كانت

واليت تتشكل ،لتحكيمية على مستوى جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةأما بالنسبة ألعضاء الغرفة التأديبية وا

النسيب مع كل املعينني من طرف وزير العدل، فإذا كان كل من الرئيس والعضوين املنتخبني قد مشلهم نظام التنايف
عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر باستثناء التعليم أو اإلبداع الفين أو الفكري، فإن قانون 
إنشاء اهليئة مل مينعهم من امتالك مصاحل يف مؤسسات هلا عالقة باختصاص غرفة التأديب والتحكيم، حيث ميكن 

من املرسوم 25أو الشركات املصدرة، وحىت املادة يات البورصةهلؤالء امتالك مصاحل يف مؤسسات وسيط يف عمل
اليت متنع الرئيس واألعوان الدائمني للجنة من أن يقوموا بأية و ،املتعلق ببورصة القيم املنقولة10-93التشريعي

األستاذ زواميية أن تكون ضامنة حليادهم، أكدولة يف البورصة، فال ميكن كما معامالت جتارية حول أسهم مقب
، باستثناء نظام التنايف الذي خيضع له 2

.القاضيني على غرار القاضيني العضوين يف غرفة التحكيم على مستوى جلنة ضبط الكهرباء والغاز
من 18السلكية والالسلكية اليت مشلها املشرع طبقا لنص املادة املواصالتربيد و سلطة ضبط الكل من وتبقى  

، وكذلك سلطة ضبط السمعي البصري طبقا 3قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية بنظام التنايف املطلق
.من القانون64و61لنصي املادتني  

واليت منحها ،قوانني إنشاء السلطات اإلدارية املستقلةويف ظل عدم االنسجام بني النصوص املتفرقة يف 
املتعلق حباالت 01/03/2007املؤرخ يف 01-07املشرع اختصاص الفصل يف النزاعات، وبعد صدور األمر  رقم 

التنايف وااللتزامات اخلاصة املرتبطة ببعض األعمال والوظائف، فقد وحد املشرع تطبيق حاالت التنايف، حبيث 
من يشغل وظيفة عليا يف مؤسسات أو إدارات عمومية، مؤسسات عمومية، مؤسسات عمومية تشمل كل 

وكل سلطات الضبطباملائة على األقل من رأس املال، 50اقتصادية، الشركات املختلطة اليت متلك فيها الدولة 
ل الوطن أو خارجه جهاز عمومي مشابه مكلف بوظيفة الضبط، الرقابة أو التحكيم، حيث مينع عليه امتالك داخ

واملوظفون . مصاحل يف مؤسسات أو هيئات يضمن رقابتها أو اإلشراف عليها، أو اليت أبرم معها اتفاقية أو عقد
4.

.08/09/2004بتاريخ 57ر عدد .األساسي للقضاء، جالقانوناملتضمن 06/09/2004املؤرخ يف 11-04الصادر بالقانون العضوي رقم 1
2 R.Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.140.

.األولمن الباب من الفصل الثاين164الصفحة راجع 3
حيث ال ميكنهم ممارسة أي نشاط مهين وال وظائف استشارية وال أن ميتلكون مصاحل مباشرة أو غري مباشرة يف مؤسسات اليت ضمنوا فيما سبق 4

6وكل خمالفة هلذا االلتزام يعرض صاحبه لعقوبة مقدرة من  . اإلشراف عليها أو رقابتها وبصفة عامة يف كل مؤسسة تعمل على مستوى ذلك القطاع
لدىيوات بعد السنتني يلتزم املعنسن3وخالل مدة . ج.د300.000إىل 100.000أشهر إىل سنة كاملة وبغرامة من 

اجلهاز الوطين ل
.ج.د500.000إىل 200.000تصدر يف حقهم عقوبة بغرامة من 
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حياد أعضاء مبدأيشكل خطوة إجيابية يف طريق تكريس بشكل جدي ودائمإن تطبيق هذا األمر 
السلطات اإلدارية املستقلة وأعضاء األجهزة الفاصلة يف النزاعات على مستواها، ويبقى العنصر الشخصي وإرادة 

.وقوة الشخص أكرب ضمانة حلياده
والذي يهدف إىل منع ،وباملوازاة مع فرض حاالت التنايف، هناك إجراء أخر يتمثل يف إجراء االمتناع

غرف التحكيمية واهليئة ككل من املشاركة يف املداوالت بسبب وضعيتهم الشخصية يف مشاركة أعضاء أجهزة ال
قد يطبق إجراء االمتناع بالرغم من ضمان عدم وجود العضو يف و . مواجهة متعاملني أو مؤسسات طرف يف النزاع

سطة األقارب واألصهار أو حالة تنايف، يف حالة متلك العضو ملصاحل مباشرة يف املؤسسات املعنية حباالت التنايف بوا
إذن إجراء االمتناع يعد إجراء تكميليا حلاالت التنايف، لكن املشرع . بواسطة عالقة القرابة أو املصاهرة أو التمثيل

أو اجلزائري قد أغفل بشكل مطلق النص على هذا اإلجراء سواء فيما يتعلق بلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
، أو فيما يتعلق بأعضاء الغرف التحكيمية على مستوى جلنة ضبط الكهرباء والغاز يسلطة ضبط السمعي البصر 

السلكية والالسلكية، فأي معىن بقي للحياد على مستوى هذه اهليئات؟   واملواصالتأو سلطة ضبط الربيد 

."تقابل األسلحة" مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاعاحترام:ثانيا
ضمان الفصل العادل يف النزاع باحرتام املساواة بني الطرفني فيما يتعلق تتعلق هذه الضمانات يف إطار

وقد اعتربها الكثري مبادئ أساسية . حبقهما يف عرض ما لديهما من أقوال وحجج ويف حقهما يف االستعانة مبدافع
اءات أيضا أن يتم لإلجراءات املتبعة أثناء الفصل يف النزاعات حىت أمام هيئة غري القضاء، كما تضمن هذه اإلجر 

بينما اعترب البعض األخر أن فرض هذه الضمانات اإلجرائية على السلطات .1الفصل يف النزاع بشكل صحيح
، على اعتبار أن احلرص على تقين شديد الرتكيبنزاعملرونة والفصل السريع يف اإلدارية املستقلة يعيق مسألة ا

.2يتالءم مع املدة القصرية احملددة للفصل فيهتطبيق هذه الضمانات أثناء الفصل يف النزاع ال
فإذا كان املشرع اجلزائري على غرار غريه  قد كرس يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه خالل 
سري الدعوى يستفيد األطراف من حظوظ متعادلة يف عرض نواياها ووسائل دفاعها وأن األطراف والقاضي جيب 

1 E. Jeuland, Op.Cit.,  p.260.
ها على أقصى تقدير بشهرين أخرى طبقا دفقد اعتربت مدة الشهرين املمنوحة للجنة ضبط الطاقة الفرنسية للفصل يف النزاعات واليت ميكن أن متد2

وينطبق هذا التعارض أو انعدام املالئمة مع املدة . غري كافية لتطبيق الضمانة اإلجرائية املتعلقة مببدأ الوجاهية،1-38لنص املادة 
-36أشهر طبقا لنص املادة 6أشهر بالنسبة لسلطة ضبط االتصاالت واليت ميكن متديدها إىل 3املمنوحة لباقي السلطات الفاصلة يف النزاعات وهي 

:أنظر.الربيد واالتصاالت الفرنسيمن قانون8
G. Bouquet et S. Beauvillar, Op.Cit., p. 1914, et E. Rolin, Op.Cit., pp. 165-166, et G.
Rameix, « l’expérience française du contrôle du régulateur », in M.-A.Frison-Roche, les
régulations économiques : --, Op.Cit., p.39.
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، فهل تطبق كل القواعد اإلجرائية املطبقة أمام القاضي أثناء عملية الفصل يف النزاعات 1جاهيةأن يالحظوا مبدأ الو 
أمام السلطات اإلدارية املستقلة؟ وهل نصت قوانني إنشائها على مثل هذه اإلجراءات؟

م من أبرز هذه الضمانات اإلجرائية وأمهها واليت مت التأكيد عليها يف جمال الفصل يف النزاعات أما
خصوصا من خالل نصوص إنشاء هذه السلطات ولو ،و ،السلطات اإلدارية املستقلة

.بشكل نسيب، أو القضاء العادي الفرنسي كما مت ذكره أعاله هي احرتام مبدأ الوجاهية، واحرتام حقوق الدفاع

.احترام مبدأ الوجاهية/ 1
ومصاحل األطراف، وهو إجراء جوهري ومركزي يف اإلجراءات املدنية، تكرس مبدأ الوجاهية حلفظ حقوق 

.باإلضافة إىل أنه يضفي مشروعية على القرار الفاصل يف النزاع حىت يقبل من الطرفني وينفذ
ومعناه استفادة األطراف من حق العلم ومناقشة كل الوثائق واملالحظات املقدمة أمام اهليئة، ومنه ال ميكن للهيئة 

. 2أن ت
، حيث مل ينص عليها يف قوانني 3ومن الواضح أن املشرع اجلزائري مل يويل اهتمامه مبثل هذه اإلجراءات

املتعلق بلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة إنشاء السلطات اإلدارية املستقلة سواء فيما تعلق باملرسوم التشريعي
، حيث اكتفى فقط بالنص على أن الغرفة التحكيمية تفصل يف الغازو أو القانون املتعلق بلجنة ضبط الكهرباء 

النزاع بعد مساع األطراف املتخاصمني، مع اإلحالة للتنظيم لتحديد القواعد اإلجرائية املطبقة أمام الغرفة التحكيمية 
.4مستوى جلنة ضبط الكهرباء والغازعلى 

السلكية والالسلكية، فقد عملت هي على حتديد واملواصالتأما فيما يتعلق بسلطة ضبط الربيد 
، نص بواسطة قرار صادر عنهااإلجراءات املتبعة أمامها أثناء فصلها يف النزاعات املتعلقة بالتوصيل البيين والتحكيم

يستفيد اخلصوم أثناء سري اخلصومة من " من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف فقرتيها الثانية والثالثة  واليت تنص على أنه 3طبقا لنص املادة 1
..."يلتزم اخلصوم والقاضي مببدأ الوجاهية. 

2 G. Bouquet et S. Beauvillar, Op.Cit., p. 1914, et R.Zouaimia, les instruments--, Op.Cit.,
p.145.

، 2005لسنة االتصاالت االلكرتونية و من قانون الربيد 2-1-36/8بينما جند املشرع الفرنسي نص على هذه اإلجراءات  ضمن نص املادة 3
املعدل 17/01/1989من قانون 32و املادة 10/02/2000املؤرخ يف 108-12000-38واملادة 

. السمعي البصريرية االتصال حباملتعلق 30/09/1986للقانون 
الطاقةأن جلنة ضبط 24/02/2004وقد قضت حمكمة االستئناف لباريس يف حكمها بتاريخ 

كما قضت احملكمة نفسها بتاريخ سابق  . 06/05/2003قرارها  بتاريخ 
والوثائق ذات ألطراف وظروف  أنه ال شيئ يتعارض مع فصل سلطة ضبط االتصاالت يف النزاع بعد فحص دقيق وكامل لطلبات ا28/04/1999

:الصلة بالنزاع أنظر
G. Bouquet et S. Beauvillar, Op.Cit., p. 1912, 1914, et E. Rolin, Op.Cit., p.167.

.مل يصدرولكن هذا التنظيم، من قانون الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات 136طبقا لنص املادة 4
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تنازعة نسخة من الشكوى والوثائق املرفقة بامللف عن طريق الربيد املضمون، مع على أن السلطة ترسل لألطراف امل
1 .

م أو باإليداع تال
وتقوم اهليئة بدورها بإعالم األطراف األخرى بنفس الطريقة، وإذا استعان األطراف مبحامني أو ،

ادل العرائض واملالحظات املكتوبة عن طريق اهليئة بني األطراف املعنية خالل بعد االنتهاء من تبو .أقواهلم أمامها
.تفتح اهليئة جلسة مفتوحة لسماع األطراف لتفصل بعد ذلك يف النزاع،يوما30أجل ال يتجاوز 

عهذا القرار الصادر ال ميكن أن حيل ، 2حسب رأي األستاذ زوامييةولكن 
ألنه ببساطة ميكن هلذه األخرية ومىت أرادت أن تعدل وتغري يف هذا القرار بالتضييق يف هذه ،الصادر عن املشرع

.3كما مت توضيحه من قبلاإلجراءات أو بالزيادة

.حق االستعانة بمدافع/ 2
االستعانة ق على حق بل مل يتحدث على اإلطال،مل يغفل املشرع النص على إجراء الوجاهية فحسب

، سواء بالنسبة للجنة 4هذه الضمانة، باستثناء حالة النطق بالعقوباتإقصاءإىلإرادته اجتهت،مبدافع، وكأن
، أو أمام الغرفة التحكيمية على مستوى جلنة ضبط الكهرباء والغاز واليت أحالت 5عمليات البورصةومراقبةتنظيم
أما بالنسبة . من قانون الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات إىل التنظيم الذي مل يصدر حلد اآلن136املادة 

ومستشار وأعلموا سلطة الضبط أع مبحامي إذا ما استعان أطراف النزا " منه على أنه 33نصت املادة 
."

على اعتبار أن املشرع مل ينص على هذا اإلجراء إال عند توقيع العقوبات من طرف سلطة الضبط سواء فيما تعلق . 281.،ص6رقمهامشراجع 1
احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد 05/08/2000املؤرخ يف 03-2000من القانون رقم 39بسحب الرتخيص أو توقيفه طبقا لنص املادة 

.السلكية والالسلكيةواملواصالت
2 R.Zouaimia, les instruments -- , Op.Cit., p.146.

على هذه اإلجراءات مرة أخرى يف أنظمتها الداخلية، وتعمل على قد نصتبينما جند سلطات الضبط الفرنسية املختصة يف الفصل يف النزاعات 3
و مع تقوية ،س الدولة أو حمكمة استئناف باريس من جهةجملمتثل يفإدخال التعديالت املالئمة والضرورية متاشيا مع اجتهادات القضاء سواء 

فسلطة ضبط االتصاالت عدلت نظامها الداخلي لتقوية الضمانات يف جمال اإلجراءات الوجاهية على ضوء . الضمانات لصاحل حقوق أطراف النزاع
يف جمال اإلجراءات املتعلقة بفرض العقوبات 19992002سنة Ouryاجتهاد حمكمة النقض ابتداء من قرار 

:أنظر. متأثرا باجتهاد احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان
E. Rolin, Op.Cit., pp.167-168, et J.-P. Thiellay, Op.Cit., p.475.
4 R.Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p.145.

من املرسوم 38باستثناء عند استدعاء الشخص لإلدالء مبعلومات متعلقة بالقضايا املعروضة أمام اللجنة يف إطار مهمتها الرقابية طبقا لنص املادة 5
.املعدل واملتمم املتعلق ببورصة القيم املنقولة23/05/1993املؤرخ يف 10-93التشريعي رقم 
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جراءات، هي غياب االهتمام تبين املشرع وحرصه على تكريس مثل هذه اإلبالنتيجة اليت خنلص إليها فيما يتعلق 
موحدة وواضحة دقيقة،من دون رؤيا متناسقةاموجودهبعضه من طرف

.بني النصوص

.اترقابة القاضي على قرارات السلطات اإلدارية المستقلة الفاصلة في النزاع: الفرع الثاني
كنا قد تطرقنا أعاله لالعتبارات اليت على أساسها منحت السلطات اإلدارية املستقلة صالحية الفصل يف 

أن هذه االعتبارات تتأرجح بني القوة والضعف، ورمبا ترجح الكفة لصاحل وتوصلنا إىلالنزاعات بدال عن القاضي، 
ع لنقطة البداية بعد فصل هذه اهليئات يف نرجميكن أنفكيف. السلطات اإلدارية املستقلة على حساب القاضي

لقاضي سلطة الفصل يف الطعون املقدمة ضد قرارات السلطات اإلدارية املستقلة؟النمنح النزاع 

فذلك ال يثري إشكاال على اعتبار أن ،لق باحلياد أو يف جانبها اإلجرائيفصال عادال يف النزاع سواء يف جانبها املتع
ومنه فهو الرقيب األول على ،هذه اإلجراءات يف األصل مفروضة على القاضي، فهو املختص األصلي يف تطبيقها

.1مدى احرتامها من طرف هيئات غريه
مثال بإشكال من اإلشكاالت املتعلقة بالتوصيل أما إذا انتقلنا إىل موضوع القرار الفاصل يف النزاع املتعلق

البيين، مدى توفر شروط التوصيل البيين للشبكات، معرفة شروط منح الرتاخيص احملددة من طرف هذه 
للسوق ، فهنا سيجد القاضي حتما صعوبة يف تقدير اجلدد السلطات، أو االلتزامات اليت تفرضها على الداخلني 

ويبقى ذلك أقل حدة من تقديره ملدى مالئمة القرار يف إطار سياسة اقتصادية يف القطاع مدى شرعية هذا القرار، 
.املعين

.تكريس مبدأ الرقابة على قرارات السلطات اإلدارية المستقلة الفاصلة في النزاعات: أوال
زائري حول هذه املسألة أيضا  ميكن أن نؤكد مسبقا على عدم وجود رؤيا متناسقة من طرف املشرع اجل

حول تكريس مبدأ خضوع قرارات السلطات اإلدارية املستقلة الفاصلة يف النزاعات لرقابة القاضي اإلداري، حيث 

طرح سؤال حول معرفة ملاذا جيب على السلطات اإلدارية املستقلة أن حول قانون االتصاالت، 1999يف فرنسا سنة أثناء انعقاد أحد املؤمترات1
وبدا اجلواب بسيطا وسهال وهو أن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان تفرض ضمانات حماكمة عادلة من طرف . حترتم مبدأ الفصل العادل يف النزاع

فإذا كانت الدولة ال تكيف السلطات اإلدارية . القضاء، إذا ما تعلق األ
، بالرغم من أن ذلك سيكون فيه تناقضا مع منطق هذه أن تطبق أحكام املادة السادسة من االتفاقيةاملستقلة بالقضاء، 

لكن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان حكمت بأن. األخرية وسيجرد
السلطة املستقلة تفصل يف نزاعات تتعلق باألساس حبقوق مدنية والتزامات ذات طابع مدين، ومنه فهي ملزمة ومنه فهذا التفكري سيؤدي إىل اعتبار

اعتربت فيها أنه اليتلكن هذا التفسري رفضه جانب من الفقه باالستناد إىل بعض القرارات الصادرة عن هذه احملكمة. ام ضمانات احملاكمة العادلةباحرت 
لعادلة بشرط من دون أن تلتزم باحرتام كل مبادئ وضمانات احملاكمة ا،بإمكان الدولة أن متنح أي سلطة أخرى غري القاضي سلطة الفصل يف النزاعات

:أنظر. القضاء الكامل أمام القضاءدعوى بقابلة للطعن فيها
E. Rolin,  Op.Cit., p.168.
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، 1جنده يقلص تطبيق هذا املبدأ على القرارات الصادرة عن سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية
بية على مستوى جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يف من دون القرارات الصادرة عن الغرفة التحكيمية والتأدي

، اليت تقبل الطعن فيها باإللغاء أمام جملس الدولة 2
ييب قابلة للطعن " املعدلة واملتممة بنصها على ما يلي57طبقا لنص املادة 

حيقق ويبت يف . باإللغاء أمام جملس الدولة خالل أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع االحتجاج
".أشهر6الطعن يف أجل 

السمعي البصري قد أخضع القرارات الصادرة عن سلطة ضبطاملتعلق بالنشاطقانونالكما جند املشرع يف 
.3متييز ودون تفصيلالسمعي البصري للقضاء من دون 

أما بالنسبة لقرارات الغرفة التحكيمية على مستوى جلنة ضبط الكهرباء والغاز فقد صرح املشرع بشكل مطلق 
.4بعدم قابلية هذه القرارات للطعن فيها أمام القضاء

يب عدم قابلية هذه القرارات للطعن فيها بالغر املتعلق بوصف األستاذ زواميية مسلك املشرع اجلزائري 
ضوع كل القرارات اإلدارية خبضي ري يقعلى أساس أن املبدأ الدستو ه،والشاذ  والغري دستوري يف الوقت نفس

من الدستور اجلزائري، ومنه فإن النصني السابقني اللذين خيلصان قرارات 143لرقابة القاضي طبقا لنص املادة 
أخضع املشرع املشرع اجلزائري،خالفوعلى. الغرف التحكيمية من رقابة القضاء مشوبان بعدم الدستورية

الفرنسي الطعون ضد القرارات الصادرة عن جلنة الفصل يف املنازعات سواء على مستوى سلطة ضبط االتصاالت 
اإللكرتونية والربيد و جلنة ضبط الطاقة الختصاص القضاء اإلداري املتمثل يف جملس الدولة ، ولكنه حول جزء 

اريس اليت يعود هلا النظر يف الطعون ضد القرارات والتدابري التحفظية املتخذة يف إطار منها حملكمة استئناف ب
38من قانون الربيد واالتصاالت االلكرتونية واملواد من 9-36الفصل يف النزاعات بني املتعاملني مبوجب املادة 

.5املعدل واملتمم10/02/2000من قانون41إىل 

جيوز الطعن يف قرارات " املتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية اليت تنص على ما يلي03-2000من القانون رقم 17طبقا لنص املادة 1
"الضبط أمام جملس الدولة يف أجل شهر واحد من تاريخ تبليغها وليس هلذا الطعن أثر موقفجملس سلطة 

كان هذا األخري مينح االختصاص بالنظر يف الطعون امل10-93قبل تعديل املرسوم التشريعي رقم 2
املتعلق ببورصة القيم املنقولة واليت تنص 10-93من املرسوم التشريعي رقم 57س القضائي طبقا لنص املادة 

" على ما يلي
املتعلق ببورصة القيم املنقولة 17/02/2003املؤرخ يف 04-03، أما بعد التعديل الصادر بالقانون رقم "جراءات املدنيةالقضائي وفقا لقانون اإل

.املعدل واملتمم، فإن القرارات املذكورة أعاله أصبحت قابلة للطعن باإللغاء أمام جملس الدولة
ميكن الطعن يف قرارات سلطة ضبط السمعي البصري طبقا " نصت على ما يلي من قانون السمعي البصري واليت 88وذلك طبقا لنص املادة 3

."للتشريع الساري املفعول
قرارات غرفة التحكيم غري قابلة للطعن فيها وهي " من قانون الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات اليت نصت على ما يلي137طبقا لنص املادة 4

."
5 J. Massot, Op.Cit., p.909.
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على مبدأ عدم حصانة أي قرار إداري ضد رقابة القاضي فيما يتعلق بالقرارات 1اجلزائريوقد أكد جملس الدولة

منه أن ق99يف املادة قد كرسحىت ولو كان قانون التنظيم القضائي ،السلطة
.122-04العضوي رقم قانون الوذلك ما ميكن أن يفسر عدول املشرع عن هذا املبدأ يف  . طعن

ومن ناحية أخرى ملاذا مييز املشرع بني قرارات جلنة ضبط  الكهرباء والغاز من جهة بتحصينها ضد رقابة القاضي 
وقرارات جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وقرارات سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية اليت 

.ال يوجد أي مربر هلذا التمييز. أخضعها لرقابة القاضي

ماذا يراقب القاضي؟: ثانيا
إن تكريس مبدأ الرقابة القضائية على القرارات الفاصلة يف النزاعات أمام السلطات اإلدارية املستقلة يعد 
يف حد ذاته ضمانة حلقوق املتنازعني سواء من الناحية اإلجرائية أو من الناحية املوضوعية، لكن الصعوبة اليت ميكن 

استيعابه وحتكمه يف املسائل الشائكة اليت تفصل فيها هذه مبدى قدرته علىعلقة أن تعرتض القاضي هي املت
.3السلطات كما بينا ذلك أعاله

.رقابة القاضي لمدى صحة اإلجراءات التي تم وفقها الفصل في النزاع/ 1
وفق 
إجراءات صحيحة باألساس، حيث جيب أن يتأكد من أن سلطة الضبط قد احرتمت مبدأ الوجاهية وضمنت 

، كما يقوم بفحص جمموع اإلجراءات منذ بداية عرض 4حتقق املساواة بني املتنازعني فيما يتعلق حبقوق الدفاع
.الشكوى على اللجنة إىل غاية صدور القرار

إن احرتام مبدأ الوجاهية يش
إجراء إىل طريقة تفكري وميكانيزم الختاذ القرار، يفرض على القاضي عدم أخذ أي قرار يف قضية ما من دون مساع 

هو ناتج وفحص رأي مجيع أطراف النزاع، وهو يشكل مشروعية قرار العدالة الذي ال يعرب عن رأي القاضي وإمنا

ويف قراره الثاين رقم .84-83. ، ص ص2002-1، جملة جملس الدولة، العدد27/07/1998املؤرخ يف 172994يف قراره األول رقم 1
حول هذه القرارات والتعليق عليها ، .110-109. ، ص ص2002-1، جملة جملس الدولة ، العدد 17/01/2000املؤرخ يف 182491

، 2012، 10، جملة جملس الدولة، العدد ""رمضان غناي، 
.79-62. ص ص

، وعمله وصالحياته بقيتعل06/09/2004املؤرخ يف 12-04من القانون العضوي رقم 32املادة يف نص حيث2
" على ما يلي 08/09/2004، بتاريخ 57ر عدد .ج

". أعماله يف السرية
.دفعت املشرع ملنح السلطات اإلدارية املستقلة اختصاص الفصل يف النزاعاتعنصر املربرات اليتضمن3

4 G. Canivet, « propos généraux sur les régulateurs et les juges », in M.-A. Frison-Roche, les
régulations économiques : --, Op.Cit., p.185.
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وتبادل احلجج ، فقرار القاضي لن يأخذ قوته إال بناء على هذا املبدأ، والقاضي عن احلوار الذي جرى أمامه
.1بدوره يفرض هذا املبدأ على هذه اهليئات عند فصلها يف النزاعات 

ة اليت جيب أن يتأكد القاضي أيضا من أن القرار قد صدر من اجلهاز وهو يتمتع باالستقاللية املطلوب
إذن القاضي برقابته ملدى توفر هذه اإلجراءات فهو يهدف إىل فرض اختاذ السلطات اإلدارية . تضمن حياده

.2قرارها وفق الطريقة القضائيةأو الغرف التحكيمية على مستواها املستقلة 

.مدى فعالية رقابة القاضي على صحة تأسيس القرار الفاصل في النزاع/  2
مارسة رقابة الشرعية، مبعىن رقابة مطابقة القرار الفاصل يف النزاع للقواعد السارية هل القاضي مؤهل مل

املفعول؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فهل هو مؤهل لرقابة املالئمة؟
استيعاب وإدراك  جماالت وتقنيات الضبط من القاضي متكنتتحكم يف اإلجابة على هذين السؤالني معرفة مدى 

واملعطيات االقتصادية يف خمتلف القطاعات املعنية عموما، وخصوصا عندما يتعلق األمر بقطاعات الطاقة، 
قد يتعرض القاضي النتقادات فالسلكية والالسلكية  وااللكرتونية، جمال البورصة واألسواق املالية، املواصالت

.ع وحىت املتعاملنياملتخصصني ومهنيي القطا 
وحيتاج القاضي لتدعيم . كلما اجتهت الرقابة إىل املالئمة كانت احلاجة للتخصص واملعارف التقنية أكرب

هذه املعارف إىل شفافية تدخالت السلطات اإلدارية املستقلة، حيث تقوم باإلعالم عن كل املعلومات اليت ختص 
نت باخلصوص مثلما مت توضيحه سابقا يف املبحث الثاين من االنرت علىمن خالل النشر على موقعها ،القطاع

هل أصبح القاضي ميثل ف،ء مؤهلني بالشكل الكايف ملساعدتهوحيتاج أيضا إىل خربا. الفصل األول من هذا الباب
.3القوة املعاكسة يف إطار ميكانيزم الضبط

السلطة املستقلة عليها قرارها الفاصل 
يف النزاع، وبالرغم من كون املشرع اجلزائري مل يركز على عنصر تسبيب القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية 

، لكن ذلك ال يعين استبعاد مثل 5وجملس املنافسة4املستقلة، باستثناء القرارات الصادرة عن جلنة ضبط الكهرباء
املؤرخ يف 13ري يف القرارات اإلدارية، والذي أكد عليه جملس الدولة اجلزائري يف قراره رقم هذا الركن اجلوه

09/02/1999
.6حبقوق األطراف ولو كان قانون النقد والقرض مل يلزمها بذلك، خصوصا إذا كانت املسألة تتعلق 

1 G. Canivet, Op.Cit., p.186.
2 Ibid., p.187.
3 Ibid., p.193.

.القنواتبواسطةاملتعلق بالكهرباء ونقل الغاز 05/02/2002املؤرخ يف 01-02من القانون رقم 39ضمن نص املادة 4
.املتعلق باملنافسة19/07/2003املؤرخ يف 03-03من األمر رقم 45ضمن نص املادة 5
.193.، ص1999-1جملة إدارة، عدد6
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.السلطة العقابية الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة:  المبحث الثاني
إذا كانت وظيفة الضبط تقتضي ضمان احملافظة على التوازنات األساسية يف السوق بني احلقوق 
املتعددة 

.1واملختلفة، من السلطة التنظيمية إىل الفردية إىل الفصل يف النزاعات إىل فرض اجلزاءات
جلميع السلطات اإلدارية املستقلة، إمنا كان ذلك نفسهالقدربولكن املشرع مل مينح هذه الصالحيات 

االعتبار األساسي يف هذا التمييز املنح بشكل انتقائي كما مت توضيحه يف العناصر السابقة من البحث، ويبدو أن 
األمهية اليت حيتلها القطاع وجمال النشاط لدى الدولة مثل االتصاالت، البورصة واألسواق املالية، النقد ال خيرج عن

.2و الكهرباء والغاز
ولعل من بني أهم املربرات اليت جعلت املشرع حيول صالحية فرض العقوبات من حملها األصلي وهو 

ىل السلطات اإلدارية املستقلة تتعلق بالبحث عن أفضل وأكثر الطرق فعالية إلمتام وظيفة رقابة النشاطات القاضي إ
واملعاقبة على التصرفات املخالفة للقوانني والتنظيمات يف إطار حركية إزالة ،3االقتصادية يف خمتلف القطاعات

التجرمي، وتقليص جمال تدخل القاضي يف هذه القطاعات اخلاضعة للضبط االقتصادي لصاحل السلطات اإلدارية 
وقد . 5االت. 4املستقلة

Cathrineاعتربت األستاذة Teitgen-Colly أن ذلك يعكس نوعا من احلذر والشك اجتاه هذا
. 6األخري

عن األخريفما هي االعتبارات األخرى هلذا التحول؟ هل يعرب هذا ،و ليست كلهااملربراتهذه بعض 
عجز أو حمدودية مواجهة القاضي للكثري من املسائل يف قطاعات تتميز بالرتكيب والتقنية والتشابك؟ أم أن 
السلطات اإلدارية املستقلة ستكون أكثر قدرة على مواجهة هذه املسائل حبكم إحاطتها بالقطاع الذي تضبطه، 
1 P.Sabourin, Op.Cit., p.275.

صالحية إصدار األنظمة لضبط السوق، صالحية إصدار القرارات الفردية لرقابة السوق واإلشراف عليه، ( وجند نفس التعدد للصالحيات تقريبا 2
ن عدد هذه السلطات يف لدى نفس السلطات اإلدارية املستقلة يف النظام الفرنسي تقريبا بالرغم من أ) وصالحية الفصل يف النزاعات وفرض العقوبات

.النظام الفرنسي جتاوز بكثري عددها يف اجلزائر
لطة العقاب مهما اعتمد  ضبط القطاعات االقتصادية واملالية على املرونة واإلقناع، فذلك قد ال يكون كافيا وفعاال إذا مل متنح السلطات الضابطة س3

:أنظر. بضمان سري السوق، فهذه السلطة تسمحعلى عدم احرتام القوانني والقرارات
F. Stasiak, « les sanctions par les autorités de régulation : les exemples du droit boursier et du
droit de la concurrence », in B. Bouloc, Op.Cit., pp. 113-114.

رة القانون اجلنائي ملواجهة التصرفات املستهجنة، فوجهت هلذا النظام قد أتت ظاهرة إزالة التجرمي إثر حركة الدفاع االجتماعي، وذلك بعد سيطل4
طات اإلدارية انتقادات خاصة من حيث العقوبات السالبة للحرية وعقوبات السجن واليت مسحت بظهور بدائل جديدة من أبرزها السلطة القمعية للسل

:أنظر. املستقلة
و غنام حممد ،9.، ص2000اجلزاءات اإلدارية العامة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،حممد باهي أبو يونس،الرقابة القضائية على شرعية
.5-3.  ،  القاهرة، ص ص)د،س،ن(غنام، القانون اإلداري اجلنائي، دار النهضة العربية،

5 R.Godet, Op.Cit., p.957.
6 C.Teitgen-Colly, « les autorités -- », Op.Cit., p.40.
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النزاعات أمام هذه األخرية، أم أن املسألة هنا تتعلق وهي نفسها االعتبارات اليت ذكرناها يف جمال حتويل الفصل يف 
بفعالية توقيع العقوبة من طرف السلطات اإلدارية املستقلة؟ وهل ميكن أن يكون اجلمع بني صالحية فرض 
تفرض القاعدة وهي 

؟ى عدم احرتامها وخمالفتهاعلمن تعاقب
تعارضها مع الدستور، على اعتبار أن منح حولإذا كانت صالحية الفصل يف النزاعات مل تواجه إشكاال

غري القاضي أمرا مقبوال من خالل عديد اآلليات ومن أبرزها التحكيم، فإن األمر هذه الصالحيةسلطة أخرى 
هي يف األصل من اختصاص القاضي، فاألكيد أن حتويل مثل هذه اليتخمتلف بالنسبة لسلطة توقيع العقوبات 

الصالحية هليئات أخرى سيفقد مشروعيته الدستورية، ألنه سيتعارض حتما مع نصوص الدستور اليت متنح صراحة 
بني التالؤمفكيف ميكن إحداث.)ل فيما يتعلق بالسلطة التنظيميةمثلما تناولناه من قب( هذه السلطة للقاضي 

؟ ومىت هذا األخريلسلطة العقابية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة وأحكام الدستور اليت تضعها بني يدي ا
حتويل كل الضمانات اإلجرائية واملوضوعية املكرسة أمام القاضي لتطبق من جيباألكيد أنه فأحدث هذا التالؤم، 

، كما مت ذلك أثناء الفصل يف قابية ضمانا للحقوقطرف السلطات اإلدارية املستقلة عند ممارستها للسلطة الع
،النزاعات
.األخرية

تناول من سأاملطلب األول : مطلبني أساسينيلإلجابة على هذه اإلشكاالت الفرعية قسمنا هذا املبحث إىل
أما املطلب الثاين فيتناول  كيفية . خالله تكريس مشروعية السلطة العقابية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة

.اإلجرائيو املوضوعي جانبها يفتأطري السلطة العقابية 

.مشروعية السلطة العقابية الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة: المطلب األول
مع أحكام المطابقةلة مشروعية السلطة العقابية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلةال نقصد من  مسأ

، مع هذا األخريمنح هذه السلطةمالئمةالدستور والقواعد القانونية يف الدولة ، بل تتضمن يف مفهومها الواسع 
.فرض اجلزاءاتوذلك بالبحث عن االعتبارات واملربرات اليت دفعت إىل منح هذه اهليئات صالحية 

تتميز بالطابع اإلداري على اعتبار أن اهليئات اليت توقعها هي أصال فهي اجلزائي من جهة، ومن جهة ثانية، 
تعلق بتعارض منح سلطة إدارية اختصاص هو يف األصل خمول هيئات إدارية؟ من هذا املنطلق يطرح اإلشكال امل

هليئة قضائية؟ ومن ناحية أخرى كيف ميكن أن نقبل أن جتمع هذه اهليئات يف يدها صالحية وضع القواعد 
وحبقوق األشخاص املعاقبني؟واملعاقبة على خمالفتها؟ أال يكون يف ذلك مساسا مببدأ الفصل بني السلطات؟

هذه اإلشكاالت ستحدد مدى مشروعية السلطة العقابية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة، اإلجابة على 
الفرع األول يتضمن : تقسيم هذا املطلب إىل فرعنيتولذلك ارتأي. وقعها هذه اهليئاتوطبيعة العقوبات اليت ت
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مسألة تالؤم السلطة العقابية تناولفيأما الفرع الثاين . تكريس صالحية فرض اجلزاءات للسلطات اإلدارية املستقلة
.مع أحكام الدستور

.تكريس صالحية فرض العقوبات للسلطات اإلدارية المستقلة: الفرع األول
إن متكني السلطات اإلدارية املستقلة من السلطة العقابية اليت هي يف األصل من اختصاص القاضي 

اجلزائي قد أدى إىل تقليص تدخل هذا األخري، ومنه 
هذا التحول كانت له دوافعه ومربراته تتعلق يف . 

ها ونوعية العقوبة وطبيعتها ومدى تأثري ،جمملها بأسلوب تدخل هذه اهليئات يف حد ذاته يف إطار أدائها ملهامها
على األعوان االقتصاديني يف القطاع، ومنه فعاليتها يف القضاء على املخالفات، مقارنة بأسلوب تدخل القاضي 

. 1اجلزائي

.منح السلطات اإلدارية المستقلة السلطة العقابية تبرره فعالية العقوبة الموقعة من طرفها: أوال
وجود هذه السلطات يف ولو أنستقلة اعتباطا، إن سلطة توقيع العقوبات مل متنح للسلطات اإلدارية امل

حد ذاته ال يتطلب بالضرورة منحها هذه الصالحية، على اعتبار العدد احملدود من هذه اهليئات اليت منحها املشرع 

األستاذ زواميية أن مسألة منح صالحية فرض اجلزاءات لصاحل اهليئات اإلدارية بشكل عام يف اجلزائر ترجع لعوامل تارخيية تتعلق أساسا اعترب1
، فإن تبين ةباالستعمار، حيث ورثت اهليئات اإلدارية والسياسية مهام متعددة تعود أصال الختصاص القاضي اجلزائي، هذا من ناحية، أما من ناحية ثاني

.اجلزائر لنظام االقتصاد املوجه أدى إىل تبين فكرة القمع اإلداري حبكم طبيعة الدولة املتدخلة
سعار من ومل تقتصر ظاهرة القمع اإلداري على االختصاصات التقليدية املعروفة كالضرائب واجلمارك بل تعدته إىل القطاع االقتصادي وما تعلق باأل

فبعدما يتم التحقيق من . 1975لسنة 38ر عدد .املتعلق باألسعار وقمع املخالفات ، ج29/05/1975ملؤرخ يف ا37-75خالل األمر رقم 
كانت معاقب طرف األعوان املؤهلني من طرف القانون، مينح هذا األمر للمدير الوالئي للتجارة واألسعار والنقل صالحية حترير حمضر عن املخالفة، إذا

ج ، وميلك املدير الوالئي يف هذه احلالة إما أن يوقع العقوبة أو يرسل امللف إىل وكيل اجلمهورية من أجل .د1000و أقل من عليها بغرامة مساوية أ
ج، فإن االختصاص يتحول إىل الوزير املكلف بالتجارة لينظر بشأن هذه .د1000أما إذا كانت املخالفة معاقب عليها بأكثر من . املتابعات القضائية

من األمر املذكور، بعد أن يرسل له املدير الوالئي املكلف بالتجارة واألسعار والنقل حمضرا عن تلك 39/3ات وذلك طبقا لنص املادة املخالف
وكيل ويف هذه احلالة ميلك الوزير أن خيتار بني أن يوقع غرامة عن طريق قرار يف حدود املبلغ األدىن املقرر للمخالفة أو حييل امللف إىل . املخالفات
وقد منح هذا األمر أيضا الصالحية .دج ، فإن وزير التجارة يفقد صالحياته لصاحل القاضي اجلنائي10000ولكن إذا فاق مبلغ الغرامة . اجلمهورية

طة إصدار عقوبة للوايل لغلق احملالت واملكاتب والورشات واملصانع ملدة ال تتعدى شهر واحد يف حالة خمالفة أحكام هذا األمر، كما منح القاضي سل
.من هذا األمر56الغلق ملدة أقصاها سنة واحدة طبقا لنص املادة 

منطق اقتصاد السوق وكان من املنتظر بعد حتول دولة الرفاه إىل الدولة الضابطة أن حيدث تراجع للعقوبة اإلدارية لصاحل العقوبة اجلنائية، على اعتبار أن 
ودولة القانون حتتم اسرتجاع القاضي اجل

:أنظر. السلطات اإلدارية املستقلةأن العقوبة اإلدارية فرضت نفسها من جديد مع ظهور منوذج 
R. Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp. 154-157.
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ن الضبط ميكن أن يتم من أنه إذا كاCathrine Teitgen-Collyحيث اعتربت األستاذة . 1هذه السلطة
فمن دون شك ويف العديد من احلاالت، فإن فعالية أداء هذه الوظيفة لن يكون إال من لعقوبات، لدون فرض 

خالل وسائل صارمة ردعية وقوية، لكن إذا كانت العقوبة اإلدارية أكثر فعالية فخطرها يكمن يف غياب تطبيق 
. 2ضمانات جدية
M.A-Frisonاألستاذة ولكن -Rocheاالقتصاديةعات اعتربت أن اهلدف من وظيفة ضبط القطا

، من خالل السلطة القمعية، حيث ال ميكن الفصل بني الكالسيكييكمن يف إجياد حلول غري مألوفة يف القانون 
تتمكن هذه السلطات بواسطة توقيع العقوبات من مواجهة كل املخالفات ومنهالسلطة العقابية وهذه الوظيفة، 

وبذلك تربز أمهية صالحية السلطة العقابية املمنوحة . 3وبذلك تتمكن من إعادة التوازن املختل،لقواعد القطاع
للسلطات اإلدارية املستقلة، حيث تتمكن من خالهلا هذه األخرية من تفعيل رقابتها للقطاعات ويسهل عليها 

هذه السلطات تتمتع مبثل هذه ولكن إذا كانت العقوبة املوقعة من طرف. قمع أي خرق أو خمالفة مباشرة وفورا
؟ تتعلق هذه اخلصوصيات مبحدودية تدخل القاضي األخريةاألمهية، فما هي اخلصوصيات اليت متنحها هذه 

.من ناحية ثانيةبفعالية العقوبة اليت توقعها هذه السلطاتومن ناحية، اجلزائي يف القطاعات االقتصادية،

على محدودية تدخل القاضي مؤشرحية فرض العقوبات ة المستقلة صالمنح السلطات اإلداري/ 1
.الجزائي

قد تظهر حمدودية تدخل القاضي اجلزائي يف القطاعات االقتصادية اليت تشرف عليها سلطات الضبط من 
:خالل

إذ تتسم اإلجراءات أمامه بالطول ،بطئه يف إصدار األحكام اليت تعطل إيقاف أثار التصرفات غري املشروعة-
.والثقل

تزايد ظاهرة التضخم التشريعي يف جمال التجرمي اجلنائي وتضخم عدد القضايا اجلنائية، مما أدى إىل فقدان العقوبة -
، وتأثري ذلك سلبا على متتع املتهم بالضمانات القانونية اليت ادع بسبب التأخر يف صدور األحكاماجلنائية أثرها الر 

.4يكفلها له القانون اجلزائي
العقوبات اجلزائية وخصوصا عقوبة احلبس مع طبيعة النشاطات يف هذه القطاعات بسبب عدم عدم تالؤم بعض

يتناىف والنظام العقايب ، على اعتبار أن اإلنفتاح على اقتصاد السوق فعاليتها يف ردع التصرفات غري املشروعة

1 E. Piwnica, « la dévolution du  pouvoir de sanction aux autorités administratives
indépendantes », in les autorités administratives indépendantes : une rationalisation impossible ?
Op.Cit., p.915.
2 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.210.
3 M.-A. Frison-Roche, « le droit --», Op.Cit., p.614.

.4. ص، املرجع السابق،غنام حممد غنام و، 29. املرجع السابق، صحممد باهي أبو يونس،4
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، باإلضافة إىل عدم إمكانية االقتصادي
.1كأفعال إجرامية تستحق العقوبةتكييف الكثري من املخالفات

.  فعالية العقوبة الموقعة من طرف السلطات اإلدارية المستقلة/ 2
أن العقوبة اليت تفرضها السلطات اإلدارية املستقلة تكون M.-A. Frison-Roche2ت األستاذة اعترب 

:بشكل أكثر فعالية وبساطة وسرعة، حيث تربز فعالية العقوبة اليت توقعها السلطات اإلدارية املستقلة من خالل
من السلطات متيز هذه العقوبة بالردع أكثر من اجلزاءات اليت يوقعها القاضي، فإذا نظرنا إىل أنواع العقوبات املوقعة -

اإلدارية املستقلة واملتمثلة على سبيل املثال يف عقوبة سحب الرتاخيص أو االعتمادات، أو املنع من دخول أو 
أو عقوبة احلبس مع ،را من عقوبة فرض الغرامة مهما كان مبلغهااضر إممارسة املهنة فذلك سيكون أكثر إيالما و 

املؤرخ يف 1067-86قد جلأ يف تعديله للقانون رقم ولذلك جند مثال املشرع الفرنسي. 3وقف التنفيذ
املتعلق باالتصاالت السمعية البصرية إىل تدعيم الصالحيات العقا30/09/1986

حباالت وقف الرتخيص أو ختفيض مدته أو سحبه وهي العقوبة األكثر معضمهاواليت يتعلق ،لسمعي البصريل
.4شدة
وتولد يف نفوسهم نوعا من ،هذه العقوبات تعطي درسا لكل األعوان االقتصاديني واملتدخلني يف القطاعإن مثل -

لقوانني والتنظيمات الضابطة للقطاع، فهي نوع من ليف حالة خمالفتهم هاالردع واخلوف يف مواجهة العقوبة نفس
ار وظيفتها ويف إطار فرض العقوبات تنتظر أن التحذير والتهديد، ولذلك جند أن السلطات اإلدارية املستقلة يف إط

.وذلك من خالل إجراء أخر مكمل وهو النشر،أثرها يف مواجهة الكل5حتدث تلك العقوبة مهما كانت بسيطة
واملتدخلني يف القطاع بالعقوبات الفاعلنيإن نشر القرارات املوقعة للعقوبات هو اإلجراء الذي يعلم بواسطته -

، فإن النطق بالعقوبات أمام السلطات اإلدارية 6علنيايكونن النطق بالعقوبة من طرف القاضياملفروضة، فإذا كا

.30. حممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص1
2 M.-A. Frison-Roche, « étude--», Op.Cit.
3 E. Piwnica, Op.Cit., p.915.
4 J.-P. Thiellay, Op.Cit., pp.475-477.

لشركة متخصصة يف العالقات مع أولياء 22/04/2010بتاريخ إنذار بسيطبتوجيه CNILلقد قامت اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات5
والكثري من النزاعات اليت ترفع إىل .ه، وقامت بنشر 2009

:أنظر. األثر السيئ الذي ينتجه النشرهاسببيكون القضاء 

R. Philippot, « les autorités administratives indépendantes et le pouvoir de sanction : le point
par un rapport d’information parlementaire », n°2925, 02/11/2010, www.blogavocats.fr/space/
remy.philippot/centent/aai-et-pouvoir-de-sanction-lepoint-par-un-rapport-d-information-
parlementaire-B07CB4E1-A73C-416D-A055-494AF2.

48ر عدد .املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم، ج08/06/1966يف املؤرخ 155-66من األمر رقم 285/1حيث تنص املادة 6
.../...املرافعات علنية ما مل يكن يف عالنيتها خطر على النظام العام واآلداب العامة، ويف هذه احلالة تصدر احملكمة" على ما يلي 1966سنة 48
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اجللسات أمامه علنية الذي كانتاإلدارية املستقلة يكون يف جلسات سرية بصفة عامة، باستثناء جملس املنافسة
الغالب يتم النشر يف ولكن .2الذي تراجع عن ذلك03-03امللغى مبوجب األمر رقم 061-95يف ظل األمر 

ومن بني النصوص املنشئة للسلطات اإلدارية . يف مواقع هذه السلطات على االنرتنت أو بواسطة الصحف
:املستقلة واليت نصت على إجراء النشر بالنسبة للقرارات املتضمنة العقوبات

الذي نص على أسلوبني للنشر، األول يتم مببادرة جملس املعدل واملتمماملتضمن قانون املنافسة03-03األمر رقم -
، حيث يتم النشر أو التعليق بالنسبة للعقوبات املالية، فينشر 453املنافسة نفسه  طبقا لنص املادة 

عباء مالية  القرار يف جريدة يومية ويف صفحة كاملة أو إعالن يف قناة تلفزيونية، وهذا اإلجراء سوف حيمل صاحبه أ
أما الثاين فيتم بتدخل من الوزير املكلف بالتجارة الذي يلتزم . كبرية جدا باإلضافة إىل العقوبة املالية املفروضة عليه

بنشر هذه القرارات يف جمال املنافسة يف النشرة الرمسية للمنافسة أو 4-0303من األمر رقم 49طبقا لنص املادة 
.الصحف أو خمتلف وسائل النشر اإلعالميةنشر مستخرج من القرار عن طريق

قانون الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات والذي اعتمد هذا اإلجراء كعقوبة تتخذها جلنة الضبط طبقا لنصي -
. 5من هذا القانون153و 138املادتني 

اءات باستثناء ما يكون من املالئم جعل النشر إجراء نظامي بالنسبة لكل قرارات السلطات اإلدارية املوقعة للجز 
.منها مضرا أو فيه خطر على األسواق أو النظام االقتصادي العام

وأخريا تكون العقوبات املوقعة من السلطات اإلدارية املستقلة ذات فعالية يف جمال متكني احلقوق خصوصا يف -
السمعي البصري كما النشاط تواجه

وجمال املعلوماتية يف ظل تطور التجارة الدولية للمعلومات الشخصية وتطور الشبكات األرضية، حيث ،بينا أعاله
مبوجب القانون رقم 17/01/1978املؤرخ يف 17-78جلأ املشرع الفرنسي إىل تعديل قانون اإلعالم اآليل رقم 

املتعلق حبماية األشخاص الطبيعيني يف مواجهة املعاجلات املتعلقة 06/08/2004املؤرخ يف 2004-801

علنية، غري أن للرئيس أن حيظر على القصر دخول اجللسة وإذا تقررت سرية اجللسة تعني صدور حكمها القاضي بعقد اجللسة سرية يف جلسة .../... 
"احلكم يف املوضوع يف جلسة علنية

"جلسات جملس املنافسة علنية"43املتضمن قانون املنافسة طبقا لنص املادة 25/01/1995املؤرخ يف 1
"ليست علنيةجلسات جملس املنافسة " 28طبقا لنص املادة 09/07/2003خ يف املؤر 2
وميكنه أن . " واليت تنص على ما يلي3

"شر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقهيأمر أيضا بن
ينشر الوزير املكلف بالتجارة القرارات يف جمال املنافسة الصادرة عن جملس املنافسة وجملس قضاء اجلزائر يف النشرة الرمسية " واليت تنص على ما يلي4

"سيلة إعالمية أخرىللمنافسة، كما ميكن نشر مستخرج من القرارات عن طريق الصحف أو بواسطة أي و 
ميكن أن " فنصت على أنه 153أما املادة . من دون ختصيص" تنشر آراء وقرارات جلنة الضبط" من القانون على أن 138حيث نصت املادة 5

"ونشرهشهر القرار الصادر-...-: املذكورة أعاله للعقوبات التالية152و151، 141يتعرض أيضا مرتكبو املخالفات مبقتضى املواد 
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يف احرتام احلياة اخلاصة، ملا متثله هذه األخرية من أمهية يف تفعيل تلك واحلريات من أجل تدعيم محاية احلق
.1احلماية

.طبيعة العقوبات التي تملك السلطات اإلدارية المستقلة فرضها: ثانيا
فليس ،إذا كانت سلطة فرض العقوبات قد انتقلت من القاضي اجلزائي إىل السلطات اإلدارية املستقلة

املفروض على هذه اهليئات عندما توقع هذه األخرية أال تكون سالبة للحرية، مبعىن إقصاء عقوبة السجن أو احلبس 
بيعة العقوبات اليت متلك السلطات اإلدارية املستقلة فرضها؟ فما ط. من نطاق العقوبات اليت توقعها هذه اهليئات

التأديبية واليت ختتص أيضا هذه العقوبات مثل ،وكيف ميكن التمييز بني هذه األخرية وأنواع أخرى من العقوبات
ية  بعض التدابري األخرى التحفظية أو الوقائإىل باإلضافة ،اهليئات بفرضها يف إطار وظيفتها لضبط القطاعات

من خالل هذا التمييز ميكننا إبراز اخلصوصيات اليت تطبع العقوبات اليت متلك هذه اهليئات .كتدابري الضبط
.توقيعها ومن أمهها الفعالية

.الخصوصيات البارزة في العقوبات التي تفرضها السلطات اإلدارية المستقلة/ 1
يتعلق: ذه السلطات بناء على ثالثة معايريميكن إبراز اخلصوصيات اليت متيز العقوبات اليت تفرضها ه

األول باجلهة اليت أصدرت العقوبة وهي هيئة إدارية وليست هيئة قضائية،  أما املعيار الثاين فريتبط باهلدف املعيار
.من فرض العقوبة وهو الردع، ويتعلق املعيار الثالث بتكييف العقوبة

،فيتعلق األمر يف هذه احلا: المعيار األولأما 
إىل اعتماد ذلك 2وميل أغلب الفقه والقضاء الفرنسيني وحىت اجتهاد احملكمة العليا يف الواليات املتحدة االمريكية

.التكييف
الشكلي أكثر ويعد هذا املعيار ،طبيعة اجلزاء الذي توقعه هذه اهليئات يكتسب صفتها اإلداريةإن 

لتمييز بني اجلزاء اجلنائي بصفة عامة الذي يكون من اختصاص القضاء واجلزاء اإلداري الذي يكون من لوضوحا
من جهة ثانية جيب التأكد من أن اجلزاء الذي توقعه هذه السلطات لكن اختصاص هيئة إدارية، هذا من جهة، و 

من امتيازااألخريةيندرج يف إطار ما تتمتع به هذه 
ملسألة مدى توافق صالحية فرض العقوبات املمنوحة هلذه هتعرضعندالدستوري الفرنسي كما سنرى الحقا 

ات، إقفال جل، التحذيرات، إصدار األوامر بإيقاف املعا)(بإمكان اللجنة توجيه االنذارات حيث أصبح 1
:أنظر. املالية املختلفةالعقوبات املعلومات، توجيه اإلعذارات للمسئولني عن املعاجلات إليقاف املخالفات املالحظة واليت يف حالة الرفض تواجه ب

M. Gaudemet et R. Perray, « le renforcement du rôle de la CNIL après 2004 », regards sur
l’actualité ( les autorités administratives indépendantes), la documentation Française, n°327,
avril 2007, p.84, et A.- M. De la Motte, « la réforme de la loi informatique et libertés et le droit
au respect de la vie privée », AJDA, n°41, 29/11/2004, p.2269 , 2272.

.راجع املبحث األول من الفصل الثاين من الباب األول املتعلق بطبيعة السلطات اإلدارية املستقلة2
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أما من ناحية ثالثة واستنادا للطابع اإلداري هلذه اهليئات والذي يتأسس على . 1السلطات مع نصوص الدستور
،يمكن إحلاق املعيار املادي واملتعلق بطبيعة النشاط الذي تقوم به السلطات اإلدارية املستقلةف، املعيار العضوي

انطالقا من أن العقوبة تتخذ بصفة انفرادية ،والذي يتأسس بصفة جوهرية على القرارات اإلدارية كأعمال انفرادية
2.

، فال ميكن أن تكون 3وحيث أن العقوبة تولد أثارها 
ينفذ دون هحيث أن القرار املتضمن العقوبة  يتميز بالطابع التنفيذي على أساس أنصدور قرار إداري، لإال نتيجة 

.4)سواء مصادقة وزير أو تأشرية قضاء( احلاجة لرجوع اهليئة ألي جهة أخرى 
يف اهلدف من توقيع العقوبة، حيث تتماثل العقوبة اإلدارية كمنيذيالردعي والابعفيتعلق بالطالمعيار الثانيأما 

ولكنها تتميز عن بعض التدابري الوقائية مثل التدابري التحفظية واإلعذارات . من هذه الناحية مع العقوبة اجلزائية
.ط اإلداري بشكل عامو تدابري الضبواألوامر اليت تصدرها السلطات اإلدارية املستقلة

مثلفالتدابري الوقائية 
أو إعادة الوضعية إىل احلالة 6، أو تلك اليت تتخذ لضمان استمرارية اخلدمة ومحاية مصاحل املرتفقني5أضرار جسيمة

أما األوامر واالعذارات فالغرض منها توجيه حتذير . 7أما العقوبة فتعاقب على خمالفة التزام معني،اليت كانت عليها
أما تدابري الضبط . 8أو تنبيه للمعين باملخالفة للعودة إىل الوضع الصحيح والكف عن املمارسات غري املشروعة

ناصره املتعددة من أمن عام، صحة عامة بع9اإلداري فاهلدف منها وقائي حلماية واحملافظة على النظام العام
، فهي 10وسكينة عامة وآداب عامة، تتخذها اإلدارة ملنع اخلرق قبل حدوثه فور الوقوف على مظاهر تنذر بذلك

على االنرتنت، املرجع الفرنسيأنظر. والذي سوف نتطرق له فيما بعد28/07/1989املؤرخ يف 89/260يف قراره رقم 1
.السابق

عقوبة كضمانة وإن كان جيب يف بعض احلاالت إعالم املعين بالعقوبة قبل توقيعها، ولكن ذلك ال يعين استشارته وإمنا تدخل يف إجراءات إصدار ال2
.للمعين ليديل بأقواله ويدافع عن نفسه مثلما سنرى الحقا يف املطلب الثاين

3.
4 M. Delmas-Marty et C. Teitgen-Colly, punir sans juger ? De la répression administrative au
droit administratif pénal, Economica, Paris, 1992, pp.92-93.

األمر رقم (من قانون النقد والقرض113و112تنيواملاد)املعدل واملتمم03/03األمر رقم ( من قانون املنافسة46مثل ما نصت عليه املادة 5
.)املعدل واملتمم03/11

.من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية36طبقا لنص املادة 6
7 M. Delmas-Marty et C. Teitgen-Colly, Op.Cit., p.44.

.وقد تناولناها يف املطلب الثاين من املبحث الثاين من الفصل األول من هذا الباب. من قانون املنافسة45طبقا لنص املادة 8
إىل ضمان احرتام مبادئ يف العديدمن احلاالتحىت ولو كانت س9

مثلما هو احلال مثال بالنسبةمثل احرتام حرية اآلخرين وضمان اخلاصية التعددية لتيارات التعبري السوسيو ثقافية ،أخرى
.املعدل30/09/1986لفرنسي مبوجب قانون البصري ا

و ناصر لباد، 266-260. ص.، املرجع السابق، ص--و حممد صغري بعلي، القانون اإلداري24.حممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص10
. 153. ، املرجع السابق، ص-- الوجيز 
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لتلكتقيد ممارسته تنعكس عليه سلبا فتحرمه من حقوقه أو 
.1احلقوق

لطات اإلدارية املستقلة يتضمن فرض عقوبة يف مواجهة تصرف خمالف للقوانني إن اجلزاء الذي توقعه الس
والتنظيمات، هذا العنصر هو عنصر املخالفة يتميز يف إطار العقوبات اليت توقعها هذه اهليئات باملرونة، فعلى 
ا طبقا ملبدأ شرعية 

.3، وهذا ما يدل على مرونة السلطة القمعية للسلطات اإلدارية املستقلة2املخالفة والعقوبة املناسبة هلا
، فالركن املادي يف املخالفات اليت 4أو الركن املعنوي للمخالفةإن هذه املرونة طبعت سواء الركن املادي

تعاقب عليها السلطات اإلدارية املستقلة يقوم على خمالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية أو القواعد اليت ختتص 
حيث تقوم ،.ضبط القطاع أو القواعد التأديبيةهذه السلطات بوضعها سواء كانت ل

يقوم على  هناالعالقة بني اللجنة املصرفية والبنوك واملؤسسات املالية على نظام االعتماد املمنوح، فعنصر املخالفة
التشريعية قانون النقد والقرض القواعد خمالفة القواعد التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالنشاط املصريف، حيث يقصد ب

حكام املطبقة على الشركات التجارية، أما التنظيمية فاملقصود منها األنظمة والقانون التجاري، خصوصا األ
أو خمالفة قواعد حسن سري املهنة واليت خيتص جملس النقد والقرض بوضعها . 5الصادرة عن جملس النقد والقرض

.116-03رقماألمرمن 62طبقا لنص املادة 
تنظيم ومراقبة عمليات البورصة واألعوان االقتصاديني هي حيث تكون العالقة بني جلنة ،أما يف جمال البورصة

عالقة سابقة تقوم على نظام االعتماد، فاألفعال اليت تعاقب عليها الغرفة التأديبية والتحكيمية هي اإلخالل 
وكل املخالفات لألحكام التشريعية ،بالواجبات املهنية وأخالقيات املهنة من جانب الوسطاء يف عمليات البورصة

. 7والتنظيمية املطبقة عليهم
فتتمثل أما النصوص التشريعية والتنظيمية 

.اليت تصدرها اللجنة

.26- 24.صغنام حممد غنام، املرجع السابق، ص1
2 J. Lefebre, « le pouvoir de sanction --», Op.cit., pp.118-119.
3 Ibid., p.121.

على عنصر املخالفة اجلزائي يف كون كل منهما يتأسسحيث تشرتك العقوبات اليت توقعها السلطات اإلدارية املستقلة والعقوبات اليت يوقعها القاضي4
.الذي يتضمن الركن املادي واملعنوي

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد األحكام التشريعية " اآليت نصها 11-03من قانون النقد والقرض الصادر باألمر رقم 114طبقا لنص املادة 5
..."أو التنظيمية املتعلقة بنشاطه أو مل يذعن ألمر أو مل يأخذ يف احلسبان التحذير ميكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات التالية

الشروط التقنية ملمارسة املهنة املصرفية ومهنيت االستشارة / ك:..." أنهليت تنص علىوا6
"

.املعدل واملتمم10-93من املرسوم التشريعي رقم 53طبقا لنص املادة 7
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من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية رقم 38
2000-03

ة، وكذلك يف حالة تقاعس صاحب الرخصة عن التشريعية والتنظيميالقواعداملتعامل للشروط املقررة مبوجب 
ففي هذه ،الشروع يف إقامة الشبكات العمومية للمواصالت السلكية والالسلكية واستغالهلا وتوفري اخلدمة اهلاتفية

.1احلالة يعترب أنه غري قادر على استغالل رخصته بطريقة فعالة
من قانون الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات 141ذكرت املخالفات ضمن نص املادة فقد يف قطاع الطاقة أما 
، وتتمثل يف عدم احرتام القواعد التقنية لإلنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل 01-02رقم 

وكذا القواعد التقنية اليت . من هذا القانون81و57، 50، 28،32،40والتوزيع املذكورة على التوايل يف املواد
والذي يتم 77املادة طبقا لنصا دفرت شروط االمتياز كيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن واليت حيتويهحتدد ال

مثل ،من القانون27املادة يف دفرت الشروط أيضا طبقا لنصملذكورةوكذا الواجبات اإعداده عن طريق التنظيم، 
3القواعد الناجتة عن تطبيق قواعد املرفق العام املذكورة ضمن نص املادة وأخرياعد النظافة واألمن ومحاية البيئةقوا

.من هذا القانون

ىل املخالفات املرتكبة يف ترتكب يف مواجهة النصوص والقواعد التشريعية والتنظيمية العامة بصفة عامة، باإلضافة إ
.مواجهة األنظمة والتعليمات اليت تصدرها هذه اهليئات

وهي ،كما جند أيضا يف جمال املنافسة، أن املشرع ينص على معاقبة مرتكيب املمارسات املقيدة للمنافسة
ملنافسة أو احلد منها أو 

يدقق يف حتديد ملاملالحظ على املشرع يف هذا النص أنه . 2
فات بل املخال

.3املمارسات، واليت تبقى واسعةاليت خصها بالذكر بالنسبة لتلك 
هذا ر شرط إحلاق الفعل بالفاعل ومتتع،أما بالنسبة للركن املعنوي

بيعة الردعية تتطلب ــهيــ، فال ميكن نف4باإلرادة الكاملة وقت وقوع الفعلاألخري
اكتفاء املشرعتبنيملذكورة أعاله من قوانني إنشاء السلطات اإلدارية املستقلة وأخرى لكن قراءة النصوص ا. 5ذلك

.03-2000من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية رقم 37-36-35صوص املواد طبقا لن1
.املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03-03من األمر رقم 6وذلك طبقا لنص املادة 2
حلد من الدخول يف السوق أو ممارسة ا-: باخلصوص على أن تلك املمارسات تكون مقيدة للمنافسة عندما ترمي إىل6حيث أكد املشرع يف املادة 3

عرقلة –اقتسام األسواق أو مصادر التموين –تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقين –النشاطات التجارية فيها 
شروط غري متكافئة لنفس اخلدمات اجتاه الشركاء تطبيق –حتديد األسواق حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنع الرتفاع األسعار أو اخنفاضها 

..." .التجاريني مما حيرمهم من منافع املنافسة
4 M. Delmas-Marty et C.Teitgen-Colly, Op.Cit., p.37.

.20. حممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص5
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بتحديد املخالفات املادية املتمثلة يف خرق القواعد التشريعية والتنظيمية وقواعد سري املهنة من دون الرتكيز املشرع
من األمر رقم7رف مثل املادة يركز على القصد من الفعل أو التصهعلى القصد، إال أنه يف جمال املنافسة جند

61وكذلك املادة ... قصد....حيظر كل تعسف " على أن نصتاليت املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03-03

. هنفسمن األمر123و112و
، 4وقبل توقيع العقوبةهذه األخريةوميكن أيضا استنتاج القصد من املخالفة بعد االعذار الذي يوجه إىل مرتكب 

.5أو حاالت العود
فيتعلق بتكييف هذه العقوبات، فهل العقوبات اليت تفرضها السلطات اإلدارية املستقلة هي المعيار الثالثأما 

عقوبات إدارية أم تأديبية أم تأخذ تكييفا آخر من طرف املشرع؟ يتعلق األمر هنا بالتمييز بني العقوبات اإلدارية 
أو ،6وهو متييز من الصعب إعماله بسبب عناصر التقارب بينهما،التأديبيةقيق للمصطلح والعقوباتباملعىن الد

ينص أحيانا على العقوبات من دون تكييف، أو جندهعدم إعمال الدقة يف التكييف من طرف املشرع، الذي
مليات البورصة فقد كيف املشرع اجلزائري العقوبات اليت توقعها جلنة تنظيم ومراقبة ع.يكيفها بالعقوبات التأديبية

املتعلق ببورصة القيم املنقولة، عند اإلخالل 10-93من املرسوم التشريعي رقم53بالتأديبية طبقا لنص املادة 
وكذلك عند خمالفة هؤالء لألحكام ،بالواجبات املهنية وأخالقيات املهنة من جانب الوسطاء يف عمليات البورصة

107وكذلك األمر نفسه بالنسبة للجنة املصرفية طبقا لنص املادة. التشريعية والتنظيمية
.املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض11-03رقم

ذ يف مواجهة املخالفات املرتكبة إن اعتماد تكييف العقوبة التأديبية يرتكز أساسا على العقوبات اليت تتخ
أجراء يف مؤسسة ، أعوان عموميون أو (ضد القواعد املتبناة من طرف تنظيم مكون من جمموعة من األعضاء 

...."ترميحتظر املمارسات اليت " اليت تنص على أن 1
...."يخلحيظر على كل مؤسسة التعسف إذا كان " اليت تنص على 2
..."إىلتهدفإذا كانت هذه العروض ... حيظر عرض األسعار" اليت تنص على أنه 3
.من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية40و39، 35راجع املواد 4
03-03من األمر رقم 60، باإلضافة إىل نص املادة 01-02ونقل الغاز بواسطة القنوات رقم قانون الكهرباءمن 147مثلما تنص عليه املادة 5

.املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة
التأدييب ففي حالة اجلزاء . يستلزم كالمها رابطة خاصة بني اهليئة اإلدارية ومن يوقع عليه اجلزاء حيث اجلزاء التعاقدي، بصفة عامة اجلزاء التأدييب يشبه 6

ولكنه يعد جزاءا ردعيا خاصا يشرتك يف صفة الردعية ،ل بواجباته الوظيفية أو املهنيةتكون الرابطة  وظيفية أو مهنية، مبعىن يطبق اجلزاء على كل من خي
تعد السند القانوين لتطبيق اجلزاء مع اجلزاء اإلداري، فكل منهما ال يوقع إال إذا اقرتف الشخص خطأ معينا، أما الفرق بينهما فيكمن يف الرابطة اليت

:أنظر. انونية والقرارات اإلداريةالتأدييب، أما اجلزاء اإلداري فال توجد رابطة خاصة بل يتأسس على خمالفة النصوص الق
.28-27. صحممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص

اءات اليت لعقد، مثل اجلز أما اجلزاء التعاقدي فيتأسس على رابطة العقد مبعىن إخالل املتعاقد بالتزاماته التعاقدية، فيوقع عليه اجلزاء املقرر قانونا أو يف ا
:ظرأن. مة بينهما ملخالفته إياهالسمعي البصري يف فرنسا على الطرف اآلخر يف االتفاقية املرب ل

M. Collet préface de D.Truchet, le control --,  Op.Cit., pp.86-92.
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وضع خصيصا من أجل حتقيق اهلدف الذي أنشئ من أجله، وغالبا ما تكون ...) أعضاء يف تنظيم مهين معني
.1عقوبات معنوية أو سالبة للحقوق

ن العقوبات التأديبية املذكورة أعاله اليت توقعها السلطات اإلدارية املستقلة ال تتفق متاما مع تعريف ومنه فإ
حيث جند أن غالبية . العقوبات التأديبية بالشكل الدقيق، ولكنها على األقل ال تتعارض معه بشكل مطلق

العقوبات اليت تفرضها هذه السلطات توقع على األعوان االقتصاديني امل
االعتماد مثال كما يف حالة العقوبات اليت توقعها جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة واللجنة املصرفية، أو أشكال 

. 2أخرى من األنظمة كالرتاخيص والتصرحيات
،س النشاطوهناك أيضا من العقوبات اليت تفرضها بعض تلك السلطات على أشخاص ال ميارسون نف

بل ميارسون نشاطات خمتلفة وخصوصا إذا تعلق األمر مبخالفة القوانني والتنظيمات، فمثال ميكن للجنة املصرفية  
كما رأينا أعاله أن توقع عقوبات يف مواجهة أشخاص ميارسون بالعموم نشاطا مهنيا هو النشاط املصريف أو 

يف هذه احلالة رقابة مدى مطابقة نشاط هؤالء مع قواعد نشاط املؤسسة املالية، فتكون مهمة اللجنة املصرفية
املتضمن قانون النقد 11- 10503وذلك طبقا لنص املادة ،حسن سري املهنة

.3املعدل واملتمموالقرض
معني، وإمنا إذن اختصاص السلطات اإلدارية املستقلة يف فرض العقوبات ميكن أن ال يكون مرتبطا بنظام 

.باملخالفة للقوانني والتنظيمات بصفة عامة
من قانون الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات 115املشرع صراحة بنص املادة قد كيف من ناحية ثانية، ف

.4،العقوبات اليت توقعها اللجنة بالعقوبات اإلدارية
إذن املالحظ غياب معيار تشريعي دقيق لتكييف العقوبات اليت توقعها السلطات اإلدارية املستقلة من 

للتمييز بني العقوبة اإلدارية باملعىن الدقيق للكلمة والعقوبة التأديبية من جهة ثانية، باستثناء ما ميكن وصفه و ،جهة
وتلك ،)أنظمة االعتماد والرتاخيص أو التصرحياتاملتمثلة يف( بالعقوبات اليت تتخذ يف إطار عالقة سابقة 

واليت ميكن للسلطات اإلدارية املستقلة أن توقعها من دون االستناد إىل عالقة ،العقوبات اإلدارية باملعىن الدقيق

1 J. Prallus-Dupuy, « réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines
autorités administratives indépendantes », RFDA, mai-juin, 2003, p.559.

يقرتح وحىت يف التشريع الفرنسي يوجد مثل هذا اخللط يف التكييف سواء يف جمال املنافسة أو السمعي البصري أو جمال االتصاالت أو الكهرباء، 2
:أنظر. املستقلة و مرتكب املخالفةالتأديبية إذا كانت مؤسسة على عالقة سابقة بني السلطات اإلدارية بالبعض تكييف العقوبة 

J. Lefebre, « le pouvoir de sanction --», Op.cit., pp. 126-131.
كما تعاين عند االقتضاء املخالفات اليت يرتكبها أشخاص ميارسون نشاطات البنك أو املؤسسة املالية دون أن يتم اعتمادهم "...اليت تنص على أنه 3

"مر دون املساس باملالحقات األخرى اجلزائية واملدنيةوتطبق عليهم العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف هذا األ
.املطلب الثاين من املبحث األول من الفصل األول من الباب الثاين أنظر4
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، مثل تلك اليت يوقعها جملس املنافسة ضد املؤسسات اليت تقوم باملمارسات املقيدة 1سابقة بينها وبني األشخاص
والتوزيع ، حيث يشمل اختصاصه مجيع القطاعات االقتصادية، ويراقب كل نشاطات اإلنتاج 2للمنافسة

واخلدمات ويشمل كل األعوان االقتصاديني حىت ولو كانوا خيضعون لرقابة وإشراف سلطات إدارية مستقلة أخرى 
ق للكلمة والعقوبات التأديبية يف نوع ومع ذلك تتقاطع العقوبات اإلدارية باملعىن الدقي. غريه كما رأينا من قبل

ومنه ال يوجد معيارا موحدا . 
ودقيقا لتحديد طبيعة اجلزاءات املوقعة من طرف السلطات اإلدارية املستقلة، فتكييف العقوبات  باإلدارية ميكن 

.أساس املعيار العضوي، أما التأديبية فيتم على أساس وجود العالقة السابقةأن يتم على

.أنواع العقوبات التي توقعها السلطات اإلدارية المستقلة/ 2
العقوبات اليت متلك السلطات اإلدارية املستقلة 4، فقد صنف الفقه3ما عدا العقوبات السالبة للحرية

. )االقتصادية(العقوبات السالبة أو املضيقة للحقوق والعقوبات املالية: توقيعها إىل صنفني
:هي العقوبات اليت تتعلق بالنشاط املهين للشخص عموما: العقوبات السالبة أو المضيقة للحقوق/ أ
 وتتعلق يف مثل هذه احلاالت باملنع من ممارسة بعض من الحقوقالتضييق قد تستهدف هذه العقوبات ،

متلك اللجنة ،. العمليات أو احلد من ممارسة النشاط أو التوقيف املؤقت لبعض املسريين
عض املؤقت لببالتوقيفقرارا املصرفية منع ممارسة بعض العمليات أو احلد من ممارسة النشاط، أو أن تصدر 

وقد منح . 5سنوات مع تعيني قائم باإلدارة مؤقت أو عدم تعيينه3أشهر و3املسريين الذي ميكن أن يكون بني 
قانون التأمينات نفس الصالحية للجنة اإلشراف على التأمينات اليت متلك التوقيف املؤقت ألحد أو عدة مسريين 

كما . هانفسلمادةلكما متلك هذه اللجنة تقرير السحب اجلزئي لالعتماد طبقا . 6مع تعيني وكيل متصرف مؤقت
املتعلق ببورصة 10-93من خالل املرسوم التشريعي رقم جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةكما مكن املشرع

رية 1
يدا، وقد تبىن الفقه موقفا مؤ . املستقلة من دون حدود، حيث ميكن أن تشمل حىت األفراد عندما تصدر منهم ممارسات خمالفة للقوانني والتنظيمات

:أنظر. والشخص املعاقباهليئةحبيث مل يعد يشرتط العالقة اخلاصة بني 
J-C.Oderzo, Op.Cit., p.411.

.املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03-03طبقا لنص املادة الثانية من األمر رقم 2
ليست العقوبة هي اليت تشكل اخلط الفاصل بني اختصاص اإلدارة واختصاص القاضي، مبا أن السلطة العقابية متارس من طرف كل منهما، لكن 3

املؤرخ يف89/260. طبيعة العقوبة فيما إذا كانت سالبة للحرية أم ال هي اخلط الفاصل بينهما
:أنظر. 28/07/1989

M. Delmas -Marty et C.Teitgen- Colly, Op.Cit., p.52.
4 Ibid., pp.76-84.

املؤرخ يف 92/05من النظام رقم 10املادة و . املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض11-03من األمر رقم 114طبقا لنص املادة 5
.07/02/1993بتاريخ 8ر عدد .يف مؤسسي ومسريي وممثلي البنوك واملؤسسات املالية، جاملتعلق بالشروط الواجبة التوفر 22/03/1992

20/02/2006املؤرخ يف 04-06من القانون رقم 47املتعلق بالتأمينات املعدلة واملتممة باملادة 07-95من األمر رقم 241طبقا لنص املادة 6
.املتعلق بالتأمينات
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يمية تتمثل يف القيم املنقولة من فرض عقوبات ضد الوسطاء يف عمليات البورصة بواسطة الغرفة التأديبية والتحك
كما مكن املشرع جلنة ضبط الكهرباء والغاز من السحب املؤقت . 1املنع املؤقت ملمارسة كل أو جزء من النشاط

.2لرخصة استغالل املنشآت لفرتة ال تتجاوز سنة واحدة
 السلب أو الحرمان من الحقوققد تستهدف هذه العقوبات

كما . مع تعيني قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينه،114لنص املادة 
وذلك من خالل سحب االعتماد الذي ،ميكن أن تستهدف العقوبة مباشرة املؤسسة املعنية أو الشخص املعنوي

من قانون النقد 114ومتلك كل من اللجنة املصرفية هذه الصالحية طبقا لنص املادة .قبلن حتصلت عليه م
، وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، حيث ميكن أن متس العقوبة اليت تصدرها 3

عتماد طبقا لنص املادة هذه األخرية النشاط املهين للوسطاء من خالل احلظر النهائي للنشاط ككل وسحب اال
كما مكن املشرع أيضا جلنة ضبط الكهرباء . املتعلق ببورصة القيم املنقولة10-93من املرسوم التشريعي رقم 55

الربيد كما متلك سلطة ضبط . 4والغاز من أن تقرر السحب النهائي لرخصة االستغالل يف حالة التقصري اخلطري
اإلعالمواح توقيع عقوبة سحب الرخصة على وزير الربيد وتكنلوجياتاقرت واملواصالت السلكية والالسلكية

االتصال الذي ميلك إصدار القرار بتوقيعها، يف حالة عدم احرتام صاحبها االلتزامات املفروضة يف دفرت الشروط 
اخلدمة اهلاتفية، السلكية والالسلكية واستغالهلا وتوفري للمواصالتواملتعلقة بالشروع يف إقامة الشبكات العمومية 

للنشاطاتومتلك أيضا الوكالة الوطنية . 5ففي هذه احلالة جيب إثبات عدم قدرة صاحب الرخصة على استغالهلا 

.املعدل واملتمماملتعلق ببورصة القيم املنقولة10-93رسوم التشريعي رقم من امل55طبقا لنص املادة 1
.املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات05/02/2002املؤرخ يف 01-02من القانون رقم 149طبقا لنص املادة 2
وبنوك ومؤسسات مالية (BCIAاخلليفة، البنك التجاري والصناعي اجلزائري من بنكوقد وقعت اللجنة املصرفية مثل هذه العقوبة على كل 3

:أنظر. لنشاط املهين وتصفية البنك، حيث مت سحب االعتماد ومن مث وقف ا)أخرى
R.Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., p167, in CF.M.Khélifa, « que cache la liquidation de
la BCIA ? », EL Watan du dimanche 2 et lundi 3 novembre2003, et R.Zouaimia, les autorités
de régulation financière--, Op.Cit., p. 75, et M.Benaoumer, « présentation succincte de la
commission bancaire dans sa dimension institutionnelle et quelques aspects de ses procédures »,
revue du conseil d’Etat, 2005/6, pp. 22-25.

.املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات01- 02من القانون رقم 149طبقا لنص املادة 4
والالسلكية، املتعلق بالربيد واملواصالت السلكية 05/08/2000املؤرخ يف 03-2000من القانون رقم 37و 36، 35طبقا لنصوص املواد 5

من هذا القانون فتمنح سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية صالحية التعليق الفوري للرخصة يف حالة انتهاك مقتضيات 38أما املادة 
يعرف أيضا أنظمة أخرى ولكن مبا أن قطاع الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ال يعرف فقط نظام الرخصة بل . الدفاع الوطين واألمن العمومي

فإنه،لتصريح البسيطمثل االعتماد، الرتخيص وا
، فلم ينص )يص والتصريح البسيطكنظام التخصيص، الرتخ( أما نظام االعتماد ونظم االستغالل اخلاصة بالربيد ،38و37-36- 35عليها يف املواد 

.املشرع على العقوبات اليت توقع على من خيالف االلتزامات يف جماهلا ولو باإلحالة للعقوبات املقررة بشأن نظام الرخصة
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تعليق الرتخيص املنجمي أو سحبه من صاحبه إذا ماحتققت حالة من احلاالت املنصوص عليها يف املنجمية
.101-01والذي ألغى القانون رقم 05- 14من قانون املناجم رقم 125و83املادتني 

وتنص غالبية النصوص املنشئة على إعذار املستفيد من هذه األنظمة لالمتثال لتلك الشروط كإجراء 
أو توجيه أوامر قبل أن تتدخل بواسطة العقوبات، ألن الغرض من السلطة العقابية املمنوحة للسلطات . 2وقائي

ذاته، وإمنا الغرض األول يتمثل يف أداء فعال لوظيفة الضبط وتصحيح اإلدارية املستقلة ليس العقاب يف حد 
أو البدء بتسليط عقوبات اإلنذار والتوبيخ ،3تصرفات األعوان واملتدخلني وضمان احرتام هؤالء للقواعد املطبقة

.4واليت صنفت كعقوبات ذات تأثري معنوي
).االقتصادية(العقوبات المالية / ب

وقد . متس بالذمة املالية للشخص مرتكب املخالفة، وهي مبلغ مايل يدفع خلزينة الدولةهي العقوبات اليت 
اعتمد املشرع معيارين أساسني لتحديد قيمة العقوبة، ومع ذلك تبقى للسلطة اإلدارية املستقلة السلطة التقديرية 

ية عن اجلزائية اليت حيددها قانون لتقدير قيمة هذه العقوبة بدقة، وهو العنصر الذي مييز العقوبة املالية اإلدار 
:العقوبات

املعيار األول يتعلق بتحديد قيمة الغرامة بالدينار، فالغرفة التأديبية والتحكيمية ميكنها طبقا لقانون بورصة القيم -
كما ميلك جملس املنافسة املعاقبة على . 5ماليني دينار10املنقولة فرض غرامات يصل حدها األقصى إىل 

املقيدة للمنافسة إذا كان مرتكب املخالفة شخصا طبيعيا أو معنويا أو منظمة مهنية ال ميلك رقم املمارسات
ج كل شخص طبيعي يساهم مليون د2ج، كما يعاقب بغرامة قدرها ماليني د3مببلغ ال يتجاوز ،أعمال حمدد

. بصفة احتيالية يف تنظيم املمارسات املقيدة للمنافسة أو يف تنفيذها
ويف نفس السياق ميكن أن يوقع غرامة ال تتجاوز . دج100000كل يوم تأخري يف دفع الغرامات وذلك يف حدود 

عن كل 50000دج إذا قدمت املؤسسات معلومات خ500000
( يوم تأخري،

.6)دج عن كل يوم تأخري150000لوقف املمارسات املقيدة للمنافسة يف اآلجال احملددة مببلغ 

91ا لنصي املادتني إمكانية تعليق السند املنجمي أو الرخصة املنجمية أو سحبهما طبقمنح الوكالة الوطنية للممتلكات املنجميةكان قد والذي  1
.منه153و

.35مثل ما نصت عليه املادة 2
3 J. Lefebre, « le pouvoir de sanction --», Op.cit., p.132.

93/10من املرسوم التشريعي رقم 55والقرض، البورصة  طبقا لنص املادة من قانون النقد 4114
من القانون رقم 47املتعلق بالتأمينات املعدلة واملتممة باملادة 07-95من األمر رقم 241املتعلق ببورصة القيم املنقولة والتأمينات طبقا لنص املادة 

.املتعلق بالتأمينات20/02/2006املؤرخ يف 06-04
.املتعلق ببورصة القيم املنقولة10-93من املرسوم التشريعي رقم 55طبقا لنص املادة 5
.املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03-03من األمر رقم 59إىل 56طبقا لنصوص املواد من 6
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لق مببلغ الغرامة بالنسبة لرقم األعمال، حيث منح املشرع جلنة اإلشراف على التأمينات فرض غرامة املعيار الثاين يتع-
أما . 1باملائة من مبلغ الصفقة10ضد املتعاملني الذي خيالفون النصوص التشريعية املتعلقة باملنافسة ال تتجاوز 

،  2باملائة من رقم األعمال12بغرامة  ال تفوق جملس املنافسة فيمكنه املعاقبة على املمارسات املقيدة للمنافسة
باملائة من رقم األعمال من 7كما يعاقب على عملية التجميع اليت تنجز دون ترخيص منه بغرامة قد تصل إىل 

،أما إذا قبل جملس املنافسة التجميع بشروط ومل حترتم. غري الرسوم احملققة يف اجلزائر خالل أخر سنة مالية خمتتمة
باملائة من رقم األعمال من غري الرسوم احملققة يف اجلزائر يف أخر سنة 5عيوقف

. 3مالية خمتتمة
يف حاالت أخرى قد جيمع املشرع بني املعيارين، بالنسبة مثال للجنة ضبط الكهرباء والغاز اليت مكنها من توقيع -

ج، مع ماليني د5باملائة من رقم أعمال املتعامل مرتكب املخالفة دون أن يتجاوز مبلغ 3غرامة يف حدود
أو قد يعتمد املشرع معيار يتعلق بقيمة رأس . 4جماليني د10باملائة دون أن تتجاوز مبلغ 5إمكانية رفعها إىل 

ال األدىن الذي يشرتط  توفريه بالنسبة 
.5للبنك أو املؤسسة املالية

.تالؤم السلطة العقابية مع أحكام الدستور: الفرع الثاني
األوىل : إن منح السلطات اإلدارية املستقلة السلطة العقابية يتناقض مع أحكام الدستور من ناحيتني

بعضهادارية باألساس، باإلضافة إىل أنللقضاء إىل سلطة إتتعلق بنقل اختصاص موكول يف األصل بالدستور 
متلك بيدها صالحية فرض األنظمة، فكيف ميكن هليئة أن جتمع بيدها ثالثة وظائف منحها الدستور هليئات 
ثالث التشريعية، التنفيذية والقضائية، فلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة متلك صالحية وضع األنظمة، 

ذها وصالحية املعاقبة على خرق القواعد بصفة عامة مبا فيها التشريعية والتنظيمية واألنظمة اليت صالحية تنفي
أال يعد ذلك مساسا مببدأ الفصل بني السلطات املكرس بالدستور أوال؟ ومساسا مببدأ احلياد ثانيا؟. تصدرها هي

الفات املرتكبة قبل أن تصدر العقوبة يف ومادامت هذه السلطات قد منحت سلطات التحقيق يف املخ،أما الثانية
تعسف يف مواجهة يف املخالفةأال ميكن اعتبار اجتماع سلطات التحقيق مع سلطات الفصل. حالة ثبوت اخلرق

من صدرت يف حقه العقوبة؟ أال يعد ذلك إهدارا ملبدأ احلياد؟ خصوصا وانه من املفروض دستوريا أن متارس 
، واليت تكون من اختصاص أعوان الشرطة القضائية حتت رقابة )ن تفتيش وحجزم( سلطات التحقيق القضائية 

.من األمر املتعلق بالتأمينات1مكرر 248طبقا لنص املادة 1
، 25/06/2008املؤرخ يف 12-08من القانون رقم 26املتعلق باملنافسة املعدلة واملتممة باملادة 03-03ر رقم من األم56طبقا لنص املادة 2
. 02/07/2008بتاريخ 36ر عدد .ج
.املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03- 03من األمر رقم 62و61راجع املادتني 3
.املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات01- 02من القانون رقم 148طبقا لنص املادة 4
.املعدل واملتمماملتضمن قانون النقد والقرض11-03من األمر 114طبقا لنص املادة 5
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فهل حافظت النصوص املكرسة هلذه الصالحيات وهي النصوص املنشئة . القاضي العادي حامي احلريات الفردية
على هذه الضمانات؟

.السلطة العقابية في مواجهة مبدأ الفصل بين السلطات: أوال
تري اليت اعرتفت للهيئات اإلدارية بسلطة توقيع العقوبات ومن أمثلتها الدستور باستثناء بعض الدسا

، يثور اإلشكال فيما يتعلق بالتوافق بني السلطة العقابية  1املعدل1976لسنة والربتغايل1978االسباين لسنة 
من حيث تعارض هذا املنح مع مبدأ الفصل بني السلطات ،املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة وأحكام الدستور

وذلك يتعلق مباشرة مببدأ التخصص أي توزيع االختصاصات بني السلطات، ومن جهة أخرى ،لسلطات إدارية
مبدأ عدم اجلمع بني السلطات، فإنه توجد بعض هذه اهليئات اليت متلك حق وضع القواعد واملعاقبة وانطالقا من 

.يف النظام اجلزائريجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 2جلنة عمليات البورصةعلى خرقها مثل 
اجلنائي لتوقيع ومبا أن مبدأ الفصل بني السلطات يهدف إىل منع التعسف، فإن احتكار القاضي

اليت جعلت العناصرهيو ،بسبب استقالليته وحياده واإلجراءات اليت يتبعها ملمارسته اختصاصهكان العقوبات  
ومنه فمنح السلطات اإلدارية املستقلة سلطة توقيع العقوبات اعتربها البعض . منه ضمانة أساسية للمواطنني

لكن منح هذه السلطة العقابية . 3مساسا باحلقوق األساسية الدستورية، ومنه فهي غري متوافقة مع الدستور
دستوري الفرنسي بشكل مطلق، وإمنا بشروط تتعلق 

. مبدى احرتام القواعد اإلجرائية األساسية لضمان احلقوق األساسية للشخص املعاقب
، واليت أكد 4إىل رفع العوائق الدستورية اليت تواجه هذا املنح من خالل جمموعة من القرارات بشأن هذه السلطات

:ا توافق منح هذه السلطة مع مبدأ الفصل بني السلطات من زاويتنيمن خالهل
أي مبدأ وهو يشكل أحد العناصر اليت يقوم عليها هذا املبدأ( من زاوية أوىل اعتبار أن مبدأ توزيع الوظائف 

.ال يشكل عائقا أمام االعرتاف بالسلطة العقابية للسلطات اإلدارية املستقلة) الفصل بني السلطات

1 J.-C. Oderzo, Op.Cit., p. 397.
2 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.193.
3 J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.397.

482/155
يكية كما أكدت احملكمة العليا يف الواليات املتحدة األمر . على أساس عدم وجود نصوص يف الدستور متنع العقوبة اإلدارية30/12/1982املؤرخ يف 

وكذلك احملكمة . على أن الوكاالت املستقلة ميكن أن تفوض من طرف املشرع سلطة فرض العقوبات اليت تشبه تلك اليت يوقعها القاضي اجلزائي
يت ال االقتصادي ال

:أنظر. تقتضي فرض عقوبة إدارية
C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.195, et R.Zouaimia, les instruments --,
Op.Cit., p.160.
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ا من زاوية ثانية فإن مبدأ عدم اجلمع بني السلطات ال يتعارض مع االعرتاف ملثل هذه اهليئات بالسلطة أم
. العقابية

.مبدأ توزيع الوظائف ال يشكل عائقا أمام االعتراف بالسلطة العقابية للسلطات اإلدارية المستقلة/ 1
منح السلطات أنعلى،الصادرة عنهمن خالل جمموعة من القرارات،

صالحية فرض العقوبات ال يتعارض مع احد العناصر الرئيسية اليت يقوم عليها مبدأ الفصل بني اإلدارية املستقلة 
:السلطة السياسية ،حيث أكد من خاللضمناملوجودةوهو توزيع الوظائف بني جمموع اهليئات ،السلطات

 تعلق بلجنة شفافية وتعددية الصحافة، والذي 10/11/1984املؤرخ يف 84/181القرار األول وهو القرار رقم
والذي أقر فيه عدم دستورية منح هذه اللجنة السلطة العقابية ليس على أساس تعارضه مع مبدأ الفصل بني 
السلطات، ولكن بسبب النظام املطبق على اجلزاءات الذي يتطلب ترخيصا مسبقا والذي يقيد ممارسة هذه 

. 1احلرية
.2اإلدارية املستقلة ومبدأ الفصل بني السلطات، لكونه مل يؤسس عدم التالؤم على التعارض مع هذا املبدأ

 لسمعي البصري، حيث ل17/01/1989املؤرخ يف 88/248القرار الثاين وهو القرار رقم

.3دون أن يكون ذلك املنح ماسا مببدأ الفصل بني السلطات،احلدود الضرورية ألدائها مهامها
 28/07/1989املؤرخ يف 89/260بلجنة عمليات البورصة رقم تعلقالقرار الثالث

العمومية، بشرط أن ذات قيمة دستورية عائقا أمام ممارسة سلطة إدارية لسلطة العقاب يف إطار امتيازات السلطة
تكون العقوبة غري سالبة للحرية، وأن ممارسة سلطة العقاب مضمونة بواسطة القانون بتدابري موجهة حلماية احلقوق 

. 4واحلريات املضمونة دستوريا
ظائف ال يتعارض مع منح املشرع للسلطات اإلدارية املستقلة صالحية فرض بني السلطات من زاوية توزيع الو 

العقوبات، وأن بتكريسه فكرة أن منح املشرع السلطة العقابية هلذه اهليئات يندرج يف إطار امتيازات السلطة 
.5"" العمومية، يكون قد كرس اجتهاده بعيدا عن مبدأ 

دأ الفصل بني السلطات، بينما كانت حجة جملس الشيوخ الفرنسي مؤسسة على أن منح سلطة إدارية سلطات من طبيعة قضائية يتعارض مع مب1
:أنظر. هذه احل

J. –C. Oderzo, Op.Cit., p.402.
2 Ibid., p.402.
3 Ibid., p. 404.
4 Ibid., p. 405.

خبصوص سلطة ضبط االتصاالت وبقي ثابتا على 23/07/1996املؤرخ يف 96/378يف قراره رقم ه5
املتعلق بالسلطة العليا لنشر األعمال ومحاية احلقوق على 10/06/2009املؤرخ  يف 2009/580فيما بعد بصدور قرارين له األول رقم اجتهاده

:         .../...    أنظر. خبصوص سلطة املنافسة 12/10/2012املؤرخ يف2012/280والقرار رقم HADOPIاالنرتنت 
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يتمال ميكن أنالتالؤم بني منح السلطة العقابية للسلطات اإلدارية املستقلة ومبدأ الفصل بني السلطاتإن
بقدر يف حالة تبين تفسري مرن هلذا املبدأ، على اعتبار أنه مل يعد يف نظر الكثري الطريقة املثالية لتنظيم السلطة، إال

Franckاألستاذ وقد أكد . 1ضمانة للحقوقما يشكل Moderne أن وجود وتطور مؤسسات الضبط املتمتعة
بالسلطة التنظيمية، الفردية والشبه قضائية ال ميكن أن يندرج يف إطار تنظيم مؤسسايت قائم على الفصل الصارم 

فمثل هذه السلطات ال ميكن أن توجد إال يف . والتدرجي للسلطات، حيث اإلدارة تابعة كليا للسلطة التنفيذية
.2إداري أكثر انفتاحافضاء

.مبدأ عدم الجمع بين الوظائف ال يتعارض مع االعتراف لسلطة إدارية مستقلة بالسلطة العقابية/ 2
مع هذا املنحأال يتعارض . عقابيةتتمتع بسلطة تنظيمية وسلطة اليتستقلة هناك من السلطات اإلدارية امل

؟مبدأ عدم اجلمع بني الوظائف
لجنة عمليات البورصة لالسلطة العقابية املمنوحةالشيوخ مبجلس الشيوخ الفرنسي بشأنأثار جمموعة من 

حجة مفادها أن مبدأ الفصل بني السلطات يتعارض مع فكرة اجلمع بني السلطة التنظيمية والسلطة العقابية، 
لكن . اخلاصةعلى تفسريه ألنظمتههذهفهذا اجلمع مينح صاحب السلطة العقابية أن يؤسس ممارسة سلطته

ال يقصد الفصل على اعتبار أنه، )املذكور أعاله89/260يف قراره رقم (
الصارم بني الوظائف بل التعاون بني األجهزة ملمارسة الوظائف الدوالتية، حيث أن الفصل بني السلطات الذي 
يهدف إىل محاية املتقاضني من كل تدخل تعسفي ال مينع من أن  جتمع سلطة واحدة بني يديها جمموعة من 

.3قواعد القانونالوظائف، بشرط أن متارس هذه الوظائف يف إطار احرتام

الدستوري قد اعترب أن هذه العقوبة توقع يف إطار القطاع الذي تكلف السلطة اإلدارية املستقلة بضبطه واإلشراف 
.4بل حمدودا يف جمال تطبيقهعليه، فهي ال متلك اختصاصا تنازعيا عاما 

إذا كان االعرتاف بالسلطة العقابية للسلطات اإلدارية املستقلة ال يتعارض مع مبدأ الفصل بني السلطات 
ومنه الدستور، فهذه السلطة متثل وسيلة من وسائل تدخل هذه اهليئات ومظهر من مظاهر ممارسة امتيازات 

89/260ري الفرنسي لفكرة امتيازات السلطة العمومية يف القرار رقم. السلطة العمومية
.السلطة العقابية فهي تتمتع بامتيازات السلطة العامةمنحتاليت اهليئةالسابق الذكر على اعتبار أن 

…/…F. Brunet, « de la procédure au procès : le pouvoir de sanction des autorités
administratives indépendantes », RFDA, n°1, janvier-fevrier 2013, p. 113.
1 J. –C. Oderzo, Op.Cit., p.407.
2 F.Moderne, Op.Cit., p.190.
3 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.192.
4 J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.410.
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التنظيمية والعقابية لدى هذه تنيوري الفرنسي قد قبل اجتماع السلط
قد عارضا ذلك يف البداية حبكم تقاسم االختصاص بشأن نيإن القضاء اإلداري والعادي الفرنسياهليئات، ف

رقابتهما على ممارسة السلطة اجلزائية للسلطات اإلدارية املستقلة مثلما سنتعرض له فيما بعد، ونتج عن ذلك إقامة 
ومنه الفصل العضوي بني اجلهاز املكلف الفصل الداخلي  بني مرحلة املتابعة والتحقيق ومرحلة النطق بالعقوبة،

. 1بالتحقيق واجلهاز املكلف بالنطق بالعقوبة
حيث أكد يف العديد ،و أنه يأخذ باملعىن العضوي للفصل

من املرات أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد وضع مبدأ الفصل بني السلطات كعنصر أساسي وجوهري يف تنظيم 
ووفق 2،3السلطات العمومية

نطالق من هذه القرارات واه وباالومن.4الكيفيات اليت حددها هلا صراحة
.مشروعية هذا املنحتكريسعدمنصل إىلمشروعية منح السلطات اإلدارية املستقلة السلطة العقابية ميكن أن 

.تالؤم سلطات التحقيق الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلة مع أحكام الدستور: ثانيا
سلطات التحقيق هي أهلية القيام بالبحث من أجل مجع الوثائق واألدلة حول سري نشاط عون من 

وتشمل سلطة التحقيق العديد من الوسائل، ويوجد نوعني أساسني من التحقيق، التحقيق . األعوان االقتصاديني
،ذي كلفت بضبطههذه السلطات من احلصول على املعلومات حول القطاع الميكنغري الردعي وهو الذي 

.5والذي ميكنها من الدخول إىل خمتلف املؤسسات وفحص املستندات والوثائق للحصول على املعلومات املطلوبة
الذي يهدف للبحث و والتحقيق الردعي وهو التحقيق الذي يشبه ذلك الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية 

.6عاينة إىل صالحية التفتيش واحلجزوالتحقيق يف املخالفات واجلرائم والذي يتعدى جمرد امل

1 L. Calandri, Op.Cit., pp.173-177.
الدستوري 28/08/1989املؤرخ يف 89-م د.ق.ر-01يف رأيه رقم 2

:اجلزائري  على االنرتنت
www.conseil-constitutionnel.dz/

.04/09/1989يخ بتار 37ر عدد .، جاألساسي للنائببالقانوناملتعلق 89-د-م- ق- ق- 2يف قراره رقم 3
من األمر 2حول دستورية املادة 19/02/1997املؤرخ يف 97-م د-رأ- 04يف رأيه رقم 4

.19/03/1997بتاريخ 15ر عدد .، ج06/01/1997الوطين االنتقايل بتاريخ 
من 57املعدل واملتمم املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املادة 23/05/1993املؤرخ يف 10-93من املرسوم التشريعي رقم 2فقرة 37: أنظر املواد5

من 109و108احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، املادتني 05/08/2000املؤرخ يف 03-2000القانون رقم 
، 05-14من قانون املناجم اجلديد رقم 44، املادة املعدل واملتمماملتضمن قانون النقد والقرض26/08/2003املؤرخ يف 11-03األمر رقم 

لقنوات الذي  املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة ا05/02/2002املؤرخ يف 01-2002من القانون رقم 144إىل املادة 141واملواد من املادة 
. كنا قد تناولناه يف املطلب الثاين من املبحث األول من الفصل األول من الباب الثاين

املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل 08/06/1966املؤرخ يف 155-66من القانون رقم 84إىل املادة 79طبقا لنصوص املواد من املادة6
املؤرخ يف 06-11واملصادق عليه بالقانون رقم 23/02/2011بتاريخ 12ر عدد .، ج23/02/2011يف املؤرخ 02-11واملتمم باألمر رقم 

.27/03/2011بتاريخ 19ر عدد .، ج22/03/2011



- 317 -

إىل السلطات ،إن نقل اختصاص التحقيق الردعي الذي هو يف األصل من اختصاص ضباط الشرطة القضائية
اإلدارية املستقلة يصطدم بعوائق دستورية تتمثل يف أحكام الدستور املتعلقة حبماية احلقوق األساسية وعلى رأسها 

من جهة، ويف رقابة القاضي على إجراءات التحقيق اليت ال تبدأ إال بعد احلصول 1صةاحرتام احلق يف احلياة اخلا
.2على إذن من هذا األخري من جهة ثانية

.معايير التمييز بين التحقيق الردعي والتحقيق غير الردعي/ 1
ثالثة معايري أساسية لتمييز الطابع الردعي عن غري الردعي للتحقيق من خالل قرارين الفرنسياستخلص الفقه

املؤرخ يف 87/240والقرار رقم 1984/ 10/11املؤرخ يف84/181للمجلس الدستوري الفرنسي ومها القرار رقم
19/01/19883:
شخص، فزيارة اهليئة البسيطة للمؤسسة يعد املعيار األول يتعلق مبدى توفر عنصر اإلكراه أو القمع املمارس على ال-

أما إذا كان إجراء التحقيق يتطلب احلجز والتفتيش، فإن درجة القمع املمارس تزيد ومنه يصبح . حتقيقا إداريا
من الدستور 66املساس باحلرية أمر وارد، ولذلك يصبح تدخل القاضي مطلوب حىت ال يكون هناك خرق للمادة 

.5املعدل1996من الدستور اجلزائري لسنة 40واليت تقابلها املادة 4عدلامل1958الفرنسي لسنة 
املعيار الثاين يتعلق مبدة القمع املمارس، فإذا كان القمع يتعدى مدة حمددة، فيجب هنا أن يتدخل القاضي، واملدة -

.املالئمة ختضع لتقدير هذا األخري
ليت تتعارض مع منحها السلطة العقابية بشرط أن تكون حتت رقابة املعيار الثالث يتعلق بالطبيعة اإلدارية للهيئة، ا-

.6القاضي العادي

.رقابة القاضي على إجراءات التحقيق/ 2
استوجب القاضي الدستوري الفرنسي أن تتم هذه الرقابة بواسطة ترخيص أو إذن مسبق والذي يستمر 

اليت تتم من طرف السلطات اإلدارية املستقلة قيد سلطة التحقيق قد يبدو أن القاضي . طوال هذا اإلجراء

من أهم العناصر اجلوهرية املتعلقة باحلياة اخلاصة يف مثل هذه احلاالت تتعلق بسرية الذمة املالية وسرية رقم األعمال والتعامالت اليت1
أما سرية الذمة املالية فتتعلق  . املؤسسة، مبعىن كل العناصر املهمة اليت تتعلق بتنظيم املؤسسة وتسيري موظفيها و العقود واالتفاقيات اليت تربمها مع الزبائن

والتفتيشات، وهي تشكل عنصرا من باألموال، الديون واملداخيل ويعترب البعض أن الذمة املالية للمؤسسة جيب أن تكون حممية يف مواجهة التحقيقات
:أنظر. عناصر احلياة اخلاصة للمؤسسة مع وجود حدود هلذه السرية يفرضها القانون

A. Roux, Op.Cit., pp.09-11.
2 J.-C.Oderso, Op.Cit., pp. 359-362.
3 Ibid., pp.350-351.
4 Ibid., p. 350.

وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن فال تفتيش إال مبقتضى القانون ويف إطار احرتامه" اليت تنص على أنه 5
"عن السلطة القضائية املختصة 

:أنظر.11/01/1990املؤرخ يف 689/271
J.-C.Oderso, Op.Cit., p. 358.
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املنافسة الفرنسي، فإن القانون جملسففيما يتعلق بالتحقيقات اليت جيريها .1للمحافظة على الضمانات اإلجرائية
الذي جيب أن حيتوي على كل ،يشرتط احلصول على إذن القاضي وهو مؤهل لرقابة مدى صحة الطلب املقدم

ويكون هذا . لتربير الزيارة، كما ميكن للقاضي التنقل ملكان التفتيش وميلك األمر بوقفهالعناصر واملعلومات 
أما بالنسبة لقانون املنافسة . 2وال ميكن أن يتم إال بوجود الشخص أو ممثله القانوين،التفتيش مقيدا مبدة حمددة

املتعلق باملنافسة 03/03ر رقم من األم51هذه الضمانات، حيث تنص املادة مثل اجلزائري فال جنده قد كرس 
املعدل واملتمم من أن الطلبات والشكاوى املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة خاضعة للتحقيق من طرف مقرر 

ويرخص هلم القانون باالطالع على كل الوثائق . عام أو مقررين عامني معينني من طرف رئيس جملس املنافسة
وهلم احلرية يف طلب املعلومات من كل مؤسسة أو شخص . لب احلصول عليهاالضرورية للتحقيق يف القضية وط

كما هلم الصالحية حلجز كل الوثائق من أي طبيعة كانت لتسهيل مهمتهم واليت ترفق . 
كل إذن  . 3بينما جند املشرع الفرنسي حيدد مهلة حجز امللفات بستة أشهر. بامللف أو حتجز بسبب القضية

بينما جند املادة .4تتم من دون رقابة القاضياجلزائريصالحيات التحقيق اليت تتم على مستوى جملس املنافسة
املؤهل قانونا شرتط عرض احملضر الذي يعده العون ت5من قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية123

.أيام8بالوقائع واملخالفات على وكيل اجلمهورية املختص إقليميا أو السلطة املعنية يف أجل ال يتجاوز 

.تأطير السلطة العقابية: المطلب الثاني
إذا كانت السلطات اإلدارية املستقلة ميكن أن تتمتع بالسلطة العقابية من دون خرقها للدستور، فذلك 

هذه السلطة مقرتنة من خالل القانون بتدابري موجهة حلماية احلقوق واحلريات املضمونة بشرط أن تكون 
إذن ممارسة السلطة العقابية من طرف السلطات اإلدارية املستقلة تكون يف إطار توفري جمموعة من .دستوريا

).اإلجرائياجلانب من اجلانب املوضوعي و( الضمانات 

1 J.-C.Oderzo, Op.Cit., pp.352-360.
:ظر املوقع على االنرتنتأن. فرنسيمن القانون التجاري ال2فقرة 4-450طبقا لنص املادة 2

www.legifrance.gouv.fr/
.على االنرتنتنفسهأنظر املوقع. فرنسيمن القانون التجاري ال10فقرة 4-450طبقا لنص املادة 3
القضائي على حركة التشريع، ، خمرب أثر االجتهاد "مآل مبدأ الفصل بني السلطات: املكانة الدستورية للهيئات اإلدارية املستقلة"عز الدين عيساوي، 4

:ة، متوفر على املوقع من االنرتنتجامعة حممد خيضر، بسكر 
www. Univ-biskra.DZ/fac/droit/RG4a12.pdf.,p. 209, et M.  Ch. Touati, « le pouvoir répressif
du conseil de la concurrence », actes du colloque national sur les autorités administratives
indépendantes en Algérie, faculté de droit et sciences politiques, université Guelma 08 mai
1945, Op.Cit., p. 9.

... فةيوقع احملضر من طرف العون الذي أعده ومرتكب املخال.... جيب أن تفضي معاينة املخالفة إىل إعداد حمضر يذكر فيه" اليت تنص على أنه5
..."أيام8يرسل احملضر حسب احلالة إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا أو إىل السلطة املعنية يف أجل ال يتجاوز 
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سي على املشرع تكريس جمموعة من الشروط عندما مينح السلطة 
مستمدة من قانون ةجزائيعقوبةالعقابية للسلطات اإلدارية املستقلة، هذه األخرية هي نفسها املطبقة على كل 

. 1وبةشكل أخر من العقإىل ون اجلزائي واإلجراءات اجلزائية العقوبات، فاألمر يتعلق بنقل القواعد األساسية للقان

لكن . األساسية املضمونة دستوريا للشخص املعاقبواهلدف من ذلك ضمان احلقوق . ةاجلزائيالعقوبةختص 
ومع . طابعها اإلداري أخضعها للرقابة القضائية اإلدارية بصفة أصلية والعادية بصفة استثنائية يف جمال املنافسة

ذلك تبقى الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن هذه السلطات بتوقيع العقوبات ضمانة مهمة حلقوق 
يف حالة تعسف أو احنراف السلطة اإلدارية املستقلة من الناحية ،ين ختصهم هذه القراراتاألشخاص الذ

ومنه سنقسم هذا املطلب إىل فرعني، الفرع األول نتناول فيه جمموع .  املوضوعية أو من الناحية اإلجرائية
السلطات اإلدارية املستقلة طرف 

أما الفرع الثاين فسيتناول خضوع السلطة العقابية املمنوحة للسلطات اإلدارية . وهي تطبق أثناء فرض العقوبة
.املستقلة لرقابة القاضي وهذه الضمانة تطبق بعد فرض العقوبة

.للسلطات اإلدارية المستقلةالضمانات القانونية المؤطرة للسلطة العقابية الممنوحة : الفرع األول

يعود للمشرع إحلاق ممارسة السلطة العقابية املمنوحة للسلطات ،واملبادئ األساسية اليت حتكم قوانني اجلمهورية
والذي يعد مبدأ ،اية احلقوق واحلريات املضمونة دستوريا وهي حق الدفاعاإلدارية املستقلة بتدابري موجهة حلم

أساسيا معرتفا به يف قوانني اجلمهورية، والذي ينحدر عنه حق املعين يف اإلطالع على امللف وتقدمي مالحظاته، 
ام مبدأ شرعية اجلرائم االلتزام بتسبيب العقوبة وتطبيق مبدأ التناسب ومبدأ عدم اجلمع بني العقوبات اإلدارية واحرت 

.2والعقوبات وتطبيق القانون األصلح للمتهم وهو املبدأ املطبق على كل جزاء حيمل طابع العقوبة
تتمثل الضمانات املوضوعية يف مبدأ الشرعية، مبدأ عدم الرجعية ومبدأ التناسب، بينما تندرج الضمانات 

حيقق ومن يوقع العقوبة حىت نضمن يتابع ومنبني مناإلجرائية ضمن إطار احرتام حقوق الدفاع وضمان الفصل 
. 3مبدأ احلياد

1 J.-C. Oderzo, Op.Cit., p.422.
تعلق فقط بالعقوبات يال أن نص املادة الثامنة من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن 36السابق الذكر، ورد يف احليثية رقم 88/248يف قراره رقم 2

:أنظر. ل جزاء يأخذ طبيعة العقوبةولكن جمال تطبيقه ميتد إىل ك،
E. piwnica, Op.Cit., p.916.

تعلق يا كم،عن احلكومة و عن السوقاجلهازمبدى استقاللية والذي يرتبط املتعلق بالفصل يف النزاعاتكنا قد تناولنا مبدأ احلياد يف املبحث األول3
حىت يكون عادال وال يتحيز ألي طرف يف النزاع املعروض أمامه للفصل ووضعيته إزاء هذا األخري بتصرفات وسلوكات الشخص الذي يفصل يف النزاع 

.../... ولذلك لن نعيد ما. ال توقيع العقوباتوهي تتحقق من خالل فرض واحرتام حاالت التنايف وإجراء االمتناع، وهي واجبة التوفر أيضا يف جمفيه



- 320 -

أثرت طبيعة العقوبة اإلدارية على طبيعة تلك الضمانات؟ ما هو القدر الكايف هلذه الضمانات بالنظر لطبيعة اهليئة 
من حيث كون النشاط االقتصادي عموما والنشاط يف خمتلف القطاعات اليت تشرف عليها ،وطبيعة

،السلطات اإلدارية املستقلة  يتميز باملرونة والسرعة والتكيف
العقوبة اجلزائية؟

.الضمانات الموضوعية: أوال
Franckاعترب األستاذ  Moderneمن كالأن  و ،أن مبدأ الشرعية هو النواة الصلبة هلذه الضمانات

.1مبدأ عدم الرجعية ومبدأ  التناسب مها مبثابة اجلناحني له

.مبدأ الشرعية في إطار العقوبات الموقعة من طرف السلطات اإلدارية المستقلة/ 1
اجلرائم واملخالفات والعقوبات املقررة هلا حمددة يف ، يقتضي أن تكون 2مبدأ الشرعية هو مبدأ دستوري

ويعرف هذه املبدأ يف إطار املخالفات املرتكبة يف القطاعات اليت تشرف عليها السلطات اإلدارية . 3القانون
ويعود ذلك . 4املستقلة والعقوبات املقررة هلا بالنصوص املنشئة مرونة واضحة كما سبق وأن مت توضيحه أعاله

يف إطار أدائها ملهامها للكشف عن املخالفات والتحقق من ،سلطة التقديرية الذي منح هلذه األخريةهلامش ال
.وجودها يف إطار رقابة القطاع واإلشراف عليه

.مرونة مبدأ شرعية المخالفات/أ
تعرف السلطات اإلدارية املستقلة حرية كبرية يف التحرك لرقابة القطاع الذي تشرف عليه يف قمع كل 

وااللتزامات الواقعة على كل األعوان املتدخلني واملتعاملني يف ،املمارسات والتصرفات اخلارقة للقوانني والتنظيمات
لسمعي البصري يف قراره ل. القطاع

ضمان للحياد والذي يرتبط مبسائل هيكلية وإجرائية تتعلق باألساس بذكرناه يف املبحث األول من هذا الفصل، وإمنا سنركز هنا على جانب أخر.../...
أو )أي بني األجهزة( ى القضاء سواء متثل يف الفصل العضويالفصل بني من حيقق يف املخالفة ومن يقرر العقوبة املوقعة مثلما هو احلال على مستو 

.أو مها معا)أي بني تلك الوظائف(الوظيفيالفصل 
1 J.-C. Oderzo, Op.Cit., p.422.

أ أساسي كما أنه مبد" ختضع العقوبات اجلزائية ملبدأي الشرعية والشخصية" على أنه 1996من الدستور اجلزائري لسنة 142املادة نصتحيث 2
: ". ال جرمية وال عقوبة إال بنص" يقوم عليه قانون العقوبات يف نص املادة األوىل 

الفرنسي فقد كرسه يف أما جملس الدولة . 12/01/2002املؤرخ يف 2001/455القرار رقم و 20/01/1981و19املؤرخ يف 80/127القرار رقم 
:أنظر.29/03/2006رار هلا مؤرخ يف أما احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان فكرسته يف ق. 09/10/1996قراره املؤرخ يف 

E. piwnica, Op.Cit., p.916.
، وعبداهللا 25-24.صص،2001، القاهرةحول مبدأ الشرعية أنظر، مأمون سالمة، قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، 3

، و عصام عفيفي 133-131.ص، ص2005ج، اجلزائر،.م.د،6.، ط"اجلرمية"سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء األول 
. ص، ص2003، القاهرةلعربية، حسيين عبد البصري، مبدأ الشرعية اجلنائية، دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والفقه اجلنائي اإلسالمي، دار النهضة ا

.191-185. ص، ص2003، عماندار وائل للنشر والتوزيع،  ،1.، وحممد الطراونة، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية، ط9-26
.307و 306الصفحتني انظر 4



- 321 -

يكفي أن تكون املخالفات املعاقب عليها حمددة حتديدا كافيا يف " 37السابق الذكر يف احليثية رقم 88/248رقم
 ."
ة املستقلة نفسها 
من خالل الرتخيص الذي منحته وااللتزامات اليت خالفها الشخص صاحب الرتخيص واملنصوص عليها يف هذا 

.1األخري
ميكن أن نستنتج من خالل هذا القرار نقطتني هامتني األوىل تتعلق باملرونة الواضحة يف النصوص احملددة 

ة هلا، وذلك يدل على هامش السلطة التقديرية املرتوك هلذه للمخالفات اليت تظهر من خالل الصياغة العام
أما الثانية فتتعلق باالختصاص األصيل املمنوح هلذه السلطات والذي . اهليئات لتحديد مضمون النص ومداه

وخروجه عن مخالفةللبشأن ارتكابهيفتقده القاضي اجلزائي، واملتعلق بإمكانية تنبيه أو حتذير الشخص املعين 
.2من خالل االعذارات أو األوامر أي خمتلف الوسائل املمنوحة هلا يف حدود القانوناماته القانونيةالتز 
.مبدأ شرعية العقوبات/ ب

إن اخلصوصية اليت متيز مبدأ شرعية العقوبات هنا تتمثل يف منح املشرع السلطات اإلدارية املستقلة 
السلطة التقديرية يف اختيار العقوبة املناسبة للمخالفة املرتكبة، حيث جند أحيانا أن النصوص ال تربط بني املخالفة 

فنجد مثال كال من . عقوبات يف نصوص أخرىوالعقوبة املقابلة هلا، حيث تنص على املخالفات من جهة وال
114املعدل واملتمم املتعلق بقانون بورصة القيم املنقولة و املادة 10-93من املرسوم التشريعي رقم 55املادتني 

املعدل واملتمم املتعلق بالنقد والقرض، تنص على العقوبات من دون ربطها باملخالفات 11-03من األمر رقم 
. 3اوح العقوبات من اإلنذار والتوبيخ إىل سحب االعتماد باإلضافة إىل العقوبات املاليةوترت . املرتكبة

.مبدأ عدم الرجعية/ 2
مبدأ عدم الرجعية معناه عدم تطبيق اجلزاء إال على ما اكتمل قبل صدور النص من وقائع، مبعىن أخر 

، يعترب 5وهو مبدأ دستوري. 4وقعت قبل صدورهعدم تطبيق القانون احملدد للجرائم والعقوبات على األفعال اليت 

:أنظر. صاص يف األصل موكول للمشرعولكن بعض الفقهاء تساءلوا عن مدى إمكانية حتديد اجلرائم واملعاقبة عليها بواسطة نص تنظيمي وهو اخت1
J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.423.

:                             نظرأ. ة للحرية فال مانع من ذلكولكن البعض اآلخر اجته إىل تبين فكرة مفادها أنه مادامت العقوبة ليست سالب
M. Delmas-Marty et C.Teitgen-Colly, Op.Cit., pp.64-69.

لتزامات وقد أوردنا من قبل النصوص القانونية اليت متنح هذه السلطات صالحية توجيه االعذارات واألوامر للشخص حسب احلالة ليعود لاللتزام باال2
و232و231تني أنظر، الصفح. ني والتنظيمات وإال تطبق عليه العقوبات املقررةاملفروضة عليه، أو احرتام القوان

J. Lefebre, « le pouvoir de sanction --», Op.cit., p.121.
.تنص على خمالفة القوانني والتنظيمات114ولو أن املادة3
.194-192. صحول مبدأ عدم الرجعية أنظر، حممد الطراونة، املرجع السابق، ص4
وكذلك " " بنصها اآليت1996من دستور 46كرسه املؤسس الدستوري اجلزائري يف املادة 5

."ال يسري قانون العقوبات على املاضي إال ما كان منه أقل شدة" نصت عليه املادة الثانية من قانون العقوبات 
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ولكن قد ترد عليه استثناءات تتعلق بتطبيق القانون األصلح ،ملبدأ الشرعية و املظهر العملي لهاحلتميةالنتيجة 
.1للمتهم

.تكريس مبدأ عدم الرجعية/ أ
املتعلق بالعقوبات 30/12/1982املؤرخ يف 82/155

لسمعي البصري، على أن مبدأ عدم الرجعية ل88/248اجلبائية ويف قراره رقم 

كما أكد على مبدأ عدم رجعية القانون األكثر شدة واعتربه . توقيعه إىل هيئة غري قضائيةأن املشرع أوكل مهمة 
.2من قوانني اجلمهورية

. على املبدأ3املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03-03من األمر 72وقد أكد املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 
حالة اجلزاءات اإلدارية اليت توقعها السلطات اإلدارية لكن هل يطبق مبدأ رجعية القانون األصلح للمتهم يف

املستقلة؟ 
.االستثناءات على مبدأ عدم الرجعية/ ب


وذلك ال حيدث . 
إال يف حالة املخالفات املتعاقبة اليت تتعدد فيها األفعال املخالفة للقانون، ولكنها تندرج يف إطار وحدة مشروع 

.4املخالفة وهذا ما يوصف باألفعال املستمرة
 نون القدمي وامتداد آثاره ليسري عليها القانون

:اجلديد ولكن يشرتط لذلك حتقق شرطني
.أن يكون تكييف جترمي الفعل نفسه بني القانون القدمي واجلديد-
.5أن ال تكون األفعال قد تقادمت-
 فقها وقضاء العمل برجعية القانون يف حالة تطبيق اجلزاء اإلداري األصلح للمخالف، حيث من املستقر عليه

ه، واهلدف من لغاألقانون قد خفف من اجلزاء أو وتشريعا تكريس مبدأ رجعية القانون األصلح للمتهم سواء كان ا
.ذلك صيانة احلرية الفردية

.100- 90.صعبداهللا سليمان، املرجع السابق، ص1
2 J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.427, et C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.205, et
S.Tomasset-Pierre, Op.Cit., pp. 256-258.

املؤرخ يف 06-95رقمجملس قضاء اجلزائر طبقا ألحكام األمريستمر التحقيق يف القضايا املرفوعة أمام جملس املنافسة و " اليت تنص على ما يلي3
"واملتعلق باملنافسة والنصوص املتخذة لتطبيقه25/01/1995

.77. حممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص4
ترفع إىل جملس املنافسة الدعاوى اليت ال ميكن أن "... املتعلق باملنافسة على أنه03-4403حيث تنص املادة 5

"
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هذا االستثناء يسري على اجلزاءات اإلدارية طاملا كانت تتصف بالطابع الردعي وطاملا اشرتكت مع اجلزاءات 
وقد تكرس اجتهاد جملس الدولة الفرنسي يف تطبيق هذا االستثناء، حيث قضى يف . 1عقاباجلنائية يف نظرية ال

من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن من وجوب أال 8اعتبارا مبا تنص عليه املادة أنه 17/03/1997قراره بتاريخ
املبدأ الذي يقرر بأن القانون واستنادا إىل،كان منها ضروريا بشكل واضح ودقيقيقرر القانون من العقوبات إال ما  

اجلنائي اجلديد جيب حني يلغي جترميا قائما أو يقرر عقوبة أقل قسوة من تلك املقدرة يف القانون القدمي، أن يطبق 
قوة 

،سريانهالشيء املقضي به قبل
.2فحسب، وإمنا يسري أيضا بالنسبة للجزاءات اإلدارية

.مبدأ التناسب/ 3
ال ميكن أن يفرض " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 8يقتضي مبدأ التناسب مبا يتطابق مع نص املادة 

ن السلطات ماملوقعة". القانون إال العقوبات الضرورية
،

مبدأ ضرورة العقوبات من بني املبادئ "، حيث قضى بأن 35يف احليثية رقم 88/248البصري املذكور أعاله رقم 
املذكور سابقا واملتعلق بلجنة عمليات 89/260ويف قراره رقم ،"الواجب احرتامها عند توقيع العقوبات اإلدارية

البورصة، 
.3متناسبة مع املخالفات املرتكبة

.ويتضمن مبدأ التناسب التزام املعقولية يف توقيع اجلزاءات اإلدارية وعدم اجلمع بني العقوبات
.االلتزام بالمعقولية عند فرض العقوبة/ أ

التزام املعقولية معناه التقدير املالئم من طرف السلطات اإلدارية املستقلة عند فرضها للعقوبة بالنظر لعدة 
،فردية أو قطاعية أو عامةكانتمدى خطورة الفعل أو التصرف على املصاحل املختلفة سواء: اعتبارات من أمهها

27/07/20004.
اد أمهل مثل هذا املبدأ عند منحه ونالحظ أن املشرع اجلزائري ق

، باستثناء ما ميكن فهمه مما توحي إليه بعض املواد من قانون املنافسة املدرجة ضمن الفصل الرابع 5الفرنسي
ومواد أخرى من قوانني إنشاء بعض ،ات املقيدة للمنافسة والتجميعاتواملتعلق بالعقوبات املقررة على املمارس

.81. حممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص1
.82. ، صاملرجع نفسه2

3 S.Tomasset-Pierre, Op.Cit., pp. 253-256, J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.429.
4 J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.433.

:أنظر.من القسم التشريعي من القانون التجاري الفرنسي على مبدأ التناسب بني املخالفة والعقوبة2فقرة 464املادة نصتحيث 5
www.legifrance.gouv.fr/
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السلطات املستقلة مثل جلنة ضبط الكهرباء واللجنة املصرفية، سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 
تقدير العقوبة ، واليت ترتك هامشا من السلطة التقديرية هلذه السلطات يف 1وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

.املتناسبة مع الفعل املرتكب
إن االلتزام باملعقولية يرتبط أيضا مبراعاة احلالة الشخصية ملرتكب املخالفة، للتشديد أو التخفيف من 

السلطات اإلدارية املستقلة فإن املشرع مل ينص على مراعاة العقوبات املوقعة من طرف ولكن يف حالة . العقوبة
.2الف املشرع اجلزائيهذه األخرية على خ

ويرتبط االلتزام باملعقولية  أيضا حباالت . 
-02، فهذه احلالة نص عليها املشرع اجلزائري يف القانون رقم هانفسالعود وهي املتعلقة بإعادة ارتكاب املخالفة

، من دون أن حيدد كيفيات 3منه148املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات من خالل نص املادة 01
حتما إن االلتزام باملعقولية عند توقيع السلطات اإلدارية املستقلة للعقوبات سينعكس . تطبيق حالة العود وشروطها

.هاعلى اختالف العقوبات املوقعة بشأن املخالفة نفس
.عدم الجمع بين العقوبات/ ب

إن مسألة اجلمع بني العقوبات تثار باألساس يف جمال العقوبات املوقعة من طرف السلطات اإلدارية 
فهل ضمن املشرع . املستقلة فيما بني هذه األخرية والقضاء اجلزائي من جهة، وفيما بينها هي من جهة ثانية

عدة عدم اجلمع بني العقوبات صدور عقوبة واحدة يف حق الشخص مرتكب املخالفة؟ وإىل أي مدى مت تطبيق قا
وبينها وبني العقوبات اليت ينطق ،

املستقلة، من يثور اإلشكال بسبب اختالف طبيعة العقوبات اجلزائية وتلك الصادرة عن السلطات اإلدارية 
حيث اهليئة اليت توقعها من جهة، واختالف تكييف الفعل من جهة أخرى، حيث ميكن أن يكون الفعل جمرما 
بقانون العقوبات فيستحق عقوبة سالبة للحرية أو غرامة، ويف الوقت نفسه يعترب خمالفة يف منظور قانون املنافسة 

ص مرتني؟فهل يعاقب الشخ. فيستحق توقيع عقوبة مالية معينة
هوهي متنع املعاقبة على الفعل نفسيعد مبدأ عدم اجلمع بني العقوبات قاعدة أساسية يف القانون اجلنائي،

هذا املبدأ له تطبيق نسيب، إذ ميكن اجلمع بني عقوبة جزائية وعقوبة تأديبية مثال على أساس تنوع لكن. بعقوبتني

-02من القانون رقم 149و148باإلضافة إىل املواد ، املتعلق باملنافسة املعدل واملتمم03-03من األمر رقم 62إىل املادة 56وهي املواد من 1
من املرسوم 54، واملادة املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض11-03من األمر رقم 114القنوات، واملادة بواسطةاملتعلق بالكهرباء ونقل الغاز 01

.املتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية03-2000رقم من القانون 35/2املتعلق ببورصة القيم املنقولة، واملادة 10-93التشريعي 
املعدل 11/06/1966بتاريخ 49ر عدد .، جاملتضمن قانون العقوبات08/06/1966املؤرخ يف 156-66من القانون رقم 53أنظر املادة 2

املؤرخ يف 14-11، املعدل واملتمم بالقانون رقم 24/12/2006بتاريخ 84ر عدد .، ج20/12/2006املؤرخ يف 23-06بالقانون رقم واملتمم
.10/08/2011بتاريخ 44ر عدد .، ج02/08/2011

يف املائة من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل 3املذكورة أعاله يف حدود 141حيدد مبلغ الغرامة املنصوص عليها يف املادة " واليت تنص على أنه 3
".ج.يف املائة يف حالة العود دون أن يفوق عشرة ماليني د5ج ويرفع إىل .ماليني د5أن يفوق مرتكب املخالفة دون
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فكيف هو احلال بني . 1صلحة العامة واملصلحة اإلدارية أو املهنيةواختالف املصاحل احملمية املتمثلة مثال يف امل
.العقوبة اجلزائية والعقوبة املوقعة من طرف السلطات اإلدارية املستقلة

الذكر، حبكم أن العقوبة املالية ال ميكن أن جتتمع مع عقوبة جزائية، السالف17/01/1989املؤرخ يف 88/248
28/07/1989املؤرخ يف 89/260يف قراره التايل رقم 

املالية املوقعة البورصة ميكنها أن تنطق بعقوبات جبانب القاضي اجلنائي، بشرط أال يتجاوز املبلغ اإلمجايل للعقوبات
املبلغ األكثر شدة إلحدى العقوبتني املوقعتني، وأن هذا املبدأ ال ميكن إعماله عندما يتعلق األمر باجلمع بني 

وذلك يربره اختالف املصاحل احملمية من محاية . 2العقوبات اجلزائية واإلدارية إال إذا نص القانون على خالف ذلك
ولكنه عاد من جديد يف قراره .3والنظام العام من جهة ثالثة،ي من جهة ثانيةوالنظام االقتصاد،للسوق من جهة

املتعلق بتنظيم االتصاالت إىل منع اجلمع صراحة بني اجلزاء اإلداري من 23/07/1996املؤرخ يف96/378رقم 
30/12/1997املؤرخ يف 97/395طبيعة مالية والعقوبة اجلزائية، ولكنه تراجع مرة أخرى من خالل قراره رقم 

.4ليضع احلدود السابقة نفسها
وإذا أتينا إىل بعض النصوص املنشئة للسلطات اإلدارية املستقلة، جندها تكرس مبدأ اجلمع بني العقوبات من 

:ناحيتني
-

نأخذ على سبيل املثال قيام أشخاص يف قطاع . إياها نصوص إنشائها، مع أن الفعل ميثل خمالفة واحدة
االتصاالت مثال أو الكهرباء مبمارسات مقيدة للمنافسة، تقتضي يف الوقت نفسه تدخل سلطة الضبط القطاعية 

؟5وجملس املنافسة، ومنه ميكن أن ينتج عن ذلك توقيع عقوبتني من السلطة وا
مثالفنجد. هذه السلطات-

اللجنة املصرفية سلطة العقاب على إفشاء السر انمتنحلتانالمن قانون النقد والقرض 114و 111املادتني 
.6جلزائي ليعاقب على الفعل نفسه حتيل إىل القاضي ا117املهين، بينما جند املادة 

، دار 3.طأمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، الشرعية الدستورية يف قانون العقوبات، الشرعية الدستورية يف قانون االجراءات اجلزائية،1
، و541-536.ص، ص2004الشروق، القاهرة، 

J.-C.Oderzo, Op.Cit., p.434.
2 C.Teitgen-Colly, « les instances --», Op.Cit., p.208, et M. Delmas-Marty et C.Teitgen-
Colly, Op.Cit., p.102.
3 J. Lefebre, « le pouvoir de sanction --», Op.cit., p.137.
4 F.Stasiak, Op.Cit., pp. 117-118.

العنصر املتعلق بتداخل االختصاصات بني سلطات الضبط وجملس املنافسة يف الفرع الثاين من املطلب الثاين من املبحث األول من الفصل أنظر5
.األول من الباب الثاين

.من قانون العقوبات، املرجع السابق301والذي تعاقب عليه املادة 6
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كما جند من جهة أخرى قانون بورصة القيم املنقولة يعاقب العون الذي ينشر معلومات خاطئة أو يغالط اجلمهور 
. 1أو ميارس مناورة يهدف من ورائها إىل عرقلة سري سوق القيم املنقولة بعقوبتني بواسطة اللجنة والقضاء

ة أو مغاالة يف معاقبة مرتكيب املخالفات، على اعتبار أن العقاب ليس هو ولكن أال يكون يف ذلك مبالغ
اهلدف يف حد ذاته كما ذكرنا سابقا، وإمنا الردع لتفادي حدوث خمالفات مستقبلية، وأن الطابع الردعي للعقوبات 

اجلزائية إىل جمال توقيع العقوبة اليت توقعها هذه السلطات هو الذي يربر نقل أو حتويل الضمانات اليت ترافق 
من القسم 16- 621بقراءة نص املادة  . العقوبة اإلدارية حىت حنمي الشخص املعاقب من التعسف واالحنراف

جندها قد نصت على أنه عندما تنطق جلنة عمليات البورصة بعقوبة 2التشريعي من القانون النقدي واملايل الفرنسي
يف الوقائع أو وقائع مرتبطة، ميكن أن يأمر هذا األخري أن العقوبة املالية 

وقد حكمت حمكمة باريس يف هذا االجتاه يف قرارها املؤرخ يف. 3هذا األخريتنطبق على الغرامة اليت كان سيوقعها
مليون 10، حيث الحظت أن الشخص قد عوقب بعقوبة مالية من طرف اللجنة مببلغ غرامة 03/12/1993

. 4فرنك فرنسي، فال ميكن أن توقع أية غرامة أخرى يف مواجهة هذا األخري
ميكن أن يندرج هذا احلل يف إطار ما يعرف يف القضاء مببدأ اجلزائي يوقف املدين أو اإلداري، ومنه فالسلطة 

اجلمهورية أو النائب العام اإلدارية املستقلة ال تتدخل إذا كانت املخالفة تشكل فعال جمرما، أو تقوم بإبالغ وكيل
حسب االختصاص بتطبيق نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية، ولكن حىت هذا احلل يتصادم مع استقاللية 

. 5اإلجراءات، حيث تكون السلطة اإلدارية املستقلة غري ملزمة بإرجاء النظر يف املخالفة يف انتظار اإلجراء اجلزائي
نح السلطات اإلدارية املستقلة السلطة العقابية واملتمثل يف سرعة كما ميكن أن يتعارض ذلك مع مربر م. 5اجلزائي

.
أما بالنسبة للوضع يف اجلزائر، فيمكن أن نتخيل أن توقع على الشخص عقوبتني من طبيعة مالية من 

،املستقلة من جهةطرف السلطة اإلدارية
أمام تكريس املشرع ملبدأ اجلمع بني العقوبات وغياب اجتهاد . ارتكبه، أو من طرف سلطتني إداريتني مستقلتني

ورة العقوبة ومنه دستوري أو إداري حول املسألة، ميكن أن يتضرر الشخص املعاقب وذلك ال يتناسب مع مبدأ ضر 

.املعدل واملتمم املتعلق ببورصة القيم املنقولة23/05/1993املؤرخ يف 10-93من املرسوم التشريعي رقم60طبقا لنص املادة 1
االنرتنت،علىأنظر املوقع 2

www.legifrance.gouv.fr/
قدأن النص: ولكن حىت نص هذه املادة يثري العديد من اإلشكاالت من أمهها3

دث لوأن طرف جلنة عمليات البورصة، فإذا مل تكن اللجنة قد فصلت بعد يف املخالفة فلن يهتم القاضي بإمكانية حدوث اجلمع بني العقوبات، ماذا حي
من قانون الربيد واالتصاالت االلكرتونية  اليت متنع اجلمع بني العقوبات 11- 36كما جند أيضا نص املادة .قرار اللجنة مت الطعن فيه أمام القضاء

:أنظر. األخرى والعقوبات اجلنائيةاإلدارية املالية من دون العقوبات 
J. Lefebre, « le pouvoir de sanction --», Op.cit., p.139-141, et L. Calandri, Op.Cit., p.172.
4 J. –C. Oderzo, Op.Cit., p.435.
5 E. Piwnica, Op.Cit., p.918.
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على كل يبدو أنه ال توجد رؤيا واضحة وشاملة ودقيقة ملسألة اجلمع بني العقوبات، فاحتمال . مبدأ التناسب
.اجلمع وارد بشدة وخصوصا بني العقوبات اليت توقعها السلطات املستقلة من طبيعة مالية والعقوبات اجلزائية 

.الضمانات اإلجرائية: ثانيا
. طر سلسلة إجراءات النطق بالعقوبةؤ ي يتميز بانعدام إجراءات موحدة تالعقاب اإلدار إذا كان جمال

، 1ومقارنة مبجال اإلجراءات اجلزائية، حيث يفصل القانون اجلزائي بني جهات التحقيق وجهة الفصل يف القضية
النطق بالعقوبة، وهذا ما فإنه يغيب يف جمال العقاب اإلداري عموما عنصر الفصل بني وظائف التحقيق ووظيفة 

.2املوضوعييندرج يف إطار مبدأ احلياد
ميكن أن نرجع السبب يف ذلك إىل أن السلطة العقابية املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة ليست منظمة 

هي مرتبطة بالوظيفة األساسية اليت أوكلت هلذه اهليئات وهي وظيفة الضبط، هذا بناء على قواعد خاصة، بقدر ما
من جهة، ومن جهة ثانية فإن اخلصوصيات األساسية اليت متيز جمال العقوبات اليت توقعها السلطات اإلدارية 
اسية للحقوق إذا مل 

.تؤخذ هذه األخرية بعني االعتبار
مبدأ احلياد، يف احرتام حقوق إىل حث األول من هذا الفصل باإلضافة ويتعلق األمر مثلما مت توضيحه يف املب

هذه الضمانات اإلجرائية إىل محاية حقوق ومصاحل . 3الدفاع باألساس واخلاصية الوجاهية لإلجراءات
لقد برر الفقه تطبيق الضمانات اإلجرائية أثناء . تعسف واحنراف هذه اهليئات أثناء سري اإلجراءاتاألشخاص من 

،ممارسة السلطات اإلدارية املستقلة للسلطة العقابية
اهليئة وإمنا يف الطريقة اليت متارس وفقا هلا هذه املوضوعي الذي يفرض التشابه اإلجرائي، وأن األمر ال يتعلق بطبيعة 

. 4الصالحية
. 5توقعها السلطات اإلدارية املستقلة وذلك لضمان الشرعية اإلجرائية لقرارات هذه األخرية

ى تبدو هذه الضمانات اإلجرائية متناقضة مع خصوصيات السلطة العقابية املمنوحة ولكن من ناحية أخر 
فاملشكل األساسي للتوفيق بني الضمانات اإلجرائية وفعالية التدخل .إلدارية املستقلة املذكورة أعالهللسلطات ا

ة فيفرد للتحقيق أجهزة خاصة للتحقيق تتمثل يف ضباط الشرطة القضائية، أعوان الضبط القضائي وقضاة التحقيق وغريهم منصوص على هذه األخري 1
.يف الكتاب األول من قانون اإلجراءات اجلزائية، وينص على هيئات احلكم يف الكتاب الثاين

2 M. Delmas-Marty et C.Teitgen-Colly, Op.Cit., pp.105-106.
ضمانات أخرى كقرينة الرباءة، علصحيح هناك3

، من دون إمهال وب توفرها عند إعمال السلطة العقابية يف خمتلف قراراتهوهي اليت ركز القضاء اإلداري علي وجالضمانات املذكورة يف املنت أعاله،
بسبب غياب هذه الضماناتكما سنرى، وكان إلغاؤه لقرارات خمتلف هذه اهليئات. )اليت سريد البحث فيها يف مواضيع مستقبلية(الضمانات األخرى 

.ك العديد من نصوص إنشاء هذه اهليئات تفرض سرية اجللساتباإلضافة أنه بالنسبة إلجراء علنية اجللسات مثال هنابالذات،
4 P. Idoux, Op.Cit, p.922.
5 Ibid., p.920.
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السرعة وهي العبارات أخذ معىن خاص أمام السلطات اإلدارية املستقلة، اليت وجدت من أجل حتقيق الفعالية و 
والثاين املؤرخ يف 23/06/1981

ضرورات املرونة والفعالية هي اليت دفعت املشرع إىل " كالتايل 21/02/1984والثالث املؤرخ يف 10/02/1983
منح جهاز إداري متخصص سلطة توقيع اجلزاءات للسماح له لضمان أداء مهامه بشكل أفضل، وذلك يربر أن 

، فتطبيق تلك اإلجراءات يبدو يف 1"القضائية العاديةباإلجراءات هذه السلطة تتم وفق إجراءات خمففة مقارنة
بل يؤدي من جهة ثانية إىل إفراغ هذا التجديد ،الكثري متعارضا مع منطق ظهور مثل هذه السلطاتنظر

؟2املؤسسايت من حمتواه
يف وقد ارتبط منطق جملس الدولة الفرنسي يف رفض تكريس هذه الضمانات أمام السلطات اإلدارية املستقلة

اهليئات السلطة العقابية عوضا عن القاضي اجلزائي إذا  بتساؤله حول احلكمة من منح املشرع هذه ،بداية األمر
كان سيفرض عليها أن تتصرف كقاضي جنائي، ولكنه عدل من اجتهاده فيما بعد، حيث قبل تطبيق مثل هذه 

أما . 3من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنساناليت تندرج يف مفهوم املادةو ،
ذا النقل للضمانات أمام هذه اهليئات أثناء توقيعها هليف قبوهلاجملس الدولةسبقتحمكمة النقض الفرنسية فقد 

،للعقوبات بشأن جلنة عمليات البورصة
.4من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنساناألوىل

.ضمان مبدأ الوجاهية وحقوق الدفاع/ 1
ث ، حي5

، كما اعرتفت به 1516بالرجوع لنص املادة 
واالقليميةوكرسته االتفاقيات الدولية 

. األوىل

1 «les impératifs de souplesse et d’efficacité qui conduisent le législateur à confier à un organisme
administratif spécialisé un pouvoir de sanction afin de lui permettre d’assurer au mieux ses
missions justifient également que ce pouvoir s’exercé au terme d’une procédure allégée, par
rapport à la procédure juridictionnelle normale». in M.Collet, autorités --,  p.82, et M.
Cohen-Branche, Op.Cit., p.913.
2 P. Idoux, Op.Cit., p.921, et F. Brunet, Op.Cit., p.113.

:أنظر. 03/12/1999املؤرخ يف Didierيف قرار3
M.Collet, « autorités --», Op.Cit., p.82, et L. Calandri, Op.Cit., p.175.

:أنظر. 05/02/1999املؤرخ يف Ouryيف قرار 4
Ibid.

.205-198.صحممد الطراونة، املرجع السابق، ص:ومبدأ الوجاهية أنظرحقوق الدفاع حول كفالة 5
."احلق يف الدفاع مضمون يف القضايا اجلزائية" تنص هذه املادة على أن 6
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إن هذا احلق ال يطبق يف جمال اجلزاءات اجلنائية فحسب، بل ميتد إىل غريها من اجلزاءات اإلدارية دون احلاجة 
املؤرخ يف 76/70. إىل تكرار هذا االعرتاف

، مث بشأن السلطات اإلداري1خبصوص العقوبات الضريبية02/12/1976
أنه ال ميكن توقيع أية عقوبة على صاحب الرتخيص ما مل يتم منحه فرصة لتقدمي 2العايل السمعي البصري

وال ميكن توقيع أية عقوبة عليه إال يف ... مالحظاته حول األفعال املنسوبة إليه ويسمح له باالطالع على امللف
بشأن جلنة عمليات البورصة يف احليثية رقم 89/260يف قراره رقم ذاته على موقفه وأكد ،ظل كفالة حقوق الدفاع

ويف قرار آخر 05/05/1944يف قراره املؤرخ يف 1944أما جملس الدولة الفرنسي فقد كرس املبدأ سنة . 3منه44
تندرج ضمن مقتضيات ، حيث اعترب أن العقوبة اليت وقعها جملس األسواق املالية 03/12/19994الحق املؤرخ يف

.5من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسانالسادسةمقتضيات املادة 
أو مبدافع بصفة عامة، ومتطلبات أخرى تندرج أو مستشارتتضمن حقوق الدفاع باألساس االستعانة مبحامي

يف كل هذه املتطلبات جيب تطبيقها،ضمن مبدأ الوجاهية وهي االطالع على امللف وتقدمي الشخص ملالحظاته
.6ظل ضمانة قرينة الرباءة

 قبل منح الشخص تقدمي مالحظاته جيب أوال تبليغه باألفعال املنسوبة إليه، وقد كرس املشرع هذا اإلجراء
. 8وقانون املنافسة7ضمن قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية

األول يتعلق بتحديد املخالفات املنسوبة الشرط: وحىت ال يتعرض هذا التبليغ للبطالن  جيب أن يتوفر فيه شرطني
أن يرتك للشخص املعين املهلة الكافية لتحضري دفاعه وإعداد والشرط الثاين،للشخص حتديدا دقيقا نافيا للجهالة

1 Conseil d’Etat, Op.Cit., p. 395.
.املذكور سابقا17/01/1989املؤرخ يف 88/248يف قراره رقم 2

3 M. Delmas -Marty et C. Teitgen-Colly, Op.Cit., p.115..
.174-173.صحممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص4
: لكل شخص يتهم يف جرمية احلقوق اآلتية كحد أدىن"على أنهاليت تنص و 5

..."تقدمي دفاعه بنفسه أو مبساعدة حمام خيتاره هو–. منحه الوقت الكايف والتسهيالت املناسبة إلعداد دفاعه–. املوجه ضده وسببه
أثناء التحقيق أو احملاكمة إال بثبوت أدلة إدانته،وقد كرسه املؤسس الدستوري اجلزائري كغريه ضمن املادة واليت تعين عدم اعتبار أي شخص مدان 6

وقد اعرتف ، حيث اعتربت أن كل شخص بريء حىت تثبت إدانته أمام جهة قضائية نظامية مع احرتام كل الضمانات القانونية1996من دستور 45
بالنسبة لنصوص إنشاء السلطات ولكن، 02/02/1995املؤرخ يف 95/360الدستورية هلذا املبدأ يف قراره رقم الفرنسي بالقيمة 

:أنظر.اإلدارية املستقلة فلم تشر إليه
S.Tomasset- Pierre, Op.Cit., pp. 248-249.

أعاله على املعين إال بعد 36و35ال تطبق العقوبات املنصوص عليها يف املادتني " من هذا القانون اليت تنص على أنه 37/1طبقا لنص املادة 7
..."إبالغه باملآخذ املوجهة إليه وإطالعه على امللف وتقدمي مربراته كتابة

حيرر املقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع وكذا " اليت تنص على أنهاملعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03-03من األمر 52طبقا لنص املادة 8
ذين ميكنهم إبداء 

."ثالثة أشهرمالحظات مكتوبة يف أجل ال يتجاوز 
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وذلك ال يتحقق إال بالسماح للمعين باالطالع . 1مالحظاته حول املوضوع، وذلك يندرج ضمن مبدأ الوجاهية
، حيث املعدل واملتمم03/03من األمر رقم30نص عليه قانون املنافسة ضمن نص املادة على امللف، وهذا ما

يستمع جملس املنافسة حضوريا إىل األطراف املعنية يف القضايا املرفوعة إليه، واليت جيب عليها تقدمي مذكرة بذلك، 
ولألطراف املعنية وممثل . ختتارهوميكن أن تعني هذه األطراف ممثال عنها أو حتضر مع حماميها أو مع أي شخص 

ولكن املشرع وضع حدودا هلذا احلق . الوزير املكلف بالتجارة حق االطالع على امللف واحلصول على نسخة منه

اف أن يأمر بسحب هذه الوثائق من امللف ويرفض االطالع عليها، ولكن يف هذه احلالة أو مببادرة أحد األطر 
.فقرار جملس املنافسة ال ميكن أن يؤسس على هذه امللفات

مقرر جملس املنافسة عندما حيرر تقريرا يتضمن "على أن همن األمر نفس55و54كما نصت املادتني 
رئيس حيث يقومعرض الوقائع وكذا املآخذ املسجلة ومرجع املخالفات املرتكبة، يودعه لدى جملس املنافسة 

وحيدد هلم 2بدوره بتبليغه
15لسة املتعلقة بالقضية، كما ميكن هلؤالء األطراف االطالع على هذه املالحظات الكتابية قبل هلم تاريخ اجل

لكن القانون املتعلق ببورصة القيم املنقولة مل يشر إىل حق االطالع على امللف وتقدمي . 3"يوما من تاريخ اجللسة
ع قبل ذلك إىل املمثل املؤهل للمتهم أو نص على أنه ال ميكن أن يصدر أية عقوبة  ما مل يستمبلاملالحظات، 

.ما مل يستدع قانونا لالستماع إليه
4وكذلك قانون املناجم اجلديدواملالحظ أنه بالنسبة لقانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وقانون البورصة 

امللف وتقدمي على خالف قانون املنافسة، مل حيدد املشرع اآلجال الالزمة لتكريس حق االطالع على4اجلديد
،املالحظات

.املتهم

.179-177. صحممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص1
حددت األجل قد لس املنافسة ، يف جماحملدد للنظام الداخلي 17/01/1996املؤرخ يف 44-96من املرسوم الرئاسي رقم 22املادة وكانت 2
.يوما60ب
منه وقانون الكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات ضمن 37/1جاء يف قانون الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية طبقا لنص املادة هالتكريس نفس3

.منه146نص املادة 
إحداث ذلك، احملدد لكيفيات إجراءات منح  السندات املنجمية وكيفية 06/02/2002املؤرخ يف 65-2002رقم التنفيذياملرسوم وقد كان4

منه مينح مهلة شهر ملرتكب املخالفة إما لتصحيح الوضع وأداء إلتزاماته وإما تقدمي 39، طبقا لنص املادة 13/02/2002بتاريخ 11ر عدد .ج
كن األمر ول). من املفروض أن تلغى كل النصوص التطبيقية له10-01ولكن بعد إلغاء قانون املناجم رقم (مالحظاته وذلك يكون بواسطة إعذار 

ق هنا يتعلق باملرحلة قبل النطق بالعقوبة وهي سحب السند املنجمي، لكن نصوص القانون بقيت صامتة فيما يتعلق بالضمانات اليت تصاحب النط
رير عون من القانون امللغى من حت178و05-14من القانون رقم 144بالعقوبة سواء القانون القدمي أو اجلديد باستثناء ما نصت عليه املادة 

..شرطة املناجم املختص للمحضر الذي يتم توقيعه من طرفه ومن طرف مرتكب املخالفة ويف حالة رفض التوقيع من طرف هذا األخري يصرح بذلك
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11-03، وبعد الفراغ الذي كان مييز األمر رقم1
واليت 04-10من األمر رقم مكرر114خالل مرحلة النطق بالعقوبة أضيفت املادة 2

" نصت على أنه 
لشرعي للكيان املعين بإمكانية ثل امكما تنهي إىل علم امل. قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إىل ممثله الشرعي

وجيب أن يرسل املمثل الشرعي للكيان الشرعي . االطالع مبقر اللجنة على الوثائق اليت تثبت املخالفات املعاينة
أيام ابتداء من تاريخ استالم اإلرسال، ويستدعى املمثل الشرعي 8مالحظاته إىل رئيس اللجنة يف أجل أقصاه 

ويتعلق األمر ". للكيان املعين بنفس القواعد احملددة سابقا لالستماع إليه من طرف اللجنة وميكن أن يستعني بوكيل
.هنا باالعرتاف لألشخاص املعنيني حبق االطالع على امللف الذي يسمح هلم بتحضري دفاعهم

ط جملس الدولة الفرنسي أن تكون املدة املمنوحة للشخص لتقدمي مالحظاته معقولة ال بالغة الطول وقد اشرت 
.3حبيث تفوت احلكمة من اجلزاء ويفقد جانبه الردعي أثره،  وال قصرية تصعب على صاحب الشأن حتضري دفاعه

للشخص املتهم ضماناتكوبالرغم من عدم تكريس كل اإلجراءات السابقة  ،أما بشأن االستعانة مبدافع
دعم الضمانات السابقة، خصوصا يف يكمل و يلة، فإن إجراء االستعانة مبدافع أمام السلطات اإلدارية املستق

الشخص املعين باملخالفة نفسه أمام صعوبة التهمة اليت يواجهها، فيحتاج إىل من يفهم فيهااحلاالت اليت جيد
.أكثر منه يف اجلانب اإلجرائي واملوضوعي

. 5أو يف مرحلة النطق بالعقوبة4وقد كرس املشرع اجلزائري هذا احلق يف جمال املنافسة سواء يف مرحلة التحقيق
.10-3893وكذلك يف جمال البورصة طبقا لنص املادة 

أما . 6واملتمم يفمكرر من قانون النقد والقرض املعدل 114املصريف طبقا لنص املادة 
أما جمال التأمينات فقد أغفل املشرع بصفة مطلقة تكريس مثل هذه الضمانة أو غريها باستثناء ما نصت عليه 

رض عقوبة سحب املتعلق بالتأمينات املتضمنة ف25/01/1995املؤرخ يف 07-95من األمر رقم 221املادة 

.فهي غري حماطة بأي ضماناتاملوقعة من طرفهااستالم االعذار، أما اجلزاءات التأديبية
:وما نالحظه على العموم خبصوص تكريس هذه الضمانات

.26/08/2011املؤرخ يف 04-10مبوجب األمر رقم 1
لقرض النظام الداخلي للجنة املصرفية الذي كانت قد أصدرته من املتعلق بالنقد وا11-03حيث دعم هذا األمر اجلديد املعدل واملتمم لألمر رقم 2

.دون أن يكون له أساس قانوين كما وضحنا سابقا يف الفصل الثاين من الباب األول
.178. حممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص: أنظر. 08/11/1963والثاين بتاريخ 20/01/1956ضمن قراريه األول بتاريخ 3
" اليت تنص على أنهو املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03/03من األمر رقم 53طبقا لنص املادة 4

ليهم االقتضاء حمررة يف حمضر يوقعه األشخاص الذين استمع إليهم ويف حالة رفضهم التوقيع يثبت ذلك يف حمضر ميكن األشخاص الذين يستمع إ
.االستعانة مبستشار

يستمع جملس املنافسة لألطراف املعنية حضوريا " اليت تنص على أنه املعدل واملتمماملتعلق باملنافسة03-03من األمر رقم 30طبقا لنص املادة 5
"وميكن أن تعني  هذه األطراف ممثال عنها أو حتضر مع حماميها أو مع أي شخص أخر ختتاره... 

.املتعلق بالنقد والقرض04-10مبوجب األمر رقم 6
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املشرع اجلزائري لكل الضمانات اليت حتمي املؤسسات واألشخاص أثناء فرض العقوبة عليهم أو إمهال تكريس- 
. أثناء الفصل يف النزاعات

عدم وجود انسجام وتناسق ورؤيا موحدة من طرف املشرع هلذه الضمانات وللشروط العامة اليت تسري وفقا هلا - 
. السلطة العقابية

مثل هذه السلطات يف اجلزائر؟ ميكن التشكيك يف مربر حداثة التجربة يف اجلزائر فهل يرجع السبب حلداثة وجود 
كان من ومنه،وإلغاء البعض منهاعلى اعتبار ما شهدته نصوص إنشاء مثل هذه السلطات من تعديالت متكررة

باإلضافة إىل أن املشرع اجلزائري يقتبس معظم نصوص القوانني . الضروري أن ينتبه املشرع إىل مثل هذه النقائص
أكثر اعتناء ولكنهبدوره من فوضى هذه اإلجراءات أو الضمانات اإلجرائية  الذي يعاينمن نظريه الفرنسي، 

:وامل تتعلق ببتكريسها من األول، ويرجع البعض سبب ذلك إىل عدة ع
ارستها سلطيت الفصل يف النزاعات غياب قانون إجراءات إدارية مشرتك ختضع له السلطات اإلدارية املستقلة عند مم-

.و السلطة العقابية
-.
-.
-

سنة الداخلية، باإلضافة إىل ظهور ما يسمى مبواثيق األخالقيات، واليت تبنتها كل من سلطة األسواق املالية
.20071سنة ربيدوسلطة ضبط االتصاالت االلكرتونية وال2010

بسبب تعذر تطبيقها بنفس ،-
، فقد أسست حمكمة النقض الفرنسية  قرارها املؤرخ يف 2

بالتأسيس على ،برفض العقوبة على غياب عنصر علنية اجللسة اليت مت فيها النطق بالعقوبة05/10/1999
اجتهاد احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان املبين على مربر الفعالية واملرونة املذكور سابقا، وبذلك أقرت التطبيق 

ما أن جملس الدولة يف األساس كان رافضا  ك. 3من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسانالسادسةالنسيب لبنود املادة 
من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان يف جمال السادسةملسألة قبول تطبيق الضمانات املنصوص عليها يف املادة 

على أساس أن هذه األخرية ال تشكل هيئات قضائية وأن العقوبات ،السلطة العقابية للسلطات اإلدارية املستقلة
ات طبيعة غري جنائية، كما أنه مل يدرجها ضمن إطار املنازعات املتعلقة باحلقوق وااللتزامات املدنية، اليت توقعها ذ

1 P. Idoux, Op.Cit., p.926.
2 Ibid., et R. Phillipot, Op.Cit.
3 M.Collet, « de la consécration à la légitimation observations sur l’appréhension par le juge des
autorités de régulation », in M.-A. Frison-Roche, les régulations économiques : --, Op.Cit.,
pp.43-46.
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من "Oury" والذي تلى صدور قرار03/12/1999املؤرخ يف" Didier"إال بصدور قرار 1ومل يغري اجتهاده 
ليت وضعتها احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان ، بعد املقاربة ا2نفسهاحمكمة النقض الفرنسية املذكور أعاله يف السنة

السادسةلنص املادة 

.3ائياجلن
إىل جانب هذه األسباب ميكن أن نستنتج خصوصية وصعوبة وظيفة السلطات اإلدارية املستقلة لتحسني وتفعيل 

. التدخالت العمومية، وإجياد منطقة وسط بني املرونة والسرعة من جهة وضمانات احلقوق من جهة ثانية

. الفصل بين الجهاز المكلف بالتحقيق والجهاز المكلف بالنطق بالعقوبة كضمانة للحياد/ 2
باإلضافة إىل ما ميكن أن يضمن حياد اهليئة الناطقة بالعقوبة من ضمان استقاللية هذه األخرية يف 

خلني دملتعاملني واملتو يف مواجهة جمموعات املصاحل أي جمموع امن جهة، )احلكومة( هة السلطة التنفيذية مواج
وهذا ما تناولناه يف الفصل الثاين من . وذلك من خالل تكريس نظامي التنايف واالمتناعمن جهة ثانية،يف القطاع

الباب األول، باإلضافة إىل ما أضفناه يف املبحث األول من هذا الفصل واملتعلق بالفصل يف املنازعات فيما يتعلق 
، ينطبق نفس الكالم هنا  ونفس أو فيما يتعلق باجلهاز اجلماعيهذه السلطاتبالغرف التحكيمية على مستوى

.االنطباع فيما يتعلق باحلكم على مدى استقاللية هذه اهليئات ومنه ضمان حيادها
إن الضمانة اجلوهرية يف جمال توقيع العقوبات من طرف السلطات اإلدارية املستقلة لتحقيق مبدأ حياد 

ط بعدم مشاركة األعوان الذين قاموا بالتحقيق يف املخالفة يف املداولة املتعلقة بالنطق بالعقوبة من ترتب،هذه األخرية
فهل مت تكريس هذا الفصل على مستوى نصوص إنشاء هذه السلطات؟ وهل مت ذلك على املستوى . طرف اهليئة

العضوي أم الوظيفي أم مها معا؟  
كل عنصر يف جمال الفصل يف النزاعات والتحكيم على مستوىإذا كان املشرع اجلزائري قد ضمن هذا ال

جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وجلنة ضبط الكهرباء، حيث مت إنشاء غرف حتكيمية خاصة على من
مستواها  أوكلت هلا  سلطة الفصل يف النزاعات، ولو أن ذلك يبقى نسيب على اعتبار أن بعض أعضاء هذه 

.. هليئة نفسها كما رأينا سابقاالغرف هم أعضاء يف ا

املذكور أعاله من أن Didierوالذي كان يتميز بغياب رؤيا واضحة وحمددة حول طبيعة اهليئات اليت تطبق الضمانات باستثناء ما حدده يف قرار 1
،ال تطبق على كل العقوبات وال كل اهليئات اإلداريةمن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان6الضمانات املكرسة يف املادة 

:أنظر. طبيعة اهليئة والصالحيات املمنوحة هلالوبالنظرتشكيلة مجاعية، 
M.Collet, « autorités --», Op.Cit., p.84, et P. Idoux, Op.Cit., p.926.

:أنظر. السلطات اإلدارية املستقلةجملس الدولة تطبيق تلك الضمانات على العقوبات اليت تصدرها وقد ساهم اجتهاد حمكمة النقض يف كسر رفض 2
P. Idoux, Op.Cit., p.922.

. يف جمال املنازعات املدنية28/06/1978و 16/07/1971القرار املؤرخ يف : 3
و293. ،ص1هامش رقم أنظر،. 21/02/1984و08/06/1976فأهم تلك القرارات املؤرخة ب 

L. Calandri, Op.Cit., p.174.
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إن منح السلطة العقابية للهيئة دومنا فصل بني األجهزة اليت حتقق واألجهزة اليت حتدد العقوبة يعد خروجا 
لك عدم السماح أما إعمال هذا األخري فيكون بالفصل بني مهام التحقيق واحلكم، ويفرتض ذ. عن مبدأ احلياد

ومل يتم تكريس هذا املبدأ من . للعضو املقرر الذي كلف بالتحقيق يف القضية أن يشارك يف مداولة النطق بالعقوبة

.داولة، أما باقي اهليئات فقد سكت عن ذكر ذلكاملقرر من املشاركة يف التصويت يف امل
أما املشرع الفرنسي فقد كان أكثر وضوحا بتكريسه الفصل العضوي جبانب الفصل الوظيفي بني أجهزة 

فقد كرس هذا األخري مبدأ الفصل العضوي بني . وأجهزة النطق بالعقوبة من جهة ثانية،املتابعة والتحقيق من جهة
حقيق من جهة أوىل ووظيفة فرض العقوبة من جهة ثانية، من خالل منح  الصالحية األوىل وظائف املتابعة والت

الصالحيةللعضو املقرر املكلف من طرف جلنة اجلزاءات أماأي التحقيقللجهاز اجلماعي والثانيةأي املتابعة 
ن حضور العضو املقرر، وبذلك وهي النطق بالعقوبة،الثالثة

يكون املشرع الفرنسي قد نص على إنشاء جلان اجلزاءات أو العقوبات على مستوى سلطة األسواق املالية وجعل 
وقد طبق املشرع هذه التقنية على مستوى جلنة الفصل يف النزاعات .1اللجوء إليها يتم من طرف اجلهاز اجلماعي
وهي تقابل الغرفة التحكيمية على مستوى جلنة ضبط الكهرباء الفرنسيةواجلزاءات على مستوى جلنة ضبط الطاقة

املتعلق بقطاع الطاقة 07/12/2006املؤرخ يف 1537-2006والغاز يف اجلزائر، فمنذ صدور القانون رقم 
بحت سلطة ضبط الطاقة مكونة من اجلهاز اجلماعي وجلنة خاصة مكلفة بالفصل يف النزاعات وتوقيع أص

. 2العقوبات
الغرف التحكيمية على على غرارصحيح أن هذه اللجان موجودة على مستوى السلطة اإلدارية املستقلة 
زائر، لكن الفرق األساسي بينهما مستوى جلنيت ضبط الكهرباء والغاز وتنظيم ومراقبة عمليات البورصة يف اجل

يكمن يف أن األوىل ضمن هلا املشرع االستقاللية يف مواجهة اجلهاز اجلماعي، ومنه قد يرتتب على هذا االزدواج 
مبعىن ال وجود ،أما تلك اليت ال تطبق الفصل العضوي. 3اجلهازهذا العضوي اختالف وجهات النظر بني اللجنة و 

، فإنه مل يغب عنها عنصر الفصل 4ي وجهاز توقيع العقوبات مثل سلطة املنافسةلفصل بني اجلهاز اجلماع
الوظيفي بني وظائف التحقيق واحلكم، حيث يتم التحقيق حتت إشراف املقرر العام ، بينما يتم النطق بالعقوبة 

وى اجلهاز على مستوى اجلهاز اجلماعي، وحىت ولو كان القانون يسمح له باملشاركة يف املداولة على مست

:انظر. من القانون النقدي واملايلمن القسم التشريعي 15-621طبقا  لنص املادة 1
www.legifrance.gouv.fr/

.املوقع نفسه على األنرتنت: أنظر.القانونهذا منمن القسم التشريعي1-132طبقا لنص املادة 2
3 Q. Epron, Op.Cit., pp.1011-1013.

:أنظر. تشريعي من القانون التجاريمن القسم ال4-461طبقا لنص املادة 4
www.legifrance.gouv.fr/, et S. Nicinski, « l’autorité --», Op.Cit., pp. 1240-1242, et E.
Claudel, « réforme du droit Français de la concurrence le grand jeu ? 2eme partie», revue
trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n°1, 2009, pp. 99-100.
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وكذلك األمر بالنسبة لسلطة ضبط االتصاالت االلكرتونية . 1اجلماعي، لكن لن يكون له احلق يف التصويت
والربيد، حيث ينص القانون على أن التحقيق يدار من طرف املوظفني واألعوان التابعني للوزارة املكلفة بالربيد 

.2جلماعيولسلطة الضبط، أما سلطة فرض اجلزاء فرتجع للجهاز ا
وكان السبب الرئيسي يف إدخال هذه التعديالت من طرف املشرع الفرنسي احرتامه اجتهاد كل من جملس 

املذكور Didier، حيث اعترب جملس الدولة الفرنسي يف قرار3ةالفرنسيومن قبله حمكمة النقضالفرنسيالدولة
، أن مدى الصالحيات املمنوحة للمقرر هي اليت حتدد مدى مساس مشاركته يف 03/12/1999أعاله املؤرخ يف 

من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، حيث إذا مل يكن قد ساهم السادسةاملداولة مببدأ احلياد املكرس يف املادة 
ملداولة الن ذلك ال بإجراء تفتيش أو حجز أو أي إجراء ردعي أثناء التحقيق، فذلك ال حيول دون مشاركته يف ا

العضو رفض مشاركةقرارها على ،Ouryحمكمة النقض الفرنسية يف قرارومن جهتها بنت.  4ميس مببدأ احلياد
كما أن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان  . يف املداولةمشاركتهيف التحقيق يف الوقائع مث مشاركتهبسبباملقرر 

لكن السؤال . 5ملسألة الفصل بني وظائف املتابعة والتحقيق والعقابكانت قد أكدت على ضرورة تأطري املشرع 

:أنظر.من القسم التشريعي من القانون التجاري7-463طبقا لنص املادة 1
www.legifrance.gouv.fr/

:أنظر. االت االلكرتونيةاالتصو الربيدمن القسم التشريعي من قانون 3-5و11-36تنيطبقا لنص املاد2
. L. Calandri, Op.Cit., p.177

مواجهة مبدأ أعادت العديد من السلطات اإلدارية املستقلة الفرنسية تنظيم إجراءات التحقيق والعقاب بناء على اجتهاد هاتني اهليئتني القضائيتني يف3
Ouryد صدور قرار من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان يف إطار أنظمتها الداخلية، ومنها جلنة عمليات البورصة بع6/1احلياد املكرس باملادة 
ومع ذلك بقيت وحدة .18/06/1999املؤرخ يف 99/528، وكذلك سلطة ضبط االتصاالت بقرارها رقم 16/02/1999بقرارها الصادر يف  

س  من حمكمة استئناف باري07/03/2000التشكيلة اجلماعية على مستوى جلنة عمليات البورصة متعارضة مع احلق يف حماكمة عادلة بصدور  قرار 
سنوات،  وكان ذلك مدعاة لصدور تعديل جديد لنظامها الداخلي 10الذي حكم باإلعدام على اإلجراءات اإلدارية العقابية املتبعة أمام اللجنة خالل 

يف نفس التاريخ، حيث مت الفصل العضوي بني وظائف 721-2000رقموالثاين01/08/2000بتاريخ 720-2000مبرسومني األول رقم 
وجملس الدولة الفرنسي يف قرار Ouryيق واجلزاء، حيث منع على من حيقق أن يصدر العقوبة، وهذا ما كرسته حمكمة النقض يف قرار التحق

Didier  وهذه كانت مرحلة سابقة على تكريس الفصل العضوي  على مستوى سلطة األسواق املالية فيما بعد بإنشاء سلطة اجلزاءات على مستواها ،
:أنظر.ه يف املنت أعالهكما مت توضيح

L. Calandri, Op.Cit., pp.176-180.
ألغى قرار سلطة األسواق املالية لغياب عنصر احلياد على اعتبار أن أحد أعضاء جلنة اجلزاءات على 27/10/2006ويف قرار الحق له املؤرخ يف 4

آخرين تكونت 7مستوى هذه اللجنة كان احنيازه واضحا بسبب عالقته املمتازة مع أحد األ
وهناك قرارين .ولو أن هذا القرار خيص عنصر احلياد يف مواجهة املتعاملني يف السوق. يف وقت قصري  قبل النطق بتلك العقوبات ضد هذه األخرية

من خالهلما جملس الدولة بإلغاء قرارات لسلطة األسواق املالية بسبب قام26/07/2007والثاين بتاريخ 03/05/2007أخرين، األول بتاريخ 
:أنظر. العضو املقررغياب حياد أعضاء جلنة اجلزاءات وباخلصوص

M.Collet, « autorités --», Op.Cit., p.82, et M. Cohen-Branche, « problématique de la
répartition du contentieux entre les deux ordres au travers de l’exemple de l’AMF », in les
autorités administratives indépendantes : une rationalisation impossible? Op.Cit., p.913.

املسألة، ويف الذي أشارت فيه أيضا إىل عدم حتديد ووضوح النصوص املتعلقة باللجنة البنكية خبصوص هذه 11/06/2009يف قرارها املؤرخ يف 5
:                                                                      .../...أنظر. 27/08/2002وهو املؤرخ يف قرار سابق له
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هل جيب أن تتبىن السلطات اإلدارية املستقلة اليت منحت السلطة العقابية الفصل العضوي ،بقي مطروحاالذي 
لتحقيق مبدأ احلياد أم ميكن أن تكتف بالفصل الوظيفي؟

حىت بعد صدور قرارين حديثني للمجلس الدستوري و بقي مضمون احلياد غري حمدد حىت يف الوقت احلايل 
، 02/12/2012املؤرخ يف 2012/280والثاين رقم 02/12/2011بتاريخ 2011/200الفرنسي األول رقم 

حترتم مبادئ أن واللذين كرس من خالهلما أنه ميكن لسلطة إدارية مستقلة أن متارس سلطة العقاب بشرط
وحىت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان مل تفرض بالضرورة االزدواجية العضوية، باإلضافة إىل ،االستقاللية واحلياد

إزاء هذه املسألة اجته بعض الفقه إىل اعتبار أن االزدواجية الوظيفية تفرض .الوظيفية أو الفصل العضوي
.1االزدواجية العضوية، أما البعض اآلخر فكان أكثر ميوال لضرورة إعمال الفصل العضوي

.السلطات اإلدارية المستقلة لرقابة القاضيالصادرة عن قرارات العقابية الخضوع : الفرع الثاني
املنشئة للسلطات اإلدارية املستقلة اليت منحت السلطة العقابية أخضعت القرارات الصادرة كل النصوص 

هذه األخرية تعد ضمانة بالنسبة لألشخاص الحرتام  السلطات اإلدارية املستقلة . بشأن ذلك لرقابة القاضي
أن إحدى تلك القرارات فإذا وجد القاضي . للضمانات املوضوعية واإلجرائية السابقة عند توقيعها للعقوبات

إذا ما أحلق ذلك القرار سلطة إلغائها، كما ميكنفإنه ميلكمن تلك الضمانات ااملطعون فيها أمامه مل حترتم أي
اختصاص النظر يف الطعون املوجهة ضد هذه املشرعفلمن منح. رفع دعوى املسؤوليةيأنضررا بالشخص املعاقب 

القرارات؟ 
لقد وزع املشرع اجلزائر 

ولكن متيزت. بني جملس الدولة والقاضي العادي
لس الدولة 
بشأن الطعون املرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة بصفة عامة واملتعلقة بفرض عقوبات، 

فما . بتحويله االختصاص للقاضي العادي عندما يتعلق األمر بالقرارات العقابية الصادرة عن جملس املنافسة
يت يطرحها هذا التوزيع؟ ويف حالة رفع دعوى مسؤولية هل يبقى احلكمة من ذلك؟ وما هي اإلشكاالت القانونية ال

القاضي العادي املتمثل يف هذه احلالة يف الغرفة التجارية على مستوى جملس قضاء اجلزائر هو املختص بنظرها؟ ما 
رأي النصوص والقضاء يف هذه املسألة؟

…/… H. Labayle et F. Sudre, « jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et
droit administratif », RFDA, mai-juin, 2010, p.589.
1 F. Brunet, Op.Cit., p.122.
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.الدولةكمبدأ أساسي لمجلسالقرارات العقابية  ضدمنح المشرع االختصاص في نظر الطعون: أوال

.في دعاوى اإللغاءتكريس االختصاص لمجلس الدولة/ 1
منح املشرع كمبدأ أساسي االختصاص يف الطعون باإللغاء املوجهة ضد القرارات العقابية الصادرة عن 

بالنسبة للجنة املصرفية طبقا لنص بشكل نسيب
و جلنة اإلشراف على . 1املعدل واملتمم واملتضمن قانون النقد والقرض11-03من األمر رقم 107املادة 

من 31املتعلق بالتأمينات املعدلة واملتممة مبوجب املادة 07-95رقماألمرمن 213التأمينات طبقا لنص املادة 
من قانون الربيد 17، سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية طبقا لنص املادة 042-06القانون رقم 

، 104-01قبل إلغاء قانون املناجم رقم والوكالتني املنجميتني033-2000واملواصالت السلكية والالسلكية رقم 
وكذالك القرارات الصادرة عن الغرفة الفاصلة يف املواد التأديبية لدى جلنة تنظيم ومراقبة 5جلنة ضبط الكهرباء والغاز

من املرسوم التشريعي رقم 57عمليات البورصة اليت تكون قابلة للطعن باإللغاء أمام جملس الدولة طبقا لنص املادة 
بعد أن كان 17/02/2003املؤرخ يف 04-03ماملتعلق ببورصة القيم املنقولة املعدلة واملتممة بالقانون رق93-10

.االختصاص يف ظل املرسوم التشريعي يعود للغرفة اإلدارية
عمم تكريس املبدأ السابق بالنسبة لكل القرارات الفردية اليت قد ملالحظ أن املشرع يف بعض النصوص ا

ويف بعضها اآلخر خص القرارات التأديبية . القرارات العقابيةومن ضمنهاتصدرها السلطات اإلدارية املستقلة 
الصادرة عن الغرفة التأديبية والتحكيمية على مستوى جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بإمكانية الطعون ضدها 

.6من دون القرارات األخرى

تكون ... تكون قرارات اللجنة املتعلقة بتعيني قائم باإلدارة أو املصفي و العقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي" حيث تنص على أنه1
"الطعون من اختصاص جملس الدولة

تكون قرارات جلنة اإلشراف على التأمينات املتعلقة بتعيني املتصرف املؤقت قابلة للطعن فيها أمام جملس " 2
"الدولة

غها وليس هلذا الطعن جيوز الطعن يف قرارات جملس سلطة الضبط أمام جملس الدولة يف أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبلي" حيث تنص على أنه 3
"أثر موقف

ميكن الطعن يف قرارات جملس اإلدارة لدى جملس الدولة " املتضمن قانون املناجم اليت تنص على أنه10-01من القانون رقم 48طبقا لنص املادة4
يعة اإلدارية هلاتني الوكالتني بالطبيعة التجارية وباخلصوص بعد استبدال الطب. "يف أجل ثالثني يوما من تاريخ التبليغ، وال يوقف الطعن جمرى القرارات

.على غرار وكاليت احملروقات
جيب أن تكون قرارات جلنة الضبط مربرة وميكن أن " املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات01- 02من القانون رقم 139طبقا لنص املادة 5

القرارات العقابية ميكن أن تكون موضوع طعن " من نفس القانون اليت تنص 150إىل املادة باإلضافة " تكون موضوع طعن قضائي لدى جملس الدولة
"قضائي

ريس، على خالف املشرع الفرنسي الذي أخضع القرارات العقابية الصادرة عن جلنة عمليات البورصة للقاضي العادي واملتمثل يف حمكمة استئناف با6
، مثلما هو احلال بالنسبة للطعن يف القرارات التنظيمية "جملس الدولة" ري يف جمال إعمال السلطة التأديبية وهو بينما أبقى على اختصاص القاضي اإلدا

بالنسبة هلذه القرارات املتعلقة باألشخاص 01/08/2003قبل تعديل قانون األسواق املالية بتاريخ (والقرارات الفردية املتعلقة مبنح االعتماد 
باريس، 9-621ادة غرياملذكورين يف امل

.../...Nicoleقد فسرت األستاذة و ). أديبية املوقعة على املهنيني
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.الجهة القضائية المختصة في حالة  دعاوى المسؤولية/ 2
طبيعة حىت ولو كان املشرع ال يذكر دائما وبصفة صرحية يف بعض النصوص املنشئة هلذه السلطات 

من 9، فيمكن ترجيح نوعية الطعن باإللغاء طبقا لنص املادة ذه اهليئاتهلالعقابيةقراراتالالطعون املوجهة ضد 
والذي يعود هلذا ،املعدل واملتمم واملتعلق بتنظيم واختصاصات جملس الدولة01-98رقم القانون العضوي

.

س يف تتمحور سلطات القاضي باألساحيث يف إطار دعوى القضاء الكامل، التعويض، باستثناء عندما نكون
غياب إحدى الشروط بسبب بمشوبةاإللغاء عندما تكون القرارات املوقعة للعقوبات 

وال . كأن تكون السلطة اختذت القرار من دون احرتام حقوق الدفاع،املوضوعية أو اإلجرائية أثناء صدور القرار
قرار توقيع العقوبة، فقد تتمحور هذه األسباب حول ختتلف األسباب والدوافع اليت قد يلغي على أساسها القاضي

والذي استند إليه جملس الدولة يف ،أوجه الشرعية اخلارجية اليت ميسها عيب من العيوب كعيب عدم االختصاص
اإلجراءات يف، أو عيب1يف قضية يونني بنك ضد اللجنة املصرفية08/05/2000املؤرخ يف2129قراره رقم 

واخلطأ يف تطبيق القانون ويف أأوجه الشرعية الداخلية للقرار واملتعلقة بعيب خمالفة القانون بوقد تتعلق.والشكليات
وتعد عيوب الشرعية . 2تفسريه، اخلطأ يف تقدير الوقائع وعيب التعسف يف استعمال السلطة وعدم تسبيب القرار

سواء تعلق األمر بعيب ،سلطات اإلدارية املستقلةاخلارجية أكثر األسباب شيوعا إللغاء القرارات الصادرة عن ال

.../...Decoopman هذا التوزيع بأنه عندما يتعلق األمر مبنح اعتماد أو ممارسة سلطة تأديبية فهنا يعود االختصاص للقضاء اإلداري طبقا للمعيار
باقي وقد يصلح هذا املعيار لتربير توزيع االختصاص بني القضاء اإلداري والعادي بالنسبة ل. املادي يف إطار التفرقة بني النشاط التجاري والنشاط املهين 

. السلطات اإلدارية املستقلة
:أنظر. فسر اختصاص القضاء اإلداريوالكهرباء، االتصاالت واملناجم حبكم أن هذه النشاطات كانت من احتكار الدولة وذلك ي

N. Decoopman, « La complexité --», Op.Cit., pp.175-176, et D. Linotte et G. Simonin,
Op.Cit., p.145, et J.-J. Daigre, « les voies --» , Op.Cit., pp. 128-129.

من طرف اللجنة املصرفية، وبالتايل حيث أن املدعية تتمسك بأن القرار املطعون فيه يشكل عقوبة تأديبية ال ميكن إصدارها إال " وكان منطوق القرار 1
حيث أن احملافظ وباختاذه مقرر السحب املؤقت لصفة الوسيط املمنوحة للمدعية فإنه جتاوز ... فإنه مشوب  من بني عيوب أخرى بعيب جتاوز السلطة

.168.لسابق، صوليد بومجلني، املرجع ا:أنظر. )القرار غري منشور("قراره مشوب بعيب البطالنسلطته وبالتايل فإن
ولكن جملس ،والذي بالرغم من كون املشرع مل ينص عليه يف كل نصوص إنشاء السلطات املستقلة باستثناء جلنة ضبط الكهرباء وجملس املنافسة2

خبصوص اللجنة املصرفية، حيث أكد أن املقرر املعد املتضمن وقف االعتماد 09/02/1999املؤرخ يف 13الدولة اجلزائري أكد عليه يف قراره رقم 
،6اهلامش رقم : أنظر.اآلخرجاء غري مسبب خمالفا بذلك املبادئ العامة للقانون اليت تشرتط يف هذه احلالة تسبيب القرار الذي يضر حبقوق الطرف 

السابق الذكر ضمن 88/248، 296. ص
:أنظر. وصحيحا وجديالتسبيب كامالوجيب أن يكون ا. ، معتربا إياه ضمانة جوهرية يتطلبها االعرتاف له بسلطة توقيع اجلزاءات30احليثية رقم 

و196-194. صحممد باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص
S.Tomasset-Pierre, Op.Cit., pp. 258-261.
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عدم االختصاص أو اإلجراءات أو الشكل، وعموما ال ختتلف أسباب إلغاء هذه القرارات عن غريها من القرارات 
.1الصادرة عن اهليئات اإلدارية عموما

ليت خلفها، ولذلك لكن إلغاء القرار يستتبع يف كثري من األحيان طلب املتقاضي التعويض عن األضرار ا
88/248

السابق الذكر، فقد ربطها باحرتام الضمانات الكفيلة حبماية حقوق األشخاص الدستورية، ومن بني الضمانات 
دولة فيما يتعلق بالطعون ضد قرارات السلطات اإلدارية املستقلة 

أما يف غياب نص تشريعي صريح، فقد اعترب جملس الدولة أن الطعون . العقابية عن طريق دعوى القضاء الكامل
.2املوجهة ضد قرار يتضمن عقوبة صادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة هو طعن بتجاوز السلطة

زائري فقد سكت عن حتديد اجلهة القضائية املختصة يف دعاوى املسؤولية، ومنه يستوجب أما املشرع اجل
. الرجوع إىل القواعد العامة اليت حتكم هذا النوع من الدعاوى، مبعىن الرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

جملس الدولة هو املختص للبت يف فإذا رفعت دعوى اإللغاء واقرتنت بطلب التعويض هل يكون يف هذه احلالة 
" اليت نصت على أنه هنفس809باالستناد إىل نص املادة .3الدعويني مع بعض

عندما ختطر احملكمة بطلبات ، مبناسبة النظر يف دعوى تدخل يف اختصاصها، وتكون يف نفس الوقت مرتبطة 
أمام جملس الدولة، وتدخل يف اختصاصه حييل رئيس احملكمة تلك بطلبات مقدمة يف دعوى أخرى مرفوعة 

كما يف احلالة اليت ال ميكن ،أما إذا رفعت دعوى التعويض مستقلة عن دعوى اإللغاء". الطلبات أمام جملس الدولة
ر، مع ذلك طلب التعويض ألنه تضرر من القراللطاعنضد القرار ألنه مشروع، لكن ميكنفيها الطعن باإللغاء

ففي هذه احلالة ختتلف جهة االختصاص، حيث جيب أن منيز هنا بني السلطات اإلدارية املستقلة اليت ال تتمتع 
:بالشخصية املعنوية من جهة والسلطات اليت منحها املشرع الشخصية املعنوية

فرتفع ،صية املعنويةففي حالة اللجنة املصرفية وجلنة اإلشراف على التأمينات، حيث ال تتمتع هذه اهليئات بالشخ-
وتكون يف هذه احلالة احملكمة ،من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية800الدعوى ضد الدولة مبوجب نص املادة 

.اإلدارية هي املختصة
لكن يف هذه . أما يف حالة السلطات اإلدارية املستقلة املتمتعة بالشخصية املعنوية فالدعوى ترفع ضدها شخصيا-

وهي احملاكم اإلدارية يف مثل هذه الدعاوى، على اعتبار أن ،اإلشكال حول اجلهة القضائية املختصةاحلالة يطرح
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ال يضم هذه الفئة من السلطات، فهي حتصر اختصاص 800نص املادة 

فهذا . ؤسسات العمومية ذات الطبيعة اإلداريةاحملاكم اإلدارية يف نزاعات املسؤولية ضد الدولة، الوالية، البلدية وامل

1 M.Collet préface de D.Truchet, le contrôle --, Op.Cit., p.109-110.
2 R.Zouaimia, le droit de la concurrence, Op.Cit., p.235, in R.Schwartz et C.Maugue,
chronique de jurisprudence administrative française, AJDA, 1991, p.358.

ار العقايب أمام جملس الدولة، ويرفق من قانون اإلجراءات املدنية القدمي كان جيوز للطاعن أن يرفع دعوى اإللغاء ضد القر 276طبقا لنص املادة 3
.العريضة بطلب التعويض كطلب فرعي عن الدعوى األصلية، فيبت جملس الدولة يف الدعويني
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الفراغ مل يتم تداركه من طرف املشرع حىت بعد إصداره لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مع أن هذه السلطات  
.1وقت صدورهموجودةكانت 

املؤرخ يف 02-98وميكن من ناحية ثانية التأسيس على نص املادة األوىل من القانون العضوي رقم 
اليت جتعل من هذه احملاكم اهليئات القضائية للقانون العام املعدل واملتمم املتعلق باحملاكم اإلدارية 30/05/1998

يف املادة اإلدارية، إذا ما نقلت أو حولت هذه املادة لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لتصبح مرجعا لتحديد 
. 2ة ضد السلطات اإلدارية املستقلة بناء على طابعها اإلدارياختصاص احملاكم يف قضايا املسؤولي

.انعقاد االختصاص للقضاء العادي بالنسبة لقرارات مجلس المنافسة: ثانيا
املعدل واملتمم املتعلق 03-03من األمر رقم19باستثناء قراراته املتعلقة برفض التجميع طبقا لنص املادة 

نافسة، واليت يعود اختصاص بامل
تكون قابلة للطعن فيها أمام جملس قضاء اجلزائر الذي يفصل يف املواد التجارية  ،3

اليت يرفعها الوزير املكلف بالتجارة أو هذا فيما يتعلق بدعاوى الشرعية. من األمر ذاته63طبقا لنص املادة 
فما احلكمة من هذا النقل لالختصاص؟ ميكن إمجال املربرات املتعلقة بنقل االختصاص سواء . األطراف املعنية

- 464نفسه الذي كرسه املشرع الفرنسي طبقا لنص املادة النهج وهو ،
يف املربر الوحيد 4من القانون التجاري، باإلضافة إىل القرارات العقابية الصادرة عن سلطة األسواق املالية7-8

، على اعتبار أن املنازعات املرفوعة أمام جملس املنافسة تتعلق 5أو إدارة جيدة للعدالةاملتعلق حبسن إدارة العدالة
.

يبدو كما أشار األستاذ زواميية أن املشرع اجلزائري مل يؤسس املعيار العضوي لتوزيع االختصاص بني ، 01/06/1998بتاريخ 37ر عدد .ج1
العادي التأسيس الصحيح واملتني، وإمنا قام فقط بتعداد تشريعي لبعض اهليئات العمومية اليت منح االختصاص بشأن املنازعات اليت القضاء اإلداري و 

كون يومنه يصبح املعيار من دون معىن إذا ما خرجنا عن إطار تلك اهليئات املعددة ضمن نص املادة لنواجه نزاعات . تعد طرفا فيها للقضاء اإلداري
ال ختضع أحد

ويا حقيقيا مؤسسا السابقة الذكر لتكرس معيارا عض800ولذلك يقرتح األستاذ زواميية  تعديل نص املادة .ال للرقابة الوصائية وال للرقابة التسلسلية
انضمام منوذج على فكرة الشخص املعنوي للقانون العام غري الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسات العمومية ذات الطبيعة اإلدارية، لتقبل الفكرة

.بابمن الفصل األول من هذا الأنظر العنصر اخلاص خبضوع القرارات التنظيمية لرقابة القاضي يف املبحث األول . السلطات اإلدارية املستقلة
2 R.Zouaimia, les instruments --, Op.Cit., pp.233-234.

ا من 3
.املتعلق باملنافسة03-03من األمر 63إىل املادة 56و من املادة 19

9-621التنظيمي وما تبعها من نصوص باستثناء العقوبات املتعلقة باألشخاص املهنيني املذكورين يف املادة من القسم45-621طبقا لنص املادة 4
:أنظر. 

www.legifrance.gouv.fr/
.../...                         و233.،ص5هامش رقم :  أنظر. 23/06/1987املؤرخ يف 586/224
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فيما يتعلق بدعاوى املسؤولية، فبالنسبة للمؤسسات اليت تعرضت لعقوبات وقعها جملس املنافسة يف أما 

مرفقا بعريضة طلب إلغاء القرار املوقع ، فإذا كان الطلب قد قدم الصادر عن اهليئةاجلزائر لقرار فرض العقوبة

تبقى من اختصاص القضاء اإلداري كمبدأ عام؟
:1قدم األستاذ زواميية مقاربتني حلل اإلشكال يف غياب حلول تشريعية

على املبدأ العام وهو اعلى أن فكرة حتويل االختصاص لصاحل القضاء العادي تبقى استثناءاعتمدتاملقاربة األوىل
ومنه . ، ومنه فاالستثناء يقتضي منا تفسري النص تفسريا ضيقا)احملكمة اإلدارية( اختصاص القضاء اإلداري 

لكن تبين هذه املقاربة  . فتحويل االختصاص ال يشمل إال دعاوى اإللغاء من دون دعاوى التعويض أو املسؤولية
شأن قرارات هيئة واحدة وهي جملس املنافسة وتعقيد اإلجراءات على يؤدي إىل تفتيت أو توزيع االختصاصات ب

كما ميكن أن تصل اجلهتني القضائيتني جملس الدولة والغرفة التجارية على مستوى جملس . املتقاضي واملشقة عليه
قضاء اجلزائر إىل حلول خمتلفة، وهذا كله يتعارض مع اهلدف من حتويل االختصاص وهو توحيد قواعد 

.تصاص لدى جهة قضائية واحدة وهو مضمون املقاربة الثانيةاالخ
 اليت متنح ،2املعدل واملتمم03-03من قانون املنافسة األمر رقم48بنص املادة فتعلقتأما املقاربة الثانية

ن ، فيمكن أ)الغرفة التجارية على مستوى جملس قضاء اجلزائر( االختصاص يف دعاوى املسؤولية للقاضي التجاري 
ينعقد االختصاص هلذه األخرية فيما يتعلق بكل دعاوى املسؤولية املتعلقة بطلب التعويض ضد جملس املنافسة عن 

إن تبين هذه املقاربة يسمح بتفادي مشاكل تنازع االختصاص، ولكن تبقى دعاوى املسؤولية . قراراته اليت يصدرها
ت الواقعة بسبب التسيري غري اجليد للمرفق بعيدا عن كل الرامية إىل طلب التعويض من جراء األخطاء أو االمهاال

األمر بتنفيذ السلطة ملهامها يف إطار املرفق العمومي اإلداري، أي إذا تعلققرار فردي متعلق مثال بتوقيع عقوبة، 
بق يصلح كما يؤكد األستاذ زواميية أن يط3من اختصاص القضاء اإلداري، هذا احلل الذي تبناه القضاء الفرنسي

يف حالة جملس املنافسة، الن قانون املنافسة مل حيول االختصاص لصاحل الغرفة التجارية مبجلس قضاء اجلزائر إال 
بالنسبة للطعون املوجهة ضد قرارات جملس املنافسة املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة والعقوبات املوقعة من 

…/… M.Collet, « de la consécration --», Op.Cit., pp. 44-45.
1 R.Zouaimia, le droit de la concurrence, Op.Cit., pp.236-239, et R.Zouaimia, « remarques --
», Op.Cit., pp. 61-62.

ميكن كل شخص طبيعي أو معنوي جيد نفسه متضررا من منافسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا األمر، أن يرفع " على أنهنصتاليت 2
"ضائية املختصة وفق التشريع املعمول بهدعوى أمام اجلهة الق

:أنظر. 22/06/1992قرارها بتاريخ ، ومن قبله 02/05/2011املتمثل يف قرار حمكمة التنازع املؤرخ يف 3
J. Massot, Op.Cit., p.910.
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لية جملس املنافسة عن قراراته املتعلقة باملمارسات املقيدة للمنافسة ومنه ميكن إحلاق الطعون املتعلقة مبسؤو . 1طرفه
.2والعقوبات اليت يوقعها للغرفة التجارية على مستوى جملس قضاء اجلزائر

. إن هذه املقاربة تتالءم مع ما سعت احملكمة العليا لتكريسه يف إطار توحيد االختصاص لدى القاضي العادي
األستاذ مسعود شيهوب فيما يتعلق باالستثناءات الواردة على املعيار العضوي، من حق وهذا أيضا ما رجحه 

احملاكم العادية يف تقدير مدى مشروعية القرارات اإلدارية ليس فقط مراعاة لتسهيل األمر على املتقاضني وتبسيط 
ظ يف أحكامها احلديثة، كانت اإلجراءات أمامهم، ولكن أيضا ألن احملكمة العليا قبل عشرية من التذبذب امللحو 

قد فصلت لصاحل اختصاص احملاكم العادية بذلك، وجاء رأيها يف القرار الصادر عن الغرف جمتمعة، وهو بذلك 
.3يعترب قرارا ذو قيمة احتفالية

مشلت االختصاصات التنازعية اليت منحت للسلطات اإلدارية املستقلة اختصاص الفصل يف النزاعات 
ةواليت حلت مبوجبها السلطات اإلدارية املستقلة حمل القاضي للعديد من االعتبارات أمهها كفاء،يةوالسلطة العقاب

وقدرة هذه اهليئات حبكم إحاطتها بواقع القطاع الذي تشرف عليه، باإلضافة إىل احلاجة إىل الفعالية واملرونة 
وهي صالحيات حمدودة من . وشائكةللفصل يف نزاعات واملعاقبة على خمالفات ختص مسائل اقتصادية حساسة

ويبقى افتقاد هذه اهليئات ملشروعية التدخل . حيث اهليئات اليت منحها إياها املشرع ومن حيث جماالت تطبيقها
حمل القاضي مربرا لتطبيق ضمانات احملاكمة العادلة واليت تضمن يف الوقت نفسه حقوق األطراف املتنازعة، ولكنها 

وتبقى رقابة . املة وموحدة وحمددة لكم ونوع هذه الضمانات على مستوى النصوصتفتقد لرؤيا وصياغة ش
.القاضي ضمانة إضافية لضمان احرتام هذه الضمانات

.من قانون املنافسة 63بقراءة نص املادة 1
. ملنافسة أو تعديله ا تقرر إلغاء قرار جملس اومنه ميكن للغرفة التجارية أن حتكم بالتعويض عندم2
. قرار غري منشور...) ووايلوزير الداخلية/ف ضد.قضية االنسة م( 16/05/1981بتاريخ ) الغرف جمتمعة( ويتعلق األمر بقرار احملكمة العليا 3

.108. مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص:انظر
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خاتمة
الرئيسية واإلشكاالت الفرعية عنها واليت متحورت حول البحث عن مدى متتع البحثإشكاليةانطالقا من 

،السلطات اإلدارية املستقلة باملشروعية وحتقيقها للفعالية سواء من اجلانب املؤسسايت، القانوين أو الوظيفي
تقد توصلف،لطات وأسلوب تدخلها من جهة ثانيةمن جهة مبجموع الصالحيات املمنوحة هلذه السةواملتعلق

:على مستوينيواليت ميكن توزيعهاللنتائج التالية
متتع السلطات اإلدارية املستقلة باملشروعية علىتأكيدالإىل أنه قد مت تتوصلعلى المستوى األول

وأن هذه املشروعية ترتبط بالفعالية اليت ،وين يف الدولة وعلى رأسه الدستوراملؤسساتية يف مواجهة النظام القان
:ققها هذه اهليئات واليت تتأتى منحت
اليت دفعت إىل وجودها وهي باألساس الضبط ومتكني احلقوق يف خمتلف القطاعات اليت تتدخل المبررات- 

.فيها
الذي يضمن هلا االستقاللية ومن مث احلياد يف مواجهة كل من السلطة التنفيذية والسوق، من نظامها األساسي- 

.واملعايريخالل جمموعة من العناصر
.وأن هذه الفعالية حتقق بدورها مالئمة اندماج هذه اهليئات يف النظام املؤسسايت يف الدولة

توصلنا إىل ما مت تأكيده من مشروعية متتع هذه السلطات مبجموع الصالحيات على المستوى الثاني
صالحيات فرض القواعد والتقرير من املتنوعة واملتعددة اليت منحها إياها املشرع، يف إطار مجع هذه اهليئات بني

جمموع ية هذه اهليئات سواء من خالل وتأكيد فعال. جهة وفرض العقوبات والفصل يف املنازعات من جهة ثانية
أو متنحها لنفسها أمام صمت ،أو من خالل الصالحيات املرنة اليت مينحها إياها املشرعالصارمةلصالحياتا

،يف الكثري من احلاالتالنصوص
االستمرارية ، التكيف،السرعة،وفعاليتها املتأتية من أسلو ،من خالهلاهذه اهليئات

.وإشراك الفاعلني يف القطاع يف عملها
فقد اكتسبت السلطات اإلدارية املستقلة املشروعية املؤسساتية من خالل العناصر :أما على المستوى األول

:التالية
بعد األزمة اليت مست دولة الرفاه، مبررات وجودهامن خالل :أوال

:التنظيمية أو اهليكلية للدولة والوظيفية منها
هلندسي للدولة، حيث شهدت هذه األخرية حركة انفجار جتسدت من خالل فيما يتعلق بتعديل التنظيم ا-

و املبادئ ث النظام القانوين الذي ختضع له ظهور وتطور هيئات جديدة هي السلطات اإلدارية املستقلة، من حي
وتراجع ،لصاحل استقالليتها عنه ولو نسبيااليت حتكمها مع تراجع عالقات تبعيتها للجهاز اإلداري يف الدولة 

" .polycentrique"نموذج متعدد املراكز الالنموذج الوحدوي الذي كان حيكم الدولة احلديثة لصاحل 
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أما فيما يتعلق باجلانب الوظيفي، فقد طالت األزمة اليت مست دولة الرفاه تعديل وتغيري منطق وأسلوب -
هذه األخريةووسائل تدخالت 

"l’Etat régulateur."
آخر على مستوى التقنية القانونية، حيث أدخلت أساليب وطرق اوباملوازاة مع هذا التطور حصل تطور -

ومنه حدث حتول يف مضمون وطبيعة ،جديدة يف صناعة القانون معتمدة على إشراك املعنيني به يف عملية وضعه
واإلقناع الدعوةوهي اإللزام العتماده على ه ن تفاوضي، مرن جترد من أهم خصائصالقانون من قانون آمر إىل قانو 

.بدل توجيه األوامر، إنه قانون عهد ما بعد احلداثة
ستوى الدويل أو أصبحنا نتيجة كل ذلك نشهد حركية تتعلق بتعدد مراكز صنع القانون سواء على امل

أصبحت تشاركوالذي جتسد يف منوذج السلطات اإلدارية املستقلة اليت ،اإلقليمي أو على املستوى الداخلي
وجودها للعديد لاألساسيمبررالالدولة يف ضبط القطاعات، وهي الوظيفة اليت أوكلت هلذه السلطات فكانت 

يف حترير االقتصاد، حرية املنافسة واخلوصصة واليت أدت إىل من األسباب، من أمهها األسباب االقتصادية املتمثلة 
إنكار تدخل الدولة بصفة شاملة يف السوق، وذلك ما أدى إىل تراجع هذه األخرية من احلقل االقتصادي لصاحل 

والتخلي عن الطرق واألساليب التقليدية،السلطات اإلدارية املستقلة وبصفة أدق لصاحل سلطات الضبط املستقلة
وعن القانون الكالسيكي ولو جزئيا لصاحل قواعد جديدة شكال ومضمونا، وأصبحت مشروعية التدخليف

تدخالت الدولة مرتبطة أساسا بفكرة الضبط من دون أن ننسى ما كان للعوملة واإللتزامات األوربية من دور يف 
.بواسطة هذه اهليئاتإدخال الضبط املستقل كأسلوب جديد للتدخل

هور السلطات اإلدارية املستقلة فلظر الثانيالمبر أما 
وعدم تالؤمها ،اليت تتدخل فيها بعد ثبات عجز أجهزة الدولة الكالسيكية عن توفري احلماية الكافية هلذه األخرية

ن احلياة، بل أصبح تدخلها يف بعض ويشهدهشهدهبسبب التطور الذي 
املتوفرة لدى هذه اهليئات لتحقق هذا الضمانات

ة ، املالئمة، السرعة، املربر ولتحول هذه اهليئات إىل آلية من آليات التمكني، وهي احلياد، التخصص، اخلرب 
االستغناء من الصعبة وهكذا شكل وجود هذه اهليئات ضرور . واملشاركة يف التدخلاالستمرارية،التكيف،املرونة
.عنها

ولكن إذا كانت هذه املربرات تتعلق بدول الغرب فماذا عن اجلزائر؟ يبدو أن واقع ظهور هذه السلطات 
الذي سطرته الدول يف اجلزائر يدل على أن مربرات وجودها تعلقت بدخول اجلزائر راضية أم مكرهة يف املسار 

الكربى بعد األزمة االقتصادية اليت عرفتها خالل عشرية الثمانينيات والتسعينيات وتدهور األوضاع االجتماعية 
والدخول يف مفاوضات مع صندوق النقد الدويل الذي فرض عليها حترير اقتصادها واعتماد مبدأ املنافسة، ومنه 

آليات الضبط اليت اعتمدها بالتبعيةعليها أن تتبىن لزاماكان وغريهابادئويف إطار تبين اجلزائر هلذه الشروط وامل
وخنص ،تقنيات قانونية جديدة من دون التفكري يف إعادة ضبط وتقومي املنظومة القانونيةاستيرادالغرب، يف إطار 
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د مكان هلا أو أخذها مع وجود مثل هذه املؤسسات بإجيا،قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةالدستور و بالذكر 
. باالعتبار ضمن هذه األخرية

:اكتسبت هذه الهيئات مشروعيتها في مواجهة الدستور بفضل ثالثة عناصر: في مواجهة الدستور: ثانيا
اليت تظهر القراءة الصارمة هلا محاولة إحداث التوافق بين وجود هذه الهيئات وبعض نصوص الدستور/ 1

85املادة تقريبامن الدستور الفرنسي واليت تقابلها20وباخلصوص املادة األخريةتعارضا مع هذه 
ميكن إسقاط االعتبارات املتبناة بني النظامني اجلزائري والفرنسي السادسة من الدستور اجلزائري، وحبكم التقارب 

مل يكن ليوجد ، ومنهتهاد دستورياجغيابإلزالة هذا التعارض يف اجلزائر يف نيالفرنسيالقضاء والفقهمن طرف 
:هلذه اهليئات من دوناخمصصادستوريافضاء
واليت تتأسس على تبين فكرة توافقية مفادها وضع مفهوم مرن ،تبين قراءة مرنة هلذه النصوص واملبادئ الدستورية-

ومنحها صالحيات ،النسبيةهلذه املبادئ وأمهها مبدأ الفصل بني السلطات واالعرتاف هلذه اهليئات باالستقاللية 

أمكن إدراج هذه اهليئات يف النظام ومنهعلى نصوص إنشاء هذه اهليئات وسانده أغلب الفقه الفرنسي يف ذلك، 
جلزائر مازالت مسألة إدراج هذه الفئة متعثرة بالنظر لغياب اجتهاد لكن يف ا. السياسي واإلداري يف الدولة

.دستوري
.. دسرتة بعض النماذج من السلطات اإلدارية املستقلة من أمهها هيئة املدافع يف فرنسا، البنك املركزي يف أملانيا-

الفئة  استيعابة على ولكنها تبقى قاصر ،واليت وإن سامهت يف تدعيم الفضاء الدستوري هلذه اهليئات وتقويته
ولكن ميكن اعتماد الرأي املؤسس .إجراء الدسرتةقد يتسبب فيهايت لسلبيات واإلشكاالت الناهيك عن ا،ككل

من الدستور املتضمنة منح املشرع سلطة انشاء فئات املؤسسات 122من املادة 29على اعتبار نص الفقرة 
.لتدعيم املشروعية الدستورية هلذه اهليئات

لربملان مهمة اكانت مسألة منح:نشأة هذه الهيئات ذات األصل التشريعي دعمت مسألة مشروعيتها/ 2
كان ذلك ، و ذلك جنده مشرتكا بني معظم الدولأمرا مقصودا وللتنفيذية، إنشاء هذه اهليئات من دون السلطة ا

:للمربرات التالية
من الدستور الفرنسي 34طبيعة المهام الموكولة لهذه السلطات/أ

بالتشريع فيها وهي تتعلق بالضمانات الربملان من الدستور اجلزائري، وهي جماالت خيتص 122واليت تقابلها املادة 
.األساسية للحقوق واحلريات العامة لألفراد، أنظمة النقد والقرض واإلعالم وغريها

التنظيمية الصالحياتوباخلصوصة الصالحيات الممنوحة للسلطات اإلدارية المستقلةطبيع/ب
اليت هي يف األصل من اختصاص رئيس الدولة أو الوزير لتنظيميةالصالحياتالعقابية، أما بالنسبة لالصالحياتو 

، فال ميكن أن متنح سلطة إدارية مستقلة هذه )إما اختصاص تنظيمي عام أو تنظيمي لتطبيق القانون( األول 
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مادام املشرع وحده خيتص بالتجرمي وفرض العقوبات، فال و أما بالنسبة للسلطة العقابية، . إال بقانونالصالحيات
.عنهي سلطة أن متنح هذا االختصاص إال بقانون صادر ميكن أل

تدعيم استقاللية هذه السلطات يف مواجهة السلطة التنفيذية من خالل إقصاء هذه األخرية من سلطة /ج
على أساس أن معظم القوانني املصادق عليها من طرف الربملان تبقى ا أو نظريانسبيااإلنشاء، وذلك يبقى أمر 

من خالل مشاريع القواننيباخلصوص،يف اجلزائرو يف األنظمة الربملانية واملختلطة عموما،ذات أصل حكومي
.هذه األخريةن خالل التشكيلة اليت تتحكم فيهاوماملقدمة من طرف السلطة التنفيذية

دستوري الفرنسي، جملس تدعمت مشروعية هذه الهيئات من خالل اجتهاد القضاء/ 3
،ا يف الواليات املتحدة األمريكيةالفرنسيني واحملكمة العليالنقضكمة حمالدولة و 

الدستوري وجملس الدولة مسألة وجود هذه اهليئات ولو ضمنيا، كما أكد كل منهما على الطبيعة اإلدارية هلذه 
من خالل أشهر أحكامها، فقد تراوح تقديرها للمسألة أما احملكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية و . اهليئات

أعضائهابني تبعية هذه الوكاالت للسلطة التنفيذية واستقالليتها عنها بتأكيد عدم قدرة الرئيس على عزل أحد 
دون سبب شرعي، وإمكانية تشكيلها لسلطة رابعة بالرغم من خضوعها لرقابة الكوجنرس تطبيقا لضرورات 

لكن يف اجلزائر مازالت مسألة مشروعية وجود مثل هذه اهليئات . اسية يف مواجهة هذه الوكاالتالدميقراطية السي
على احملك النعدام اجتهاد دستوري، مع وجود عدد قليل من النزاعات اليت فصل فيها جملس الدولة واليت كرس 

.الطبيعة اإلدارية هلذه اهليئات، حيث اعرتف للجنة املصرفية بمبناسبة إحداها
والتي ،اكتسبت هذه الهيئات مشروعيتها من الحاجة للفعالية في التدخل في القطاعات الحساسة: ثالثا

هذه الهيئات من خالل نظامها األساسي الذي يضمن لها على األقل استقاللية نسبية سواء في تحققها
العناصر، والتي والتي تضمن لها قدرا من الحياد من خالل مجموعة من ،مواجهة الحكومة أو السوق

):الفرنسي واألمريكي( تختلف في مضمونها ومداها بين األنظمة المقارنة خصوصا يمكن اعتبارها معايير،
تضمنه على العموم التشكيلة اجلماعية على اختالف التخصصات املطلوبة يف :عنصر التخصص

جهة وبني خمتلف القطاعات من،من جهةت بني خمتلف األنظمة املقارنة والنظام اجلزائريتشكيلة هذه اهليئا
حيث ال توجد قاعدة موحدة مبنية على معايري واضحة ومتجانسة يف التعيني، باإلضافة إىل عدم تعميمثانية،

يؤثر على فعالية هذه األخرية قد اهليئات، مما مجيع هذهعلىاخلربة والتخصص ،املشرع اجلزائري لشروط الكفاءة
.يف أدائها ملهامها

بالنسبة للهيئة املكلفة بالتعيني وهي رئيس الدولة:تعيين أعضاء السلطات اإلدارية المستقلةكيفية،
حيث ، اإلختالفاتتعد قاعدة مشرتكة بني خمتلف األنظمة الفرنسي واألمريكي واجلزائري مع وجود بعض واليت

، برملانيني يف تشكيلة هذه السلطاتمن خالل وجود، الربملان يف التعينيواألمريكيالفرنسييشرك كل من املشرع
هلذه األخرية، أو من خالل موافقة الربملان على لمسئولني األساسيني لاملتخصصةأو من خالل اقرتاح اللجان 

يعية والتنفيذية وحيمي أعضاء هذه من التوازن بني السلطة التشر احيقق نوعوذلكاألشخاص الذين يعينهم الرئيس،
. من طرف السلطة التنفيذيةفيهم السلطات من التحكم املطلق 
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بقدر ما يكمن يف العقلية واملنطق ،يف طريقة التعيني واهليئة املعينةبشكل مطلقولكن يبدو أن العيب ال يكمن
ائما على شدة الرتكيز والتبعية يف إطار اللذان حيكمان النظام السياسي واإلداري ككل، والذي إما يكون نظاما ق

يصعب التخلص منهما خصوصا يف النظام اجلزائري، وإما يكون أقل تركيزا مثل ما هو حيثالسلطة التنفيذية، 
عليه احلال يف فرنسا، بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، حيث تتمتع يف ظله السلطات اإلدارية املستقلة 

احلياد قدرا معينا منالسلطة التنفيذية، ومنه ميكن ضمانطرفرغم من تعيني أعضائها منباستقاللية أكرب بال
. الالزم للتدخل، مع احرتام جمموعة من املبادئ األساسية املتعلقة بتخصص األشخاص املعينني ومبسارهم املهين

الواليات املتحدة األمريكية، ففي يفحيقق التوازن يف فرنسا أو حىت قد ومن جهة ثانية وإذا كان التعيني املختلط 
.احلكماجلزائر ال ميكن أن حيقق ذلك هليمنة تيار سياسي واحد على 

حتديد مدة العهدة وعدم قابليتها للتجديد يقع بني حدين، حد يسمح بضمان استقاللية : نظام العهدة
غري كافية، وعليه فقد عمدت األشخاص وحد ميكن أن يشكل عائقا أمام أداء اهليئة ملهامها إذا كانت املدة 

سنوات، لكن املشرع اجلزائري مل يعمم نظام )6(ستأغلب التشريعات املقارنة إىل حتديد مدة العهدة مبتوسط
)6(ستو )4(أربعبنيالعهدة بالنسبة لكل السلطات اإلدارية املستقلة اليت أنشأها، واعتمد نظام عهدة يرتاوح 

.ى حتديد إمكانية جتديدها من عدمهاسنوات وسكت يف بعض احلاالت عل
يعد مبثابة القوة املعاكسة والضرورية لقوة السلطة املعينة وهي السلطة تقييد حق العزل: حق العزل

كن أن متارسه عليهم هذه التنفيذية، فهي حتمي أعضاء هذه اهليئات يف مواجهة ضعفهم إزاء الضغط الذي مي
ما باستثناء ندرة النصوص اجلزائرية اليت تكرس مبدأ عدم إمكانية العزل إال لسبب شرعي،ما الحظناه.األخرية

ومنه يبقى حق العزل سلطة تقديرية للجهة املعينة وهي ،مؤخراالسمعي البصرياملتعلق بالنشاط قانون الجاء به 
الواليات املتحدة يفعليه احلال عليهعلى عكس ما هو،رئيس اجلمهورية يف غياب رقابة قضائية حامسة

.األمريكية
املؤرخ يف 07/01كان تدخل املشرع اجلزائري إجيابيا يف إصداره األمر رقم :حاالت التنافي واالمتناع

املتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف والذي ينطبق على سلطات 01/03/2007
.املنشئة يف كيفية تكريسها هلذه احلاالت، يف مواجهة اختالف النصوص الضبط
اإلدارية املستقلةميزانية السلطات:بالميزانية المخصصة لهذه السلطاتالمرتبط المالي الستقاللا

باستثناء بعض السلطات الضابطة اليت تتمتع مبصادر متويل،كمبدأ عامهي ميزانية مقتطعة من ميزانية الدولة
صرف عامة علىالرقابةالوال تعد،ستفيد منها من خالل استعماالت القطاعتخاصة من الرسوم واإلتاوات اليت 

استخداما شرعيا وعقالنيا سواء كانت من طرف السلطة التنفيذية أو التشريعية أو هااستخدامو تلك األموال
.جملس احملاسبة انتقاصا من استقاللية هذه اهليئات

 ال توجد قاعدة عامة مطبقة على مجيع السلطات اإلدارية الداخلي والتقرير السنويضع النظام و

كما أنه ال تنشر غالبية هذه .وخصوصا يف اجلزائر، حيث حتل حملها السلطة التنفيذية أو يبقى هلا حق املصادقة
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بقى التقرير السنوي الذي تضعه كل السلطات تقريبا متنفسا هلا للمطالبة بالتعديالت الضرورية سواء وي. األنظمة
.فيما يتعلق بنصوص إنشائها أو تدعيم عناصر استقالليتها ومن أمهها امليزانية

ال ميكن تأكيد أن ذلك يعد تدعيما:تمتع السلطات اإلدارية المستقلة بالشخصية المعنوية
ذه اهليئات سواء املمنوحة هلاملرتبطة بالتسيريتلكو يف ظل تشابه االمتيازات املاليةواإلداريةيتها املاليةالستقالل

هذه مبنحواملتعلقةفإذا كانت االعتبارات املمكن ق. 
ر منح املشرع ااقتصوذلك ما يفسرمرونة أكرب يف التسيري اإلداري واملايلاألخرية 

الفرنسي الشخصية املعنوية على أهم السلطات اإلدارية املستقلة، فإن املشرع اجلزائري قد عمم ذلك املنح على 
بني خلق هيئات جديدة مؤسسة على فلسفة االستقاللية، و بني هذا األخريترددوبذلك يتأكد،مجيع السلطات
اجتاهه حنو حتويل ميل هذا األخري حنو اإلختيار الثاينوما يدعم.ئة املؤسسات العمومية الكالسيكيةإدماجها يف ف

وصفة األوىلإىل وكالتني وطنيتني بعد نزع خاصية االستقاللية عنمؤخراوكاليت احملروقات أوال مث وكاليت املناجم
مثل جملس املنافسة التابعة للسلطة التنفيذية، ووضع بعض اهليئات يف موضع الثانيةالسلطة اإلدارية املستقلة عن 

.واهليئة الوطنية للوقاية من الفساد
الممنوحة للسلطات اإلدارية المتنوعة والمتعددةتأكدت مشروعية الصالحيات: على المستوى الثاني

:المستقلة وفعاليتها في أداء مهامها بواسطة هذه األخيرة من خالل ما يلي
تأكدت مشروعية الصالحيات املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة من زاويتني:

.العقابية السلطة السلطة التنظيمية و هذه اهليئاتمن زاوية مشروعية منح/أ
ية اجلمع بني الصالحيات املتمثلة باألساس يف السلطة التنظيمية والعقابية يف مواجهة من زاوية مشروع/ب

.ثانيةحقوق األشخاص من جهةو مببدأ الفصل بني السلطاتمن جهة و ملساسها نصوص الدستور
/أ

هلذا 
وهي القراءة اجليدة اليت ميكن إعماهلا لنصوص الدستور (ولوال ميكن أن تكون منافسة لسلطة الوزير األ،األخري

واملعتمدة على اعتبار السلطة التنظيمية املمنوحة هلذه ،
صادقة ، وتبقى تابعة ومقيدة مب)

أما بالنسبة للسلطة العقابية، فقد أحدث التالؤم بني منح السلطات اإلدارية املستقلة . الوزير املعين ورقابة القاضي
على اعتبار أنه ال يتعارض مع املبدأ األساسي الذي يقوم عليه هذا األخري وهو ،وبني الدستورالصالحيةهذه 

وعدم اجلمع بني الوظائف من جهة ثانية، وعلى ،وظائف من جهةمبدأ الفصل بني السلطات من زاوية توزيع ال
ساسية لضمان األجرائية اإلوضوعية و املقواعد الشروط و الممارستها يف إطار جمموعاعتبار منحها بنص تشريعي و 

وقد . وهي نفسها الضمانات املكرسة أمام القاضي،حقوق الشخص املعاقب من تعسف واحنراف هذه اهليئات
وجدت تطب

من االتفاقية األوربية حلقوق فقر يف )6(السادسةاحملكمة األوربية حلقوق اإلنسان تطبيقا لنص املادة
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الضمانات على مستوى نصوص إنشاء تلكتغيب معظم بينما ،اإلنسان وحتت رقابة القضاء اإلداري والعادي
أنظمتها على مستوى ها

الداخلية
.املسائلاجلزائر حول هذه 

مرنة تأكدت مشروعية اجلمع بني السلطتني التنظيمية والعقابية يف مواجهة الدستور الفرنسي بعد تبين قراءة/ ب
وجود توزيع مع تماشى وتطور هذه اهليئات اليت متلك هذا الرتاكم للصالحيات، تملبدأ الفصل بني السلطات ل

فإن غياب،بالنسبة للنظام اجلزائريأما .داخل هذه اهليئاتللوظائف بني أجهزة منفصلة 
.على تكريس هذه املشروعيةقد أثرالدستوري

 عقوبات، فمن دون للإذا كانت كل من وظيفة الضبط ومتكني احلقوق ميكن أن تؤدى من دون فرض
. مة، ردعية وقويةشك ويف العديد من احلاالت، فإن فعالية أداء هذه الوظيفة لن يكون إال من خالل وسائل صار 

إن فعالية تدخالت السلطات اإلدارية املستقلة مؤكدة من خالل تراكم الصالحيات وتنوعها واليت مكنت منها 
وهي السلطة التنظيمية، سلطة إصدار القرارات الفردية يف جمال اإلشراف على السوق من جهة، األخريةهذه 

أو اجلزائر جهة ثانية، ولكن هناك من السلطات يف فرنسا وسلطة الفصل يف النزاعات وسلطة فرض العقوبات من 
مل متكن من مثل هذه الصالحيات، وإمنا منحت صالحيات مرنة تندرج يف إطار القانون املرن من أبرز مناذجها 

فقد أثبتت هذه السلطات فعالية ،التوصيات واآلراء اليت حىت وإن كانت تفتقد ملصدر صرامتها وهو عنصر اإللزام
وذلك لثقتهم يف هلا

هذه اهليئات ملا تقدمه من ضمانات مفتقدة لدى اجلهاز اإلداري الكالسيكي أمهها احلياد، التخصص واخلربة 
لنقائص املوجودة على هذه املستويات، باإلضافة إىل إحاطتها مبقتضيات القطاعات املركبة بالرغم من ا،والتقنية

بل وقد أثبتت هذه الصالحيات أمهية حىت بالنسبة للسلطات اليت متلك . واملتطورة وإشراك هؤالء يف عملية وضعها
ركيزها على اإلقناع والدعوة بدل الصالحيات الصارمة على اعتبار التوجه العام حنو مرونة التدخالت العمومية وت

.  توجيه األوامر
تثبت فعالية تدخل هذه السلطات يف القطاعات املختلفة

لدائم للمعطيات والظروف، واألهم من ذلك طريقة عملها املعتمدة على  إشراك الفاعلني يف القطاعات على ا
كما يعد ذلك عنصرا أساسيا ومهما لالستفادة من . 

واعد اليت اشرتكوا يف وضعها مما حيفزهم 
ولو أن هذا األسلوب قد ال يكون معمما بالنسبة للصالحيات الصارمة ،على احرتامها وتطبيقها بشكل طوعي

باستثناء ما كرسه ،
.1946سنةبقانونمن طرف الوكاالت املستقلةدميقراطية وشفافية أثناء وضع األنظمةالنموذج األمريكي من
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منحت بعض السلطات اإلدارية املستقلة صالحية الفصل يف النزاعات ،يف إطار البحث عن الفعالية
ل، حتكم واليت تتحقق من خالل ضمان سرعة الفصوسلطة فرض اجلزاءات،الناشئة يف القطاعات بني املتعاملني

سلطات الضبط يف املسائل االقتصادية واملالية والتقنية الشائكة والصعبة يف مثل هذه النزاعات يف الكثري من 
، ومع ذلك ومن أجل ضمان محاية حقوق أطراف النزاع وفعالية العقوبات املوقعة من طرف هذه اإلخريةاحلاالت،

ضمان استقاللية األعضاء يف يتحقق بفضلجمموعة من الضمانات تتمثل يف احلياد الذي الفرنسيفرض املشرع
وضمان الفصل بني اجلهاز اجلماعي واجلهاز املوقع ص أو السوق بصفة عامة،مواجهة الدولة واملتعاملني اخلوا

من هلذه اهليئاتئة النصوص املنشولكن تعاين ،حقوق الدفاع ووجاهية اإلجراءاتإىل باإلضافة للجزاءات، 
النقائص الكثري من 

تبقى و وحمددة لقدر ونوع الضمانات الواجب توفرها أثناء الفصل يف النزاعات أو عند إعمال السلطة العقابية، 
.حرتام هذه السلطات هلذه الضماناتملدى اأساسيةرقابة القضاء ضمانة

حدود القانون، فإن القرارات الفاصلة يف النزاعات، القرارات نضمانا لعدم خروج هذه اهليئات ع
العقابية، القرارات التنظيمية والفردية اليت تصدرها السلطات اإلدارية املستقلة على غرار غريها من القرارات ختضع 

ن، و لكن تبقى ضبط الكهرباء والغاز واليت حصنها القانو جلنةلرقابة القاضي ما عدا االستثناء املتعلق بقرارات 
بالنسبة لبعض القرارات (

دارةاإلالفرنسي هذا التوزيع وهو الدستوريلس وذلك للمربر الذي أسس عليه ،)الصادرة عن جملس املنافسة
هلذه اهليئات غري دقيقة يف الكثري من احلاالت يف حتديد نوع الطعن واجلهة وتبقى النصوص املنشئة،لعدالةليدةاجل

ن ختلص هذه اهليئات من روابط التبعية والتدرج، موبالرغم . القضائية املختصة خصوصا بالنسبة لدعاوى املسؤولية
ر املعين يف القطاع على 
أنظمتها لضمان الوحدة السياسية للدولة، ورقابة الربملان من خالل آليات احملاسبة يف إطار حتقيق ضرورات 
الدميقراطية ومساءلة هذه اهليئات عن نشاطها واليت بدا من خالهلا كل من املشرع األمريكي والربيطاين أقوى من 

.الفرنسي
تواجه النصوص املنشئة للسلطات اإلدارية املستقلة خصوصا يف اجلزائر، واليت ميكن أن يف مواجهة النقائص اليت 

ا السياسي واالقتصادي، واملكرسة يف بعض األنظمة كاألمريكي والفرنسي مع تقوميها وضبطها مبا يتالءم ونظامن
:ميكن أن نقرتح ما يلي

على مستوى النظام األساسي سيكون من املالئم التدخل لتقوية وتدعيم عناصره واملتعلقة ب:
تشكيلة السلطات حتتاج إىل تدعيم عنصر التخصص فيها لتحقيق متثيل متوازن بني اخلربات املختلفة يف - 1

املختلفة واملهنيني يف القطاعاتالفئات من أصحاب احلقوق
باإلضافة إىل فرض شروط عامة تتعلق مثال باملسار املهين املشرف ...طبيعة املهامو حبسب االحتياجات

.واحملرتم
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بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بغرفتيها اهليئاتتبين قاعدة توزيع سلطة تعيني أعضاء هذه - 2
والقضائية بالنسبة للقضاة، مما يدعم عنصر التوازن ومحاية األعضاء من التبعية هليئة واحدة، مع احرتام 

.حسب احلاجةسسات والتنظيمات املهنية املعنيةوال مانع من إشراك املؤ . هذه القاعدة
من املالئم وضع قاعدة مشرتكة بني- 3

بالنظر سنوات تقريبا وجعلها غري قابلة للتجديد بشكل مطلق وعام إال استثناءا ) 6(ستمبتوسط
.ملتطلبات القطاع

لقانونية، للعزل إال بتحقق الشروط القانونية احملددة يف النصوص االعضو يف اهليئةقابليةتكريس مبدأ عدم - 4
.مع تفعيل عنصر الرقابة القضائية

منح السلطات اإلدارية املستقلة سلطة وضع نظامها الداخلي، مع اإلبقاء على سلطة املصادقة من طرف - 5
على النص املنشئ أو عدم خروجهلضمان، يف إطار مهمته االستشاريةلس الدولةمع إحالتهاحلكومة 

.مع النص على نشر هذه النظام،تعارضه معه
منح الشخصية املعنوية هلذه اهليئات جيب أن يوجه يف إطار تدعيم استقاللية هذه اهليئات وليس العكس، - 6

وذلك لإلبقاء على الضمانة األساسية اليت تقدمها هذه اهليئات مقارنة باهليئات اإلدارية الكالسيكية، 
ال تعمم قاعدة املنح بل يكون متييزيا خبصوص السلطات اليت ولذلك فمن املالئم أن

ومنه التمييز بني السلطات األكثر أمهية بالنظر ألمهية ،من االستقالليةقدرا أكبرتريد الدولة منحها 
.القطاع الذي تشرف عليه

 اهليئات على مستوى الصالحيات املمنوحة للسلطات اإلدارية املستقلة، ومن أجل تفعيل تدخالت هذه
:سيكون من املالئم

حتديد اختصاصات وصالحيات السلطات اإلدارية املستقلة بشكل دقيق لتفادي التفسريات املختلفة بني - 1
سواء بينها وبني ،التنظيمية والعقابيةتنيح والتجريد، خصوصا بالنسبة للسلطالتوسيع والتضييق أو بني املن

( يمية السلطة التنفيذية بالنسبة للصالحيات التنظ
لضمان حقوق األشخاص نسبة للصالحيات العقابية، أو بينها وبني السلطة القضائية بال)الكهرباء
.املعاقبني

2 -
وكذلك 

كن الفصل الوظيفي،وإن مل مي،إن أمكن ذلكوتطبيق الفصل العضوي. وسلطة الفصل يف النزاعات
)ماعيأي اجلهاز اجل(بني من حيقق يف املخالفات والنزاعات ومن يصدر القرارداخل هذه اهليئات 

.وحفاظا على احلقوقضمانا للحياد
إجراء وتكريسية املستقلة تدعيم سلطة إصدار التوصيات واملقرتحات واآلراء لدى السلطات اإلدار - 3

.نشرها
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تدعيم أسلوب الشفافية يف عمل هذه اهليئات من خالل تدعيم آلية إشراك الفاعلني يف القطاعات - 4
.والقرارات اليت تصدرهابني هذه القواعداملختلفة واملعنيني إلحداث التوافق 

تكريس رقابة دستورية فعلية وفعالة يف اجلزائر على النصوص املنشئة هلذه السلطات والنصوص التنظيمية - 5
التطبيقية هلا، وكذا تفعيل رقابة قضائية خصوصا من طرف اجلهات املقومة لالجتهاد القضائي جملس 

، وذلك لن يتأتى كمة العليا للقضاء على الثغرات والنقائص والتناقضات بني خمتلف النصوصالدولة واحمل
.

النصوص املنشئة للسلطات اإلدارية املستقلة والنصوص التنظيمية العديد منونفاذاحترامتفعيل - 6
. والتطبيقية هلا واليت مجدت لوقت طويل

القضاء أو على األقل التخفيف من حدة هيمنة فكرتني هذه املقرتحات املتواضعةمن األساسياهلدفيبقى و 
دها أن هذه اهليئات هي جمرد تقليد او صورة األوىل مفا: أساسيتني بشأن السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر

. طبق األصل للنموذج الفرنسي ولكن مت إفراغه من حمتواه بسبب النقائص اليت توصلنا هلا يف النتائج املذكورة أعاله
أساليب التدخل التقليدية اليت مازالت الدولة أما الثانية فمفادها أن هذه اهليئات هي جمرد واجهة ختفي وراءها 

مكرس
.التنفيذية على احلكم

والذي أصبح يغطي اليوم جماالت ،ويف األخري فإن تزايد وتطور عدد السلطات اإلدارية املستقلة
، مل يكن الفقه ليتوقعه، )يف دول الغرب عموما(ة وإسرتاتيجية من أمن ودفاع ونظام عام وعدالة وقطاعات واسع

وهو ما انعكس من جهة أوىل، على اختالف هذا النموذج من دولة ألخرى الختالف الظروف واملعطيات وطبيعة 
ولكن املطلوب هو وجود قدر ، وذلك أمر طبيعي فالتشابه املطلق أمر مستحيل، األنظمة املكرسة يف كل دولة

أدىن من املعايري العامة واملبادئ املشرتكة اليت ميكن أن تضمن استقاللية وفعالية وحياد هذه السلطات اإلدارية 
وأدى من جهة ثانية إىل استبعاد التفكري يف عدم وجود هذه .املستقلة سواء من اجلانب املؤسسايت أو الوظيفي

يف أداء مهامها يف دول الغرب كما وصفه الغري قابل للنقاشنظرا لنجاحها احلايل،، على األقل يف الوقتاهليئات
بالرغم من اسرتجاع الدولة و ، بالرغم من بعض اإلخفاقات اليت ميزت تدخالت العديد منها،بعض األساتذة

خصوصا أزمة سنة (القطاعات احلساسةلتدخلها يف اآلونة األخرية يف بعض 
وما صاحبها من ضغوط اجتماعية،  لذلك تركز االنشغاالت حاليا على عقلنة إنشاء هذه اهليئات ) 2008

وتركيزها بتطبيق آلية اإلدماج، خصوصا بالنسبة للسلطات اليت تعمل يف قطاعات متقاربة حىت ال متيع 
ع يف جتسيده يف فرنسا على مستوى هيئة املدافع

، سلطة األسواق املالية وهيئات أخرى، يف الوقت الذي بدأت فيه اجلزائر تسري يف اجتاه التوسيع من عن احلقوق
.قائمة هذه السلطات

.هحبمدو اهللا بعونمت
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قامئة املراجع
:باللغة العربية:أوال

I-الكتب:
:الكتب العامة/أ

فتحي سرور ، القانون اجلنائي الدستوري، الشرعية الدستورية يف قانون العقوبات، الشرعية الدستورية يف أمحد /1
.2004، دار الشروق، القاهرة، 3.قانون اإلجراءات اجلزائية، ط

، عمان، 1الطراونة حممد ، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية، دار وائل للنشر والتوزيع، ط/2
2003.

حممد خليل محاد ، التحكيم يف املنازعات اإلدارية وآثاره القانونية، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، أشرف /3
.2010اإلسكندرية، 

بعلي حممد صغري ، القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، /4
2002.

.2009اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ، الوسيط يف املنازعات ---------- /5
، املركز العمومي للرتمجة، القاهرة،2.اجلمل،حيىي /6

2012.
.2005،)ن.ب.د(لباد، ،3.طالقانون اإلداري، اجلزء األول، التنظيم اإلداري، ناصر،لباد/7
.2009،سطيف ، لباد،منقحة ومزيدة3.القانون اإلداري، ط، الوجيز يف ----- /8
.2001، القاهرةقانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، سالمة،مأمون /9

الرقابة القضائية على شرعية اجلزاءات اإلدارية العامة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ،أبو يونس حممد باهي/10
.2000،اإلسكندرية

االقتصادية، دار النهضة العربية،العامةاالجتاهات املعاصرة يف إدارة املرافق،اللطيفعبد حممد مد حم/11
.2000القاهرة،

دار املطبوعات اجلامعية،،مصطفى أبو زيد فهمي ، الوسيط يف القانون اإلداري، اجلزء األول/12
.2000،اإلسكندرية

، 6.ج، ط.م.، د"اجلرمية"القسم العام، اجلزء األول عبداهللا سليمان ، شرح قانون العقوبات اجلزائري،/13
.2005اجلزائر،
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عصام عفيفي حسيين عبد البصري ، مبدأ الشرعية اجلنائية، دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والفقه /14
.2003، القاهرةاجلنائي اإلسالمي، دار النهضة العربية، 

ج، اجلزائر، .م.اجلزء الثاين، نظرية االختصاص، دشيهوب مسعود ، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، /15
2009.

، اجلزائرج،.م.د،3.خلويف رشيد ، قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، ط/16
2007.

) .،نسد،(،، القانون اإلداري اجلنائي، دار النهضة العربية،القاهرةحممد غنام غنام /17

:الكتب المتخصصة/ ب
.2001وليد ، سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري، دار بلقيس للنشر، اجلزائر، بومجلني /1
.2000، القاهرة، السلطات اإلدارية املستقلة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، حنفي عبداهللا/2

II- الجامعيةالرسائل:
نون، كلية اجلزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف القاصاش جازية، نظام جملس الدولة يف القضاء /1

.2008- 2007، احلقوق، جامعة اجلزائر

III-والدراساتالمقاالت:

السلطات اإلدارية ، "مسامهة السلطات اإلدارية املستقلة يف دمقرطة احلياة اإلدارية"أدمينو عبد احلافظ ، /1
املستقلة حنو مفهوم جديد للسلطة باملغرب، أشغال ندوة وطنية نظمتها شعبة القانون العام مبقر الكلية يومي 

.52- 43.صص، 2001- 2العدد ، طنجيس للقانون واالقتصاد، ، 14/15/04/2000
مداخلة ألقيت ، ")التأمنيجلنة اإلشراف على ( صالحية سلطة الضبط يف جمال التأمني "أوديع نادية ، /2

جامعة عبد الرمحان مرية،  جباية ، 
.133- 121. ، ص ص23/24/05/2007يومي 

ية لإلدارة المجلة المغرب، "السلطات اإلدارية املستقلة حنو مقاربة جديدة لتدبري الشأن العام"أولعريب سعيد ، /3
.47-41.ص، ص2001، 25، عدد"مواضيع الساعة"، سلسلة المحلية والتنمية

، السلطات اإلدارية املستقلة حنو "ظل التحوالت االقتصادية باملغربالسلطة اإلدارية يف"العلياين عبد القادر ، /4
مفهوم جديد للسلطة باملغرب، أشغال ندوة وطنية نظمتها شعبة القانون العام مبقر الكلية يومي 

.41- 09.صص،2001- 2، العدد طنجيس للقانون واالقتصاد، 14/15/04/2000
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لمجلة المغربية لإلدارة المحلية ا، "اإلطار العام واألبعاد: املفهوم اجلديد للسلطة"الصبيت حممد سامل ، /5
.39- 25.ص، ص2001، 25، عدد"مواضيع الساعة"، سلسلة والتنمية

، مداخلة ألقيت يف "جملس النقد والقرض يف تنظيم وتأطري القطاع املصريفاختصاصات"إقرشاح فاطمة ، /6
عبد الرمحان مرية،  جباية ، 

.193- 180. ، ص ص2007ماي 24-23يومي 
مداخلة ألقيت بامللتقى الوطين  ، "على التأمينات يف ضبط سوق التأمنياإلشرافدور جلنة "إرزيل كاهنة ، /7

24- 23عبد الرمحان مرية، جباية ، يومي جامعة
.121- 104. ، ص ص2007ماي 

، 12إدارة، جملة "وجه جديد لدور الدولة: "،مىنبلطرش/8
.82- 57. ، ص ص24عدد ، 2000- 2العدد

لة سلس، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، "الداللة واألبعاد: املفهوم اجلديد للسلطة"، بنيحي حممد/9
.23- 15. ، ص ص2001، 25، عدد"مواضيع الساعة"
، مداخلة ألقيت بامللتقى "العالقة الوظيفية بني جملس املنافسة وسلطات الضبط األخرى"، عدناندفاس/10

جباية ، يومي عبد الرمحان مرية،جامعة
.390- 378. ص، ص2007ماي 23-24

، جملة ديوان املظامل، اإلدارة ""مؤسسة دستورية"املدافع عن الشعب االسباين "، موخيكا أنريك هرزوك /11
.18- 15.، ص ص2005، ديسمرب 3املواطنة واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عدد 

، مداخلة ألقيت يف إطار "السلطات اإلدارية املستقلة بني السلطة القمعية ورقابة القضاء"، زايدي محيد/12
ماي 8جامعة قاملة ،امللتقى الوطين  حول السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية

.19- 01. ، ص ص2012نوفمرب 14-13يومي، 1945
، جملة "ارسلطات الضبط املستقلة ودورها يف استقرار التشريع والتنظيم املتعلق باالستثم"، حدري مسري/13

.53- 35.صص، 40عدد ،2010- 2، 20إدارة
، 01، عدد23، إدارة، جملة "محاية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة"، كتو حممد الشريف/14

.76- 53.ص، ص2002
.23- 07. ، ص ص2001، 21، عددإدارة، جملة "السلطات اإلدارية املستقلة"، لباد ناصر/15
، مداخلة ألقيت يف إطار امللتقى الوطين "إجراءات الطعن يف قرارات جملس املنافسة"، أعمرخلضاري /16

- 23جباية ، يومي 
.267- 254. ، ص ص2007ماي 24



- 356 -

لة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية بالتعاون مع "مؤسسة الوسيط"/17
، سلسلة مواضيع الساعة، عدد المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنميةمؤسسة هانس سايدل األملانية، 

.27- 17. ، ص صعة األوىل، الطب18/02/2000، 20
، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين ""قناعة أم تقليد"الضبط االقتصادي يف اجلزائر "، مرابط عبد الوهاب/18

، 1945ماي 8جامعة قاملة ،حول السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية
.11-01. ،ص ص2012نوفمرب 14-13يومي

النظام قراءة علمية يف الطبيعة القانونية والوظيفة الرقابية هليئة وسيط اجلمهورية يف "، عوابدي عمار/19
.46-05.صص ، 1997- 2، عددإدارة، جملة "اجلزائري

، مداخلة ألقيت يف امللتقى "؟إشكالية السلطات اإلدارية املستقلة أقضية إدارية متخصصة"، فارة مساح/20
،  يومي 1945ماي8الوطين حول السلطات اإلدارية املستقلة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة 

.15- 01. ، ص ص2012نوفمرب 13-14
، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، "التطلعات العامة إىل جتديد مفهوم السلطة"، محيدقهوي /21

.39- 29.ص، ص2001، 25، عدد"مواضيع الساعة"سلسلة 
"، رمضانغناي /22

.79-62. ، ص ص2012، 10، العدد مجلس الدولة، جملة "للقضاء

IV-النصوص القانونية:
الدستور-أ

ديسمرب 07املؤرخ يف 438- 96الصادر باملرسوم الرئاسي رقم 1996التعديل الدستوري اجلزائري لسنة - 
أفريل10املؤرخ يف 03- 02رقم املعدل واملتمم بالقانون1996ديسمرب08بتاريخ 76ر عدد .، ج1996
نوفمرب15املؤرخ يف 19- 08رقم ، املعدل واملتمم بالقانون2002أفريل14بتاريخ 25ر عدد .، ج2002
.2008نوفمرب16بتاريخ 63ر عدد .يتضمن التعديل الدستوري، ج2008
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النصوص التشريعية-ب
، وعملههباختصاصات جملس الدولة وتنظيمتعلق ي1998ماي30مؤرخ يف 01-98رقم عضوي قانون /1

26املؤرخ يف 13- 11املعدل واملتمم بالقانون العضوي رقم ،1998جوان 01بتاريخ 37ر عدد .ج
. 2011أوت03بتاريخ 43ر عدد .، ج2011جويلية

57ر عدد .األساسي للقضاء، جالقانونتضمن ي2004سبتمرب06ؤرخ يف م11- 04م عضوي رققانون /2
.2004سبتمرب08بتاريخ 

وعمله تشكيلبيتعلق2004سبتمرب06ؤرخ يف م12-04عضوي رقم قانون /3
.2004سبتمرب08بتاريخ 57ر عدد .، جوصالحياته

جانفي15بتاريخ 2ر عدد .تعلق باإلعالم، جي2012جانفي12ؤرخ يف م05- 12عضوي رقم قانون /4
2012 .

بتاريخ 48ر عدد .ج،تضمن قانون اإلجراءات اجلزائيةي1966جوان08ؤرخ يف م155-66قانون رقم /5
12ر عدد .، ج2011فيفري23املؤرخ يف 02-11املعدل واملتمم باألمر رقم ،1966جوان 10

19ر عدد .، ج2011مارس22يف املؤرخ 06- 11عليه بالقانون رقم املوافق، 2011فيفري23بتاريخ 
.27/03/2011بتاريخ 

11بتاريخ 49ر عدد .ج،تضمن قانون العقوباتي1966جوان08ؤرخ يف م156- 66قانون رقم /6
بتاريخ 84ر عدد .، ج2006ديسمرب20املؤرخ يف 23- 06بالقانون رقم املعدل واملتمم1966جوان 

44ر عدد .، ج2011أوت02املؤرخ يف 14-11رقم املعدل واملتمم بالقانون، 2006ديسمرب24
7ر عدد .، ج2014فيفري 04املؤرخ يف 01-14واملتمم بالقانون رقم ، املعدل2011أوت10بتاريخ 
.2014فيفري 16بتاريخ 

،1990أفريل04بتاريخ 14ر العدد .تعلق باإلعالم، جي1990أفريل 03ؤرخ يف م07-90قانون رقم /7
- 90خيص بعض أحكام القانون رقم ،1993أكتوبر26املؤرخ يف 13-93باملرسوم التشريعي رقم امللغى
.1993أكتوبر27بتاريخ 69ر عدد .ج،07

بتاريخ 34ر عدد .املنقولة، جتعلق ببورصة القيمي1993ماي23ؤرخ يف م10-93تشريعي رقم رسوم م/8
بتاريخ 03عدد ر.، ج1996جانفي 10املؤرخ يف 10- 96املعدل واملتمم باألمر رقم ،1993ماي23
11ر عدد .، ج2003فيفري 17املؤرخ يف 04- 03املعدل واملتمم بالقانون رقم ،1996جانفي 14

).2003ماي 07بتاريخ 32ر عدد .استدراك، ج(، 2003فيفري 19بتاريخ 
مارس 08بتاريخ 13ر عدد .جتعلق بالتأمينات،ي1995جانفي 25ؤرخ يفم07-95أمر رقم /9

15ر عدد .املعدل واملتمم ج2006فيفري 20املؤرخ يف 04-06القانون رقم املعدل واملتمم ب،1995
باألمر رقم ، املعدل واملتمم )2006أفريل 26بتاريخ 27ر عدد .استدراك، ج(2006مارس 12بتاريخ 
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بتاريخ 49ر عدد .، ج2010لسنة املتضمن قانون املالية التكميلي 2010أوت 26املؤرخ يف 10-01
.2010أوت 29

23بتاريخ 39عددر .تعلق مبجلس احملاسبة، جي1995جويلية 17ؤرخ يف م20- 95أمر رقم /10
بتاريخ50ر عدد .، ج2010أوت 26املؤرخ يف 02-10األمر رقم ب، املعدل واملتمم 1995جويلية 

.املتعلق مبجلس احملاسبة2010سبتمرب 01
01بتاريخ 37ر عدد .يتعلق باحملاكم اإلدارية، ج1998ماي 30مؤرخ يف 02- 98رقم قانون /11

.1998جوان 
لقواعد العامة املطبقة على الربيد واملواصالت ادد حي2000أوت 05ؤرخ يف م03- 2000قانون رقم /12

.2000أوت 06بتاريخ 48ر عدد.السلكية والالسلكية، ج
ر عدد .، ج2001تضمن قانون املالية لسنة ي2000ديسمرب 23ؤرخ يف م06- 2000قانون رقم /13

.2000ديسمرب 24بتاريخ 80
ر .ة القنوات، جتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطي2002فيفري 05ؤرخ يف م01- 02قانون رقم /14

.2002فيفري 06بتاريخ 08عدد 
86ر عدد .، ج2003تضمن قانون املالية لسنة ي2002ديسمرب 24ؤرخ يف م11-02قانون رقم /15

.2002ديسمرب 25بتاريخ 
جويلية 20بتاريخ 43ر عدد .تعلق باملنافسة، جي2003جويلية 19ؤرخ يف م03-03أمر رقم /16

9ر عدد .باملنافسة، جاملتعلق1995جانفي 25املؤرخ يف 06-95الذي ألغى األمر رقم ( 2003
ر عدد .، ج2008جوان 25املؤرخ يف 12- 08، املعدل واملتمم بالقانون رقم )1995فيفري 22بتاريخ 

ر .، ج2010أوت 15املؤرخ يف 05- 10املعدل واملتمم بالقانون رقم ،2008جويلية 02بتاريخ 36
.2010اوت 18بتاريخ 46عدد 

أوت 27بتاريخ 52ر عدد.نقد والقرض، جتعلق بالي2003أوت 26ؤرخ يف م11-03أمر رقم /17
ر .جتعلق بالنقد والقرض، ي1990أفريل 14املؤرخ يف 10- 90القانون رقم الذي ألغى ( 2003

، 2001فيفري 27املؤرخ يف 01- 2001املعدل واملتمم باألمر رقم 1990افريل 18بتاريخ 16عدد
جويلية 22املؤرخ يف 01-09رقم باألمر املعدل واملتمم ، )2001فيفري 28بتاريخ 14ر عدد .ج

املعدل ،2009جويلية 26بتاريخ 44ر عدد .، ج2009لسنة املتضمن قانون املالية التكميلي 2009
01، بتاريخ 50ر عدد .املتعلق بالنقد والقرض، ج2010أوت 26املؤرخ يف 04-10باألمر رقم واملتمم 
.2010سبتمرب 

تعلق بالوقاية من تبيض األموال ومتويل اإلرهاب ي2005فيفري 06ؤرخ يف م01- 05قانون رقم /18
13املؤرخ يف 02- 12األمر رقم املعدل واملتمم ب،2005فيفري 09بتاريخ 11ر عدد .جومكافحتهما،

.2012فيفري 15بتاريخ 8ر عدد .ج،2012فيفري 
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جويلية 19بتاريخ 50ر عدد .، جباحملروقاتتعلق ي، 2005أفريل 28ؤرخ يف م07-05قانون رقم/19
30بتاريخ 48ر عدد .، ج2006جويلية 29املؤرخ يف 10- 06األمر رقم ب، املعدل واملتمم 2005
بتاريخ 11عدد ر .، ج2013فيفري 20املؤرخ يف 01-13، املعدل واملتمم بالقانون رقم 2006جويلية 

.2013فيفري 24
سبتمرب 04بتاريخ 60ر عدد.املياه، جبيتعلق2005أوت 04ؤرخ يف م12- 05قانون رقم /20

4ر عدد .لق باملياه، جاملتع2008جانفي 23املؤرخ يف 03- 08، املعدل واملتمم بالقانون رقم 2005
ر عدد .، ج2009جويلية 22املؤرخ يف 02- 09، املعدل واملتمم باألمر رقم 2008جانفي 27بتاريخ 

.2009جويلية 26بتاريخ 44
14ر عدد .ومكافحته، جتعلق بالوقاية من الفسادي، 2006فيفري 20ؤرخ يف م01- 06قانون رقم /21

50ر عدد .، ج2010أوت 26املؤرخ يف 05- 10املعدل واملتمم باألمر رقم .2006مارس 08بتاريخ 
عدد ر .، ج2011أوت 02املؤرخ يف 15- 11املعدل واملتمم بالقانون رقم 2010سبتمرب 01بتاريخ 

.2011أوت 10بتاريخ 44
42ر عدد.االستثماري، جالرأمسال بشركةتعلق ي2006جوان 24مؤرخ يف 11- 06م قانون  رق/22

.2006جوان 25بتاريخ 
15ر عدد .ار والقرض، جيتعلق بتعاونيات اإلدخ2007فيفري 27مؤرخ يف 01- 07قانون رقم /23

.2007فيفري 28بتاريخ 
التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض املناصبتعلق حباالتي2007مارس 01ؤرخ يف م01- 07قمأمر ر /24

.2007مارس 07بتاريخ 16ر عدد .والوظائف، ج
بتاريخ 74عدد . ر.املايل، جتضمن النظام احملاسيبي2007نوفمرب 25ؤرخ يف م11- 07قم قانون ر /25

.2007نوفمرب 25
ر عدد .قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، جيتضمن 2008فيفري 25ؤرخ يف م09- 08قانون رقم /26

.2008أفريل 23بتاريخ 21
املعدل واملتمم للقانونتها،وترقيتعلق حبماية الصحةي2008جويلية 20ؤرخ يف م13-08قانون رقم /27

44ر عدد .ج،)1985فيفري 17بتاريخ 8ر عدد .ج( ،1985فيفري 16املؤرخ يف 85/05رقم 
.2008أوت 03بتاريخ 

يتعلق باللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق االنسان 2009أوت 27مؤرخ يف 04-09أمر رقم /28
.2009أوت 30بتاريخ 49ر عدد .ا، جومحايته

جويلية 03بتاريخ 37ر عدد .يتعلق بالبلدية، ج2011جوان 22مؤرخ يف 10- 11قانون رقم /29
2011.
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فيفري 29بتاريخ 12ر عدد .يتعلق بالوالية، ج2012فيفري 21مؤرخ يف 07- 12قانون رقم /30
2012.

16ر عدد .عي البصري، جتعلق بالنشاط السمي2014فيفري 24ؤرخ يف م04-14م قانون رق/31
.2014مارس 23بتاريخ 

30بتاريخ 18ر عدد .ن املناجم، جيتضمن قانو 2014فيفري 24ؤرخ يف م05-14قانون رقم /32
، جمااملنتضمن قانوني2001جويلية 03املؤرخ يف 10-01قانون رقم الالذي ألغى(، 2014مارس 

مارس 01املؤرخ يف 02- 07، املعدل واملتمم باألمر رقم 2001جويلية 04بتاريخ 35ر عدد.ج
.)2007مارس 07بتاريخ 16ر عدد.، ج2007

.النصوص التنظيمية-ج 
69ر عدد .1993أكتوبر 26ؤرخ يف م252-93رئاسي رقم مرسوم /1

.1993أكتوبر27بتاريخ 
ر .ج،حيدد النظام الداخلي يف جملس املنافسة، 1996جانفي 17ؤرخ يف م44- 96رئاسي رقم مرسوم /2

.1996جانفي 21بتاريخ 05عدد 
ر عدد .اجلمهورية، جوسيط تأسيستضمن ي، 1996مارس 23ؤرخ يف م113- 96رئاسي رقم مرسوم /3

ر .، ج1999أوت 02ؤرخ يف امل170- 99باملرسوم الرئاسي رقم امللغى،1996مارس 31بتاريخ 20
.1999أوت 04بتاريخ 52عدد 

44- 89املرسوم الرئاسي رقم يتضمن إلغاء1999أكتوبر 27ؤرخ يف م239-99ي رقم رئاسرسوم م/4
31خ بتاري76ر رقم .جبالتعيني يف الوظائف املدنية والعسكرية للدولة،املتعلقو 1989أفريل 10املؤرخ يف 

.1999أكتوبر 
، للدولةتعلق بالتعيني يف الوظائف املدنية والعسكريةي99أكتوبر27ؤرخ يف م240- 99رئاسي رقم مرسوم /5

.1999أكتوبر 31بتاريخ 76ر رقم .ج
دد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد حي2006نوفمرب 22ؤرخ يف م413-06رقم رئاسي مرسوم /6

املعدل واملتمم باملرسوم ،2006نوفمرب 22بتاريخ 74ر عدد .، جهاوكيفيات سري هاومكافحته وتنظيم
.2012فيفري 15بتاريخ 8ر عدد .، ج2012فيفري 07املؤرخ يف 64- 12الرئاسي رقم 

ر .العامة للمالية،جملفتشيةاختصاصات احيدد 1992فيفري 22مؤرخ يف 78-92تنفيذي رقم مرسوم /7
06املؤرخ يف 272- 08املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم ،1992فيفري 26بتاريخ 15عدد 

.2008سبتمرب 07بتاريخ 50ر عدد .ة للمالية، جحيدد صالحيات املفتشية العام2008سبتمرب 
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من املرسوم 29و21،22تضمن تطبيق املواد ي، 1994جوان 13ؤرخ يف م175- 94تنفيذي رقم مرسوم /8
26بتاريخ 41ر عدد .ج،واملتعلق ببورصة القيم املنقولة1993ماي 23املؤرخ يف 10- 93التشريعي رقم 

.1994جوان 
تعلق باألتاوى اليت حتصلها جلنة تنظيم عمليات ي1998ماي 20ؤرخ يف م170-98تنفيذي رقممرسوم /9

.1998ماي 24بتاريخ 34عددر .ومراقبتها، جالبورصة 
تعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع ي2001ماي 09ؤرخ يف م123-01تنفيذي رقم مرسوم /10

ر .الالسلكية، جمن أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية و 
ماي 31املؤرخ يف 157- 04املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم ،2001ماي 13بتاريخ 27عدد 

املؤرخ يف 98- 05، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 2004جوان 02بتاريخ 35ر عدد.، ج2004
- 07املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم ،2005مارس 20بتاريخ 20ر عدد .، ج2005مارس 20

.2007جوان 07بتاريخ 37ر عدد .، ج2007اي م30املؤرخ يف 162
خلية معاجلة االستعالم املايلتضمن إنشاءي2002أفريل 07ؤرخ يف م127-02تنفيذي رقممرسوم /11

- 08املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم ،2002افريل 07بتاريخ 23ر عدد .، جوتنظيمها وعملها
املعدل واملتمم باملرسوم ،2008سبتمرب 07بتاريخ 50ر عدد .، ج2008سبتمرب 06املؤرخ يف 275

، املعدل 2010أكتوبر 13بتاريخ 59ر عدد .، ج2010أكتوبر  10املؤرخ يف 237- 10التنفيذي رقم 
أفريل 28تاريخ ب23ر عدد .، ج2013أفريل 15املؤرخ يف 157-13واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 

2013.
شروط التوصيل البيين لشبكة دد حي2002ماي 09ؤرخ يف م156-02تنفيذي رقم مرسوم /12

.2002ماي 15بتاريخ 35عدد ر .ج
دفرت الشروط املتعلق بشروط يتضمن2002ماي 28ؤرخ يف م194- 02ي رقم تنفيذرسوم م/13

.2002جوان 02بتاريخ 39ر عدد .ة القنوات، جالكهرباء والغاز بواسطبالتموين
دد مبلغ اإلتاوة املطبقة على املتعاملني حي2003جانفي 13ؤرخ يف م37-03مرسوم تنفيذي رقم /14

أو تقدمي خدمات املواصالت /املواصالت السلكية والالسلكية وأصحاب تراخيص إنشاء واستغالل شبكات 
.2003جانفي 22بتاريخ 04در عد.، جالسلكية والالسلكية

يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية 2004أفريل 01مؤرخ يف 93-04رقم تنفيذي مرسوم /15
.2004افريل 04بتاريخ 20ر عدد .ة، جللممتلكات املنجمي

يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية 2004أفريل 01ؤرخ يف م94-04يذي رقم تنفمرسوم /16
.2004أفريل 04بتاريخ 20ر عدد .ة، جللجيولوجيا واملراقبة املنجمي

تضمن تنظيم نشاطات صنع املواد التبغية ي2004أكتوبر 18ؤرخ يفم331- 04رقم تنفيذيمرسوم /17
.2004أكتوبر 20بتاريخ66ر عدد .واستريادها وتوزيعها، ج
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كيفيات احلصول على التصريح بعدم دد  حي2005ماي 12مؤرخ يف 175- 05رقمتنفيذيمرسوم /18
.2005ماي 18بتاريخ 35ر عدد .، جالتدخل خبصوص االتفاقات ووضعيات اهليمنة على السوق

ستغالل املنشآت ارخصمنح إجراءدد حي2006نوفمرب 26ؤرخ يف م428- 06تنفيذي رقم مرسوم /19
.2006نوفمرب 29بتاريخ 76ر عدد .الكهرباء، جإلنتاج

الرأمسالشركةتعلق بشروط ممارسة نشاط ي2008فيفري 11مؤرخ يف 56- 08مرسوم تنفيذي رقم /20
.2008فيفري 24بتاريخ 9ر عدد.االستثماري، ج

تنظيموكذا قواعدحيدد صالحيات2008سبتمرب 27ؤرخ يف م303- 08تنفيذي رقم مرسوم /21
.2008سبتمرب 28بتاريخ 56ر عدد.ج،وعملهالطة ضبط اخلدمات العمومية للمياهس

ر .سة وسريه، جحيدد تنظيم جملس املناف2011جويلية 10ؤرخ يف م241- 11مرسوم تنفيذي رقم /22
.2011جويلية 13بتاريخ  39عدد 

يتضمن إنشاء النشرة الرمسية للمنافسة 2011جويلية 10ؤرخ يف م242-11مرسوم تنفيذي رقم /23
.2011جويلية 13بتاريخ 39ر عدد .ات إعدادها،ج

واملؤسسات املصارفقواعد احلذر يف تسيريدد حي1991أوت 14املؤرخ يف 09- 91رقم نظام/24
أوت 20املؤرخ يف 04-95املعدل واملتمم بالنظام رقم ،1992مارس 29بتاريخ 24ر عدد .، جاملالية

.1995جويلية 23بتاريخ 39ر عدد .ج،1995
يف مؤسسي البنوك اليت جيب أن تتوفرتعلق بالشروط ي1992مارس22املؤرخ يف 05- 92رقم نظام/25

.1993فيفري 07بتاريخ 08ر عدد .ج،هاوممثليهاومسرييواملؤسسات املالية
اإلدخار تعاونياتمالرأس باحلد األدىن لتعلق ي2008جويلية 21املؤرخ يف 02- 08رقم نظام /26

.2009مارس 08بتاريخ 15ر عدد.، جوالقرض
االدخار بإقامة تعاونيات دد شروط الرتخيص حي2008جويلية 21املؤرخ يف 03- 08رقم نظام/27

.2009مارس 08بتاريخ 15ر عدد.، جواعتمادهاوالقرض
املطبقة على املتعلقة بشروط البنوكلقواعد العامة ادد حي2009ماي 26املؤرخ يف 03-09رقم نظام/28

.2009سبتمرب 13بتاريخ 53عدد . ر.، جاملصرفيةعمليات ال
تضمن خمطط احلسابات البنكية والقواعد احملاسبية ي2009جويلية 23املؤرخ يف 04- 09رقم نظام/29

.2009ديسمرب 29بتاريخ 76عدد . ر.املالية، جاملطبقة على البنوك واملؤسسات

.الفرديةالقرارات-د
28ر عدد .اجلزائري، جيتضمن تعيني حمافظ البنك املركزي1990أفريل 15مرسوم رئاسي مؤرخ يف /1

.1990جويلية 11بتاريخ 
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ر عدد .اجلزائري، ج1992جويلية 21مرسوم رئاسي مؤرخ يف /2
.1992جويلية 26بتاريخ 57

، ومراقبتهاعمليات البورصةتضمن تعيني رئيس جلنة تنظيمي2013جانفي 15ؤرخ يف مرئاسي مرسوم /3
.2013جانفي 27بتاريخ 6ر عدد.ج

بتاريخ 07عدد ر.، جاملنافسةلسجمأعضاء تعينييتضمن2013جانفي 15ؤرخ يف ممرسوم رئاسي /4
.2013جانفي 30

V-الدستوريالفقه:
م الداخلي للمجلس الشعيب الوطين،بالنظايتعلق1989أوت 28املؤرخ يف 89-م د.ق.ر-01قم ر رأي/1

-www.conseilموقع متوفر على 
constitutionnel.dz/

37ر عدد .، جاألساسي للنائببالقانونتعلق ي1989اوت 30املؤرخ يف 89-دم- ق- ق-2رقم قرار/2
. 1989سبتمرب 04بتاريخ 

األمر املتعلقمن 2حول دستورية املادة 1997فيفري 19املؤرخ يف 97-م د- رأ- 04رقم رأي/3
15ر عدد .، ج1997جانفي 06نتقايل بتاريخ 

.1997مارس 19بتاريخ 
مطابقة القانون العضوي املعدل مبراقبةتعلق ي2011جويلية 06املؤرخ يف 11- م د.ر- 02قم رأي ر /4

جملس الدولة املتعلق باختصاصات و 1998ماي 30يف املؤرخ 01- 98للقانون العضوي رقم واملتمم
.2011أوت 03بتاريخ 43ر عدد.لدستور، جلوعملههوتنظيم

VI-االجتهاد القضائي:
ضد اللجنة BCIAنك بمسامهي ال(، قضية 30/12/2003مؤرخ يف 19081جملس الدولة، قرار رقم /1

.72.، ص2005-6جملة جملس الدولة، عدد ، )املصرفية
، جملة )يونني بنك ضد حمافظ بنك اجلزائر( ، قضية 09/02/1999مؤرخ يف 13قرار رقم جملس الدولة،/2

.193. ، ص1999- 1إدارة عدد 

VII-المواقع اإللكترونية.
منشور على شبكة حممد أنور ناجي، مدى فعالية الوسائل البديلة حلل النزاعات وعالقتها بالقضاء، /1

:التايلاالنرتنت على املوقع 
Droitcivil-over-blog.com/article-7211899.html., (09/08/2013).
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مآل مبدأ الفصل بني السلطات، خمرب : عز الدين عيساوي، املكانة الدستورية للهيئات اإلدارية املستقلة/2
منشور على ،222-204ص أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة حممد خيضر، بسكرة،

:االنرتنت على املوقع التايلشبكة 
www. Univ-biskra.DZ/fac/droit/RG4a12.pdf., (04/12/2013).

VIII-قرارات سلطات الضبط.
شروط وكيفيات منح الرتاخيص الجناز دد حي2007ديسمرب24املؤرخ يف ل م/07-04/قرقمقرار/ 1

/www.creg.gov.dz، واستغالل اخلطوط املباشرة للكهرباء وقنوات الغاز املباشرة
،تضمن حتديد أسعار الكهرباء والغازي2005ماي 30املؤرخ يف ل م /05- 06/قرقمقرار/ 2

www.creg.gov.dz/
لةحاكذلك يف البيين و بالربطالنزاع املتعلق ةاإلجراءات يف حالبتعلق ي، 2002/ر م/س خ/08رقم قرار/ 3

/www.arpt.dz،التحكيم
اليت تعلق بالقواعد ي2003جوان 30املؤرخ يف 2003/س ض ب م س ل/ر م/س خ/02رقم قرار/4

/www.arpt.dz،اخلدمات املقدمة للجمهورتسعريةلتحديد الالسلكيةاالتصاالتومتعامليطبقها
تعلق بتحديد رسوم ي2003جوان 30املؤرخ يف 2003/س ض ب م س ل/ر م/س خ/03قرار رقم / 5

اتصاالت اجلزائرو(OTA)وراسكوم تيليكوم اجلزائرألالقادمة من اخلارج حنو شبكات النقالةاملكاملات 
)AT(،www.arpt.dz/
تعلق بالنزاع اخلاص بدفع ي2005أوت 28املؤرخ يف 2005/س ض ب م س ل/رم/س خ/33رقم قرار/ 6

/www.arpt.dz، فواتري التوصيل البيين بني املتعاملني أوراسكوم تيلييكوم اجلزائر و اتصاالت اجلزائر
تعلق بادعاءات املتعامل ي2005ديسمرب 06املؤرخ يف 2005/س ض ب م س ل/رم/س خ/43رقم قرار/7

/www.arpt.dzاتصاالت اجلزائر حول التحايل املتوقع من أوراسكوم تيليكوم اجلزائر،
تضمن السحب الفوري للعرض ي2007مارس 12يف املؤرخس ض ب م س ل/ر م/س خ/11رقم قرار/ 8

/www.arpt.dzالتعريفي املتعلق مبنتوج ألو أوتيا من طرف املتعامل أوراسكوم تيليكوم اجلزائر،
.)منشورغري (تضمن قواعد تنظيم وسري اللجنة املصرفية، ي2005أفريل 20مؤرخ يف 05-04قرار رقم / 9
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:األجنبيةباللغة :ثانيا

I – Ouvrages :
A - Ouvrages généraux :

1/ Ardant Philippe et Bertrand Mathieu, institutions politiques et droit
constitutionnel, L.G.D.J., 22ème éd., Paris, 2010.

2/ Bismuth Régis, préface de Sorel Jean-Marc, la coopération internationale
des autorités de régulation du secteur financier et le droit international
public,  éd. BRUYLANT, Bruxelles, 2011.

3/ Braibant Guy et Stern Bernard, le droit administratif Français, 5ème éd.,
presses de sciences po et Dalloz, Paris, 1999.

4/ Carbonnier Jean, flexible droit, L.G.D.J , Paris , 1971.
5/ Chantebout Bernard, droit constitutionnel et science politique, 17ème éd.,

Armand Colin, Dalloz, Paris, 2000.
6/ Chapus René, droit administratif général, T.1, 14ème .éd, Montchrestien,

Paris, 2000.
7/ Chevallier Jacques, science administrative, Thémis science politique, PUF,

3ème éd., Paris, 2002.
8/ ---------------, l’Etat post-moderne, 2ème éd., droit et société, L.G.D.J,

Paris, 2004.
9/ Colson Jean Philippe, droit public économique, L.G.D.J, Paris, 1995.
10/Delmas -Marty Mireille et Teitgen-Colly Cathrine, punir sans juger ? De la

répression administrative au droit administratif pénal, Economica, Paris,
1992.

11/Du Marais Bertrand, droit public de la régulation économique, presses de
sciences po et Dalloz, Paris, 2004.

12/Dupuis Georges et Guédon Marie-José et Chrétien Patrice, droit
administrative, 5ème éd., Armand  Colin, Paris, 1996.

13/---------------------------, droit administratif, 12ème éd., Dalloz, Paris,
2011.

14/ Favoreu Louis et Gaia Patrick, droits des libertés fondamentales, 1er éd.,
Dalloz, paris, 2000 .
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15/ Favoreu Louis, et Gaia Patrick et Chevontian Richard et Mestre Jean-
Louis et Pfersmann Otto et Roux André et Scoffoni Guy, droit
constitutionnel, 10ème éd., Dalloz, Paris, 2007.

16/ Gouod Pascale Mellerey Fabrice  et Yolka Phillippe, Traité de droit
administratif, T.1, Dalloz, Paris, 2011.

17/ Jacquet Jean Paul, droit institutionnel de l’union européenne, 4ème éd.,
Dalloz, Paris, 2006.

18/ Keskin Ali Cenk, préface de Jean-Marc Sorel, pour un nouveau droit
international de la concurrence, L’Harmattan, Paris, 2009.

19/ Lescot Christophe, institution européennes, l’union européenne – le
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299------------------قوبات للسلطات اإلدارية املستقلةتكريس صالحية فرض الع: الفرع األول

299----------فعالية العقوبة املوقعة من طرفهامنح السلطات اإلدارية املستقلة السلطة العقابية تربره : أوال

303----------------------السلطات اإلدارية املستقلة فرضهاطبيعة العقوبات اليت متلك : ثانيا

312----------------------------لسلطة العقابية مع أحكام الدستورتالؤم ا: يالفرع الثان

313--------------------------مبدأ الفصل بني السلطاتالسلطة العقابية يف مواجهة : أوال

316------------دارية املستقلة مع أحكام الدستورتالؤم سلطات التحقيق املمنوحة للسلطات اإل: ثانيا

318-------------------------------------تأطري السلطة العقابية: المطلب الثاني

319-------منوحة للسلطات اإلدارية املستقلةونية املؤطرة للسلطة العقابية املالضمانات القان: الفرع األول

320--------------------------------------------الضمانات املوضوعية: أوال
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327--------------------------------------------الضمانات اإلجرائية: ثانيا

336--------اإلدارية املستقلة لرقابة القاضيخضوع القرارات العقابية الصادرة عن السلطات : الفرع الثاني

337------الطعون ضد القرارات المنح املشرع االختصاص يف نظر : أوال

340-------------------ي بالنسبة لقرارات جملس املنافسةانعقاد االختصاص للقضاء العاد: ثانيا

343-------------------------------------------------------خاتمة

353--------------------------------------------------قائمة المراجع

392-----------------------------------------------------فهرسال
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